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Recepția oferită
de ambasadorul R.P. Chineze 

la București
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc 1

BILANȚ LA SfIRȘIT DE LUNA : A

In birourile Combinatu
lui carbonifer se fac cal
cule intense. Se determină 
realizările obținute în luna 
septembrie, în trimestrul

III, în primele 9 luni. 
Ne-au parvenit primele re
zultate despre producție și 
calitate și le redăm mai 
jos î

Pe loc de frunte — 
minerii din Uricani
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Pe baza

Clasamentul hârniciei
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producției extrase pînă în ziua de 30 
în întrecerea socialistă pe 
se situează :

bazin pe pri-
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In întrecerea ce se des
fășoară 
miniere 
sfîrșitul 
minerii 
cupat primul loc. 
sectoare ale 
pășit sarcinile 
productivitatea

între exploatările 
din Valea Jiului la 

lunii septembrie 
din Uricani au o- 

Ambele 
minei au de- 
de plan, iar 
realizată pe

Un obiectiv

exploatare o întrece pe cea 
planificată cu 150 kg/post. 
De la începutul anului, mi
nerii din Uricani au extras 
cu 25 156 tone de cărbune 
cocsificabil mai mult decît 
prevedeau sarcinile de plan 
pe primele 9 luni ale anu
lui.

nerealizaf

Ambasadorul R. P. Chineze la Bu
curești, Liu Fan, a oferit joi după-a- 
miază în saloanele ambasadei o re
cepție cu prilejul celei de-a XV-a 
aniversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe ApostcJ, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Leonte Răutu, Leon 
tin Sălăjan, Mihai Dalea, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al P.M.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții cen-

obștești, 
cultură, 
ziariști.

oameni
generali

misiuni
P. Ro

trale și organizații 
de știință, artă și

- și' ofițeri superiori,
Au luat parte șefi ai unor 

diplomatice acreditați îm R.
mînă și alți membri ai Corpului di
plomatic.

Pianistul Li Min-Cean, laureat a! 
primului Concurs internațional „Geor
ge Enescu", a interpretat piese 
compozitori chinezi, rornîni și 
muzica universală.

Recepția s-a desfășurat într-o 
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)
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Deschiderea
anului universitar la I. M. P

septembrie, 
mele locuri
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.Uricani 105,0% 100% 4
4

9 Lupeni 103,6% 101 % 4

9
9.

Lonea 103,4% 101% 4
4

9 In întrecerea dintre sectoare pe primele locuri 4
£

9
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9
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Sectorul IV В Lupeni 122% 119%
4
4

9- Sectorul II Lonea из% 109% 4
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4 Sectorul IV Lonea 111% 108% , 4

? Sectorul III Petrila 109% 107% 4
4

♦
• Sectorul II Lupeni 106% 104% 4

• Sectorul I Lonea 106% 103% ț
49

9 Sectorul 11 Aninoasa 105% 105% 4

9
• Sectorul 11 Uricani 105% 101% '

4
4

9
9

. Sectorul Iii Vulcan 104% 102% 4
4

La obiectivul principal al 
întrecerii socialiste — ca
litatea producției situația 
nu este prea îmbucurătoa
re. In cursul lunii septem
brie toate exploatările mi
niere din Valea Jiului au 
depășit procentul de cenușă 
admis.

După ce de-a lungul a, 8 
luni, mina Petrila s-a cla
sat mereu pe locul de 
frunte la calitate, în iuna 
septembrie ocupă ultimul 
loc : procentul de cenușă 
admis a fost depășit .cu 4.7 
puncte. Colectivul minei 
Vulcan a depășit procen
tul de cenușă admis cu 2,1 
puncte, iar ce! de . la mina 
AninoaSa cu 1,5 puncte, do
vadă că în luna', trecută, a

legerii șistului vizibil 
pușcării selective nu: le-a 
fost acordată atenția cuve
nită.

raia

re a
lare

oier

Problema cipriotă 
Campania electo- 
din S.U.A.

A XV-a' aniversa- 
i Republicii Popi- 

Chineze
Prin baz nul mi- 
Fușun
Situația din. capi- 
statului Malawifala

se menține încordată
• 60 000 de docheri 

americani :ti grevă
• 10 000 km pe jos
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Cuvîntul de deschidere a festivită
ții a fost rostit de tovarășul conf. 
univ. Constantinescu Ilie, prorectorul 
Institutului de mine din Petroșani. 
A luat apoi cuvîntul tovarășul conf. 
univ. Popa Aron, rectorul institutului, 
care a arătat condițiile în care s-a 
desfășurat și încheiat anul universi
tar trecut, precum și sarcinile ce 
stau în fața studenților și cadrelor 
didactice în noul an universitar.

Au mai vorbit tovarășii prof univ. 
Poboran Vasile, șeful catedrei de 
exploatări și prospecțiuni miniere, 
prof. ing. Trufin Emil, șeful cate
drei de electrotehnică, studenții Gio- 
cîrlie Mihai, membru în comitetul 
U.T.M. pe institut, președintele Aso
ciației 
din anul 
exprimat 
rii unui 
țătură.

In cuvîntul său, tovarășul Pipoș 
Ioan a vorbit despre rolul și im- 

-portanța Institutului de mine din Pe
troșani în dezvoltarea industriei- noas
tre

Ceie 45 de instituții de învățămînt 
superior din întreaga țară și-au re
deschis porțile. Cu chipurile senine, 
cu zîmlietul tinereții fericite pe față, 
mii de studenți s-au reîntors în am
fiteatre unde, după o vacanță bine 
meritată, reconfortantă, vor parcurge, 
alături de cadrele didactice, un nou 
an de învățămînt. Bucuria revederii 
a fost generală, întinzîndu-se de la 
Suceava la Timișoara, de la Cons
tanța la Cluj, de la Baia Mare 
la Petroșani.

Aici, deschiderea anului universi
tar a avut loc într-un cadru festiv, 
sărbătoresc. Au fost prezenți la fes
tivitate tovarășii: Pipoș loan, mem
bru al Biroului Comitetului regional 
de partid, șeful secției de propagan
dă și agitație a Comitetului regional 
al P.M.R., Lazăr David, membru al 
Biroului Comitetului regional al P.M.R , 
prîm-secretar al Comitetului 
nesc de 
secretar 
partid. 
Biroului 
partid, director general al G.G.V.J., 
Momeu Satnoila, membru al Birou 
lui Comitetului orășenesc de partid, 
președintele Con
siliului local al • 
sindicatelor, Săcâ-j 
luș Gheorghe, se- J

Comite- •• 
regional ♦
Nieoară • 
vicepre- J 
Sfatului *

studenților și Dulfu loan 
III preparare. Cu toții și-au 
bucuria revederii, a începe- 
nou an de muncă și învă-

orășe- 
partid Petroșani, Mîrza loan, 
al. Comitetului: orășenesc de 

Szuder Wiliam, membru al 
Comitetului orășenesc de

CARNET

miniere.

< Continuare în pag,: 2?a}

Un schimb dinfr-o brigadă de frunte de la sectorul de investiții al minei Aninoasa — cea condusă 
de minerul Berculeanu Maftei (al treilea din stînga).

cretar a!
tului
U.T.M.,
Coriolan, 
ședințe al
popular orășenesc » 
Petroșani. Au fost •

♦
♦

♦

«

din •

*

preZenți de ase
menea, conducă

tori ai unor orga
nizații de partid 
și de masă, ai 
unor întreprinderi 
și instituții 
Valea Jiului 
numeroși studenți.

Declarațiile unor vizitatori
FRANȚA

Baronul Le Roy, președinte 
de onoare al Oficiului interna
țional ai viei și vinului : „Ca 
specialist în viticultură, cunoș
team întrucîtva succesele obți
nute de Romînia în acest do

meniu. Marele număr de medalii de 
aur și argint primite de vinu
rile romînești la diferite con
cursuri internaționale confirmă 
faima lor. Expoziția dv„ admi
rabil organizată, ne-a dat posi
bilitatea să înțelegem mai bine 
munca rodnică a viticultorilor 
rornîni. Apoi, fiindcă un viti
cultor este și agricultor, m-a 
interesat tot ce este legat de a- 
gricultură. Am remarcat aici că 
folosiți multe metode noi de lu
cru j“n producția agricolă, valo
rificați într-un mod superior re
sursele acestui sector. Noi nu 
facem în Franța asemenea pro
duse delicioase cum sînt dulce- 

'țurile de nuci și din petale de 
trandafir, prezentate in expozi
ția dv. Dar, ceea ce m-a impre
sionat în mod deosebit este fap-

ti.il că ați reușit, într-un spațiu 
restrîns, să cuprindeți prezentul 
industrial și agricol al Romi 
niei și să sugerați perspectiva 
de dezvoltare a țării dv. care,

■ sînt sigur, va ocupa 
prim rang printre 
Europa. Sînt foarte 
primirea cordială cu
fost întîmpinați peste tot".

Rene Protin, directorul Ofi-

ПП ІОС

țările 
mișcat 

care

de 
din
de

am

aspect special al sufletului ro- 
mînesc — delicatețea, finețea lui. 
Sînt trăsături care se reflectă 
în bunul gust, eleganța și 
tica obiectelor expuse1'.

este-

R. D. GERMANA
Arthur Pătzold, adjunct 

ministrului comerțului 
și inter-german: „Ani

dine mișcat de excepționala or-

al 
exterior 
fost a-

Vizitînd Expoziția realizărilor economiei naționale

ciului : „Sînt impresionat de ca
litatea produselor agricole și a- 
limentare expuse, mărturie a 
unor preocupări complexe, încu
nunate de succes, în cercetarea 
și producția agricolă. Expri- 
mîndu-mi admirația pentru ceea 
ce aș numi partea tehnică a 
standului agricol, vreau să sub
liniez, totodată, valoarea lui pe
dagogică, pentru aceia care nu 
cunosc, nemijlocit agricultura. 
Toată expoziția este aranjată 
cu un gust remarcabil. Artico
lele de artizanat oglindesc un

ganizare a expoziției. Remarca
bil este reprezentată 
construcțiilor de mașini,
realizat tipuri de mașini
plexe, cu caracteristici 
înalte, admirabile 
punctele de vedere, 
itor apropiat, vom 
cialiști de-ai noștri
vedea aceste mașini, ceea 
cred că va contribui la lărgirea 
continuă a relațiilor comerciale 
între țările noastre. Mașinile crea
te de industria romînească șl, pe 
un plan mai larg toate realiză

ramura
Ați 

com- 
tehnice

din toate 
Intr-un vi- 

trimite spe- 
pentru a 

ce

ț

♦

o
rile pe care le-am văzut aici, 
sînt o mărturie a talentatului 
popor romîn, a străduinței sale 
pentru dezvoltarea economică a 
țării. Din toată inima îl felici
tăm și îi dorim noi 
.alea socialismului.

In urma vizitării 
poziții apreciem că 
meroa'se posibilități

succese pe

♦ 
♦ 
♦

*

♦

acestel ex- 
există nu
de dezvol- • 

tare mai puternică a schimburi- ♦
lor dintre R. P. Romînă și R. D. • 
Germană1'. ♦

•
BELGIA ♦«

Iosif Delmonto, reprezentant ț 
al conducerii firmei „Fourness11 J 
din Anvers: „Sînt foarte im- ♦ 
presionat- și chiar uimit de mi- • 
minatele realizări ale Romîniei.« 
țară pe . care nu o cunoșteam J 
decît din legăturile noastre eo-♦ 
merciale cu vasele flotei civile ♦ 
maritime romînești, care fac es- • 
cale regulate în portul Anvers.. 
In ultimii ani, în țara noastră 
se manifestă un interes crescînd 
pentru vizitarea Romîniei și în

♦ 
o 
♦ 
♦
♦ 
♦

In parcurs
timp de cîteva zile, in 

locomotiva 150 1046 nu a 
mai pulsat viața, adică 
focul și aburul; a fost 
răcită pentru a i se efec
tua reparații de catego
ria R.R.D. Sub condu
cerea atentă a șefului de 
echipă Deatcu Dumitru, 
meseriașii Ciocîrlan Gri- 
gore, Pop Gheorghe și 
Dagzo Eugen au muncit 
cu multă rîvnă. Repara
țiile au foet terminate 
înainte de timp.

...Se aprinsese focul și 
presiunea din cazan în
cepu să crească; locomo
tiva trebuia să facă 
parcursul de probă. Din 
Petroșani ea urma să 
plece, singură, pînă. la 
Lupeni și înapoi. Pînă la 
l.ivezeni însă, locomotiva 
a fost introdusă în cor
pul trenului 2878, iar de 
aici a mers izolată mai 
departe.

Parcursul de probă s-a 
efectuat în mod normal 
pînă la Vulcan. Aici însă, 
imediat după oprire im
piegatul de mișcare se 
adresă mecanicului:

— Din lipsă de loco
motivă dublă sînteți so
licitat să dublați trenul 
2673 pînă la Petroșani. 

Acesta însă are și tonaj 
sporit, cu 259 tone.

— Eu nu am nimic 
împotrivă — spuse me
canicul — dar pentru a 
putea face acest lucru 
am nevoie de consimță- 
mîntul tovarășului ingi
ner Pavelescu, responsa
bilul cu reparațiile îr 
depou care de altfel în-

ia»

pînă acum 
reparațiile e- 

echipa lui 
de cea mai

soțește locomotiva 
parcursul de probă.

— Și eu sînt de acoru 
cu acest lucru — spuse 
inginerul Pavelescu. Lo
comotiva s-a comportat 
foarte bine 
și cred că 
fectuate de 
Deatcu sînt
bună calitate. Dar ce pă
rere are șeful de echipă ?

■— Noi garantăm cali
tatea lucrărilor efectuate 
și cred că nici de astă 
dată nu ne vom face 
rușine, spuse șeful de 
chipă Deatcu, care 
afla, de asemenea, 
locomotivă.

Calitatea reparațiilor
fectuate de către echipa 
condusă de Deatcu Du
mitru a fost la înălțime. 
Locomotiva 160 1046 s-a 
comportat excelent 
parcursul *Йе probă și 
loc să circule izolată, 
înapoiere ea a dublat 
tren, scutind în acest
o locomotivă și totodată 
contribuind la circulația 
fără întîrziere a trenului 
26?3.

Reparații 
R.R.D. se 
puțin timp 
locomotive 
dar echipa
s-a specializat deja în a- 
cest domeniu, acumulînd 
o prețioasă experiență 
Dovadă este faptul că 

nici o locomotivă repa
rată de ea nu a avut de
fectări în parcurs !

de 
e- 
se 
pe
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de categoria 
efectuează de 
în Depoul de 
din Petroșani, 

lui Deatcu

I. CRIȘAN
corespondent
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2 STEAGUL ROȘU

Deschiderea 
anului universitar la I. M .P.

Condifii optime — activitate bună

(Urmare din pag. l-a)

In ultimii ani — a spyș vorbito
rul — industria noastră carboniferă 
a luat o amploare deosebită. Țara 
are nevoie de cadre de specialitate

In laboratorul de exploatări min iere de la I.M.P. O ultimă revizuire 
a machetelor înainte de începerea anului universitar.

capabile să facă față cu succes sar
cinilor actuale De aceea, studenții 
sînt chemați să depună eforturi sus
ținute pentru a însuși cunoștințele 
necesare, să răspundă cu promptitu
dine tuturor chemărilor. Alături de 
studenți, cadrele didactice să desfă
șoare o muncă temeinica, plină de 
răspundere pentru buna pregătire, a 
viitorilor ingineri minieri și electro
mecanici.

In încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Lazar David. Vorbitorul a 
spus printre altele : Deschiderea anu. 
lui universitar 1964-1965 are loc la 
puțin timp după ce poporul nostru 
a sărbătorit cu bucurie și entuziasm 
cea de-a XX-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub jugul fascist. Ini
mile ne sînt pline de bucurie că, în 
asemenea condiții de pace și liberta
te, învățămîntul nostru superior a 
făcut progrese nebănuite. Mergînd pe 
aceeași linie, Institutului de mine 
din Petroșani îi revin sarcini deo
sebit de importante în noul an uni
versitar. Studenții și cadrele didac-

Pentru întărirea disciplinei
In noul regulament școlar se pu

ne un accent deosebit pe mijloacele 
de întărire a disciplinei în școală 
și în afara ei. Regulamentul scoate 
în evidență rolul educativ al evi
dențierilor și sancțiunilor. Acest lu
cru nu reprezintă o noutate. Totuși, 
trebuie să arătăm că în anul școlar 
trecut au fost cazuri cînd la unele 
școli din Valea Jiului au fost acor
date unele evidențieri, dar mai ales 
aplicate sancțiuni neținîndu-se cont 
de scopul educativ al acestora. A- 
ceasta a dus la obținerea unui efect 
invers deeît cel dorit. Au fost și ca
zuri cînd, după ce s-a aplicat c a- 
numită sancțiune, nu s-a mai ur
mărit pe parcurs efectul ei.

De aceea, pe bună dreptate, noul 
regulament subliniază faptul că e- 
vidențierile, folosite cu tactul peda
gogic necesar, constituie o metodă 
eficace de îmbunătățire continuă a 
disciplinei, de creștere a conștiincio
zității și a simțului de răspundere al 
elevilor față de îndatoririle lor șco
lare și obștești. Sînt prevăzute în 
regulament, noi forme de eviden
țiere pentru succesele obținute ia în
vățătură, pentru purtarea bună și 
participarea la acțiunile organizate 
în școală. Se stabilesc criteriile de 

tjce vor trebui эй depună mai mult 
interes pentru ca raportul de pro- 
movabilitate la sfîrșitul anului uni
versitar să fie superior celui din anul 
universitar trecut.

Toți vorbitorii au urat studenților 

și cadrelor didactice succes deplin 
în noul an universitar.

S-a făcut apoi premierea studenți
lor fruntași din anul trecut, după 
care au început primele ore de curs. |

SLJLZi 0 problemă
Problema despre care voi scrie, a- 

ceste rlnduri am aflat-o zilele tre
cute iri autobuzul nr. 52 225 care cir
cula pe ruta Petroșani—Aninoasa.

Din partea de jos a comunei Ani
noasa, la vreo 3 kilometri depărtare 
de școala din localitate, mai multi 
copii au urcat in autobuz pentru a 
merge la școală. Unii au avut la ei 
bani pentru bilet, alții nu. Pe aceș
tia din urmă taxatoarea i-a dat jos. 
Normal. Copiii depășiseră virsta de 
5 ani. Pe marginea acestui caz s-au 
ivit interminabile discuții. Unii ce
tățeni susțineau călătoria gratuită 
cu autobuzul a elevilor. Alții, in 
frunte cu taxatoarea, susțineau, pe 
bună dreptate contrariul. Intre pri
mii, deci intre cei care susțineau că
lătoria gratuită cu autobuzul a ele
vilor se ajla și măcelarul de la cen
trul de carne din Aninoasa, Solo-

acordare a premiilor la sfîrșitul a- 
nului școlar, a diplomelor de merit 
și de onoare Ia terminarea cursuri
lor școlii generale de 8 ani și, res
pectiv, medii, in același timp, se 
tratează mai pe larg și cerințele pri
vind comportarea și atitudinea ele
vilor în școală, în familie, pe stra
dă și în localuri publice. Se mențio
nează tot odată mai clar și gradat 
sancțiunile cu rol educativ ce pot fi 
aplicate elevilor.

Elevii ce se abat de la îndatori
rile ce le revin pot fi sancționați în 
afară de „observație" și „admones
tare'* cu eliminarea pe timp limitat, 
amînarea susținerii examenului oe 
absolvire sau maturitate, cu exma
tricularea din școală pînă ia sfîrși
tul anului școlar sau. eventual, cu 
exmatricularea din toate școlile. Da
că acestea sînt cerințele față de e- 
levi, evidențierile și sancțiunile ce II 
se pot aplica, nu-i mai puțin adevă
rat că o serie de obligații revin și 
cadrelor didactice. In afară de fap
tul că învățătorul sau profesorul 
trebuie să constituie un model ne 
comportare, el trebuie să facă evi
dențierile și să aplice sancțiunile 
numai prin asigurarea exigenței și 
fermității cu respectul fată de

Odată eu școlile generale de 8 
ani și medii și-au redeschis porțile 
și școlile profesionale. In Valea Jiului 
funcționează trei asemenea școli: două 
grupuri școlare miniere în Petroșani 
și Lupeni și o școală profesională co
mercială în Petroșani. Despre acti
vitatea Grupului școlar minier din 
Lupeni, după 15 zile de la deschide
rea școlii, vom scrie cîteva rînduri.

I-am întîlnit pe cei doi directori, 
Ocrogiici loan și Murgu Virgil și 
pe secretarul organizației de partid 
din școală. Ionescu Constantin, în 
sala clubului școlii. Tocmai se des- 
cărcase ultimul transport din cele 
346 de scaune noi, foarte frumoase 
șl elegante și chibzuiau asupra 
așezării lor în sala de mese și la 
catedre. Tustrei se declarau foarte 
mulțumiți de mersul activității șco
lii de la începutul anului.

Reparațiile s-au început și termi
nat la timp. Sălile de clasă, coridoa
rele, birourile sînt curate și îngri
jite, iar coloritul deschis, viu, al 
zugrăvelii, dă un plus de luminozi
tate încăperilor. De asemenea, ma
gaziile și atelierele au fost puse la 
punct din vreme, acestea din urmă 
fiind dotate cu tot necesarul de 
seule și mașini pentru desfășurarea 
în condiții optime a practicii șco
lare a elevilor.

O atenție sporită s-a acordat pre
gătirii cazării elevilor și celorlalte 
probleme gospodărești. Dormitoarele 
au fost zugrăvite, lenjeria comple
tată și înnoită, instalațiile electrice

... pentru școlari
топ Gheorghe. Acesta a ajuns cu 
discuțiile plnă la amenințări. „Vă 
arăt eu vouă care-i dreptatea. Vor 
pune problema și in sesiunea sfatu
lui popular" — se adresă celorlalți 
tovarășul Solomon.

Discuțiile au durat mult timp pro- 
ducind neplăceri nu numai copiilor, 
dar și celorlalți cetățeni din autobuz.

Din acest caz se trage o conclu
zie : tovarășul Solomon nu a avut 
dreptate. Taxatoarea da. Problema 
transportului cu autobuzul a școla
rilor care locuiesc la distanțe mari 
de școală, trebuie studiată de către 
Sfatul popular al comunei Aninoasa 
și luate măsurile necesare. Poate e- 
liberărea unor abonamente cu preț 
redus pentru școlari. Și aceasta Cit 
măi aurind, înainte de a veni ploile 
și frigul.

BARA M1HAI

în școală
sonalitatea elevului, cu spirit de u« 
manitate și dreptate pentru a se ob
ține astfel efectul educativ dorit.

Alături de educatori, un rol deo
sebit de important în întărirea dis
ciplinei școlare îl au organizațiile 
U.T.M. și de pionieri din școli. Ți- 
nînd cont de importanța lor în via
ta școlii, regulamentul menționează 
că întreaga activitate a acestor or
ganizații se subordonează scopului 
instructiv-educativ sub conducerea 
organizației de partid din școală. In 
regulament se stabilește obligativi
tatea directorilor de școli și diri- 
ginților, învățătorilor și profesorilor 
de a sprijini organizațiile U.T.M. șt 
de pionieri din școli în organizarea 
și desfășurarea activităților.

Pentru a se evita în viitor unele 
lipsuri în munca educativă din școa
lă, este necesar ca prevederile nou
lui regulament să fie cunoscute în 
amănunțime de către cadrele didac
tice și elevi, de către părinți. Prin
cipal însă rămîne ea în acordarea 
unor evidențieri sau aplicarea unor 
sancțiuni să se țină seama de cerin
țele regulamentului și să se urmă
rească în primul rînd scopul lor e- 
ducativ.

G. GGTOȘPAN 

și sanitare revizuite, dulapurile, me 
sele, scaunele, reparate, iar acum, 
prin schimbarea scaunelor vechi din 
sala de mese cu cele noi, aceasta 
va căpăta un aspect mai plăcut

Grija pentru elevi, pentru ca ei 
»ă poată trăi și învăța în condiții 
optime, se vede la tot pasul în a- 
ceastă școală. Frumosul, noul, curățe 
nia, domnesc peste tot. Afară îți a 
trage atenția, de asemenea, curățe
nia, terenurile sportive cu zgura 
roșie, iar din parc, florile.

— Anul trecut — spunea tovarășul 
director Ocrogiici Ioan — noi am 
dat producției 413 muncitori califi
cați. Deși nu mai sînt în raza noas 
tră de activitate, ne interesăm totuși 
de soarta lor și sîntem mulțumiți 
cînd aflăm că-și îndeplinesc cu 
cinste sarcinile de producție ce le 
revin.

— îmbucurător pentru noi — veni 
să completeze tovarășul director Mur
gu Virgil — este și faptul că am 
reușit să dezvoltăm la elevii noștri 
gustul pentru învățătură, mulți din
tre ei fiind fruntași în școlile me
dii serale din Petroșani și Lupeni 
unde-și continuă studiile.

Celor 413 absolvenți ai școlii pro
fesionale din Lupeni le-au luat locul 
din acest an școlar 278 de elevi în 
anul I, repartizați în 9 clase. Ma
joritatea au venit din diferite locuri, 
dar s-au familiarizat repede cu școala, 
cu disciplina, așa încît, după 15 zile

Vîrsta —
De 16 toamne salcîmii își scu

tură frunzele îngălbenite pe alei
le Institutului de mine. De 16 toamne 
scările ce duc spre acest înalt edi 
ficiu al științei ascultă ritmul saca
dat al pașilor tinerești ce le urcă 
și coboară. Și tot de 16 toamne ora
șul Petroșani a devenit centru uni
versitar. In acești 16 ani, sute, mii 
de tineri plecați de pe băncile șco
lilor medii sau din producție au 
escaladat culmile științei studiind 
aici, la poalele Parîngului, în băn
cile lungi ale amfiteatrelor, în spa
țioasele săli de seminar!!, în marea 
bibliotecă și în laboratoarele moder
ne ale institutului de mine. Peste 
1200 de ingineri minieri, prepara
tori și electromecanici au plecat de 
aici în toate centrele miniere din 
țară, bucurîndu-se de stimă și res
pect la locurile lor de muncă.

Iar acum, la frageda vîrstă de 16 
' ani, Institutul de mine din Petro 

șani și-a început activitatea cu un 
efectiv de peste 1 700 studenți față 
de 132 cîți erau înscriși în toamna 
anului 1948. Aceste cifre sînt deo
sebit de elocvente privind drumul as
cendent pe care l-a urcat Institutul 

Elevii sînt în plină activitate. Pe cîțiva din clasa a IV-a de la Școala; 
generală de 8 ani nr. 4 Petroșani fotoreporterul nostru î-a surprins în 
fața „globului pămîntesc" înainte de a intra învățătorul la ora de ga»- 
grafie.

de cursuri, activitatea instructiv-edu- 
cațivă se desfășoară în condiții op
time. In cataloage au și început să- 
și facă 10c primele note bune.

Bine își desfășoară activitatea și cei 
І6 elevi din anul II ai clasei de 
tehnicieni minieri, cei 12 elevi ai 
clasei de maiștri energeticieni și cei 
21 de elevi ai clasei de maiștri mi
nieri înființată odată cu începerea a- 
cestui an școlar.

La activitatea Școlii profesionale 
din Lupeni și-au adus și își aduc 
în permanență contribuția conduce
rea. organizația P.M.R. și comitetul 
sindicatului, organizația U.T.M. în 
frunte cu secretarul Țîmpea Cornel, 
cei patru educatori își. desigur ca 
dreie didactice. Dintre cadrele didac
tice merită evîdențiați profesorii Io
nescu Constantin, Biro Aladar și Po
pescu Anton, toți diriginți de clase. 
Cel din urmă în special — diriginte 
la clasa a Il-a C — se ocupă cu 
multă grijă de fiecare elev, face vi
zite la domiciliile acestora pentru a 
le cunoaște condițiile de viață și 
învățătură, stă de vorbă cu părinții 
arătîndu-le situația școlară a copiilor 
lor.

Iată așa dar că la Grupul școlar 
minier din Lupeni activitatea a în
ceput și continuă în condiții bune sub 
îndrumarea permanentă și plină de 
răspundere a celor doi directori și a 
organizației P.M.R. din scoală.

D. GHEONEA

16 toamne
de mine din Petroșani în cele 16 
toamne

Primele bucurii
De fapt primele bucurii trăite de 

studenți în ziua deschiderii anului u- 
niVersitar fac parte din ultimele bu
curii trăite de ei la sfîrșitul anului 
universitar trecut. Studenții merituoși, 
premianțiî pe ani de studii, au pri
mit Ieri numeroase premii în căfți 
și obiecte — stimulent în activitatea 
lor viitoare. îndemn spre noi suc
cese pentru fiecare.

Au primit emoționați prerSiile stu
denții : loțovici Marin, David Moni
ca, Isac Vasile, Cîrja Radu și Co
vaci Iosif din anul I, Sîrbu Pau
lina și Răbogică loan, din anul II, 
Merfu Eugenia, Turcu Ovidiu, Go- 
roianu Dan, Golda Vasile, Romaaes- 
cu Constantin, Plămădeală Gheorghe, 
Pop Emil și Rusu Nicolae din anul 
III, Alecu Nicolae, Enache Mittal / 
Georgescu Mircea, Ghiaburu Victor, 
Pătroi Elena, Păsculescu Mihai și 
Popescu Gheorghe din anul IV, 
Zlăgneanu Francisc, Voicu loan, 
Țepuș Gheorghe și Ciocîrlie Mihai 
din anul V,



LA MINA LONEA

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al minei Lonea a dobîndii 
în acest an succese frumoase în lup
ta pentru mai mult cărbune.

Folosind din plin posibilitățile de 
care dispun, minerii 
șit să extragă de la 
lui și pînă în ziua 
brie 23 338 tone de
prevederile planului de producție și 
să realizeze 
economii la 
bunelui.

Obținerea 
tores te preocupării 
nico-administratîve a minei și comi
tetului sindicatului, sub conducerea 
comitetului de partid, pentru înfăp
tuirea angajamentelor reciproce din 
contractul colectiv. In urma reali
zării angajamentului privind susține
rea mixtă în abatajele cameră, do
tării sectoarelor miniere cu utilaje 

у necesare, productivitatea . muncii a 
crescut in cele 8 luni încheiate din 
anul acesta cu 33 kg cărbune pe 
post față de plan și cu 28 kg/post 
față de angajamentul prevăzut în con
tractul colectiv. In sectorul 1, ca ur
mare a măsurilor luate pentru ridi
carea calificării muncitorilor — pe 
baza prevederilor din contractul co
lectiv s-a reușit ca 99 la sută din 
brigăzi să-și realizeze lună de lună 
sarcinile de plan. In felul acesta, 
minerii de la gura de mină Cimpa 
I au dat în acest an 8 256 tone de 
cărbune peste plan, depășindu-și cu 

, 2 256 tone angajamentul de întrecere 
anual.

Intr-o perioadă s-a constatat că 
una din prevederile contractului 
colectiv — plasarea brigăzilor cu 
efectivul necesar — nu era realizată, 
lucru ce putea influența negativ în
deplinirea sarcinilor de plan. Fața 
de aceasta situație, conducerea mi
nei împreună cu comitetul sindicatu
lui au făcut mișcări de personal din- 
tr-un sector în altul, au luat mă
surile necesare pentru ca -fiecare bri
gada să lucreze cu efectivul com
plet. In urma măsurilor luate, s-a 
reușit să se obțină realizări satisfă
cătoare și în sectoarele II și Ш care, 
la un moment dat, au înregistrat o 
pierdere mare de producție, trăgînd 
în urmă realizările pe exploatare.

* Up rol important în îndeplinirea 
angajamentelor din contractul colec
tiv îl au analizele liniare și trimes
triale organizate 
catului împreună 
nei. Bin 
luni ale 
prevederi 
sectorului
realizate în termen. Conducerea mi- 
неі, cu sprijinul comitetutai sindica 
tului, a luat măsuri operative pen
tru asigurarea sectorului cu materia
lele necesare, pentru organizarea mai 
bună a muncii. Pe baza prevederilor 
din contractul colectiv, sectorul a 
fost dotat cu 4 mașini de încărcat 
la orizontul 400, fapt ce a eontri-

loneni au reu- 
începutul anU- 
de 27 septem- 
cărbune pesre

în 8 luni 1 030 000 lei 
prețul de cost al căr-

acestor succese se 
conducerii

da- 
teh-

de comitetul stodi- 
cu conducerea mi- 
făeută pe primele 

a reieșit că unele
analiza
asului

referitoare la activitatea 
de investiții nu au fost

viața
buit la îmbunătățirea activității sec
torului de investiții. Tot In acest 
sector s-a introdus perforajul umed 
la brigăzile conduse de tov. Măler 
Eduard, Simion loan și la alte bri
găzi din sectoarele minei ce lucrea
ză la înaintări în piatră.

Din ultima analiză făcută asupra 
modului în care se realizează preve
derile din contractul colectiv, a reie
șit avîntul cu care se desfășoară în
trecerea socialistă pentru obținere» 
unor indicatori de plan superiori, le 
nivelul cerințelor mereu creseînde ce 
stau în fața colectivului nostru ie 
anul viitor. In sectoarele IV și V de 
ia gura de mină Jieț. conducerile 
tehnico-administrative și comitetele 
de secții se preocupă cu simț de 
răspundere de asigurarea tuturor con
dițiilor brigăzilor din abataje. Pe 
baza creșterii randamentelor cu pînă 
la 160 kg cărbune pe post, minerii 
sectorului V și-au depășit cu 261 
tone cărbune angajamentul anual de 
a extrage 7 000 tone cărbune pes’.e 
prevederile planului. Și colectivele 
sectoarelor 11 și IV și-au depășit an
gajamentele anuale cu 1 716 și, res
pectiv, eu 754 tone cărbune.

Obținerea unor »asemenea succese 
sînt urinarea firească a preocupării 
comitetului sindicatului și conducerii 
minei pentru mobilizarea minerilor 
la aplicarea inițiativelor valoroase 
Dacă în anul trecut, în sectoarele 
minei noastre erau puține brigăzi 
care extrăgea u cfte doua câmpuri 
pe schimb și aripă de abataj în a- 
hatajele cameră, în prezent — pe ba
za angajamentului prevăzut în con
tractul colectiv pe 1964 în fiecare 
sector s-au creat la 2-3 brigăzi con
diții pentru a extrage cite două câm
puri pe schimb și

Pe lăigă aceste 
se, în activitatea 
unele lipsuri care 
lichidate. De exemplu, în perioada 
trecută din anul acesta nu am reu
șit să ne respectăm angajamentul 
din contractul colectiv cu privire la 
calitatea producției. Bin această cau
ză, am fost penalizați cu 8088 tone 
de cărbune. Pentru trimestrul IV, 
conducerea minei și comitetul sindi
catului au stabilit un șir de mă
suri pentru îmbunătățirea calității 
producției. In această privință s-nu 
repartizat sarcini concrete maiștrilor 
minieri, s-au ținut ședințe cu artifi
cierii și șefii de brigăzi în vederea 
îmbunătățirii schemei de pușcare se
lectivă, alegerii eu grijă a șistului 
vizibil.

Asigurînd indeplnwrea întocmai a 
angajamentelor din contractul eotee- 
tiv, comitetul sindicatului și condu
cerea minei, vor contribui în mai 
mare măsură la îndeplinirea sarcini 
lor economice ce stau în fața colec
tivului nostru.

aripă.
realizări frumoa- 

noastră există și 
trebuie grabnic

1OSIF Ș ANDREI
președintele comitetului sindicatului

minei Lonea

ж
£’’St

I
I
I Vta vlafa șantierelor
) Începutul noului trimestru găseș
ti te pe constructori in plină activi- 
{ tate. Pe toate șantierele Văii Jiu- 
[ lui se lucrează cu intensitate pen- 
I tru realizarea diferitelor obiective 
f și crearea premiselor pentru noul 

■I an de muncă. Iată cîteva aspecte 
4 djn activitatea desfășurată de con- 
) structori în aceste zile.
f
£ 160 apartamente
,f Colectivul șantierului de con- 
Sstrucții Livezeni se străduiește să 

realizeze la timp și de bună cali
tate lucrările planificate pentru a- 

/ nul acesta. Pînă acum au fost pre- 
i date patru blocuri cu 140 aparta- 
j mente pentru locatari și 
) cu 20 apartamente pentru 
t tori.
к Acum, pe șantier sînt
J de reception are alte 4 blocuri: F 
) 3, F 2, В 14, В 15, avînd un to- 
) tal de 160 apartamente și 5049 
/ mp suprafață locativă- Din aces- 
(. tea, blocurile F 3 și F 2 au deja 
c •

executate finisajele exterioare. Nu
mai în vara aceasta, pe șantierul 
Livezeni au fost 
3 500 mp placaje 
ramică și 8 000 
praf de piatră.

executate 
de cărămidă 
mp tencuieli

cea.
ce- 
eu

pe 
ele au fost rezolvate cu 

iar blocuî respectiv a fost 
complet, intr-un termen

un bloc 
construc-

în curs
F

Metode noi
Ridicarea prin glisare a blocu

lui F 2 cu 9 etaje și 40 aparta
mente a pus multe probleme noi 
constructorilor petrileni. Dar 
parcurs 
succes, 
înălțat 
scurt.

Constructorii acestui șantier pre- 
conizează acum introducerea unei 
metode noi la turnarea planșeelor 
de apartamente, pe etajele blocu
lui, Pe cofrajul glisant se vor 
monta instalații auxiliare pentru 
turnarea planșeelor de beton ar
mat, fără a mai fi nevoie de sus
țineri suplimentare, redueîndu-s» 
mult timpul la turnare.
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Secția a 111-a de la l.I.S Viscoza Lupeni. Scnrtă consfătuire des
pre calitatea firului. Participă tinerele bobinatoare Pereanu Ioana, Ma- 
covei Ana, Pluștea Elena și Puiu Paraschiva.

A apărui nr. 9|1964 al revistei

PROBLEME ECONOMICE"я
Numărul pe’ luna septembrie 1964 

al revistei „Probleme Economice" se 
deschide cu articolul „Unele aspec
te ale acțiunii legii valorii pe plan 
internațional" de I. Rachmuth, теш 
bru corespondent al Academiei 
R.P.R. In continuare sînt publicate 
articolele: „Natura circulației mij
loacelor de producție" de M. Stă-, 
nescu și D. Fundătură, „Sporirea e- 
ficienței investițiilor" de M. Năstase 
și I. Oprescu, „Reducerea consumu
rilor specifice de mei al" de Vasile 
Popescu, „Micșorarea prin proiectare, 
a ponderii lucrările^ de construcții- 
montaj în valoarea totală a inves
tițiilor de M. lonescu, „Piața capi- 
talist-monopolistă de stat în teorie 
și practică" de S., Sava.

Rubrica „Din planul Institutului 
de cercetări economice" cuprinde ar
ticolul „Mecanizarea lucrărilor 
exploatările 
portant în 
noase" de 
și M, Ion.

Ea rubrica 
în economie" 
„Cu privire la

forestiere — 
valorificarea 
Gr. Corlan,

în 
factor im 

masei fem- 
с. Borcan

matematicii„Folosirea
este publicat articolul 
alegerea criteriului de

Partea
Exista la magazinul alimentar din 

comuna Iscroni un vinzător. Pe nu
me Rizeanu Nicolae. „Ei și ce? — 
veți spune. Mănlncă și el o pline". 
Sigur că maniacă, 
iul și... făina în 
magazin. Dar Ri
zeanu nu se mul
țumește cu o pline, 
c'iștigată cinstit. 
Vrea și făină, aiști- 
getă necinstit, prin.
mină și nebăgat'ea de seamă la c in
ter a clienților. Puțină de la unul, 
puțină de la altul, tui Rizeanu l se 
umplea secul. Insă cum ulciorul nu 
merge de multe ori la fintînă, nici

optimalitate în problemele de tran
sport de M. Rădulescu.

Rubrica „însemnări" cuprinde 
ticoiul: „Dezvoltarea economică 
Republicii Populare Bulgaria" de 
\ erniceanu și I. Predoi.

Revista mai cuprinde articole 
critică și bibliografie

ar-
a

A.

de 
„Dezvoltarea 

conștiinței socialiste a clasei munci
toare" (Profilul spiritual al clasei 
muncitoare în socialism) de I. V. 
Mesaroșiu (Cluj), „Din istoria gîndi- 
rii economice antice" (Mircea Opri- 
șan) „Gîndirea economică din Grecia 
antică" de S. Sută Selejan.

Ea rubrica „Informații științifice" 
este înserat materialul; Sesiunea 
Academiei R.P.R. „Activitatea științi
fică în slujba construirii socialismu
lui" de M. Ene.

Rubrica „Scrisori către redacție" 
cuprinde scrisori din partea: Fabri
cii de confecții și tricotaje București, 
uzinelor textile „30 Decembrie" — 
Arad, țesătoriei de in „Intex" — Pău- 
tești, întreprinderii Filatura romîneas- 
că de bumbac-București, Sfatului 
Popular al Capitallei-Direcția comer
cială.

leului...
lui Rizeanu n-o să-i mai meargă cil 
lipsa la cintar. O să-i meargă doar 
vestea. Vestea giumbușlucurilor pe 
care le-a făcut. Pentru că, înșelind 
oamenii ia cintarBoar el are cuți-

wpicuiui
iuțeala lui de

-------- ----------- -------- --------< 

Pregătiri de iarnă S
Pe șantierul Lupeni s-a trecut c 

la executarea pregătirilor de iar- Ș 
nâ. Astfel, ia centrala de beton S 
a început repararea instalațiilor de 5 
apă caldă, au fost montate gea- ) 
muri, panouri de seînduri, este c 
în curs de instalare un ciur rota- ( 
tiv pentru sortarea agregatelor ca
re intră în compunerea betoanelor. 
Totodată, conducerea șantierului a 
luat măsuri de aducere a hainelor 
de protecție (pufoaice), iar dormi
toarele muncitorilor au fost repa
rate, s-au distribuit lemne din 
de combustibil.

In prezent se urgentează 
strucția centralei termice de 
blocul cu 200 apartamente : 
zidarii Pocsvailer Gheorghe 
Horvath Andrei cu echipele 
dau zor cu zidăria, iar fierar-be- ’! 
toniștii lui Alexandru Constantin j 
montează armăturile metalice ale i! 
cadrelor de rezistență și planșeului. 'l
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nu s-a gindit ci 
se înșeală pe sine, 
că înșeală încre
derea oamenilor. 
Cumpărătorii căro
ra le-a dat minus 
la cintar au dat

In vileag apucăturile murdare ale 
• lui Rizeanu și in ziua de 22 septem
brie a. c. au venii cu făina înapoi 
la magazin spunlndu-yi păsurile. Și 
nu era pentru prima dată. „Ce să 
vă fac fraților? Mai greșește omul. 
Apoi ați văzut și voi ce aglomerație 
am avut. Și nici cîntarul nu prea 
merge bine". Aceste scuze nâ-s de lac 
întemeiate. Cîntarul e bun, e verifi
cat, iar Rizeanu — omul — nu a 
greșit niciodată dind plus clienților. 
Nu... „El e leu aici, la magazinul 
nostru. Are partea lui. N-ai cț-i 
face" — spunea un cetățean căzut 
in... plasă cu 800 gr de făina în loc 
de l kg, cît plătise omul.

Ѳ fi el Rizeanu „leu" de pe urma 
ciupelilor făcute, dar... leii stau in 
cușcă sau... m casă. Se spune că ar 
fi imblinzii. fmblinzit de șeful său, 
Gioilnă Alexandru, gestionarul ma
gazinului. Cum ? Așa bine. Tolerlp- 
du-i toate greutățile... mai mari de 
i kg cu care contrabalansează kilo
gramul de făină. Așa-s oamenii. Se 
înțeleg de minune. Juma-fuma Năi- 
că, să nu ai nici o frică. Și așa a 
procedat Rizeanu Nicolae. .4 făcut-o 
însă... prea de oaie,
este clar. Dacă dă lipsă 
înseamnă că are lipsuri In 
că așa nu va putea ca s-o 
Da. Lipsuri pricinuite de...
care le cocoloșește A. Oiotină. 
aceea, dacă la făină au fost juma- 
juma, să primească și „răsplata" 
tot așa.

Căci un lucru 
la cintar, 
muncă și 
mai ducă, 
făină, pe 

De

D. PLOIEȘTEANU

Declarațiile 
шюг vizitatori 

străiai
(&rmare din pag. l-a)« I,,

special a plajelor însorite de pe li
toralul Mării Negre. Sînt extrem de 
bucuros de ocazia pe care o am de1 
a vizita Bucureștiul și această im
pozantă expoziție. Realizările pe care 
am reușit să Ie văd cu propriii mei 
ochi, ne dovedesc enormul progres 
făcut de Romînia, fără care se bu
cură astăzi de un prestigiu tot mai 
mare în concernul națiunilor1'.

Charle Thirion (aceeași firmă): 
„Ceea ce m-a impresionat cel mai 
mult la această expoziție sînt reali
zările industriei grele și în special 
construcția de nave, ca de exemplu 
cargourile de 4 5Ѳ0 t.B.W., pe вам 
noi le vedem din ce în ce mai des 
acostînd în portul Anvers și traaa- 
portînd mărfuri de export din Ba- 
mînia".

AUSTRIA

I. Drynyr, inginer la o firmă vie- 
neză: „Romînia este o țară bogată 
în produse naturale. Expoziția dove
dește felul în care poporal route 
știe să valorifice aceste resurse ta 
cel mai înalt grad. Sînt profund im
presionat de dezvoltarea tuturor sec
toarelor economice, dac mai alee de 
acela al industriei chimice. Вія ți
ței, gaze naturale, sare și stai dv 
realizați azi produse care rivzttaea- 
ză cu cele mai bune pe plan moa- 
dial. Aceasta, desigur, nu arafi po
sibil fără să aveți mașini și utilaje 
de prim rang. Le-am văzut și admi
rat. Sînt excelent?- Ar face cinate 
oricărei țări cu îndelungată tradiție 
în acest domeniu".

IMN S.8.Ă.

Ing. byrn F. Grantham, adminis
trator delegat al firmei ,,Bald
win-Lima-Hamilton Corporation" 
—- Philadelphia : „Pavilionul cen
tral al Expoziției este o nen* 
strucție minunată din toate pena
tele de vedere. In general, ex
poziția dv se impune printr-o orga
nizare foarte modernă, iar expona
tele, în număr considerabil, se ridi
că la un nivel calitativ deosebit de 
înalt. Ca specialist care lucrez în 
domeniul construcțiilor de mașini de 
peste 20 de ani, pot să afirm fără 
nici o reținere că multe din mașinile 
și utilajele romînești expuse aici 
sînt la nivelul celor mai bune pro
duse similare, realizate pe plan ex
tern. Mă refer, îff primul rînd, la 
motoarele electrice, care se caracte
rizează printr-o varietate foarte ma
re, la locomotiva Diesel-electrică, a- 
tent finisată, și la modernele insta
lații de foraj, mașinile-unelte etc.“.

Ing. Henry Teichmann, specialist 
în producția de sticlă din Pittsburg: 
„Sînt foarte impresionat, nu numai 
de calitatea deosebită ci și de varie
tatea obiectelor expuse. Sticlăria dv 
este foarte frumoasă, lucrată cu mult 
gust și finețe. Datorită realizărilor 
și obiectivelor ce vi le-ați propus, 
atît industria cît și comerțul exte
rior romîn. vor putea căpăta o mare 
dezvoltare".

J. M. Lourie. inginer mecanic din 
New York: „Sînt extrem de impre
sionat de marea dv expoziție și de 
calitatea produselor industriale ex
puse. Vagoanele de cale ferată cît 
și locomotivele mi-au plăcut deose
bit de mult".
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Problema cipriotă Campania electorală din S.U.A.
Guvernul cipriot a hotărît 
alocarea a 3300000 lire 
sterline pentru apărarea 

insulei
NICOSIA 1 (Agerpres).
Ministrul finanțelor al Ciprului 

Renos Solomides, a anunțat miercuri 
că guvernul cipriot a hotărît aloca
rea sumei de 3 300 000 lire sterline 
pentru apărarea insulei. Această su
mă, a precizat Renos Solomides, se 
adaugă celei de un milion lire ster
line alocată deja pentru întreținerea 
gărzii naționale cipriote și a forțe
lor de poliție. Ministrul de finanțe 
cipriot a relevat că în ciuda acestor 
cheltuieli, care se ridică la aproxi
mativ 15 la sută din bugetul țării, 
situația financiară a insulei rămîne 
stabilă.

Reuniune comună la Famagusta
NICOSIA 1 (Agerpres).
La Famagusta a avut loc o reu

niune comună a reprezentanților sin
dicatelor muncitorilor ciprioți greci 
și turci privind îmbunătățirea condi. 
ți il or de muncă in portul Famagusta.

Este prima reuniune de acest fel 
de la izbucnirea ostilităților dintre 
ciprioții greci și furci în decembrie 
1963.

Intr-o declarație făcută corespon
dentului din Nicosia al agenției Fran
ce' Presse, Ahmet Sami, fost comisar 
al portului Famagusta, a relevat că 
întîlnirea constituie „un bun început 
pentru crearea unei atmosfere sus
ceptibile să ducă la o cooperare între 
cele două comunități din insulă".

Apelul adresat de U Thant 
guvernului turc

NEW YORK 1 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U

Situația din capitala 
sfatului Malawi 

se menține încordată 
2ѲМВА 1 (Agerpres).
Situația din capitala statului Ma

lawi, Zomba, se menține încordată. 
Magazinele deținute de europeni și 
asiatici sînt închise. Poliția se află 
în stare de alarmă.

S-a anunțat totodată că doi foști 
miniștri ai guvernului din Malawi, 
destituiți recent de primul ministru, 
s-au refugiat in Rhodesia de. nord 
unde au cerut autorităților să le per
mită să rămînă pentru cîtva timp. 
Este vorba de ministrul lucrărilor 
pliblice, Bwanausi și de ministrul 
muncii, Ctiokani.

60000 de docheri 
americani în grevă 
NEW YORK 1 (Agerpres), 
Tratativele care au avut loc mier

curi între reprezentanții sindicatelor 
docherilor și armatorilor americani, 
privind anularea grevei preconizate 
de docheri în porturile de pe coasta 
Atlanticului, au eșuat. La miezul nop
ții de miercuri spre joi, 60 000 de 
docheri au declarat grevă, ceea ce 
a dus la paralizarea activității unui 
număr mare de porturi.

1OOOO km. pe jos
DELHI 1 (Agerpres).
Opinia publică din capitala Indiei 

a primit cu căldura pe cei doi glob- 
trotteri indieni S. Kumar și E. Me
non, care s-au înapoiat dinfr-o călă
torie de doi ani prin țările Asiei și 
Europei într-o misiune de pace.

In vara anului 1962, ei și-au în
ceput călătoria prin Pakistan și Af
ganistan. - Greutățile drumuju. nu au 
Slăbit' însă voința celor doi tineri 
partizani ai păcii. Ei au străbătut pe 
jo6 peste 10 000 km și au vizitat 18 
țări printre care: U.R.S.S., Franța, 
R. F. Germană, Anglia etc.

Thant, a adresat guvernului Turciei, 
prin intermediul reprezentantului său 
permanent Ia O.N.U., Orhan Eriap, 
un apel prin care îi cere să nu ia 
nici o hotărîre pripită privind schim
barea unei părți a contingentului său 
staționat în Cipru, atîta timp cît se con
tinuă tratativele privind instituirea 
controlului forței O.N.U. asupra stră
zii strategice ce leagă Kirenia de 
Nicosia.

In apelul său, U Thant reaminteș
te guvernului turc acordul intervenit 
intre acesta și guvernul cipriot înain
te de dezbaterile Consiliului de Se
curitate asupra situației din insulă.
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BAGDAD. — Intre guvernul ira
kian și Fondul special al O.N.U. 
a fost încheiat un acord pr fetind 
acordarea unui ajutor în valoare 
de 921 500 dolari pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare a 
regiunii din bazinul rîului Zab, 
din nordul Irakului. Guvernul ira
kian va învesti din fonduri interne

In cîteva
suma de 92 000 dolari. Proiectul 
prevede valorificarea unei supra
fețe de 10 000 de kilometri pafrați. 
care va fi redată agriculturii.

ROMA. — In timp ce pescuiau 
in apropierea orașului Neapole, un 
grup de pescari italieni au desco
perit pe fundul mării cîteva Sculp
turi antice: '

HONOLULU. — Pe bordul dis
trugătorului american „Sproston", 
ancorat la Pearl Harbor (Hawai), 
s-a produs o explozie urmată de 
un iilcendiu. Opt marinari au fost 
răniți.

LOS ANGELES. — Ralph Ginz
burg, editorul revistei „Fact Ma
gazine", a declarat miercuri în ca
drul unei conferințe de presă că 
I 189 de psihiatri americani au a- 
firmaf r.'ă „senatorul Barry Gold
water nu este apt din punct de 
vedere psihologic de a fi preșe
dinte".

LIMA. — Intr-un memoriu adre
sat președintelui republicii Peru, 
Belaunde Terry. Partidul social- 
progresist cere naționalizarea ză
cămintelor de țiței exploatate de

Prin bazinul minier t ușun
Din Șenian, capitala provinciei 

Liaonin din nord-estul Chinei și‘ în
semnat centru al industriei construc
țiilor de mașini, ne îndreptăm cu ma
șina spre Fușun. Avem de. străbă
tut cale de vreo două ore. Gonim 
de-a lungul fluviului Hua, apoi in
trăm într-o regiune deluroasă, cul
tivată mai ales cu porumb, soia și 
kaolean. Ne întîlnim din nou cu 
fluviul peste un pod lung și iată-ne 
la Fușun, important centru minier. 
Sîntem întîmpinați de secretarul co
mitetului popular ai orașului, de la 
care primim cu multă amabilitate 
informațiile cerute.

Așezat de-a lungul fluviului Hua, 
împrejmuit de dealuri, bazinul Fu
șun se întinde de la est spre vest 
pe o lungime de 35 km, iar de la 
nord spre sud pe o lățime de 8 km. 
Orașul propriu-zis are o populație 
de 920 000 locuitori, iar împreună 
cu suburbiile peste un milion. In o- 
raș trăiesc aproximativ 70 000 de 
mineri. La eliberare, minele, pre
luate de la gomindaniști, erau toate 
dinamitate sau inundate. Astăzi, du
pă perioada de 3 ani de reconstruc
ție. și după cele două planuri cinci
nale, producția de cărbune- depășește 
de trei ori nivelul atins in anii dina
intea eliberării. In prezent funcțio
nează in acest bazin 5 mine.de căr- # 
buni, printre care două, la suprafață. 
Producția energiei electrice a <cres-

ELECTRIFICAREA MAGISTRALEI 
DE CALE FERATA

MOSCOVA—SVERDLOVSK
MOSCOVA 1 (Agerpres).
Au fost terminate lucrările de e- 

iectrîficare a magistralei de cale fe
rată Moscova-Sverdlovsk, lungă de 
aproximativ 1 800 de kilometri. In fe
lul acesta a fost deschisă circulația 
directă a trenurilor cu tracțiune e- 
îectrică pe distanța Moscova-Gorki- 
Kirov-Perm-Sverdlovski.

Pe anumite sectoare ale magistra
lei electrificate trenurile vor putea 
dezvolta o viteză de 160 km pe oră.

„International Petroleum Com- î 
рапу". Această companie america- i 
nă, se arată în memoriu, contro- • 
lează 90 la sută din, extracția și * 
prelucrarea țițeiului.

Țițeiul peruvian. subliniază sem- t 
natarii- memoriului. trebuie să ser- 4 
veascl intereselor poporului peru- * 
vian. 4* 

rinduri •
NEW YORK. — Reprezentantul ♦ 

Marii Britanii, Patrick Dean. a ț 
preluat postul de președinte al Con- : 
siliului. de Securitate pe luna oc- * 
tombrie. 4

Patrick. Deary urmează în acest* 
post reprezentantului sovietic Ріа- f 
ton Morozov, în virtutea sistemu- 
lui de rotație lunară.

ANKARA. — Referindu-se la * 
surse' demne de încredere, agenția * 
D.P.A. relevă că criza cipriotă a i 
avut ca efect pentru bugetul Tur- 4 
ciei cheltuieli de 500 milioane lire ♦ 
fttftești. „CeF mai însemnat efect f 
negativ, transmite agenția, este J 
stagnarea produsa în Viața eco- * 
nomică a țării, care a redus ve- i 
niturile statului, în special din im- * 
pozite". *

BUDAPESTA. - Președinta ’ 
Consiliului național al femeilor din 4 
R. P. Ungară.■țJErdei Laszlone, a • 
oferit o recepție, in cinstea dele- ; 
gației Consiliului național al fe- j 
meijoY din R. P. Romînă, condusă i 
de Dida Mihalcea, secretara consi- 4 
liului, care se află în vizită în * 
țara vecină, la invitația Consiliu- 4 
lui național al femeilor ungare. І 

cut de 15 ori. In bazinul Fușun s-au 
construit apartamente cu o suprafa
ță de 2,3 milioane metri patrați, a- 
dică o suprafață egală cu cea exis
tentă înainte de 1949.

Mașina gîfîie cu greu pe drumul 
in serpentine, pînă ce ajungem la 
punctul următor al vizitei noastre 
— una din minele de suprafață unde 
se expioatează cărbuni și șisturi bi
tuminoase. Aici, după dinamitare, 
escavatoarele mușcă cu lăcomie din 
șisturi sau din stratul gros de căr
bune. Prada lor este încăr’cată di
rect în vagoane de cale ferată. Lo
comotivele sînt toate acționate e- 
lectric. Termocentrala existentă aici 
furnizează energie electrică pentru 
mai multe regiuni din nord-est.

Drumul duce mai departe printre 
case noi, cu două-trei nivele, așe
zate în terase chiar pe pantele dea
lurilor. însoțitorul ne lămurește că 
asemenea tipuri de case s-au dove
dit a fi cele mai convenabile aici, 
unde în timpul iernii bat vînturi 
puternice. Vizităm o- locuință cu în
călzire centrală, .compusă din două 
camere, bucătărie și dependințe.. A- 
parat de radio, mașină de .cusut, 
ceas ne perete.1 bicicletă sini semne 
ale creșterii nivelului de trai al lo
catarului, un mecanic de ia flotația 
cărbunilor.

Ajungem la » mirfa în subteran 
Laohutan — ^culcușul tigrului bă-

WASHINGTON 1 (Agerpres).
In ultimele zile, una din principa

lele probleme pe care se axează cam
pania electorală a democraților, o 
constituie răspunderea pentru folosi
rea armei nucleare. Astfel, adresîn- 
du-se reprezentanților Asociației foș
tilor combatanți, președintele John
son a subliniat că controlul armelor 
nucleare tactice americane, răspândi
te în diferite părți ale lumii, rămîne 
exclusiv în rhiinile președintelui Sta
telor Unite.

Această declarație a președintelui 
S.U.A. este considerată ca un răs
puns la recenta controversă provo
cată de adepții adversarului său re
publican, senatorul Barry Goldwa
ter. Pornind de la unele articole apă
rute în presa americană, ei au afir
mat că președintele Johnson l-a au

A XV-a aniversare a Republicii Populare Chineze

Demonstrația oamenilor 
muncii din Pekin

PEKIN 1 Corespondentul Ager
pres, Emil Soran, transmite:

Cu prilejul celei .de-a 15-a aniver
sări a Republicii Populare Chineze, 
la Pekin a avut loc demonstrația 

•oamenilor muncii, la care au parti
cipat peste 700 000 de persoane.

Marea Piață Tienanmîn, unde acum 
15 ani a fost proclamată Republi
ca Populară Chineză, era pavoazată 

■sărbătorește.
In tribuna centrală se aflau tova

rășii Мао Țze-dun, Liu Hao-ți, Ciu 
De, Ciu En-Jai, Den Siao-Pin și alți 
conducători de partid și de stat ai 
R. P. Chineze.

Printre oaspeții de peste hotare 
aflați în tribuna centrală erau mem
bri ai delegațiilor dip țări socia
liste, membri ai delegațiilor unor 
partide comuniste și muncitorești, 
membri ai delegațiilor guverna
mentale din țările Asiei și Afri
cii, conducători ai unor delega
ții parlamentare și delegații militare, 
precum și personalități de seamă ale 
vieții publice, sosiți la Pekin pentru 
a sărbători împreună cu poporul chi
nez aniversarea proclamării Republi
cii .Populare Chineze. In tribună se 
afla, de asemenea, delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Romîne 
în frunte cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

Pin Cijen, membru al Biroului Po

trîn“ — unde lucrează 12 000 de sa- 
lariați. In timpul Gomindanului pro
ducția maximă de cărbune era de 
130 000 tone pe an. Acum producția 
a crescut de aproape 24 de ori. Iată- 
ne îtnbrăcați în tradiționala unifor
mă de miner, cu pantaloni bufanți, 
veston de.: doc albastru, cizme de 
cauciuc, acumulatorul la brîu și lan
terna la caschetă. Pornim prin gale
rii cu bolți betonate, luminate cu 
tuburi de neon. Ajungem la „gara 
subterană" Un uitim control al e- 
chîpamentului și pornim spre abataje 
cu o drezină acționată de un troliu 
cu un cablu. In cîteva minute, co 
borîm la o adtncime de 520 metri, 
la unul din abataje. Urmărim dru
mul cărbunelui pînă la suprafață. 
Toate operațiunile sînt mecanizate, 
minerii de la Laohutan fiind acum 
absolviți de munca grea și istovi
toare, caracteristică perioadei dinain
tea eliberării.

Cărbunele, sortat pe categorii, este 
încărcat în vagoanele de cale ferată 
și trimis fie la termocentrală, fie la 
combinatul metalurgic de la Anșan 
sau la diferite alte uzine și fabrici 
din nord-est.

Am vorbit mai sus despre mina 
de la suprafață, unde se extrag șis
turi bituminoase. Materia primă ob
ținută aici se valorifică la rafinăria 
de petrol sintetic din Fușun — noua 
etapă a călătoriei noastre. Prin di

torizat pe comandantul suprem al 
N.A.T.O. să folosească armele nu
cleare tactice din proprie inițiativă 
în unele cazuri de urgență bine de
finite.

Referindu-se la această problemă, 
H. Humphrey, candidatul democrat 
la postul de vicepreședinte, a' decla
rat la Detroit că Goldwater are o 
atitudine nesăbuită în ce privește 
folosirea armei nucleare. Folosirea 
forței fără responsabilitate, a spus 
Humphrey, este drumul cel mai scurt 
spre război, drumul cel mai scurt 
spre distrugerea reciprocă.

In legătură cu campania- electorală 
a democraților se anunță că preșe
dintele Johnson vă efectua între 6 
și 11 octombrie un turneu în Caro
lina de nord, Vestul mijlociu, New 
Orleans și la San Francisco.

litic al C.C. al P.C. Chinez, preșe
dinte al Comitetului popular al ora
șului Pekin, a rostit o cuvîntâre.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Pekin a fost deschisă de un grup 
de fete îmbrăcate în costume națio
nale, purtînd uriașe buchete de flori. 
Un alt grup în costume albe purta 
Stema Republicii, încadrată de ci
frele 1949-1964, Au urmat coloanele 
muncitorilor, membrilor comunelor 
populare, intelectualilor. Ei purtau 
steaguri și panglici colorate, pre
cum și numeroase pancarte, machete 
și grafice. Numeroase care alegorice 
simbolizau realizările în industrie, a- 
gricultură, cultură și știință.

Piața a răsunat de plauze cînd 
și-au făcut apariția echipele de dan
satori. Imbrăcați in costume pito
rești, multicolore, ei au .executat în 
fața tribunei dansuri mult îndrăgite 
în China și cunoscute peste hotare 
ca, „Dansul păunilor", „Dansul cu 
umbrele" și alteie. Demonstrația s-a * 
încheiat cu defilarea sportivilor.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Pekin cu ocazia Zilei de 1 octom
brie a constituit o trecere în revistă 
a realizărilor obținute de China popu
lară în cei 15 ani de existență pe 
calea construirii, socialismului."

In întreaga țară au avut loc de
monstrații de masă consacrate sărbă
toririi aniversării R. P. Chineze.

verse procedee chimice se obține 
aici păcură, petrol lampant, benzi
nă, parafină, îngrășăminte chimice, 
cocs petrolier, uleiuri ușoare, în to
tal cca 50 de produse. In cadrul în
treprinderii există și o mare rafină
rie de țiței natura], care prelucrează 
o parte din producția provinciilor 
din extremitatea nordică a Chinei.

In timpul vizitei, printre însoțitori 
se afla și lou Tzin-tzaî. șeful unei 
șecții a rafinăriei, tehnician fruntaș 
în provincia Liaonin. A început să 
lucreze în uzină la o vîrstă cînd alți 
copii se luptau încă cu primele no
țiuni ale . scrisului și socotitului. Pe 
acele timpuri. călHa să învețe pe fu
rate cite ceva din tainele meseriei. 
După eliberare, în fața lui s-a des
chis tezaurul tehnicii avansate și a 
știut să profite de posibilitățile ofe
rite. Datorită pasiunii sale pentru 
tehnica nouă și ajutat de colectivul 
de la secția de cercetări, el a con
tribuit la reducerea consumului de 
șisturi bituminoase pentru tona de 
oetrol brut, la prelungirea vieții 
cuptoarelor, la elaborarea procedeu
lui de captare a gazelor ușoare, ca
re înainte se pierdeau.

Ca și celelalte locuri ale bazinu
lui cu același nume pe care le-am 
vizitat, orașul Fușun te întîmpină 
astăzi mai tînă-r și totodată mai ma
tur ca niciodată, cu oameni care-și 
cunosc și-și iubesc meseria - și își 
pun cu însuflețire munca în slujba ~-,> 
înfloririi Chinei populare. ?

EMIL SORAN 
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