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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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1963

4 pag. 20 bani
îrgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

înfrumusețarea și buna gosp odărire a împrejurimilor blocurilor întineresc mereu cartierul Livezeni 
din Petroșani. La întinerirea cartie rulni contribuie și sutele de mici cetățeni care prin veselia și rîse- 
tele lor fac ca și în aceste zile de toamnă cartierul să fie animat de o atmosferă vie, tinerească.

Realizări ale muncitorilor 
.P..R.

».
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Pe loc de frunte ziua de 19 noiembrie a.e. cel de-al 
treilea ciclu de curs pentru ridi
carea calificării profesionale a 
muncitorilor cuprinși în categoriile 
de încadrare III- VI. In 
de producție influența 
cursuri se reflectă deosebit
tiv. De la începutul anului 1963 și 
pînă în prezent colectivul secției 
a executat 
pitale în 
Cele mai
3 locomotive L.A.M.-8 
unui mare număr de 
diferite tipuri,
vii de mină, locomotive electrice 
etc. au fost executate de Tefeleș 
Gheorghe. Fănic loan, Dunărințiu 
Nicolae, Hegeduș Arpad, Forkoș 
Petru, Steiner Iosif II, Bota Tra
ian, Calotă Nicolae. Atît

De curînd a avut loc o adunare 
populară a cetățenilor din satul 
Bărbăteni care a analizat activi
tatea depusă de comitetul de ce
tățeni pentru folosirea fondului 
de contribuție voluntară pe anul 
1963.

Din darea de seamă prezentată
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Hotărît să realizeze pianul anu
al de producție în 11 luni și 10 
zile, colectivul secției mecanice de 
la U.R.U.M. Petroșani (șef, ing. 
Gudasz Iosif) a înscris pe graficul 
întrecerii importante realizări.

Folosind judicios materialele 
noi. tecondiționînd un mare
măr de piese vechi, reducînd de 
la o lună la alta cheltuielile 
regie, în perioada 1 ianuarie - 
noiembrie a.c. colectivul 
mecanice a reușit să micșoreze cu 
720 000 lei prețul de cost al pro
ducției (cu 540 000 lei mai mult 
cît prevede angajamentul luat 
colectivul secției pe întregul 
1963) și să-și creeze un avans 
19 zile lucrătoare față de planul 
anual.

La obținerea acestor succese 
s-au remarcat prin inițiativă, apli
carea unor metode de muncă 
înaintate, lucru de calitate și 
înaltă calificare profesională for
jorii Chezu Nicolae și Șereș Mar
tin, strungarul Szilaghy Alexan
dru, frezorul Mitrana Ilie, termis- 
tul Vișlovski Ștefan, maistrul lă
cătuș Demeter Alexandru și recti
ficatorul Boța Rusalin. De remar
cat este și faptul că în întrecere 
secția mecanică 
în șir drapelul 
țiată pe uzină.

a.c.

de
20 

secției

de-
de
an
de

deține de 11 luni 
de secție ' eviden-

Confecții metalice 
peste plan

Imbunătățindu-și zi de zi acti
vitatea, brigăzile de lăcătuși și 
sudori din secția construcții meta
lice de la U.R.U.M.P. au realizat 
în prima jumătate a trimestrului 
IV din acest an numeroase con
fecții metalice peste plan. In a- 
fara sarcinilor prevăzute în aceas
tă perioadă au fost flanșate 130 
tone de tuburi pentru aeraj și ram
bleu. s-au confecționat 18 tone 
stîlpi metalici pentru armarea a- 
batajelor situate în strate groase 
și 100 tone armături metalice Т.Н. 
pentru galerii și s-au trimis 
ploatărilor carbonifere peste 
diferite piese de schimb 
utilaje miniere.

S-au evidențiat prin
buția adusă Toth Iuliu, Bencovics 
NicoJae Barna Gheorghe. Gorun 
Mircea, Covas Alexandru, Kiss Ni
colae Voinici Ștefan, Lupu Dumi
tru și Boța Dumitru.

ex-
9 tone 
pentru

conți

Roade ale hărniciei
La U.R.U.M.P. in cadrul secției 

reparații mecanice s-a deschis în

procesul 
acestor 

de pozi-
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peste plan 
valoare de 
importante :

reparații ca- 
200 000 lei. 
reparația a 
și reparația 
pompe de

compresoare. coli-

cît și înalta calificare a 

rilor din secția reparații 
merită toată lauda.

hărnicia

muncito-
mecanice

Delegația de stat a R. P. Romine 
a plecat spre Belgrad

Joi seara a părăsit Capitala de
legația de stat a Republicii Popu
lare Romîne, condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., care, la 
invitația președintelui 
Socialiste Federative 
Iosip Broz Tito, va 
Iugoslavia.

Din delegație fac 
șii Ion Gheorghe 
ședințele Consiliului 
al R. P. Romîne,
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru al 
Biroului PolitiG al C.C. al P.M.R., 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, precum și Aurel Mălnășan,
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Republîcii 
Iugoslavia, 

vizita R.S.F.

parte tovară-
Maurer, pre- 

de Miniștri 
membru al Bi-

ambasadorul R. P. Romine "la Bel-, 
grad. )

Delegația este însoțită de con
silieri și experțî.

In gara Băneasa, delegația de 
stat a fost condusă la plecare de. 
tovarășii Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Dumi. 
tru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da-, 
iea, Avram Bunaciu, vicepreședin-, 
te al Consiliului de Stat, Gheor
ghe Gaston Marin, Gogu Radu
lescu, Constantin Tuzu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stait șî 
ai guvernului, conducători ai in
stituțiilor centrale și ai organiza
țiilor obștești.

Au fost de față șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești, membri ai Ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia și alți membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

Conferința de partid de fa complexul C.F.R. Petroșani

Bilanf rodnic și bogat 
izvor de învățăminte

Recent a avut loc confarința 
pentru darea de seamă și alegerea 
noului comitet de partid de la com
plexul C.F.R. Petroșani. La lucrările 
conferinței au participat tovarășii Ar
delean loan, secretar al Comitetu
lui regional de partid Hunedoara, 
Mirza loan, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșani, 
Blaj Traian, președintele Sfatului 
popular al orașului Petroșani.

Comuniștii au raportat în cadrul 
conferinței succese importante în 
lupta pentru îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere. In cele trei 
trimestre încheiate din acest an, 
planul producției globale 'a fost în
deplinit în proporție de 105,65 la 
sută, productivitatea muncii a 
crescut cu 3,57 la 'sută ‘față de ce’a 
planificată. In același timp, ■ prin 
micșorarea prețului de cost cu 1,40 
lei. reducerea consumurilor specifi
ce de materiale și energie, 
realizat o economie la prețul 
cost de 497 000 lei, cu 47 000 
mai mult de cît' angajamentul
întrecere pe anul 1963. In fruntea 
luptei pentru obținerea acestor suc
cese s-au situat în permanență co
muniștii Pîrvu Grigore, Pătroi Pe
tru, Nenu Nicolae, Buhoi Iulian, 
Ciocîrlan Grigore, Bogdan Serafin, 
Arhangbelovici Dușan, Lupu Gavril, 
Vîrzob Nicolae și mulți alții care 
constituie exemple însuflețitoare de 
muncă rodnică.

Deși planul pe anul următor pri
vind transportul trenurilor de că
lători și de marfă va crește cu 13 
la sută față de anul acesta, con
ferința a pus în fața comuniștilor 
sarcina de a îndeplini planul pe 
anul 1964 cu 11 zile înainte de vre
me, de a depăși productivitatea 
planificată cu 2 la sută și de a 
realiza cel puțin 275 000 lei 
nomii.

Tov. 
lui a 
zării I 
între i 
plex, 
faptului că stația Petroșani

buia să asigure trenuri cu tonaj 
sporit, să desfășoare o activitate 
mai operativă în ce privește al
cătuirea trenurilor. Tovarășul Ne- 
dopaca Petru a arătat necesitat aa 
ca Direcția regională C.F.R. Timi
șoara să asigure bazinul carbonifer 
al Văii Jiului cu vagoane în stare 
de funcționare. Tovarășul Serafin- 
ceanu Grigore, a arătat că în fie
care zi sosasc în bazin 120—130 
vagoane defecte, care împiedică 
buna desfășurare a transportului și 
fac să scadă tonajul pe trenuri.

Așa cum s-a subliniat de către 
conferință, reducerea consumului 
specific de combustibil trebuie să 
constituie o preocupare de căpete
nie a noului comitet' de partid, a în
tregului perșonaP de locomotivă 
de la depou. Conferința a apreciat 
că paralel cu aceasta trebuie în
tărită și disciplina în producție, ca 
mijloc important de desfășurare a 
unui transport normal, în depline 
condiții de siguranță și regulari
tate. In conferință s-a criticat fap
tul că tov. Trifu Atanase, șeful re
gulatorului de circulație nu mani
festă destulă exigență în aplica
rea ordinelor de serviciu, în plani
ficarea și 
goale pentru 
Bouțari și nu 
teres pentru
nării cu vagoane 
două preparații de cărbune.

Printre propunerile prețioase fă
cute în cadrul conferinței, cărora 
noul comitet trebuie să le acorde 
atenția cuvenită se numără defini
tivarea cît mai urgentă a revizuirii 
procesului tehnologic unic între 
stația Petroșani și C.C.V.J. pentru 
reducerea normei globale de sta
ționare a vagoanelor pe liniile pre- 
parațiilor Petrila și Lupeni, luarea 
unor măsuri corespunzătoare pen
tru descărcarea la timp a vagoa
nelor cu materiale în stația Live-

s-a 
de 
lei 
de

în adunare a reieșit că în 1963 s-a 
încasat prin contribuție voluntară 
suma de 16 500 lei. Din această 
sumă s-a reparat sala festivă a 
căminului cultural, s-a cumpărat 
mobilier pentru bibliotecă, arhivă 
și sala de ședințe a căminului. Tot 
în această adunare s-a votat con
tribuția voluntară pentru anul 1964, 
stabilindu-se sumele de contribuție 
după posibilitățile fiecărui contrty 
buabil. Au participat la discuții 
deputății Boloșin Constantin, O- 
prișa Iovan și cetățenii Dănescu 
loan,, Timișan Vasile și alți să
teni care au făcut propuneri pen
tru folosirea fondurilor de contri
buție voluntară pe anul 1964. S-a 

propus ca din 
fondul de con
tribuție volun
tară, să se 

construiască 
două poduri, u- 
nul pe Valea 
Vacii și altul 
la Mierleasa.
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O pală de vînt s-a is
cat așa, ca din senin, 
strecurîndu-se jucăușă 
printre frunzele îngălbe 
nite ale copacilor. Ca 
tăiate de un paloș nevă
zut, frunzele se desprind 
din ramuri cobotînd a- 
gale la 
vîntul se 
fiecare zi 
tată pe 
puiul de
tot mai тип 
sind bujori 
călătorilor. E 
toamnă tirzie.
harnici iși string în ham 
bare mari, incăpătoar.. 
rodiu muncii. Așa au fă 
cut și oamenii muncii din 
Valea Jiului. Cu toții, po 
trivit 
o au, 
lor de 
pierea
seamnă belșug și fericire 
pentru cei multi. Cum e. 
și normal, trebuie să In- 

-cepem cu minerii.
...Ascunse în adîncurile 

pămintului, ca niște dia
mante de mare preț, mi-

pămint. Apoi 
întețește și cu 
rămasă încrus 
răbojul \ renii 

gerulet se face 
simțit, lă- 
pe obrajii 
semn de 
Gospodarii

profesiei pe care 
și-au adus partea 
contribuție la um- 
hambarului ce în-

♦
*
* 

nele din Valea Jiului*
4 

s-au dovedit un izvor ** 
nesecat de energie calo-j 
rică. Rod al hărniciei , 
minerilor, cărbunele ex- J 
tras din măruntaiele pă- ț 
mîntului s-a scurs în- ♦ 
tr-un șuvoi nesiîrșil ♦ 
spre cele două prepara- » 
ții. Numai cel extras pi * 
nă acum peste plan, pe« 
combinat, trece cu mult J 

tone. Cineț 
care, prin ♦ 

au smuls*

. Martin Elemer, șeful depou- 
subliniat necssitatea reali- 

unei colaborări mai strînse 
unitățile feroviare din com- 
insistînd îndeosebi asupra

dirijarea vagoanelor 
secția Subcetate — 
depune suficient in- 

asigurarea aprovizio- 
goale a celor

I

D. CRIȘAN

iCont

E. TETILEANU 
corespondent

Z. ȘUȘTAC

de 100 000 de 
sint autorii 
hărnicia lor, 
din adîncuri aceste bogă
ții ? Bine înțeles, în 

frunte se află maeștrii 
randamentelor Înalte, mi-* 
nerii din Uricani, și cei ♦ 
de la mina Lupeni, care ♦ 
sprijiniți de tehnica nouă. • 
au extras în afara pla- ♦ 
nului peste 50 000 de to- • 
ne de cătbune cocsifi- ♦ 
cabil. Contribuții sub-* 
stanțiaie au adus și co-* 
îectivele minelor Ani- • 
noasa, Petrila și Lonea

(Continuare in pag. 3-a)

Un aspect din munca brigăzii de dulgheri condusă de Căplescu Nicolae, brigada 
evidențiată în înt recerea socialistă pe șantierul de construcții nr. 10 din Vulcan.
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CARNET: Д
Mereu mai tînăr, orașul Vulcan 

irăiește o nouă viată. Zi de zi 
devine tot mai frumos, mai pliu 
de farmec și prospețime. Blocuri 
uriașe, cu ferestre mari deschis-1 
spre lumină stau mărturie acestor 
vremuri.

Si odată cu orașul, odată cu 
noile construcții și bucurii, cresc 
oamenii de miine — primăvara 
vieții noastre noi. La începutul a- 
ceste! toamne pline de rod, acești 
„oameni" au pornit să dezlege tai- 
ПЭІе literelor, să cunoască cifrele, 
să străbată căile nebănuite ale cu
noașterii, au intrat în primul lor 
an de școală. Ce sărbătoare de 
neuitat a fost pentru ei prima zi
de școală 1 Și cît de fericiți sînt
acum cînd mînuiesc creionul Și
aștern în caiete primele litere ale
alfabetului. Să-i tot privești In
timpul unei ore de curs cum se
în trac care mai de care să răs-
pundă primul la întrebările învă 
tătoarei. Și cînd învățătoarea le 
apreciază răspunsurile, fetele lor 
gingașe radiază de bucurie. Sau 
să-i vezi cînd ies de la școală în 
grupuri compacte cum mai discuta 
despre lecții. Cadre calificate, 
bine pregătite profesional le con
duc cu hotărîre pașii, îi pregătesc 
cu migală pentru viitor.

La clasa a I-a A de la Școala 
medie din Vulcan predă tovarășa 
învățătoare Cihodaru Ghizela.

Cu dragoste și pasiune se ocu
pă de fiecare din elevii săi. Și 
copiii o ascultă întotdeauna tă
cuți, cu atenție.

“Ѳ-----  -=-----

Vom munci mai bine 
în acest an școlar
Alegerile grupei sindicale a ca

drelor didactice de la Școala de 
8 ani nr. 4 din Petroșani, care au 
avut loc recent, au constituit un 
prilej de analiză profundă a acti
vității școlii pe perioada unui an 
de zile, au pus în fața cadrelor 
didactice noi sarcini, pentru acest 
ал școlar.

Cum este și firesc, problema 
principală a fost și în anul trecut 
și continuă să fie îmbunătățirea 
permanentă a procesului instructiv 
-educativ din școală.

De asemenea, cadrele didactice 
de la școala noastră au fost preo
cupate zi de zi de ridicarea nive
lului lor ideologic și profesional 
lucru ce le-a ajutat în mare mă
sură la îmbunătățirea conținutului 
științific al lecțiilor, la eduearea 
comunistă a elevilor. Mulți învă
țători și profesori din școala noas
tră au făcut parte din brigăzile 
științifice și colectivele de con
ferențiari care s-au deplasat la 
sate și au expus o serie de con
ferințe pentru oamenii muncii de 
aici. Printre învățătorii și profe
sorii care au avut o rodnică acti
vitate pe tărîmul propagandei prin 
conferințe și a manifestărilor cul
turale se numără tovarășii- Nagy 
Gavrilă, Mleziva Ecaterina, Vlșchl 
Arpad, Makkoi Elena, GUndel Iri
na și Văcarii Maria. ■

Activului grupei sindicale nou 
•Ies i s-au făcut unele propuneri 
concrete privind sarcinile mai im
portante ce stau în fața școlii în 
acest an. Cadrele didactice vor 
trebui să împletească armonios 
munca de formare a tinerei gene
rații de elevi cu aceea a ridicării 
nivelului cultural al oamenilor 
muncii. împreună cu direcțiunea 
școlii și cu comisia metodică acti
vul sindical să ia măsuri de Întoc
mire a unui grafic privind inters - 
sistențele la ore, consultațiile șl 
orele deschise, să ia măsuri de 
frecventare cu regularitate a învă- 
țămlntului ideologic, să organizeze 
o serie de manifestări culturale 
pentru eadrele didactice ale școlii 
etc.

VERA PASCULESCU 
învățătoare — Școala de 8 ani 

ar. 4 Petroșani

В. C. - u 1...
..,Zilele trecute, clopoțelul îi 

chemase din nou la clasă pe elevii 
din clasa a l-a A. Iși ocupaseră 
locurile iu bănci si așteptau în li
niște. învățătoarea a sosit la timp 
cu obișnuitul catalog sub braț. 
Lecția a început. Atmosfera caldă, 
liniștită, ce domnea peste întreaga 
școală era străpunsă la intervale 
egale de glasurile subțiri ale celor 
dintr-a-ntiia.

A.BC.-ul rostit cu claritate răz
batea ca un ecou, făcea înconjurul 
coridoarelor, apoi se auzea din ce 
în ce mai încet pentru ca un alt 
ecou să-i ia locul. Cei mai mici 
școlari repetau de zor literele al
fabetului, apoi le scriau cu grijă 
în caiete. Fiecare a început așa... 
cu A.B.C.-ul. Trecînd la învățarea 
lecției noi și apoi la recapitula
rea celor învățate, fiecare vroia 
să răspundă. Cu grijă părintească 
și un calm de invidiat, învățătoarea 
11 asculta pe fiecare și-l încuraja 
pentru răspunsul dat. In felul aces
ta și prin experiența bogată acu
mulată de-a lungul celor 9 ani 
de școală, tovarășa învățătoare Ci- 
bodaru Ghizela și-a cîștigat pe me
rit stima și aprecierea școlarilor 
și a părinților acestora. Ea a reu
șit să le sădească iu inimi, celor 
mici, dragostea fierbinte de a în
văța. Și rezultatele bune au înce
put să se arate. . El ivi ca Gavriloaie 
Eugenia, Iatagan Ionel, Nestian 
Profirei. Nițulescu Maria, Vișan 
Adrian, frații Guțu Gheorghe și 
Ana, fii de muncitori și minări 
manifestă interes pentru învățătură, 

își Însușesc cu conștiinciozitate ce
le pledate la orele de curs.

...Cind clopoțelul i-a chemat în 
recreație, parcă tot coridorul era 
numai al lor. Unii puneau între
bări, așa cum îi învățase tovară
șa învățătoare, alții răspundeau. 
Erau bucuroși firește, că învățase
ră lucruri noi, frumoase, despre 

care aveau să vorbească cu plăcere 
părinților și prietenilor. Și așa, în 
fiecare zi, micii școlari adaugă 
A.B.C.-ului alte litere, alte lecții 
care la vor ajuta să citească, să 
dezlege tainele ascunse ale cărți
lor.

D. GHEONEA

Forme ale legăturii școlii cu familia
Practica muncii mstructiv-edu- 

cative reliefează zi de zi necesi
tatea colaborării strînse dintre 
școală și familie. Redau cîteva din 
metodele folosite în acest scop.

1). Munca individuală cu părin
ții se concretizează în :

a). Vizitele la domiciliul elevilor, 
Acestea trebuie făcute la început 
de an școlar, pentru a cunoaște 
familia, condițiile în care trăiește, 
și muncește școlarul, relațiile din
tre membrii familiei. Cu acest pri
lej se dau și îndrumări părinți
lor, punîndu-i în temă cu cerin
țele școlii, cunoașterea regula
mentului școlar, al regimului de 
zi al copilului, dindu-le îndrumări 
asupra muncii independente a ele
vilor etc. Mai tlrziu, pe parcursul 
anului școlar, dirigintele va vizi
ta mai des școlarii în a căror ac
tivitate sînt mai multe lacune, sau 
pe aceia în a căror activitate apar 
fenomene negative.

bj. Ora de consultații cu părinții 
— trecută in planul de muncă al 
fieeărui diriginte oferă, de aseme
nea, posibilitatea unor discuții 
largi asupra educației copiilor. A- 
ceastă oră e prevăzută de fiecare 
diriginte, e cunoscută de părinți. 
In această oră, dirigintele pre
zintă școala, laboratoarele. face 
împrumuturi de cărți din biblio
teca școlii, pentru lărgirea cunoș
tințelor pedagogice, recomandă li
teratură pentru școlari, face cu- 
noeeut programul activităților pio
nierești din școală și de la Casa 
Pionierului, cunoaște interesul oă-

Foproapea deprinderilor 
igienico-sanitare la elevi

O latură importantă a activității 
instructiv-educative din școli o 
constituie formarea și educarea de
prinderilor igienico-sanitare la 
elevi,

Elevii trebuie să fie conștienți că 
prin aplicarea cu strictețe a re
gulilor de igienă în școală și în 
viața lor de toate zilele, devin a- 
părători ai propriei lor sănătăți, ai 
familiilor lor, ai colegilor și prie
tenilor de joacă. Formarea acestor 
deprinderi la elevi, contribuie la 
desăvîrșirea culturii lor generale.

Mijlocul cel mai eficace de for
mare a deprinderilor igienico-sani
tare la elevi, folosit în școala 
noastră 11 constituie aplicarea zil
nică a programului „5 minute 

de control igienic", căruia cadrele 
didactice din școala noastră îi a- 
cordă o atenție deosebită. Prin a- 
pllcarea riguroasă a acestui pro
gram, învățătorii și diriginții noș
tri au reușit să obțină rezultate 
superioara celor din anii trecuți, 
cînd controlul se făcea superficial, 

Autocontrolul șj------------------------  
controlul reciproc 
pe care-1 folosim 
astăzi trezește la 
elevi responsabi
litatea față de ți
nuta lor și a co
legilor lor, le tre
zește interesul 
pentru curat și 
frumos.

De asemenea, 
metoda de între
ținere д graficu
lui referitor la 
cele „5 minute 
de control igie
nic" este foarte 
mobilizatoare în 
rezolvarea cazuri
lor deficitare de 
igienă. O activi
tate bună în legă.

rinților pentru educarea copiilor, 
etc.

c).  Corespondența cu părinții — 
a fost folosită de către învățători 
și diriginți prin intermediul car
netului de școlar, ori prin bile
țele ocazionale. S-a evitat insă 
practicarea unei corespondențe prea 
largi, știut fiind faptul că întîlni- 
rile și discuțiile nemijlocite dau 
rezultate mai bune. Totuși, cons- 
tatîndu-se în repetate sazuri că 
foarte greu se pot realiza întîl- 
nirile cu părinții elevilor slabi și 
indisciplinați, ba mai mult chiar 

unii părinți nu cunosc situația șco
lară a copiilor decît atunci cînd 
află că repetă clasa, am ales și 
calea corespondentei lunare. Odată 
pe lună, poștașul duce familiei si
tuația notelor slabe obținute de 
fiecare elev.

2). Munca colectivă cu părinții 
poate fi mult mai variată și bo
gată, la ea participînd un număr 
mai mare de părinți deci oferă și 
extinderea experienței pozitive.

«). Adunările pe clase cu părinții 
— care se țin lunar constituie for
ma de bază a muncii dirigintelui 
cu părinții. încercăm în acest an 
să formăm o tradiție a acestor adu
nări, fixlndu-le la data de 15 ale 
fiecărei luni, aetfel incit pe tot 
parcursul anului, părinții să știe 

că la 15 ale fiecărei luni sînt eon- 
vocați Ia școală și deei să nu-șl 
programeze alte activități. In a- 
ceste adunări se analizează activita. 
te* instructiv-educativă, se fac 

tură cu starea igienico-sanitară a 
claselor desfășoară și gazeta de 
perete a școlii, ca și gazeta sati
rică „Doctorul vede tot".

Un alt mijloc util de remediere 
a deficiențelor din ținuta igienica 
a elevilor îl constituie „coltul să
nătății", organizat într-un loc co
respunzător, vizibil tuturor elevi
lor. Oglinda mare expusă aici, 
avînd d-«asupra inscripția „Contro- 
lează-te dacă ești curat și ordo
nat", ajută pe elevi să-și contro
leze tinuta, pieptănătura, aspectul 
ghetelor etc.

Să cunoască copiii, să fie pă
trunși da responsabilitatea pe care 
o au pentru sănătatea și dezvolta
rea lor este o sarcină principală 
a cadrelor didactice, a diriginților 
и părinților.

DUMITRU PĂUNESCU 
director

OLIMPIA СІІ.СІС 
profesoară

Clasa а IV-a В de la Școala de 8 ani nr. 5 din Petroșani este considerată una din 
cele mai bune pe scoală. Elevii din această clasă sînt sîrguincioși la învățătură și dis
ciplinați, iar învă țătoarea Mitrea Angela se ocupă cu multă dragoste și atenție de e- 
levii săi, îndrum tndu-le zi de zi pașii pe drumul st udiului.

IN CLIȘEU: Elevii clasei а IV-a В împreună cu învățătoarea lor Mitrea Angela, la 
o oră de desen. Foto : RIGHELHAUPT A.

cunoscute unele dispoziții noi ale 
școlii. Este foarte necesar ca a- 
ceste adunări să aibă fixată o 
temă care să fie în centrul discu
țiilor. In luna noiembrie, de pildă, 
noi vom dezbate problemele le
gate de pregătirea elevilor pentru 
lucrările scrise: orientarea, îndru
marea lor în recapitularea mate
riei în vederea încheierii cu re
zultate bune a primului trimestru. 
In adunarea din luna decembrie 
se vor dezbate probleme legate de 
organizarea activă a vacanței de 
Iarnă.

b). Lectoratele de cultură ge
nerală pentru mame. Pe baza unul 
plan de muncă, 60 de mame au au
diat bilunar lecții pe teme pedago
gice, sanitare, etice, estetice, ținute 
de specialiști din școală și din oraș, 
însoțite de un bogat material di
dactic (schite, grafice, diafilme). 
Aceste lecții au dat rezultate bune 
și de aceea vor continua și în a- 
cest a,n.

cj. Lectoratele generale pe școală 
sînt organizate în 4 grupe: cla
sele a I-a, a II-a și a Ш-a, a IV-a 
și a V-a și a VI-a și a Vll-a. 
Responsabila lectoratelor, profe
soara Panfilie Maria, orientîndu-se 
după cerințele claselor, a progra
mat tinerea unei ședințe pe tri
mestru, cînd vor fi prezentate 
două referate: „Cum să ne aju
tăm copiii la învățătură" (pentru 
clasele I-III) și „Educarea intere
sului de sunoaștere la copii, în 
familie" (pentru clasele IV-VII). 

învățătura — 
în discuția pionierilor

Zilele trecute detașamentul de 
pionieri al clasei a Vff-a A de ta 
Școala de 8 ani nr. 5 din Petro
șani a (inul o ședință cu tema : 
„Cum ne pregătim pentru înche
ierea cu succes a primului trimes, 
tru". Pioniera Te(u Qeorgeta, pre
ședinta detașamentului, a arătat 
că in urma unui studiu documen
tat și perseverent, prin pregăti
rea sistematică a lecfiilor ia toa
te materiile, multi elevi, au obținut 
rezultate bune și toarte bune la 
învățătură Așa sini pionierii Ște 
tan teodor, Brancea Mariana. Ru
sh Livia, ytrvu Elena, Haiduc A- 

drlana și alții. Dar președinta de 
lașamentului n-a trecut cu vederea 
nici pe lonescu Elena. Burlacu Nu- 
ta, Belega Lucian. Andrei loan 
care nu s-au preocupat cu toată 
seriozitatea de pregătirea lor și 
au înregistrat o serie de note sia- , 
be. S-a luat atitudine împotriva 
acestora, cerîndu-li-se să învețe 
cu perseverență.

ELENA HAMPO 
corespondentă

Se vor prezenta de asemenea 4 
informări din partea părinților care 
au rezultate bune în munca lor cu 
copii. Sperăm că acest procedeu 
nou care-1 vom folosi va activiza 
mai- mult discuțiile părinților, cre- 
ind o atmosferă favorabilă unui 
bogat echimb de experiență pen
tru părinți.

d).  Discuțiile coleatlve asupra 
unui < film ori a unei cărți 
cu conținut pedagogic, ar putea fi 
de un mare folos pentru mulți pă
rinți. In anii precedenți școala 
noastră a organizat în colectiv eu 
părinții doar vizionarea unui spec
tacol teatral și acesta neînsoțit de 
discuții.
e).  Munca cu comitetul de părinți 
pe clase și școală a dat rezultate 
fructuoase. Activul de părinți a 
fost antrenat nu numai în proble 
mele gospodărești ale școlii, ci si 
în diverse activități instructiv-e
ducative, ca de pildă : organiza
rea unei excursii, confecționarea 
materialului didactic, amenajarea 
și îmbogățirea laboratoarelor, ate
lierelor, pregătirea unor serbări 
și concursuri culturale etc. Un a- 
jutor susținut au dat școlii în a- 
cest sens părinții David Iosif Rad 
Vasile, Zoller Carol, Roman Fran- 
cisc și alții. De asemenea, comi
tetul de părinți a fost antrenat în 
vizitarea unor elevi cu frecventă 
slabă, în școlarizarea altora. în 
discuții cu părinții unor elevi in
disciplinați.

prof. FL. MUȘTEANU 
direstor — Școala’ de 8 ani nr I

Petroșani
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De pe acum la nivelul anului viitor

Organizind bine munca 
in brigăzi

In primul trimestru al anului, 
munca la sectorul de investiții al 
minei Lonea nu se desfășura prea 
Vine. Este adevărat că existau 
greutăți pricinuite de iarna grea, 
lipseau mașinile de încărcat. Dar 
se mai manifestau o serie de lip
suri in organizarea muncii, brigă
zilor nu li se asigurau condiții op
time pentru a-și putea îndeplini 
sarcinile de plan. Drept urmare 
în primul trimestru al anului, pla
nul de avansări la metri liniari 
s-a realizat doar în proporție de 
62 la sută. La planul valoric a re
zultat un minus de 1 058 000 lei. 
Productivitatea muncii planificată, 
'de asemenea, nu a fost realizată.

De cîteva luni munca la inves
tiții se desfășoară mai bine. In tri
mestrul III. planul la metri liniari 
a fost depășit; de asemenea, și 
productivitatea planificată. In luna 
octombrie, planul valoric a fost 
depășit cu 175 000 de lei, realiza
re ce se apropie mult de sarcina 
planificată pentru anul viitor. In 
ultimul timp se realizează zilnic 
avansări de 24—25 metri liniari, 
față de 14,6 metri liniari pe zi a- 
vansare planificată pentru primul 
trimestru al anului viitor I Expli
cația acestor succese ? Mai buna 
organizare a muncii în brigăzi, 
folosirea din plin a tehnicii noi, 
îmbunătățirea asistentei tehnice.

In trimestrele II și III, sectorul 
a fost dotat cu trei mașini de În

cărcat E.P.M.-l și E.P.M.-2 pla
sate în prezent la lucrări de mar ■ 
volum. Brigăzile care lucrează la 
săparea puțului auxiliar Lonea II 
și putu! orb nr. 10 au fost dotate 
cu greifare. Folosindu-se poduri 
mobue la belotmre.-i șj amenajarea 
pufului principal, puțului auxiliar 
și la pulul orb nr. 10 lucrările au a- 
vansat rapid, iar economiile re
zultate sint de ordinul zecilor de 
mii.

Incepînd din luna iulie, la bri
gada condusă de Deak Petru, pla- 
Ț^că la Săparea transversalei prin

cipale de transport, orizontul 410, 
se lucrează în patru schimburi. 
Brigada a fost dotată cu două ma
șini de încărcat, una lucrează în 
front, iar alta ca rezervă. In acest 
fel încadrarea în ciclogramă s-a 
îmbunătățit, brigada reușind să 
sape pînă la 100 metri liniari ga
lerie dublă într-o lună. O lucrare

-- ,0__ ----- 

Bilanț rodnic și bogat 
izvor de învățăminte 

(Urmare din pag. l-a)

zeni, formarea unui centru de cură
țire a vagoanelor de călători în 
stația Petroșani, ridicarea neconte
nită a calificării profesionale a 
mecanicilor de locomotivă.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvîntul tov. Ardelean loan, secre
tar al Comitetului regional de partid 
Hunedoara. In expunerea sa, vorbi
torul a făcut recomandări noului 
comitet de partid, privind ridica
rea nivelului muncii de partid. 
Vorbitorul a subliniat că sarcina 
cea mai importantă ce stă în fața 
comuniștilor din depou este asigu
rarea tuturor măsurilor necesate 
realizării cu succes a sarcinilor de 
plan pe 1964. In lupta pentru rea
lizarea sarcinilor ■ de plan, a an
gajamentelor de întrecere, trebuie 
acordată o atenție deosebită întă
ririi disciplinei în producție, ridi
cării conștiinței oamenilor muncii. 
In vederea întăririi conducerii lup
tei pentru realizarea sarcinilor eco
nomice. comitetul de partid, bi
rourile organizațiilor de bază sînt 
datoare să folosească cu compe
tență dreptul de control asupra 
conducerilor administrative, să de
termine astfel luarea celor mai e- 
ficiente măsuri pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan pe 
1964.

Conferința a ales noul comitet 
de partid. In prima sa plenară, noul 
comitet a reales ca secretar al co
mitetului de partid pr tov. Marcu 
loan.

de mare importantă pentru sector 
a fost montarea a două compre- 
soare noi: unul de 20 m.c./minut, 
Ia orizontul 500, în apropierea 
puțului orb nr. 10 iar celălalt, de 
30 m.c./minut, în incinta suprafe
ței minei Lonea II. In acest fel 
lucrări cheie ca execuția orizon
tului de centralizare a celor trei 
mine, adîncirea puțului principal, 
adîncirea puțurilor oarbe nr. 8 și 
nr. 10 primesc aer comprimat cu 
presiune optimă de lucru.

Pentru bunul mers al muncii au 
fost luate și alte măsuri. Astfel, 
toate brigăzile care sînt plasate la 
lucrări orizontale au fost dotate 
cu troiii electrice șan pneumatice 
ușurîndu-se astfel aprovizionarea 
cu vagonete goale și permițlnd e- 
vacuarea rapidă a sterilului. Fie
care brigadă a fost dotată cu sfre
deli suficiente, armate cu vidia. 
Munca în brigăzi s-a îmbunătățit 
și prin faptul că absolvenți ai șco
lii de mineri ca Rotaru Ștefan, 
Hosu Ioan, Văduva loan au fost 
încadrați ca șefi de schimb. S-a 
îmbunătățit, de asemenea, și acti
vitatea corpului tehnic al secto
rului și îndeosebi munca maiștri
lor.

Realizările sectorului de' inves
tiții ar fi și mai mari dacă nu s-ar 
face absente nemotivate de către 
unii muncitori ca Draga Ioan, Cos- 
tea Ioan, Krujelak Ioan. De aceea 
este necesar să fie combătute ast
fel de atitudini.

Există posibilitatea de a realiza 
și depăși sarcinile de plan la sec
torul de investiții .al minei Lonea. 
Aici muncesc mineri destoinici ca 
Deak Petru, Costinaș Mircea, Mu
ller Eduard, Petca Nicolae, Miclea 
Aurel ,• tehnicieni pricepuți cum 
sînt Jurcă Mihai, maistru princi
pal, Costinaș Aurel,. Negru Simion, 
Voicescu Nicolae, maiștri, Stoices- 
cu Cornel, maistru mecanic. Iși 
desfășoară activitatea meseriași cu 
experiență ca Bădiță loan, Ulici 
Vasile. Mîțu Ioan și Koloji loan. 
De pe acum se creează brigăzilor 
condiții optime de îndeplinire a 
planului pe anul viitor. Au fost 
luate măsuri de îmbunătățire a 
transportului. Recent, la mina I a 
fost dată în folosință o locomotivă 
L.A.M.-4. De cîteva zile a fost in 
trodusă o locomotivă Diesel Ia 
orizontul 500. Se lucrează la com
pletarea stocului de pietriș și blo
curi. Conducta de apă industrială 
ce vine de la Valea Arsului și 
conducta de aer comprimat dintre 
Cimpa și Lonea II au fost îngro
pate spre a se asigura funcționarea 
pe timp de iarnă.

Folosind din plin tehnica nouă 
în dotare, lucrînd cu chibzuință 
și pricepere, îmbunătățind pe mai 
departe munca în brigăzi, sectorul 
de investiții de la mina Lonea poa
te realiza și depăși sarcinile de 
plan din primele luni ale anului 
viitor.

FR. VETRO

Muncitorii de la U R.U.M.P. a- 
preciază mult activitatea lăcătu
șului de Întreținere Ghiuta Simion. 
Reparațiile executate de ei la ins
talațiile și utilajele din dotare 
stnt totdeauna de bună calitate.

IN CLIȘEU : Lăcătușul Ghiura 
Simion, executind reparația unei 
prese hidraulice pentru secția tur
natorie.

SPORT
FOTBAL

Alte întîlniri internaționale de 
fotbal s-au disputat în cadrul dife
ritelor cupe europene. La Luxem
burg, d'Esch a obținut o surprin
zătoare victorie cu 2—1 (1—1) în 
fața echipei Partizan Belgrad, care 
nu a prezentat in formație pe por
tarul Soskic, accidentat. Returul 
se va disputa la Belgrad.

In „Cupa Cupelor,,r5>porting Li
sabona a ciștigat cu 2—0 meciul 
retur cu Hapoel Nicosia iar Real 
Saragosa a întrecut cu 3 -0 (2—0) 
pe F. C, Lausanne. Ambele echipe 
s-au calificat pentru sferturile de 
finală. Alte rezultate înregistrate 
în „Cupa Cupelor" ; F. C. Barce
lona — S. V. Hamburg 4—4 (2—2); 
Olimpique Lyon — Olimpiakos Pi
reu 4—1 (2—1).

La Liege. Standard a învins cu 
2—0 (1- 0) pe Rapid Viena în ca
drul „Cupei Rapoan",

TENIS DE MASA

Sala sporturilor de la Floreasca 
va găzdui vineri după-amiază, cu 
începere de la ora 18,30. meciul 
internațional feminin de tenis de 
masă dintre echipele Voința Bu
curești și Spartak Sokolovo Praga 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni". E- 
chipa învingătoare din acest meci 
șe va califica în semifinale, ur- 
mînd să întîlnească echipa S. C. 
Einheit (R. D. Germană).

HOCHEI PE GHEAȚA

Echipa canadiană de hochei pe 
gheață „Windsor Bulldgos" a sus
ținut la Moscova al patrulea joc 
de la sosirea în U.R.S.S., primind 
replica echipei secunde a U.R.S.S. 
Hocheiștii sovietici au desfășurat 
un joc rapid repurtînd victoria cu 
scorul de 2—0 (0—0,- 1—0; 1—0).

---------- ■■■ ■■■■----------

BELȘUG DE TOAMNĂ
(Urmare din pag. l-a)

Nu poți sa vorbești despre suc
cesele minerilor fără să amintești 
de contribuția colectivului Uzinei 
de reparat utilaj minier și a ce
lorlalte unități ce aparțin de com
binat. Toate colectivele au pus 
doar umărul la obținerea succeselor.

...In clocotul muncii pe șantier 
șe naște cea de a doua tinerețe a 
vechilor așezări minerești din Va
lea Jiului. Nici gerul din ianuarie 
și februarie, ploile din primăvară 
și canicula, rar întîlnită pe me
leagurile noastre, n-au putut iri- 
na elanul în muncă al construc
torilor. Pe șantiere, belșugul toam
nei este reprezentat prin blocuri 
maiestuoase cu zeci de apartamen
te. Constructorii de pe șantierul 9 
Petroșani — Petriia au dat deja 
in folosință în acest an 431 de a- 
partamente. Prinși în întrecere, cei 
de ia Lupeni au ridicat și ei nu
mărul apartamentelor predate la 
400, iar cei din Vulcan ia 219. 
Bineînțeles, ia uitimii se Include și 
blocul nr. 3 cu 40 de apartamente ce 
s-a dat In folosință deunăzi. Prin

hărnicia constructorilor, numai In 
acest an, 1050 de familii din Va
lea Jiului sînt bucuroase de casă 
nouă. Și pînă la sfîrșitul anului 
se vor mai bucura încă multe.

...Dacă pîinea industriei a ajuns 
din timp in iabrici și uzine, iar 
in magazine belșugul de mărfuri 
a fost mereu nelipsit, un merit 
in aceasta îl au și ceferiștii. Pe 
calea de oțel a șinelor au alergat 
zi și noapte trenuri cu tonaj spo
rit. Mecanicii de locomotivă Mar
cu Gheorghe, Zbora Constantin, 
Mihul Constantin șl încă mulți 
alții au avut mereu ca obiectiv 
de întrecere transportarea de cit 
mai multe bunuri.

Cuvinte de laudă merită șt fi
latorii, muncitorii de la I.l.L. „6 
August", cooperatorii, lucrătorii 
din comerț, și toți acei ce la lo
curile lot de muncă au contri
buit ca în această toamnă bel
șugul -să fie mai substantial de- 
cît in alți ani. $i el se simte pre
tutindeni. In mine, pe șantiere și 
in cămările pline cu tot felul de bu
nătăți. Peste tot e belșug de toam
nă l

PUBLICITATE

Gospodine1
Folosiți cu

!

r

iele PERL AN

țesăturilor de

□
încredere produ

pentru spălatul

lină, bumbac șl

mătase, care se găsesc spre vîn- 

zare la toate magazinele de pro

duse chimice și alimentare, Ia

Lprețul de 2,50 lei pachetul.
• <

Cumpărători !
La magazinele specializate ale 

O.C.L. produse industriale vă 
puteți procura cu plata în rate, 
aparate 
internă, 
pick-up

de radio din producție 
împreună cu cîte un 

fără difuzor.

Profitați de avantajele oferite 
ți procurați-vă de îndată aceste 
obiecte utile șl plăcute.

ATENȚIUNE !
O.C.L. produse industriale Petroșani anunță publicul cumpărător 

că au sosit MARI CANTITĂȚI DE MOBILE:
CAMERE COMBINATE, DORMITOARE, BUCĂTĂRII, RECA- 

MIERE, DULAPURI, FOTOLII TAPISATE ETC.
Vinzarea se face și cu plata în rate în condiții foarte avan

tajoase pentru salariații perman enți.
CONDIȚII DE VINZARE:

î
r -
1

1

(

Dobinda ce se percepe cumpă rătorllor de mobile cu plata in rate 
este de 3 la sută pe an și se achită cu ultima rată.

Cumpărători cu o remune
rație lunară de:

Acont 
minim

Numărul 
de rate

A) MĂRFURI IN VALOARE DE 500—3000 LEI
— pînă la 1000 lei 20% 12
— peste 1000 lei 25% 12
B) MĂRFURI IN VALOARE DE 3001—6500 LEI
— pînă la 1000 lei pi. muncitori

și militari . 20% 18
pt. alți
salariați 20% 15

— peste 1000 Iei pt. muncitori
și militari ОС OfA* f9 18

pt. alți
salariați 15

C) MĂRFURI IN VALOARE DE PESTE 6 500 LEI
— pînă Ia 1090 Iei pt, muncitori

și militari 20% 24
pt. alți
salariați 20% 20

— peste 1000 lei pt. muncitori
și militari 25% 24

pt. alți
salariați 25% 20

Vizita(i magazinele de mobile din Petroșani, Lupeni, Vulcan ale 
O.C.L. produse industriale și profitați de condițiile avantajoase de 
plată ce vi se oferă.

Gospodine !
Folosiți în gospodării noile ti

puri de aspiratoare de praf „RE
CORD" care se găsesc spre vîn- 
zare în toate magazinele specia
lizate ale O.C.L. 
triale.

Aceste tipuri 
începînd cu data
1963, șe vînd și cu plata în rate.

Profitați aeîntîrziat de condi
țiile avantajoase de plată ce vi 
se oferă și procurați-vă aspira
toare.

produse indus-

de aspiratoare, 
de 1 noiembrie

! 
! I 
I

1
)

z
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ANGAJEAZĂ :
1. ȘEF SERVICIU 

CARE cu salariul de
CONDIȚII : Studii

superioare și 4 ani vechime în 
funcții economice. Postul se o- fl 
cupă prin concurs.

2. 1 ______ ____
ȘI GESTIUNE eu salariul de 925 ;! 
let :ț

CONDIȚII: Studii medii de ji 
specialitate sau — Studii medii ;Ș 
și vechime 2 ani. 1;

si

ицюАМа cl* I 
™ ПАЯЮ

23 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică dis
tractivă interpretată de fanfară, 
8,00 Sumarul presei centrale. 8,06 
Orchestre de estradă din țări so
cialiste, 9,00 Roza vînturiior, 9,40 
Jocuri populare romînești și ale 
minorităților naționale, 10,00 Din 
albumul melodiilor de muzică u- 
șoară romînească, 11,35 Potpuriuri, 
12,00 Muzică populară interpretată 
de Giorgeta Anghal și Aurică Pi- 
culeață, 14,00 Din muzica popoa
relor, 14,30 „In excursie" — muzi
că ușoară, 15,00 Pagini din opere, 
16,00 Piese instrumentale de com
pozitori romîni, 16,15 Vorbește 
Moscova L 18,00 „Actualitatea mu
zicală", 19,25 Muzică de dans, 
20,10 Lieduri de Hugo Wolf, 20,45 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare, 22,20 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 10,10 Cîntă sopra
na Ingrid Czerny și baritonul Wer
ner Missner, 11,15 Ltniversitateu 
tehnică radio (reluarea emisiunii

din 22 noiembrie), 11,30 „Lucrări 
de Beethoven", 12,30 Muzică ușoa
ră romînească, 14,05 Balete din 
opere, 15,00 Muzică populară din 
Moldova, 16,12 Cîntă formația de 
muzică ușoară condusă de Enrico 
Fanciotti, 17,00 „Cîntec mîndru-n 
tară auzi" — program de cîntecs 
și jocuri populare, 18,05 Muzică 
din operete, 18,35 Melodii populare 
cerute de ascultători, 2C,00 „Vă in
vităm la dans", 22,00 Canțonete 
interpretate de Tito Scliipa.

- = Q-----
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• • • *__ 1 ■ * * * 1___
23 noiembrie

PETROȘANI 7 Noiembrie : 
Gangsteri și filantropi : Republi
ca : Babette pleacă la război; 
BĂRBÂTENI: Dragostea lui Alio- 
șa I URICANI i Bufonul regelui.



л STEAGUL ROȘU

Cuvîntarea delegatului romîn 
în Comitetul juridic

NEW YORK 21, Trimisul spe
cial Agerpres G. Alexandroaie 
transmite:

Luând cuvîntul în ședința de 
miercuri dimineața a Comitetului 
juridic al Adunării Generale a 
O.N.U., care dezbate problema 
principiilor de drept internațional 
referitoare la relațiile prietenești 
și de cooperare între state, dele
gatul romîn A. Cristescu a subli
niat că guvernul romîn acordă o 
importanță deosebită acestei pro
bleme, respectarea principiilor fun
damentale de drept internațional 
trebuind să stea la baza relațiilor 
prietenești și de cooperare între 
state, indiferent de orînduirea lor 
social-economică.

Referindu-se la rolul O.N.U. în 
promovarea principiilor coexisten
ței pașnice, vorbitorul a arătat că 
guvernul și poporul romîn consi
deră că O.N.U. 
un rol activ în 
lului războiului 
în consolidarea
tea internațională — cerere impe
rioasă a popoarelor.

In continuare, vorbitorul a sub
liniat că delegația romînă este de 
părere că rezultatul examinării 
principiilor de drept internațional 
ale coexistenței pașnice va trebui

trebuie să joace 
eliminarea perico- 
termonuclear și 

păcii și securita-

consemnat într-o declarație întoc
mită pe baza propunerilor unui 
grup de lucru care să fie exami
nate apoi în cadrul O.N.U.

Primul dintre aceste principii 
este interzicerea amenințării cu 
forța sau a folosirii forței în rela
țiile internaționale, principiu de 
mare importanță pentru menține
rea păcii și securității popoarelor.

Vorbind despre principiul regle
mentării pașnice a disputelor, re
prezentantul R. 
vat faptul că 
recurg tot mai 
plomatice, ceea 
cipal rezultat evitarea războiului, 
salvgardarea 
unui șir de 
cordare. ,

O condiție 
liniat reprezentantul 
respectarea principiului neinterven
ției în afacerile interne ale altui 
stat, principiu recunoscut prin nu
meroase tratate multilaterale in
ternaționale și de Carta O.N.U.

In încheiere A. Cristescu a vor
bit despre principiul egalității su
verane a statelor, relevînd impor
tanța sa pentru menținerea 
relații pașnice între state, 
rea colaborării internaționale 
sigurarea păcii în lume.

р. Romîne a rele- 
în prezent statele 
des la tratative di
ce are drept prin-

păcii și lichidarea 
focare locale de în-

fundamentală, a sub- 
romîn. este

unor 
lărgi
și a-

0

Conferință privind politica americană 
fată de Vietnamul de sud

HONOLULU 21 (Agerpres).
Miercuri a început la Honolulu o 

importantă conferință a unor per
sonalități de frunte americane con 
sacrată definirii politicii america
ne față de Vietnamul de sud și 
Asia de sud-eșt, în general, după 
înlăturarea regimului diemist. La 
conferință iau parte secretarul de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, minis
trul de război Robert McNamara, 
președintele grupului mixt al șe
filor de stat major al armatei a- 
mericane, generalul Maxwell Tay- 
lpr, ambasadorul S.U.A. la Saigon, 
Cabot Lodge, comandantul trupelor 
americane din Vietnamul de șud, 
generalul Harkins, și aproximativ 
70 de experți militari și civili.

Secretarul de stat Rusk a decla
rat eă „se va discuta despre toate 
aspectele situației din Vietnamul

©

Vizifa delegației 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. în R.S.F.I.
BELGRAD 21 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

niug Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, a primit la 21 
noiembrie delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de К. T. 
Mazurov, membru al 
Sovietului Suprem 
membru supleant 
C.C. al P.CU.S.

La întîlnire a 
asemenea, A. M.

Ta-

al

Prezidiului 
al U.R.S.S.,

Prezidiului

de față, de

„Zilele culturii romînești« în Franța

<
i
i

I

BAGDAD 21 (Agerpres).
Postul de radio Bagdad a anun

țat constituirea noului guvern al 
Irakului. Funcția de prim-ministru 
în noul guvern este deținută de 
generalul Taher Yehia. Din guvern 
mai fac parte generalul Hardan El 
Takritî, ministru al apărării, gene
ralul Rașid Mosleh, ministru de 
interne, colonelul Sobhi Abdel Ha
mid, ministru al afacerilor exter
ne, și alți 17 miniștri și secretari 
de stat. In general principalele 
posturi sînt ocupate de militari. 
Opt miniștri sînt personalități cu
noscute ale guvernului precedent. 
Unii dintre militarii care ocupă 
posturi dintre cele mai importante 
în guvern sînt cunoscuți ca făcînd 
parte din partidul 
subliniau agențiile 
„în primul rînd 
în partidul Baas
acapararea puterii de către 
partid în Irak.

PARIS 21. Corespondentul Ager
pres, G. Dascal, transmite :

Joi dimineața, delegația cultu
rală romînă care participă la „Zi
lele culturii romînești" în Fran
ța a vizitat Școala Națională 
Superioară din St. Cloud. De
legația a fost însoțită de d-na Le 
Roland, director al învățămîntului 
superior.

Jean Basdevant, directorul ge
neral pentru problemele culturale 
și tehnice din Ministerul Afaceri
lor Externe, a oferit o masă în 
cinstea delegației. A luat parte și 
ministrul R. P. Romîne la Paris, dr 
Victor Dimitriu.

Acad. prof. N. Petrulian, recto-

de petrol, gaee și 
București, a confe- 

de 
din Paris
geochimice 
cuprifere", 
de prof, 

director
geologie

miercuri la Facultatea 
a Universității 
„Considerațiuni 

mineralizării 
fost prezentat

Routhier, 
de

la Facultatea de Ști-

al
a-

rul Institutului 
geologie din 
rențiat 
științe 
despre 
asupra 
El a 
Pierre
laboratorului 
plicată de 
ințe. Au asistat personalități fran
ceze, printre care prof. Jean Orcel, 
directorul Scdlii de 
prof. Pelissoniere de 
de Științe, profesori, 
studenți.

Asistența a făcut 
lui o primire foarte

înalte Studii, 
la Facultatea 
cercetători și

conferențiarU' 
călduroasă.

©
Baas, dar, cum 

de presă, ei sînt 
militari" 
în special

©=-

intrați 
după 
acest

Primul ministru 
al Danemarcei 

va vizita U. R. S. s
MOSCOVA 21 (Agerpres).

cum anunță agenția 
cadrul unei conferințe 

Per Hakkerup, ministrul 
externe al Danemarcei,

Franța^ „SĂPTĂMÎNA PĂCII**
PARIS 21 (Agerpres)
La inițiativa organizațiilor parti

delor comunist, socialist și ale al
tor partide, Confederației Gene
rale a Muncii, Mișcării pentru 
pace, în Franța se desfășoară cu 
succes „Săptănrîna păcii". In ca
drul

„Săptănrîna păcii". In
acestei săptămîni au loc adu-

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

nări, mitinguri, demonstrații, în 
sprijinul dezarmării generale și 
totale. Aceste acțiuni de masă, 
care au cuprins 82 departamente 
din cele 90 pe care le are Franța, 
se vor încheia la 24 noiembrie 
printr-un mare miting în suburbia 
pariziană Puteaux.

Cuvîntapea lui L. I. Bpejnev 
în paplamentul ipanian

fost
Puzanov, amba

sador extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. în Iugoslavia.

Infîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

©

împotriva discrht nării 
rasiale

de
U-

KAMPALA 21 (Agerpres).
Muncitorii de la două fabrici 

asamblare de automobile din 
ganda, care aparțin capitalului
străin inclusiv companiei „General 
Motors", au declarat o grevă de 
protest împotriva 
criminatorii, la care 
sonalul african.

Greviștii cer să
minarea rasială și să fie concediați 
acei funcționari care se fae vino- 
vați de practicarea ei.

practicilor diș- 
este supus per-

înceteze discri-

de sud, despre problemele politice, 
militare, economice și internațio
nale referitoare la această țară și 
la țările vecine. Nu vor exista as
pecte pe care să nu le abordăm”. 
El a adăugat că participanții la 
conferință vor face tot posibilul 
pentru a întocmi „o apreciere cît 
mai deplină și amănunțită cu pu
tință" asupra situației și orientă
rii viitoare a politicii americane 
în această regiune a globului. La 
rîndul său, ambasadorul Cabot 
Lodge a spus că va cere ca noul 
regim din Vietnamul de sud să 
fie sprijinit „în măsura posibilu
lui". Lodge a arătat că este mul
țumit de noii conducători ai aces
tei țări. „Sperăm, a declarat el, 
că totul va evolua așa cum dorim 
noi. Noii conducători sînt oameni 
capabili și ascultă sfaturile noas
tre și colaborează foarte mult cu 
noi".

Concluziile conferinței vor fi su
puse spre aprobare președintelui 
Kennedy.

Dane- 
Uniu- 
a de- 
preșe-

După 
TASS, în 
de presă, 
afacerilor
a declarat la 20 noiembrie că în 
luna februarie 1964 Otto Jens 
Krag, primul ministru al 
mareei, va face o vizită în 
nea Sovietică. Totodată, el 
clarat că N. S. Hrușciov,
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a acceptat invitația de a 
face o vizită în Danemarca în lupa 
iunie a anului 1964,

In timpul convorbirii dintre N. 
S. Hrușciov și Per Hakkerup. care 
a avut loc la Moscova, au fost 
reamintite relațiile bune ce leagă 
cale două țări.

TEHERAN 21 (Agerpres).
- Continuîndu-și vizita în Iran, 
L. I. Brejnev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și persoanele care-l însoțesc 
vizitat, în dimineața zilei de 
noiembrie, Parlamentul iranian.

Președintele
Imami, 
vietici.

L. I.
despre 
despre

Uniunea Sovietică — a declarat 
L. I. Brejnev — promovează cu 
consecvență politica coexistenței

au
21

Senatului, . Serif 
a salutat pe oaspeții so-

Brejnev a vorbit pe larg 
relațiile sovieto-iraniene și 
perspectivele lor.

------------ ----------— ГУ-* ■ —• ---------------

Seminar african privind probleme de cultură 
și educație

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres).
La Leopoldville va avea loc în

tre 25 și 29 noiembrie un Seminar 
african în probleme culturale și 
de educație. Cu acest prilej, vor 
fi discutate mijloacele și căile de 
dezvoltare a cooperării dintre ță
rile africane în domeniul cultural 
și al educației, precum și crearea

unui institut pentru studii africa
ne, ca parte a Universității afri
cane ce urmează să fie creată la 
propunerea Conferinței șefilor de 
state și guverne africane de la 
Addis Abeba. In cadrul seminaru
lui, se va discuta, de asemenea, 
problema schimbului de programe 
culturale și crearea unei agenții 
de presă africană.

Кfa 1
SOMA. In cadrul unei confe

rințe de presă ținută la Roma, 
Sicco Mansholt, vicepreședintele 
Comunității Economice Europene 

s-a pronunțat pentru elaborarea 
unei politici agricole unice și pen
tru uniformizarea prețurilor la 
produsele agricole în cadrul C.E.E. 
El a arătat că în arma acestei 
uniformizări, veniturile producăto
rilor agricoli din Italia vor scădea 
cu aproximativ 65 000 000 de dolari, 
!iar cele ale producătorilor vest- 
germani —- cu 140 000 000 de dolari.

CAIRO. Asociația medicală e- 
gipteană a hotărît organizarea la 
Cairo, la începutul anului viitor, a 
unui Congres medical afro-asiatic, 
care va 
tare și 
asiatice 
pentiu
unor boli, îndeosebi a celor răs- 
pîndite în țările în curs de dez
voltare. Asociația medicală egip
teană va organiza, de asemenea, 
o Conferință internațională pentru 
studierea maladiilor reumatismale 
și metodelor de prevenire a lor.

PARIS. La Paris . a avut loc o

studia problemele sani- 
medicale din țările afro- 
și va stabili principiile 
prevenirea și vindecarea

conferință de presă la care a luat 
cuvîntul C. Durand, președintele 
Comitetului național pentru apăra
rea școlii laice din Franța. El și-a 
exprimat îngrijorarea în legătură 
cu situația din domeniul învăță
mîntului mediu, superior și tehnic 
de specialitate, subliniind că noul 
buget pe care l-a adop
tat Adunarea Națională nu va îm
bunătăți această situație.

LONDRA. Lordul Hailsham, mi
niștri,' britanic pentru problemele 
științei, a semnat la Londra do
cumentul în care declară că re
nunță la titlul de lord. El a fost 
determinat să renunțe la 
tiu de noblețe, întrucît a 
semnat 
Partidului 
itoarele 

’vor
cembrie în cartierul londonez Ma
ry lebone. Lordul Hailsham se va 
num: pe viitor Quintin ■ Hogg. 
nume sub care a mai fost msmbtu 
al Camerei Comunelor între anii 
1938 și 1950.

WASHINGTON. La 20 noiem
brie, Senatul american a respins

candidat din 
conservator, 

alegeri 
avea loc

acest ti- 
fost de

parted 
la vi-

parțiale care 
în luna de-

cu majoritate de voturi un amen
dament prezentat de senatorul 
democrat William Fulbright privi
tor ia reducerea cu 500 000 000 
dolari a bugetului spațial propus 
de președintele Kennedy. Senatul 
a redus totuși acest program cu 
90 000 000 dolari.

NEW YORK. Comandamentul 
strategic al aviației americane a 
anunțat că un avion de recunoaș
tere de tipul „U-2" a dispărut la 
64 km nord-vest de Key West 
(Florida), în cursul unei misiuni 
de „rutină". Un purtător de cu- 
vînt al aviației a declarat că a* 
vionul s-a prăbușit probabil în o- 
cean, în urma unei pene de motor.

LIMA. La chemarea Federației 
studenților din Peru ia toate uni
versitățile din țară a început o 
grevă de 48 de ore in sprijinul 
mișcării țăranilor cate luptă 
tru reforma agrară. Studenții 
testează împotriva alungării 
nilor de pe pămînturile lor
amestecului cercurilor monopoliste 
în treburile interne aie țării. In 
apelul dat 
Federație in legătură
grevă studenții 
lupte cu hotărîre 
tuirea imediată a 
tor bogății ale

pen- 
pra- 
făra- 
și a

publicității de către 
cu această 

sint chema fi să 
și pentru resti- 
pet toiului și al- 
tarii.

pașnice în relațiile sale cu statele 
cu orînduiri sociale diferite. Pacea 
este aspirația sfîntă a tuturor po
poarelor, inclusiv a poporului ira
nian. Stabilind relații de 
și încredere reciprocă, 
Sovietică și Iranul aduc 
buție serioasă la cauza 
nerale.

prietenie 
Uniunea 

o contri- 
păcii ge-

©

Cambodgia a renunțat 
la ajutorul S.U.A.

PNOM PENH 21 (Agerpres).
La 20 noiembrie, guvernul re

gal al Cambodgiei a înmînat am. 
basadorului S.U.A. din Pnom Penh 
o notă prin care îi aduce la cu
noștință că guvernul cambodgian 
renunță la ajutorul militar, econo
mic și cultural american.

In declarația guvernamentală da
tă publicității în aceeași zi, 
rată că hotărîrea 
fost luată 
porului".

Totodată, 
cambodgian 
diplomatice

„în

se a- 
menționată a 

baza dorinței po-

se
va

cu S.U.A.
— = © = —

arată că statul 
menține relațiile

In Camera Comunelor
LONDRA 21 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în Camera Co

munelor Harold Wilson, liderul 
partidului laburist din Marea Bri
tanic, a criticat hotărîrea minis
trului de interne Henry Brooke de 
a refuza viză de intrare în Marea 
Btitanie generalului Humberto Del
gado, liderul mișcării de opoziție 
care se opune regimului salazarist 
din Portugalia. In 
Wilson a subliniat 
tărîre va provoca 
țărilor africane în

care cele mai multe sînt mea- 
ale Commonwealth-ului 
precum 
O.N.U.

tre 
bre 
nic, 
ale

cuvîntul său, 
că această ho- 

nemulțumirea 
ansamblu, din-

brita-
și a altor țări membre

- = O

Orevă în /\ustralia
CANBERRA 21 (Agerpres).
Răspunzînd chemării Comitetului 

Executiv al Consiliului din statul 
Australia de vest, peste 60 000 de 
muncitori din orașul Perth, capi
tala acestui stat, au declarat o 
grevă de 5 ore, Muncitorii gre
viști protestează împotriva 
ției guvernului din acest 
a strecura prin Adunarea ' 
tivă 
care urmărește să limiteze 
rile muncitorilor.

legea privitoare la

I inten- 
sial de 
Legisla- 
arbitraj, 
dreptu-
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