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lor au trimis 
peste sarcinile
11 119 tone de

Repararea unui motor electric cere pricepere și mdeminare. lata-i 
clișeu pe electricienii Racz Iosif și Șerban Gheorghe de la prepara- 
Lupeni verif ieînd rotorul unui motor electric.

In jurul 
noilor blocuri

, Constructorii șantierului Pe- 
1 irila — după terminarea finisa- 
> jului exterior al blocului E 2 cu 
' 56 apartamente — au început 

vaste acțiuni de amenajări în
■ jurul noilor blocuri aflate în 
‘ lucru. Astfel, folosind excavator 

și buldozer, ei au degajat îm
prejurimile blocurilor E 2 și 
E 3, au transportat și nivelat

1 pămîntul la blocurile E 1 și 
I E4, iar la blocurile E 5 și A 1 
! — lafldte în lucru — au înce- 
I put, de asemenea, amenajările 
[ pe verticală.
I Totodată, constructorii acestui 
' șantier au executat 

număr de canale de 
au montat conducte 
călzirea centrală a
iar în prezent lucrează la ca
nalele și conductele de ieșire și 
distribuție din centrala termică.

sa zimbești cind ți-ai făcut 
datoria 1 Figura legătoarei Dănuțan 
Sofica de la secția a Ill-а a Visco- 
zei Lupeni exprimă bucurie. Are șl 

‘ pentru ce. Și în luna trecută și-a de- 
^pășit sarcinile de plan cu 20 la 
sută.

La mina Aninoasa

Măsuri eficiente pentru sporirea 
productivității muncii
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Cărbune peste
De la începutul aces

tui an și pînă la 5 oc
tombrie, minerii din U-. 
ricani au extras peste 
sarcinile de plan 25 200 
tone cărbune cocsificabil. 
Totodată, acordînd aten
ție păstrării utilajelor, 
reducerii consumurilor 
de lemn, energie electri
că, energie pneumatică 
și exploziv ei au realizat 
la prețul de cost econo- 

valoare de

1 116 000 lei. La obține
rea acestor succese, 
și-au adus contribuția 
brigăzile conduse de 
membrii de partid Pîn- 
zaru Alexandru, Bora 
Grigore, Cîrciumaru Vic
tor, Maftei Stan și Ma- 
nolache Vasile. In 9 luni, 
brigăzile 
la ziuă, 
de plan, 
cărbune.

Realizări frumoase a

plan
obținut și partea electro
mecanică In sectorul de 

investiții, de exemplu, e- 
chipele de montaj au 
terminat înainte, de data 
prevăzută instalarea și 
asamblarea
te pentru aer compri
mat (lunga de 2 km), 
un garaj subteran, mai 
multe nișe de refugiu și 
două camere- pentru 
transformarea și distri
buirea curentului elec
tric.

Sondorii de la cele trei șantiere 
de explorări miniere (Uricani, Cîm- 
pu lui Neag și Șiglău) au încheiat 
ultima lună a trimestrului III din 
acest an cu realizări de seamă. Mi- 
litînd neîntrerupt pentru sporirea vi
tezei de săpare, pentru îmbunătățirea 
calității lucrului și scăderea timpi
lor neproductivi, brigăzile de la fo
raj au reușit să sporească producti
vitatea muncii în luna septembrie cu 
6 la sută. Pe sector, acest lucru a 
permis depășirea planului de produc
ție cu 5 la sută.

La Șiglău, unde s-a deschis de 
curînd un șantier de cercetare a 
bogățiilor aflate în subsolul Văii Stîn- 
eonilor (aproape de Cîmpu lui

Neag) brigăzile conduse de David 
Ioan și Neculuț Viorel au depășit 
sarcinile de plan cu 33 și. respec
tiv, cu 36 la sută.

In pas cu realizările sondorilor 
pe șantierele de explorări Uricani 
mers și muncitorii de la grupul
ateliere Bărbăteni. Ei au executat 
într-o singură lună 20 de reparații 
curente, au recondiționat numeroase 
tuburi carotiere 
economisind la 
prețul de cost 
al lucrărilor 
executate su
ma de 10 000 
lei.

Carnet: CALE LINA...
De puțin timp, a poposit 

în stația Petroșani un e- 
șalon de sudură electrică 
pentru a suda șinele de cale 
ferată din această stație.

♦ Ctația Petroșani este
amplasată într-o 

î denivelare de aproape 3
j mm/m. Din această cauză,
♦ există pericolul ca vagoa-
i nele să pornească din loc
♦ și să se ducă spre Live-
? zenî. S-a căutat asigura-

rea cu saboți 
lor. Insă, din

« selor corniere
v joante, sabotul
♦ înțepenească în aceste ecii-
? • se și să provoace deraie-
Ф rea. vagoanelor. Sudarea
î șinelor duce la eliminarea
’ joantelor — ecliselor — re-
■ ducerea volumului de lucru
j al. echipelor de întreținere,
♦ la eliminarea „lăsâturilor
♦ oarbe”' care provoacă ru-
ț perea arcurilor de suspen-
v 1 sie la materialul
Г

a garnituri- 
cauza ecli- 

care sînt la 
poate să se

rulant.
Totodată, prin sudarea și-

nată economie de material.

I mediat după sosirea
I acestui colectiv con

ducerile secției L 5 și sta
ției Petroșani împreună cu 
tov. ing. Pridon Gabriel, 
șeful eșalonului, au întoc
mit planul de lucru, pentru 
ca munca în stație să nu 
fie stingherită iar eșalonul 
să-și poată desfășura acti
vitatea în condiții optime. 
Conducerea stației asigură 
în fiecare zi linii 
pentru ca sudarea 
facă fără întreruperi, 
ducerea secției I. 5 
muncitorii necesari, 
de la eșalonul 
depun o 
pentru ca 
șinelor să 
tr-un timp

dori și mecanici (eșalonul 
este dotat cu 4 grupuri e- 
lectrogene) trec la alinierea 
șinelor în vederea sudării.

libere 
să se 

, con- 
asigură 
iar cei 
sudură 
intensă 
tuturor 

termine în- 
mai scurt.

C udarea propriu-zisă a 
șinelor, care se face 

cu arc electric este com
pusă dintr-o serie 
rații. Astfel, după 
rea operațiilor de 
tare, manevrarea 
lor și regularizarea rostu
rilor, cele 4 echipe de su-

de 
muncă 
sudarea 
se 
cît

de ope- 
termina- 
debalas. 
traverse-

acă alinierea și pre- 
" încălzirea șinelor 

este o treabă relativ ușoa
ră, în schimb sudura pro- 

■ priu-zisă dă de lucru sudo
rilor și mecanicilor. Astfel, 
talpa șinei se sudează cu 
electrozi de 5 mm în dia
metru la un amperaj de 
300 amperi, inima și co
roana șinei cu electrozi de 
4 mm la .180—200 amperi. 
iar finisarea sudurii cu e- 
lectrozi de 3.25 
amperi.
sudurii, se face 
materialului —
— pentru omogenizare iar 
ultima operație este poliza
rea șinelor, care se execu
tă la curent alternativ de 
220 volți. Sînt polizate toa
te părțile șinei, adică, păr
țile exterioare ale 
talpa și 
ză apoi 
vederea 
lor.

mm la 150
După terminarea

recoa cerea 
a șinelor

ciuperca. 
refacerea 
circulației

iniinei,
Urmea- 

liniei. în .
trenuri-

I. CRIȘAN 
corespondent

cameră de 178 kg pe

la nivelul actual de 
de conformație tecto- 

la con-

Unul din obiectivele principale spre 
care și-a îndreptat atenția în acest 
an colectivul minei Aninoasa a fost 

. sporirea continuă a productivității 
muncii. Minerii aninoseni au reușit 
să depășească sarcina planificată Ia 
productivitate cu 47 kg pe post. A- 
ceastă creștere a atras după sine 
extragerea peste plan a 17 780 tone 
cărbune și reducerea cheltuielilor de 
producție cu 262 279 lei.

La baza acestor suceese a stat 
strădania colectivului exploatării de 
a valorifica pe larg rezervele inter
ne de creștere a productivității mun
cii pe ansamblul exploatării și, în 
special, în abataje. O deosebită im
portanță a avut aplicarea inițiativei 
privind extragerea a două cîmpuri 
pe schimb și aripă în abatajele ca
meră. In urma extinderii acestei ini
țiative, în luna trecută s-a obținut 
un spor (a productivitatea planifica
tă pe abataje 
post.

Pornind de 
mecanizare și
nică a stratelor, s-a ajuns 
cluzia că un factor predominant în 
creșterea productivității muncii îi 
constituie asigurarea condițiilor op
time de lucru în subteran, care per
mit desfășurarea ritmică a operațiilor 
de extracție, susținere, și de trans 
port. In sfera preocupărilor condu
cerii minei și a sectoarelor un lqc 
important a ocupat elaborarea tinor 
măsuri menite să ducă la creșterea 
productivității muncii. Printre aces
tea se pot cita: omogenizarea bri
găzilor și a schimburilor, executarea 
lucrărilor de susținere în cele mai 
bune condițiuni, activizarea schim
burilor II, și III la nivelul schim
bului l, aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă. S-a urmărit per
manentizarea avansărilor de două 
fîșii pe zi la abatajele frontale ori
zontale din stratul III. Datorită mă
surilor aplicate, brigada condusă 
de minerul David loan din sectorul 
1 extrage cu regularitate două fî
șii pe zi și a sporit astfel produc
tivitatea muncii cu 16 la sută față 
de cea planificată, reușind să extra
gă peste plan de la începutul anu
lui 2 500 tone cărbune.

Un exemplu concludent de rezol
vare a problemelor care duc la spo
rirea productivității muncii l-a con
stituit exploatarea stratului 8-9 în 
sectorul III Piscu. Deoarece viteza 
de avansare și randamentul la acest 
loc de muncă era sub nivelul pla
nificat, ceea ce pe lîngă economici
tatea scăzută a abatajului atrăgea 
după sine și complicații în exploa-

tarea cărbunelui din culcușul stra
tului, conducerea minei a considerat 
necesar transferarea la acest loc de 
muncă a brigăzii conduse de Schnei
der Francisc, brigadă specializată în 
exploatarea stratelor subțiri. Crein
du-i-se condiții optime, brigada-a spo
rit productivitatea muncii de la 2,480 
tone cărbune pe post la 2,860 tone 
pe post.

In urma măsurilor aplicate, co
lectivul minei Aninoasa a obținut 
în abataje o productivitate medie de 
4,268 tone pe post, cu 4,7 la șută 
mai mare decît indicele planificat.

Tot în vederea sporirii continue 
a productivității muncii o atenție 
deosebită s-a acordat ridicării nive
lului de calificare al muncitorilor și 
al personalului mediu tehnic. In anul 
trecut au fost încadrați în cursurile 
de ridicare a calificării 580 mineri 
și ajutori . mineri, iar pentru perso
nalul mediu au fost inițiate cursuri 
tehnico-economice cu o durată de 6 
luni urmate de 52 maiștri și tehni
cieni. In anul 1964 au fost înca
drați în cursuri 500 mineri și ajutori 
mineri, 50 de artificieri iar maiștrii 
mineri au fost încadrați în lectora
te. Creșterea productivității și a vo
lumului de producție au fost posibile 
și prin utilizarea rațională a timpu
lui de lucru în abataje și pregătiri, 
întreținerea corespunzătoare a lucră
rilor miniere și a instalațiilor de 
aeraj. La aceasta a mai contribuit 
deservirea în condiții optime a mi
nerilor de către sectoarele auxiliare, 
de transport, electromecanic

In cursul acestui 
atenția cuvenită și 
tivității muncii la 
de lucrări cum sînt
chideri ale sectorului de investiții. 
Ținînd cont de faptul că de acti
vitatea acestui sector depinde , dez
voltarea minei, conducerea exploată
rii a luat măsuri de sporire a vite
zelor de înaintare și implicit a pro
ductivității muncii - în lucrările 
deschideri și pregătiri, 
condiții optime de lucru, 
dusă de Hiitter Martin 
viteză 
liniari 
de la 
astfel 
20 la

Pentru a se asigura în viitor o 
creștere continuă a productivității 
muncii, conducerea exploatării preco
nizează noi măsuri tehnico-organiza- 
torice cum ar fi: extinderea perfo- 
rajului rotativ pneumatic pe măsura 
dotării cu asemenea perforatoare, 
șalonarea operațiilor de pușcare 
altele. Pentru mărirea eficienței 
cointeresării personalului de regie 
realizarea și depășirea sarcinilor
plan, conducerea minei intenționează 
să experimenteze salarizarea în acord 
a acestui personal, la început în 
cadrul a 1-2 sectoare productive și 
apoi la sectoarele auxiliare, 
măsuri care își vor 
guranță, eficiența.

an s-a 
creșterii 
celelalte 

lucrările

etc.
acordat 
produc- 
genuri 

de des-

medie lunară 
la betonarea 
puțul sud și 

productivitatea 
sută.

de
Creindu-i-se 

brigada con- 
a realizat u 
30-35 metride

galeriei duble 
să depășească 
planificată cu

Prezenfi la datorie
In urma tinei avarii/ care 

a avut loc recent, la pu
țul minei Cimpa I se irh- 

■ punea schimbarea coliviei. 
De rapiditatea executării 
acestei lucrări depindea bu
nul mers al muncii brigă
zilor de mineri din 
ran. Conștienți de 
lucru, muncitorii de la în
treținerea puțului s-au stră
duit să înlocuiască colivia 
avariată într-un timp

mai scurt, Sub conducerea 
șefului de echipă Martineli 
loan ei au executat în
treaga lucrare în cîteva 
ore. Printre cei care s-au 
evidențiat cu acest prilej 
se numără lăcătușii Costea 
Gheorghe, Colda Petru, 
Iambor Koloman precum 
și Bendea Iuliu, Jurcă.Can. 
din — muncitori la. între
ținerea puțului.

e- 
și 
și 
la 
de

DANILA
Aninoasa

CONSTANTIN 
tehnician mina

Sînt
dovedi, cu si-

subfe-
acest

Roman Petru de la sectorul I al minei Aninoasa și minerii din brigada pe care o con
duce înscriu lună de lună pe graficul de întrecere rea lizări de seamă, depășiri de sute de 
tone de cărbune. Iată membrii brigăzii la o scurtă consfătuire înainte de a intra în mină.
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Snterviul nostru

LEGĂTURA CU FAMILIA
Legătura dintre școală și familie 

are o importanță deosebită în des
fășurarea procesului instruCtiv-educa- 
ttv. Despre acest lucru ne-a vorbit 
zilele trecute, în cadrai unul Inter
viu, tovarășul Bande Șteian, direc
torul Școlii generale de 8 ani nr, 2 
din Petroșani.

Ce procedee ați întrebuințat pen
tru stabilirea unor relații cit mai 
etrlnse Intre școală și familie încă 
de la începutul anului școlar?

Ca și în anii trecuți, conducerea 
școlii noastre a acordai o atenție 
deosebită acestei probleme. Din pri
mele săptămîni de școală’ am înce
put ședințele cu părinții pe clase, 
care au avut menirea să-i încunoș- 
tințeze pe părinți despre sarcinile 
ca le revin în acest an școlar, să-i 
mobilizeze la unele acțiuni obștești 
în cadrul școlii, să-i convingă des
pre contribuția pe care și-o pot a* 
duce la bunul mers al muncii în 
școală. In cadrul acestor ședințe, 
S-au ales comitetele de părinți pe 
clase, precum și reprezentanții în 
Comitetul de părinți pe școală. Șe
dințele cit părinții pe clase au avut 
și scopul de a-i pune la curent pe 
aceștia 'cu noul regulament școlar, 
sCoțînd în evidență, în mod deose
bit, îndatoririle lor față de școală, 
pentru instruirea șl educarea tinerei 
generații. Tot în cadrul consfătuiri
lor eu părinții s-a arătat de ce este 
absolut necesar să fie respectat regi
mul de zi de către fiecare elev în 
parte.

De asemenea, cadrele didactice 
ale școlii noastre au căutat să vină 
fn sprijinul părinților, Indrumîndu-l 
cum să-și ajute și să-și controleze 
copii. Părinții și-au dat seama de a- 
jutorul ce li se dă și vin cu încre
dere, participă cu plăcere la acțiu
nile ce au loc.

Consfătuirile organizate au consti
tuit un bun prilej pentru a discuta 
Cu părinții ce trebuie să facem atît 
noi, educatorii, cît și ei pentru ca 
în noul an școlar, abia început, re
zultatele la învățătură să fie mai 
bune decit în anii precedente in acest 
scop s-a cerut concursul părinților so- 
Mcitîndu-se și din partea lor o mai 
mare exigență în ceea ce privește con
trolul școlarilor, a modului în care 
își pregătesc lecțiile.

In ce măsură ați solicitat ajuto
rul părinților la diferitele acțiuni în
treprinse de școală?

Păstrarea legăturii permanente cu 
părinții, mai ales cu cei din comi
tetul de părinți pe școală, s-a înce
tățenit de ani de zile în practica ac
tivității școlii noastre. In scopul 
stabilirii unei legături cît mai trai
nice între școală și familie, am cău
tat să atragem în comitetul de pă
rinți pe școală oameni care au răs
puns întotdeauna chemărilor școlii,

Б greu la început...

care ne-au ajutat în activitatea 
noastră,

O legătură permanentă cu părin
ții elevilor a fost păstrată șl în tim
pul vacanței de vară.

Cu mult înainte de începerea a- 
nului școlar, în fața colectivului 
nostru s-a pus problema școlariză
rii tuturor copiilor de vîrstă școla
ră și mal alea, a acelora care în anul 
trecut au absolvit clasa a Vll-a, 
Pentru ca activitatea în acest scop 
să fie cît mai eficientă s-a solici
tat ajutorul comitetului de părinți, 
ajutor care și-a arătat roadele.

Eleva VîlvăreScu Silvia, de pildă, 
a terminat în anul școlar tre
cut clasa a Vll-a la școa
la noastră cu rezultate bune. 
Părinții săi, fără a privi perspecti
vele, nu vroiau s-o lase să urmeze 
și clasa a VII l-a, obligatorie de alt
fel. Un colectiv de profesori la ca
re s-a alăturat și tovarășul Deluren- 
țîu Emilian din comitetul de părinți 
pe școală, a stat de vorbă cu pă
rinții elevei, fiind convinși în cele 
din urmă să-și trimită fata să con- 
tinuie școala.

Un alt caz de colaborare între 
școala noastră și familiile elevilor 
este construirea magaziei din curtea 
școlii. La aCeasfă acțiune și-au a- 
dua contribuția părinții Rusu Ioan, 
Nagy Gheorghe și Bredan Iosif. Toi 
ci, împreună cu Richter loelf, aju
tați de către conducerea I.R.T.A. 
care ne patronează școala, au con- 
tribuîț și îa amenajarea curții șco
lii, iar alți părinți ca Ma- 
tyus Carol, Doboș Dionisie și 
Tomuța EmUian ne-au ajutat la 
zugrăvirea școlii șl transportul com
bustibilului necesar pentru iarnă.

Precum se vede, conducerea școlii 
noastre a căutat atît în perioada 
vacantei de vară cît și acum, după 
începerea anului școlar Să atragă 
părinții slavilor In rezolvarea diferi
telor probleme care s-au ivit în ac
tivitatea noastră.

Dezvoltînd colaborarea dintre școa
lă și familie vom căuta să întărim tot 
mai mult legătura cu părinții. In con
sfătuirile cu părinții vom căuta să pu
nem mai mult accent pe pregătirea 
elevilor, îneît la sffrșitul trimestru
lui și a anului școlar rezultatele ob
ținute de aceștia a9 fie mai bune ca 
anul trecut, să fim în pas cu dez
voltarea vertiginoasă a nivelului în* 
Vățămîntului din patria noastră.

MARGARETA CHIOREANU

Să evităm
0 condiție de seamă pentru pre

gătirea în bune condiții a elevilor, 
a însușirii perseverente de către a- 
ceștia a celor predate este evitarea 
supraîncărcării lor. In acest scop, 
Ministerul Invfițămîntulul a luat o 
serie de măsuri printre care îmbu
nătățirea planurilor de învățămînt. a 
programelor șl manualelor școlare 
etc. In ciuda acestui fapt, la o serie 
de școli din Valea Jiului au fost 
cazuri ctnd elevii au fost supraln- 
cărcați cu o serie de sarcini care 
le-a limitat timpul de studiu și ca 
urmare, pregătirea lor a lăsat de 
dorit. De aceea precizările făcute în 
noul regulament școlar privind su
praîncărcarea elevilor sîiit bineveni
te. Regulamentul atrage atenția a- 
supra timpului ce poate fi folosit 
pentru activitățile extrașcolare și din 
afara clasei, stabilind la care din 
acestea pot și trebuie să participe 
elevii. Se menționează faptul că In 
organisarea acestor activități trebuie 
să se țină seama de o cerință esen
țială și anume aceea ca elevilor să 
li se asigure săptămînal 5 jumătăți 
de zi libere pentru studiu, meditații 
și consultații. De asemenea, aste iu- 
terziaă programarea de activități ex-

DIAFILMUL 
ÎN ȘCOALA

Școlarii din invățăinintul de cul
tură generală, profesional și tehnic 
sini familiarități cu procesul de pro
ducție din diferite întreprinderi in
dustriale și cu ajutorul diafilmelor. 
Orele de Istorie, limba și literatura 
romină, matematică, jlsico-chimice 
vor fi mai interesante, prin ilustra
rea lor eu noi dlafilme realitate 
pentru actualul an școlar: „Monu
mente Istorice și culturale din dife
rite regiuni ale țării", „București, 
ieri și tal", „Viața și opera scriitoru
lui Ion Slavici", „Istoricul numera- 
ției și al calculelor", „Chimia in a- 
gricultură" și altele. In vederea cui- 
tioâril gustului pentru artă al elevi
lor, creatorii seefiei de diafllme din 
cadrul studioului cinematografic 
„Animafilm" realiteată in present 
producțiile: „Elemente decorative în 
unele manuscrise vechi", „Din colec
țiile de artă populară".

De asemenea, se lucrează la trans
punerea in diafilm a diferite basme 
și istorioare pentru copii de oirstă 
preșcolară, precum și a unei cărți 
mult îndrăgite de ei — „Amintiri 
din copilărie" de Ion Creangă.

Răsfoind
Am răsfoit zilele trecute cîteva 

cataloage de la Școala generala de 
8 ani din Aninoasa. La majoritatea 
obiectelor de studiu elevii au fost 
notați.

îmbucurător este faptul că notele 
obținute sînt în general bune și 
foarte bune. In dreptul numelor U- 
nor elevi ca Floca Maria, Niculescu 
Elena, Codrea loan, Gioica Nîcolae, 
Morar Gheorghe, Lazăr Maria, Le- 
drer Victoria, Negru Ioan, Nițu 
Gheorghe, Mușat Victor, Buftea Do
rin, Steț Ileana sînt trecute numai 
note de 9 și 10, semn al hărniciei 
lor la învățătură. Și ca ei sînt 
mulți la Școala generală de 8 ani 
din Aninoasa.

Răsfoind cataloagele a ieșit ia 
Iveală și faptul că nu toți elevii a- 
cordă aceeași atenție pregătirii lor, 
că nu studiază zi de zi. Iată, de e- 
xemplu, pe elevul Lupu loan din 
clasa a V-a A. In ziua de 26 sep
tembrie a fost ascultat la limba rusă. 
Răspunsurile lui bune, clare, au do
vedit că s-a pregătit Cu toată con
știinciozitatea pentru lecție. Și cum 
e normal, profesorul i-a dat nota 
maxima — I®. Primind această no. 
tă, era de așteptat ca elevul să se 

supraîncărcarea elevilor
trașcolare in zilele de duminică, fă
ră a avea în prealabil aprobarea 
secției de învățămînt.

In ceea ce privește activitățile cui* 
tural-artistice și sportive regulamen
tul precizează că durata acestor ac
tivități, cu excepția’ excursiilor, nu 
trebuie să depășească două ore pen
tru elevii claselor IX-XI1 și o oră 
șl jumătate pentru elevii claselor I- 
VIII.

Regulamentul stabilește cercurile 
de elevi și concursurile ce se pot 
organiza în școli, preciztad că un 
elev poate participa numai la un 
singur cerc pe obiecte sau tehnic 
și ia unul din cercurile artistice sau 
sportive cu condiția să aibă o situa
ție bună la învățătură. Ședințele 
cercurilor se vor ține odată pe lună 
avînd o durată de o oră pentru ele
vii din clasele I—IV și o oră și ju
mătate pentru elevii dfa cla
sele V—ХІІ. In perioada lu
crărilor scrise și a examenelor nu 
se programează ședințe de cerc și 
nu se organizează concursuri. Ele
vii care obțin medii trimestriale sun 
6 au pot frecventa cercurile pînă 
la îndreptarea situației școlare.

Inta-ш au școlar, un elev poate

De cîteva zile Institutul de mine cunoaște din nou animație specifică 
zilelor de cure. A început anul universitar.

IN CLIȘEU: Vedere parțială a clădirii Institutului de mine dm 
Petroșani.

In ajutorul instructorilor de pionieri
De curînd a apărut publicația „In 

ajutorul instructorului de pionieri", 
supliment al revistei „Tînărul leninist"

In cele 48 de pagini ale acestei 
publicații, instructorii de pionieri, 
activiștii U.T.M., toți cei care mun

catalogul
pregătească în continuare cu a- 
ceeașl perseverență. El însă a înțe
les altfel lucrurile; „Am o notă 
mare. Pot să stau liniștit. Nu mai 
trebuie să învăț. Să învețe de acum 
alții care n-au note". S-a înșelat 
insă. Socoteala de acasă nu s-a po
trivit cu cea din.., clasă. Ca urma
re, pe data de 4 octombrie, deci la 
cîteva zile după ce a primit prima 
notă, a fost ascultat din nou. Și iată 
că alături de 10, la același obiect, 
a fost trecută o nouă notă, de astă- 
detă 4.

Un alt caz. Elevul Danciti Nicolae 
din clasa а V-a В este capabil, 
poate obține rezultate bune la învă
țătură. Cu toate acestea nu se pre
gătește în mod ritmic, pentru ffe- 
care lecție, pentru fiecare obiect. 
Dovada cea mal bună o constituie 
notele obținute la două obiecte. La 
prima materie, din cauză că nu s-a 
pregătit, a primit nota 4. Ea a doua 
însă a obținut nota maximă —- 1®. 
Acest lucru confirmă părerea cadre
lor didactice oă Danciu este un e- 
lev capabil dar capricios, că nu în
totdeauna se străduiește să învețe 
la fel de bine. Cazuri asemănătoare 
mai sînt la școala din Aninoasa.

participa la cel mult un concurs și 
numai în mod excepțional, cu apro
barea secției de învățămînt orășe
nești, se poate prezenta la două 
concursuri, in acest caz, unul din 
concursurile la care se prezintă tre 
buie să fie cultural-artistic sau spor
tiv.

in legătură cu activitățile patrio
tice ia care participă elevii, regu
lamentul arată că ele sînt organizate 
și îndrumate de conducerea școlii 
eu sprijinul organizației de pionieri 
și U.T.M. Alegerea acțiunilor, sta
bilirea conținutului și duratei aces
tora vor fi subordonate sarcinilor 
instructlv-educative ale școlii.

Elevii din clasele І-ѴІИ pot fi 
antrenați la îngrijirea și înfrumuse
țarea școlii și a împrejurimilor ei, 
amenajarea și îngrijirea unor spații 
verzi, grădinițe, panouri, îngrijirea 
monumentelor, strîngerea plantelor 
medicinale, plantarea de pomi. Elevii 
din Clasele V-ХП pot fi antrenați la 
colectarea deșeurilor de hîrtie. de 
sticlărie, de textile uzate dar numai 
din gospodăria părinților.

Colectarea deșeurilor se va face 
în mod organizat, sub controlul per
sonalului didactic, cu aprobarea di

cesc cu pionierii pot găsi articole de 
generalizare a experienței înaintate, 
recomandări de jocuri distractive șl 
activități metodice, răspuaeuri la di
ferite probleme ale muncii pionie
rești.

Farkaș Mihai, Prața Nicolae, Dai- 
călu Mihai, Nagy Ana și alții obțin 
în general note mici, cu mult sub 
posibilitățile lor. Aceasta este o ur
mare a modulul neritmic cu care se 
pregătesc, a superficialității cu ca
re privesc sarcinile ce le revin.

Mai rău este însă faptul că stat 
elevi care au obținut note mici 
chiar la prima verificare a cunoș
tințelor. Elevi ca Bodoni loelf, Stoi
ca Rusu, Țene Mlșu, Terebeși fu- 
liana, Costinaș Zeno, Kovacs Elisa- 
beta, Pop Gheorghe, Sin Ioana, Biro 
Ans, Rusu Mircea și alții au trecute 
în cataloage note de 4 și 3; t

A trecut aproape o lună de Ia în
ceputul anului școlar. In cataloage 
au fost trecute multe note. Conclu
zia care se desprinde din primele 
calificative obținute este aceea că 
nu toți elevii au privit chiar de la 
inceput cu toată seriozitatea pregă
tirea lor, că nu studiază în mod rit
mic, zi de zi la flecare lecție, la 
flecare obiect. Acest lucru trebuie 
să dea de gîndit atît cadrelor didac
tice cît și organizației de pionieri 
din școală pentru a lua din timp 
măsurile corespunzătoare. Nu de alta 
dar timpul nu așteaptă. Și S-ar pu-,^ 
tea trezi cu... multe surprize chiar 
în primul trimestru.

C. COTOȘPAN

rectorului școlii și colaborarea orga
nizațiilor U.T.M. Regulamentul inter
zice colectarea fierului vechi de că
tre elevi.

Se interzice, de asemnea, cu de- 
săvîrșire, prin regulament scoaterea 
elevilor de la orele prevăzute în 
planul de învățămînt pentru orice 
activități în afara clasei și extrașco
lare.

Tot în șederea evitării supraîn
cărcării elevilor, prin actualul regu
lament se reduce numărul lucrărilor 
scrise de control trimestriale. Ast
fel, în clasele V-Vl se vor da lucrări 
de control trimestriale numai la lim
ba romînă și matematică. Incepînd 
din clasa a Vll-a numărul lucrări
lor de control trimestriale crește trep
tat, ajungînd la un număr de 8 
lucrări în clasa a XII-а. La clasele 
a VIII-a și a XII-а nu se dau lu
crări scrise trimestriale pe trimes
trul al II 1-lea.

După cum se vede, noul regulament 
școlar vine cu o serie de precizări 
importante pentru evitarea supraîncăr
cării elevilor. Este necesar ca atît 
conducerile școlilor, cadrele didactic# 
cît și organizațiile U.TM. și de p 
nieri din școli să aplice întocmai 
prevederile regulamentului care au 
drept scop îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ.
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Știința Petroșani învingătoare la «cor a

Miercuri s-a disputat pe stadionul 
din localitate jocul restanță de cate
goria A între echipele Știința Petro
șani și C.S.M.S. Iași.

Jocul începe în nota de dominare 
a localnicilor care atacă insistent

In minutul 27 localnicii reușesc 
să deschidă scorul. La o obstrucție 
asupra lui Dumitrescu, arbitrul a- 
cordâ lovitură de pedeapsă pe care 
Iliescu o transformă impecabil: 3-0 
pentru Știința Petroșani. Nu trec de
cît două minute și jucătorii petroșă- 
neni majorează scorul: Ureche „gă
sește" tușa la numai 10 m de bu
tul advers. Petrache încearcă să 
pătrundă, balonul ajunge în terenul 
de țintă al ieșenilor, Jar Manolac'ne 
și Bojinescu plonjează amîndoi și 
reușesc să înscrie. Iliescu transfor
mă din nou și scorul este 8-0.

Ea reluare jocul se schimbă radi
cal. Cei care atacă sînt jucătorii de 
tp C.S.M.S. care încearcă să reducă 
din handicap. Timp de 15 minute ei 
domină copios, însă localnicii se 
apără sigur și organizat. In această 
perioadă ieșenii ratează nu mai pu
țin de 6 lovituri de pedeapsă prin

Infrebări la care se așteaptă răspuns
Pe cînd o aprovizionare 

ritmică ?
Ea unitatea O.L.F. care deserveș

te cartierul Sterminos din orașul 
nou Uricani, aprovizionarea nu se 
face în mod ritmic. Ardeii, vinetele, 
roșiile și alte produse sosesc la a- 
ceastă unitate la intervale de 2—3 
zile. Ca urmare, oamenii muncii din 
cartier sînt nevoiți să se aprovizio
neze cu legume și zarzavaturi de la 
alte unități din oraș, aflate la dis
tanță sau chiar să se deplaseze pen
tru acest lucru în Lupeni. Oare or
ganizația O.L.F. Petroșani nu poa
te asigura o aprovizionare ritmică

La mustărie...
Nu vă puteți imagina ce bucurie 

< m-a încercat cînd am auzit că se 
deschid mustăriile. Da... Pentru că-mi 
place mustul. Cui nu-i place înseam
nă că nu știe ce-i bun toamna. Așa 
că am pornit în direcția mustăriei. 
Mai ales că numeroase 
țau: In Petroșani puteți 
„dulce" Ia grădina de 
nerul" și la halele din
merg în piață că e mai... la 
Dar cei care au întocmit afișele au 
fost într-adevăr oameni glumeți. I-au

afișe anun- 
servi 
vară 
piață.

must
„Mi-

Să
aer.

(

se 
e-

zis mustului și dulce spre a nu 
confunda cu mustul acru care nu 
xistă.

Dar cred că așteptați să vă spun 
cum a fost mustul pe care l-am băut 
Ia hale, cum a fost pastrama de ca
pră cu mămăliguță pe care am mîn- 
cat-o. Ei aflați că... nu știu. N-am 
băut nici must. Și nici n-am mîncat 
pastrama de capră cu mămăliguță. 
Nu era. Erau în schimb mici și grăta
re, dar tot n-am mîncat. „Aroma" ce 
venea din împrejurimile mustăriei (un 
loc mai „bun" pentru ea nici nu se 
putea găsi) mi-au tăiat tot apetitul. 
Nu știu cit au chibzuit tovarășii de 
la T.A.P.L. pînă au găsit acest Iog. 
Ar trebui să se facă un pic de cu
rățenie, că în condițiile neigienice în 
care funcționează mustăria de la ha
lele din Petroșani, mustul numai 
must nu poate fi, iar micii, grătare
le, pastrama așijderea.

Poate vor veni cu o sugestie, pen
tru a 
de la 
atunci 
putea

îndulci lucrurile, și tovarășii 
LS.I.P.M. Petroșani. Numai 
mustăria de la hale se va 

numi... mustărie.

D. PLO1EȘTEANU 

Matevschi și Rosenberg, in minutul 
57, la un atac al jucătorilor de la 
C.S.M.S., Moiseanu interceptează ba
lonul și după o cursă de aproxima
tiv 40 m, arbitrul acordă lovitură 
de pedeapsă de la aproximativ 30 m 
în urma unui ofsaid al liniei a IlI-a 
adverse. Același Iliescu execută ma
gistral și majorează scorul la 11-0

Jucătorii de la Știința Petroșani 
joacă în continuare foarte bine și 
Iliescu, în minutul 67, transformă o 
nouă lovitură, de pedeapsă de la 15 m. 
Scor 14-0 în favoarea studenților pe- 
troșăneni.

In acest meci jucătorii Științei Pe
troșani și-au demonstrat adevărata 
lor valoare. Jucînd sigur în apărate 
și atacînd tot timpul au reușit să 
realizeze o partidă de bună calitate 
care a satisfăcut pe suporteri. Pen
tru partida realizată întreaga echi
pă merită felicitări, din rîndul ei 
marcîndu-se 
acest joc), 
Georgescu.

te
rn 
și

Iliescu (excelent 
Ureche, Hristovici

CORNEL TAUTU 
corespondent

Dacă da, între-
conducerea O.L.F. Petroșani:

a acestei unități ? 
băm
pe când o aprovizionare ritmică ?

te
De ce fac excepție ?

In cartierul Braia din Lupeni 
impresionează în mod plăcui felul 
în care vînzătoiii de la magazinele 
alimentara, pline și textile îi deser
vesc pe cumpărători. Numai iei doi 
vînzători de la unitatea O.L.F. nr. 
°4 fac excepție de Ia regulă. Aici, 
deși zarzavaturile și legumele sînt 
proaspete, frumoase, aduse la timp, 
cei doi vînzători au unele deprin
deri urîte. Obișnuiesc să pună prin
tre legumele proaspete și unele al
terate, neținînd seama de protestele 
cumpărătorilor. Iasă mina pe cîntar 
atunci cînd măsoară cantitatea de 
zarzavaturi cerută de cumpărător, 
nu dau restul. In loc de 50 sau 70 
de bani, cumpărătorilor ii se dă 
vrînd-nevrînd, marfă care valorează 
mai puțin decît restul.

Puțin cîte puțin, mai cu cîntarul, 
mai cu mărunțișul acești vînzători 
adună. Insă totodată se adună ast
fel și nemulțumirile cumpărătorilor, 
care ne întreabă de cîtva timp prin 
scrisori dacă nu putem găsi... vreun 
ac pentru cojocul acestor vînzători ? 
Sperăm că organizația O.L.F. Petro
șani va găsi acul potrivit) l

W prezentăm INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
FORAJ-EXTRACȚIE DIN CÎMP1NA

zăcăminte și structuri

acesta, împădurite de 
Prahovei, 

a țării de 
concentrea-

Stniem la Institutul de cercetări 
foraj-extracție din Cîmplna, a că
rui activitate interesează direct 
exploatările de petrol de pe Valea 
Prahovei, din Moldova și Oltenia.

> Așezarea acestui institut n-a fost 
[' aleasă intimplator. Studiile și in- 
I’ cercările de laborator pentru per- 
I, fecționarea metodelor de lucru
> folosite in forajul sondelor și ex- 
* tracția țițeiului, care se fac aici, 
[ eu nevoie de documentații prac- 
: tice, de 
, geologice diferite. Și împrejurimile 
) orașului 
1 sonde — de pe Valea
> cea mai veche regiune
> exploatare a țițeiului,
'' ză asemenea condiții.
. Institutul de cercetări joraj-ex-
> tracțle oferă privirilor o imagine
> modernă de construcție indusiria-
, lă: spații mari de lucru, concepu

te unitar sub aspect arhitectonic,
: clădirea cu pereți de sticlă a la- 
[ boratorului, parcul cu alei, pelu- 
, ze și flori. Aspectul reconfortant 
I al exteriorului clădirilor îl aflăm
> și în interior. Nu s-a uitat nici un 
1 amănunt cere or putea contribui

la crearea celor mai bune condi- 
( ții de muncă. Specialiștii au la în- 
I demlnă aparatură și instalații mo- 
I derne, numeroase lucrări și reais- 
' te tehnice de specialitate. Instltu- 
1 tul, elaborează lucrările sale in

Atftari de muacit-rii virstntei, ti
nerii de 1* mina Lupeni aduc un 
aport de seamă la îndeplinirea sar
cinilor de producție și angajamen
telor de întrecere. Pe piepturile reul 
tora dihtre tinerii exploatării stră
lucește, drept răsplată pentru munca 
ireproșabilă depusă în subteran, in
signa de fruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1963, iar în anul ■- 
cesta, pentru meritele obținute tu 
lupta pentru mai mult cărbune, cir
ca 500 de tineri au fost declarați 
evidențiați în întrecerea socialistă.

...Intr-o vreme, tinerii Tudor Tu
dor și Stingă Fierea, vagonetari m 
brigada lui Ghioancă Sabin, umbreau 
realizările frontaliștilor de alei prin 
faptul că ia fiecare salariu făceau 
cîte 
dat, 
cinci 
cru.
nu s-au împăcat cu această stare de 
lucruri. Văzînd că încercările lor de 
a-i ajuta pe acești tineri nu dau 
rezultate, au adus acest fapt la cu
noștința organizației U.T.M. Biroul 
organizației de bază (secretar tov. 
Aeftirică Nicolae) a ajuns la con
cluzia că asemenea manifestări tre
buie să facă obiectul unei adunări 
generale U.T.M. de la mină.

Ajutat de comitetul U.T.M. biroul 
organizației de bază a întocmit un 

dat în el și alte exern- 
din activitatea tinerilor 
și Stîngă Florea. Cum 
referatul a mers la ini- 
La discuții au partici- 
utemiști. Ei au deza-

o nemotivată. La un moment 
utemisfut Tudor Tudor avea 
absențe nemotivate de la lu- 

Utemlștii fruntași în producție

referat. S-âu 
pie negative 
Tudor Tudor 
era și firesc, 
ma tinerilor 
pat numeroși

a ;
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In stingă blocuri înalte, în dreapta la fel, numai între ele s-a inter
pus, ca o notă discordantă, magazii de ciment pe cere, deși cartierul 
Livezeni I funcționează de 7 ani, T. R.C.H. nu catadicsește s-o demoleze 
De ce oare ?

un zăcărrunt in 
această minusculă 
sint reproduse a- 
eiucidarea unor 

care

strlnsă legătură cu cererile care 
vin din schele și caracteristicile 
zăcămintelor aflate in exploatare.

In sectorul de proiectare a ex
ploatării de țiței și gaze al insti
tutului intilnim 
miniatură. Pe 
zonă petrolieră 
deseori, pentru
probleme tehnice, fenomene 
au loc în adincuri in timpul ex
ploatării țițeiului. Intr-un labora
tor vecin, cercetătorii studiază 
comportarea zăcămintelor cu aju
torul altor metode, in scopul deter
minării caracteristicilor lor și pro
iectării noilor exploatări. Se pre
cizează astfel, în urma studiilor, 
amplasarea cea mai bună a son
delor, debitul lor, cum va decurge 
procesul de extracție a țițeiului 
etc.

In institut s-au elaborat multe 
metode moderne de muncă. baza
te pe folosirea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii: in
jecția de apă și gaze pentru men
ținerea presiunii straielor, recupe
rarea secundară și altele. Colecti
vul sectorului de proiectare stu
diază acum extinderea metodelor 
de recuperare secundară în nume-, 
roase schele petroliere. Concomi
tent, se fac cercetări pentru apli
carea unor metode noi de exploa
tare a țițeiului. Pentru combate-

educativă a adunărilor 
generale U. T

probat laptele utetniștltor Tudor și 
Stinge.

Tudor Tudor și Stingă Florea 
și-au dat seama că organizația 
U.T.M. din sector este un colectiv 
puternic, închegat, care nu tolerează 
lipsurile și că trebuie să se încadre
ze și ei în" disciplina muncii. Și 
iată că conducerea sectorului a îm
brățișat propunerea utemiștilor ca 
tînărul Stîngă Florea să fie scos 
din brigadă pe timp de o lună. A 
fost o lecție bună. După o lună de 
la adunarea generală, datorită grijii 
cu care au fost înconjurați de tinerii 
sectorului, cei doi utemiști s-au îndrep
tat, situîndu-se în prezent printre 
cei mai activi muncitori din briga
da lui Ghioancă.

O asemenea adunare generală edu
cativă a avut loc și In sectorul IV 
B. Biroul organizației de bază U.T.M. 
de aici a pus în discuția adunării 
generale laptele săvîrșite de utemiș- 
tii Rușan Nicolae și Rusu loan.

Utemiștii care au luat cuvîntu! pe 
marginea referatului, printre care 
Păun Nicolae, Archip Dumitru, Flo
rea Nicolae, Blaga Mihai, Bologa 
Toader au dezaprobat faptele celor 
doi tineri, le-au propus să 
drepte, să fie disciplinați, să 
cadreze In efortul întregului 
tiv. iln fața adunării generale
Rușan Nicolae și Rusu Ioan și-au re
cunoscut vfna, au mulțumit colecti
vului pentru ajutorul dat.

Adunările generale ale 
țiilor de bază U.T.M. din 
minei Lupeni contribuie nu 
întărirea disciplinei, a 

se tn- 
se în- 
coiec- 
tinerii

organiza- 
sectoarele 
numai la 

spiritului de

rea viiturilor de nisip la sonde, 
■specialiștii de aici au pus la punct 
un procedeu eficace: injecția de 
pietriș și introducerea de filtre de 
diverse construcții. In ultimul an 
au putut fi. astfel executate peste 
100 de operațiuni de combatere a 
viiturilor de nisip în schelele Bol
dești, Cimpina, Țicleni 
care au contribuit la 
timpului de funcționare a sonde
lor între două intervenții și la rea
lizarea unor economii In valoare 
de peste 12 500 000 lei. S-au întoc
mit, de asemenea, regimuri opti
me de foraj pentru noile structuri, 
s-au studiat și proiectat noi tipuri 
de sape cu role, cu randament spo
rit față 
laborate 
ploatare 
refacere 
etc.

Cercetătorii institutului continuă 
elaborarea de noi metode de lu
cru, fac noi proiecte pentru ex
ploatări de mare adincime, studia
ză eficacitatea cimentării sondelor 
și aplicării forajului cu 
rul. Activitatea lor este 
gata de nevoile practice 
iriei noastre petroliere 
dezvoltare.

I. ZAMFIRESCU 
corespondent „Agerpres" 
pentru regiunea Ploiești 

și altele, 
creșterea

de cele vechi, au fost e- 
diferite proiecte de ex- 
modernă, de menținere și 
a presiunii de zăcămlnt

electrobu- 
strîns le

ale 
in

C>
/ 

)

indus-
plină

joile tineretu- 
umbrite de 
ale unor ute-

răspundere al tinerilor față de sar
cinile de producție, ci și la formarea 
unor trăsături de caracter specifice 
omului zilelor noastre.

La uu moment dat, 
lui începuseră să fie 
manifestările nedemne 
miști. Jeican Elena din sectorul de 
aeraj al minei Lupeni dansa inde
cent, nu ținea seama de sfaturile 
prietenești ale tovarășilor săi de 
muncă. Pornind de la aceste fapte, 
biroul organizației de bază a pre
gătit o adunare generală unde a pus 
în discuție cazul tinerei Jeican. S-a 
discutat mult despre frumusețea dan
sului, despre felul in care tinerii tre
buie să se comporte în viață și în 
societate. Jeican Elena și-a dat sea
ma ca ceea ce face nu place nimă
nui, că purtarea ei este dezaproba
tă. Dar nu numai pentru ea dezba 
terile din adunarea generală au con
stituit o învățătură, ci și pentru cei-' 
lalți utemiști 
bracă mai cu 
frumos.

Am vorbit 
dintre adunările generale ale orga
nizațiilor U.T.M. de la mina Lupeni. 
Organizațiile U.T.M. țin. însă adunări 
generale în fiecare lună. Și fiecare 
dintre ele își aduce contribuția la 
munca desfășurată de organizația 
U.T.M. pentru a forma la tineri tră
săturile moftlei comuniste.

Z. ȘUȘTAG

din sector. Ei se îm- 
gust și dansează mai

numai despre cîteva

ANUNȚ
I.C.R.A. Filiala Petroșani 

are vacante următoarele 
posturi:
— 1 post de șef secție 
la depozitul 1 Petroșani
— 1 post de magazioner
— 2 posturi de condu
cători auto.

Doritorii se vor adresa 
la I.C.R.A. Petroșani ser
viciul personal, str. Cle
menței nr. 1.

PROGRAM DE RADIO
10 octombrie •

PROGRAMUL I. 7,06 Soliști și 
formații de muzică ușoară, 8,00 Su
marul presei centrale, 8,06 Cîntece 
și jocuri populare, 9,10 Muzică u- 
șoară, 9,40 Muzică populară (Un 
Canada, 10,31 Miniaturi de estradă, 
12,03 Melodii populare, 13,15 Răs
foind albumul operetei romînești, 
15,00 Pagini alese din opere, 15,30 
Actualitatea literară în ziarele și 
revistele noastre, 16,10 Muzică popu
lară cerută de ascultători, 16,30 E- 
misiune muzicală de la Moscova,
17.30 „Olimpiada — Tokio, 1964“, 
18,05 Muzică ușoară de Gherase 
Dendrino, 18,30 Almanah științific,
20.30 Muzică populară, 20,50 „Nou
tăți... noutăți" — emisiune de mu
zică ușoară, 21,30 „Olimpiada — To
kio, 1964", 22,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,35 Pagini orches
trale din operete, 9,03 Melodii popu
lare, 9,30 Roza vînturilor (reluarea 
emisiunii din 7 octombrie), 10,00 
Muzică de estradă, 12,05 Muzică u- 
șoară, 12,30 L®sția de limba engle
ză. Ciclul II (reluarea emisiunii din 
9 octombrie), 13,30 Din folclorul mu
zical al popoarelor, 14,00 Formații 
vocale și instrumentale de muzică 
ușoară, 14,30 Mari cîntăreți de o- 
peră, 17,10 Melodii populare, 18,25 
Muzică din opereta „Viața parizia
nă" de Jacques Offenbach, 19,30 
Capodopere ale literaturii universale: 
„Sacuntala". de Kalidassa. Prezen
tare și traduceri de Eusebiu Camilar, 
20,00 Muzică de dans, 20,40 Canțo
nete, 21,30 Muzică de dans.

Cinematografe
10 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Madame Sans-Gene; REPUBLICA: 
Am ajuns și rege; ISCRONI : Dez
rădăcinași; PAROȘENI : Dragoste 
lungă de-o seară; CRIV1DIA : Ulti
mul tren din Gun Hill.
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PEKIN 8. Corespondentul Ager- 
pres, E. Soran. transmite:

Președintele Comitetului Central al 
P. C. Chinez, Мао Tze-dun, și alți 
conducători de partid și. de stat — 
tău Șao-ți, Dun Bi-u, Ciu De, Ciu 
En-lai, Den Siao-pin, Pîn Cijen și 
Li Sien-nien — au avut în după- 
amiaza zilei de 8 octombrie, o întîl
nire prietenească, cordială cu dele
gația de partid și de stat a R. P 
Romîne: Ion Gheorghe Maurer,
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., conducătorul de
legației, Emil Bodnăraș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Paul Niculescu-Mizil. mem
bru al C.C. al P.M.R., și Dumitru

шПШш

Gheorghiu, ambasadorul R. P. Ro- 
mîne la Pekin.

La întîlnire au mai participat U 
Siu-țiuan.
Chinez, și
ministrului

membru al C.C. al P.G. 
Van Bin-nan, adjunct al 
afacerilor externe.

☆
8. Corespondentul Ager- 

transmîte ;
Maurer, membrțj al 
al Comitetului Cen- 
președintele Consi-

PEKIN 
pres, E. Soran,

Ion Gheorghe
Biroului Politic 
trai al P.M.R..
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
a oferit joi un prînz de rămas bun 
în saloanele ambasadei romîne din 
Pekin.

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Ciu En-lai au rostit toasturi.

Prînzul s-a desfășurat într-o 
mosferă caldă, prietenească.

at-

Lucrările Conferinței de la Cairo

întrevederea iovarățilii Uitai Flireiiii
ei Mamite lekanoiski, niiiilnl francez ni іоШеі

PARIS 8. Corespondentul Ager
pres, T. Vornicu, transmite ;

Joi dimineața, ing. Mihai Flores-
cu, ministrul industriei petrolului și
chimiei, însoțit
er-etar general
țului Exterior,
R. P. Romîne

de Vasile Răuță, se-
Ministerul Comer- 

de ambasadorul 
Paris, dr. Victor

in 
și
la

Dimitriu, ati avut întrevederi cu 
Maurice Bokanovski, ministrul fran
cez al industriei. Cu această oca
zie, s-au discutat probleme privind 
schimburile economice între 
două țări și îndeosebi cele cu 
vire la instalațiile și produsele 
mice.

Obiectivele politicii externe 
ale guvernului italian

ROMA § (Agerpres).
Ministrul de externe italian, Giu

seppe Saragat, a expus miercuri în 
fața Camitetului Central ăl Partidu
lui social-democrat italian obiecti
vele coaliției guvernamentale de 
centru-stînga în domeniul ‘ politicii 
externe,
liției de centru-stînga îl 
continuarea 
a declarat 
fondată pe 
occidentale 
cu Statele
logiduî dintre Est și Vest și pe lăr
girea relațiilor internaționale ele

dl.

cele
pri- 
chi-

neanga-

enume- 
politicii 
centru-

Arătînd că obiectivul coa- 
constituie 

unei politici de pace, el 
că această politică este 

solidaritatea puterilor 
și în special pe alianța 
Unite, pe adîncirea dia-

Ajutorul S. II. A. 
pentru străinătate

WASHINGTON 8 (Agerpres).
Președintele Johnson a semnat 

miercuri legea cu privire Ia ajutorul 
pentru străinătate. Agenția UPI re
latează că suma totală prevăzută 
în aceasiă lege, 3.25 milioane do
lari, este cea mai mică sumă acor
dată de către Congres în cadrul pla
nului de ajutor pentru străinătate 
al S.U.A. din ultimii cinci ani. A- 
ceastă 
lioane 
cerută 
privire
se prevede, printre altele. 1,05 mili
arde dolari pentru asistență milita
ră, 773 milioane dolari pentru îm
prumuturi care vor fi acordate țări
lor slab dezvoltate. 509 milioane 
dolari pentru planul „Alianța pentru 
progres" etc.

Italiei, în special cu țările 
jate.

In continuare. Saragat a 
rat direcțiile principale ale 
externe ale guvernelor de
stînga : fidelitatea Italiei față de a- 
lianța atlantică și aderarea Italiei 
la proiectul forțelor multilaterale nu
cleare N.A.T.O.; împiedicarea în a- 
celași timp, a disiminării armelor 
nucleare și o politică occidentală co
mună care să nu permită eventuale 
inițiative individuale; intensificarea 
eforturilor cu privire la realizarea 
unității politice a Europei occiden
tale.

Referindu-se la relațiile Est-Vest, 
el a precizat că dialogul trebuie să 
fie permanent. El a condiționat însă 
succesul final al politicii de destin
dere de coeziunea țărilor occiden
tale. Dar, dialogul între Est și Vest 
nu trebuie să fie un monopol al ce
lor mari ci, dimpotrivă, să permită 
ca și statele mici și mijlocii occi
dentale să aibă un rol activ. Minis
trul de externe al Italiei a precizat 
că este bine ca puterile occidentale 
să considere statele neangajate ca 
un factor pozitiv în viața interna
țională.

sumă este cu numai 266 mi- 
de dolari mai mică decît cea 
de către guvern. In legea cu 
la ajutorul pentru străinătate

Greva cadrelor didactice 
din Argentina

BUENOS AIRES 8 (Agerpres).
Sindicatul cadrelor didactice din 

Argentina, care reunește pesie 
240 000 membri, a declarat o grevă 
generală de 48 de ore în semn de 
protest împotriva neîndeplinirii de 
către autorități a promisiunilor de 
sporire a alocațiilor pentru ' învăță- 
mînt și de majorare a salariilor și 
pensiilor cadrelor didactice. In urma 
grevei și-au încetat activitatea șco
lile elementare, medii și tehnice de 
specialitate, la care învață peste 4 
milioane de elevi.
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CAIRO 8. Corespondentul Age; 
pres, N. Plopeanu, transmite:

Continuîndu-și lucrările. Conferin
ța țărilor neangajate de la Cairo, a 
abordat 
amiaza 
majore 
ționale.

Referindu-se la problema coexis
tenței pașnice, președintele Republi 
cii Congo (Brazzaville) — Massem- 
kH Dehgt 
ința spre 
rilor care 
pendența 
varea acestei, politici. Dar, a subli
niat el, cercurile coloniale care au , 
exploatat sau continuă să exploate
ze bogățiile acestor țări recurg 
la metode agresive. Coexistența 
pașnică este deci în strînsă legătură 
cu lupta împotriva colonialismului 
și neoeolonialismului.

„Conferința actuală trebuie con
siderată o continuare a luptei popoa
relor pentru independență", a spus 
în cuvîntarea sa conducătorul dele
gației Ciadului, Jacques Baroum, a- 
rătînd că amestecul străin în trebu
rile interne ale țărilor nu face decît

în ședința sa din după- 
zilei de miercuri probleme 
ale actualei situații interna-

— a menționat că năzu- 
dezvoltare economică a ță- 
și-au obținut recent inde- 
implică inevitabil promo-

să frîneze mersul înainte al țărilor 
in curs de dezvoltare.

La rîndul său, președintele Suda 
nului, Ibrahim Abboud, a arătat că 
interzicerea parțială a experiențelor 
nucleare constituie un prim pas po
zitiv, dar continuă încă să fie un 
prim pas. El a propus ca toate mă
rile și oceanele să fie declarate 
zone denuclearizate, urmînd ca apoi 
să fie interzise armele nucleare.

El a subliniat apoi că în prezent 
a devenit evident cît este de anor
mal să se mențină în afara O.N.U 
R. P. Chineză, o țară cu o popu
lație cît 
hului.

Șeicul 
rătat în 
participării la lucrările Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare a' unor 
țări neangajate.

Kenneth Kaunda, primul ministru 
al Rhodesiei de nord, a înfierat cri
mele- comise de colonialiști în An
gola, Mozambic și Guineea Portu
gheză, cerînd participanților să spri
jine lupta pentru eliberare a aces
tor popoare.

Premierul Ugandei, Milton Obote.

pen- 
unor

acti-

o treime din populația glo-

Sabah, al Kuweitului, a a- 
cuvîntul său importanța

a subliniat că unele țări dezvoltate 
încearcă să atragă țările în curs 
de dezvoltare în organizații econo
mice cu caracter închis pentru a-și 
menține fostele privilegii.

Regele Iordaniei, Hussein, a de
clarat că țările neangajate trebuie 
să întreprindă acțiuni comune 
tru a împiedica dezlănțuirea 
conflicte de mari proporții.

☆
CAIRO 8 (Agerpres).
Miercuri seara și-a încheiat

vitatea Comitetul politic al Confe
rinței țărilor neangajate, care a e- 
laborat proiectele de rezoluții pe 
baza propunerilor făcute de țările 
participante. Aceste proiecte de re
zoluții se referă la : acțiunile comijț 
ne ale țărilor neangajate în vedere» 
eliberării țărilor aflate încă sub do
minația colonială, eliminarea for
melor coloniale și neocoloniale de 
exploatare a țărilor în curs de dez
voltare, rolul coexistenței pașnice . în 
lumina drepturilor popoarelor la au
todeterminare și altele.

Comitetul economic și 
elaborat, la rîndul său, 
de rezoluție în care se
folosirea blocadelor economice împo
triva țărilor aflate în curs de dez
voltare. Consiliul miniștrilor de exter
ne ai țărilor neangajate va lua în dis
cuție un proiect de rezoluție, care cere 
tuturor țărilor membre ale O.N.U. să 
sprijine admiterea R. P. Chineze în 
organizațiile internaționale și resta
bilirea drepturilor ei legitime în 
O.N.U.

cultura] a 
un proiect 
condamnă

Mesajul adresat președintelui 
Kasavubu
Cairo, în ciuda tuturor avertismen
telor, el se află în prezent în cas
telul Uruba, de unde, potrivit unei 
declarații a purtătorului de cuvînt 
al președintelui R.A.U., Nasser, nu 
va putea pleca pînă cînd personalul 
ambasadelor R.A.U. și Algeriei 
va sosi la Brazzaville.

Congoului.
CAIRO 8 (Agerpres).
Șefii de state și de guverne ai 

țărilor africane participante la Con
ferința țărilpr neangajate de la 
Cairo au adresat președintelui Con
goului — Kasavubu — un mesaj în 
care protestează împotriva măsfirilor 
luate de autoritățile congoleze îm
potriva 
R.A.U. 
Aceste 
mesaj,
tamentul ее î s-a aplicat 
primului ministru Moise 
deoarece acesta știa dinainte că va 
fi considerat ca neavenit la Confe
rința țărilor neangajate. Cei 26 de 
reprezentanți ai țărilor africane în
truniți la Cairo au 
ședintelui Kasavubu 
această situație care 
consecințe" și îi cer
grabnice pentru punerea 
a personalului diplomatic al R.A.U. 
și Algeriei.

Moise Chombe „a căzut in propria 
sa cursă", după cum se exprima un 
ziarist african la Cairo. Sosit la

nu

personalului ambasadelor 
și Algeriei din Leopoldville, 
măsuri arbitrare, se 
nu pot fi explicate

arată în 
prin tra- 
la Cairo 
Chombe,

comunicat pre-
că
va
să

„dezaprobă 
avea grave 
ia măsuri 
în libertate

☆

BRAZZAVILLE 8 (Agerpres).
Intr-o telegramă adresată 

Cairo de către Comitetul național 
de eliberare a Congoului este salu
tată „poziția energică adoptată față 
de Chombe" de către Conferința la 
nivel înalt a țărilor neangajate. Po
porul Congoului, se subliniază în 
telegrama comitetului de eliberare, 
apreciază acest act ca pe „un aport 
important la lupta sa de eliberare"

In încheierea telegramei, partici
panții la conferință sînt chemați să 
examineze situația existentă în Con
go și să „condamne crimele săvîr- 
șite împotriva poporului congolez de 
către mercenarii albi și jandarmeria 
katangh'eză".

Canalul navigabil Volga-Baltica
MOSCOVA 8 (Agerpres).
In curînd va fi dat în exploatare 

permanentă canalul navigabil Volga- 
Baltica. In legătură cu aceasta, 
Ivan Voronov, conducătorul comi
siei care recepționează noua cale 
navigabilă, semnează în Pravda din

la

☆

CAIRO 8 (Agerpres).
Reprezentantul de la Cairo al 

Imamului Omanului a adresat cele! 
de-a doua Conferințe la nivel înalt 
a țărilor neangajate un apel în ca
re cheamă pe participant aceste! 
reuniuni să facă demersuri pe lîngă 
Anglia să părăsească Omanul pen 
tru ca poporul acestei țări să aibă 
posibilitatea să dispună de soarta 
sa în conformitate cu Carta O.N.U. 
și principiile Conferinței de la Ban-, î 
dung. In apel sînt solicitați șefii 
statelor neangajate să sprijine po
porul Omanului la toate conferințele 
internaționale și mai ales la apro
piata sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. f

☆

NICOSIA 8 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

vicepreședintele cipriot, Kuciuk, 
prezentantul comunității turce, a 
dresat o telegramă Conferinței 
nivel înalt a țărilor neangajate, 
care se spune printre altele: „Dacă 
chestiunea autodeterminării pentru 
Cipru a fost din nou ridicată, ea 
trebuie să fie separată din punctul 
de vedere al fiecăreia din cele două 
comunități: greacă și turcă".

De asemenea, în telegramă el sub
liniază că „politica de Enosis (uni
rea Ciprului cu -Grecia) pentru ca
re se pronunță grecii și ciprioții 
greci constituie o violare flagrantă 
a însuși principiului autodetermi
nării".

ei 
re
a
la 
în

8 octombrie un articol în care arată 
că noul canal oferă posibilitatea e- 
fectuării fără întrerupere a transpor
turilor de mărfuri între porturile a 
cinci mări — Marea Albă. Baltică, 
Caspîcă, Neagră și Marea de Azov.

Noua cale navigabilă are o lun
gime de 360 km. Ea este de 4,5 ori 
mai lungă decît canalul 
de peste două ori mai 
Canalul de Suez, pînă 
mai mari din lume.

Panama și 
lungă decît 
acum cele
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topoulos, ministrul de externe, vor . 
face o vizită la Belgrad la invita- • 
ția guvernului iugoslav, la o dată 
care va fi fixată ulterior.

VIENA. La 16 noiembrie se va 
deschide la Viena procesul inten
tat fostului ofițer SS, Franz - No
vak, unul din colaboratorii apro- 
piați ai lui Adolf Eichmann, acu
zat de participarea la deportarea a 
400000 de evrei maghiari în la
gărele de concentrare.

NEW YORK. încă înainte de 
sfirșitul anului, numărul membri
lor Organizației Națiunilor Unite 
se va ridica probabil ta 115. Se 
așteaptă ca după Malawi (fost 
Nyassalahd) să mai prezinte ce
reri de admitere în O.N.U., Zam
bia (fost Rhodesia de nord) și 
Malta. La 9. octombrie. Consiliul 
de Securitate va lua în discuție 
cererea de admitere a statului 
Malawi.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

și 10 etaje. 
noaptea a în- 

Roma, în urma
Velio Spano,

AlOSCOlZ/l. Construcțiile de lo
cuințe continuă la Moscova într-un 
ritm susținut. In primele nouă luni 
ale acestui an. moscooiții au pri
mit peste 75 000 de apartamente 
confortabile. Anul acesta construc
torii de locuințe din capitala U- 
niunii Sovietice clădesc in gene
ral blocuri cu 8, 9

ROMA. Miercuri 
cetat din viață, la 
unei boli grave,
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian, vice
președinte al Grupului senatorilor 
comuniști, secretar general al Miș
cării italiene pentru pace și vice
președinte al Consiliului Mondial 
al Păcii.

ATENA. Agenția France Presse, 
citind surse oficiale, relatează că 
Ghiorghios Papandreu, primul mi
nistru al Greciei, și Stavros Cos
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Scrisoarea reprezenfanfului Guineei 
adresată Consiliului de Securitate

NEW YORK 8 (Agerpres).
Reprezentantul Guineei la O.N.U., 

Achkar Marof, a adresat miercuri o 
scrisoare președintelui în funcțiune 
al Consiliului de Securitate, Patrick 
Dean. în care protestează împotriva 
incursiunilor avioanelor militare por
tugheze în spațiul aerian al Gui 
neei. Scrisoarea califică aceste, in-

cursiuni ca fiind «ț.acte foarte grâ- 
ve“ și atrage atenția
Guineei este hotărît să 
toate măsurile pentru a 
încălcării spațiului său 
scrisoare se invocă, de
articolul 51 al Cartei O.N.U. privind 
dreptul legitim la apărare.

că guvernul 
întreprindă 
pune capăt 
aerian. In 

asemenea,

Proiectul unei rachete pentru pasageri
NEW YORK 8 (Agerpres).
Phil Bon, director la firma ame

ricană de construcții aeronautice 
„Douglas" a declarat miercuri că a- 
ceastă societate proiectează construi
rea unei rachete balistice de' pasa
geri în stare să transporte 170 de 
persoane și o încărcătură de 18 tone 
cu o viteză de 27 350 km pe oră.

Racheta se va deplasa in spațiul 
cosmic la o altitudine maximă de 
201 km. Proiectul unei asemenea 
rachete ar putea fi realizat in anul 
1980, a declarat el. Racheta în for
mă de clopot denumită „Pegase" 
ar urma, potrivit proiectului să de
pășească de opt ori viteza atinsă de 
cele mai moderne reactoare existen
te în prezent.
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