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Expoziție de artă grafică
Zilele trecute a fost deschisă la 

clubul muncitoresc din Lupeni o 
nouă expoziție de grafică a tineri
lor artiști amatori. Expoziția
prinde numeroase lucrări înfățișînd 
aspecte din munca și viața minerilor 
și celorlalți oameni ai muncii. Se 
bucură de apreciere mai ales lucră
rile i „Portret de miner" de Csatai 
Emil (în cărbune), „Femeia de azi" 
de Monica On, „Tăietorul de lemne" 
de Balaș loan și cele două mozaicuri 
realizate de tînărul Rudolf Ianovetz.

Numeroși oameni ai muncii pot fi 
văzuți zi de zi în holul clubului vi- 
zitînd această reușită expoziție.

IOAN ARDELEANU 
corespondent

In ultimul trimestru

a ■

muncitori, ingineri 
unitățile economice

Doi dintre 
la sectorul VI 
trice.

Prietenii bibliotecii
Biblioteca clubului din Lonea are 

mulți prieteni. In trimestrul III nu
mărul prietenilor bibliotecii a cres
cut cu 394 de cititori. In această pe
rioadă de la bibliotecă au fost îm
prumutate 5 398 de cărți. Mulți din
tre cititori țin să-și îmbogățească 
cunoștințele profesionale studiind din 
cărțile tehnice',de specialitate. Acest 
lucru este confirmat de cele 325 căr
ți tehnice împrumutate intr-un sin
gur trimestru.

Succese ale preparatorilor din Petrila

tuziastei întreceri desfășurate de co
lectivele unităților economice, mobi
lizate de organizațiile de partid, pen-i 
tru înfăptuirea angajamentelor asu
mate, perseverenței Ier pentru des
coperirea și valorificarea de noi re
zerve în scopul atingerii unor indi
catori tehnico-economici cit mai su
periori.

Colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din minele, uzinele, șan
tierele și din celelalte unități eco
nomice, mobilizate de organizațiile 
de partid, sînt hotărîte să-și dezvolte 
succesele obținute pînă acum, pen
tru a asigura realizarea integrală, 
la toți indicatorii, a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor de între
cere anuale. Lunile ce .au. mai ră
mas pînă la sfîrșitul anului sînt ho- 
tărîtoare pentru înfăptuirea integrală 
a planului și pregătirea în bune 
condițiuni a producției anului viitor. 
Pe baza experienței majorității co
lectivelor., se impune necesitatea ca 
fiecare unitate economică să aplice 
cele mai eficiente măsuri pentru î- 
dentificarea și punerea în valoare 
de noi rezerve de sporire a produc
ției, productivității muncii, de re
ducere a prețului de cost și îmbu
nătățirea calității producției. Aseme
nea cerințe se pun-mai ales în fața 
acelor unități care în perioada scursă 
din acest an au avut rămîneri în ur
mă la diferiți indicatori.

Una din principalele rezerve în 
activitatea unităților C.C.V.J. o con
stituie realizarea ritmică a sarcinilor 
de plan. In primele 9 luni, cu ex
cepția minelor Uricani și Aninoasa, 
planul nu a fost realizat ritmic. 
Pentru realizarea ritmică a planului 
în lunile ce urmează o deosebită a-

- tenție se cere a fi acordata îrnbu-Cifre care fac cinste
Tradttcînd în viață obiectivele din 

plănui de măsuri tehnico-organiza- 
torice, colectivul de muncă al pre
parației Petrila a obținut succese 
însemnate în întrecere. De la înce
putul acestui an producția netă la 
cărbuni spălați a fost depășită cu 
74’000 tone, iar economiile realizate 
la prețul de cost depășesc suma de 
6C,000 lei. ‘ 
lizări s-au 
conduse de 
lane Iosif,
Mihai precum și brigăzile conduse 
de Rad Gheorghe, Pletl loan, Daniel 
Adalbert, Iancu Aurel, Miu Constan
tin și alții.

In obținerea acestor rea- 
evidențiat schimburile 

Filimon Iosif, Pop Emil, 
Rusan Iacob, Negrean

.25000 tone brichete 
peste plan

Colectivul de muncitori din secto
rul de prelucrare a preparației Pe- 
trila obține în muncă succese remar
cabilei De la începutul anului și 
pînă în prezent el a produs peste 
plan 25 000 tone de brichete ovoide, 
a îmbunătățit calitatea lor cu 3 la 
sută, a redus consumul de aburi cu 
0,014 la sută realizînd totodată im
portante economii la prețul de cost.

La obținerea acestor succese o 
importantă contribuție a fost adusă 
de schimburile conduse de Popa Pe
tru. Maior Iosif, Molnar Ilie, Zuba 
Ioan, Stoica Petru și Șofolvi Ludo- 
vik precum și de brigăzile de între
ținere conduse de Szedlacsek Eu-

gen, Lorentz Henrik, Toma Vaier 
Boțan E'lisie.

Inovafii aplicate 
în producfie 

De lă începutul anului și pînă 
prezent la cabinetul tehnic al prepara
ției Petrila aufostînregistrate 62 pro
puneri de inovații. Dintre acestea, 
34 au fost aplicate în procesul de 
producție, iar 12 se află în curs de 
experimentare. Economiile postcalcu- 
late se ridică Ia suma de 85 367 lei. 
Printre inovațiile mai importante se 
numără „Metodă de recondiționare 
a sîrmei de lamelă 0—10 mm pen
tru ciurul rapid" 
tușul Burlan Nicolae, 
de descărcare automată 
de funicular în silozul 
concepută de inovatorii 
gustin și Hogh Iosif.

Cartea — 
prieten al preparatorilor

Tot mai mulți preparatori din 
Petrila descoperă comorile ascunse 
în filele cărților. La ștandul ame
najat în incinta preparației, difuzo- 

pune 
un 
în

realizată de lăcă-
„Dispozitiv 
a cupelor 

tericoaneilor" 
Gaproș Au-

rul voluntar Buldura Ștefan 
zilnic la dispoziția amatorilor 
bogat sortiment de cărți. Pînă 
prezent el a vîndut în cursul trimes
trelor 1, II și III din acest an cărți 
în valoare de peste 5 000 lei.

C. BADUȚA și GH. ECOBESGU 
corespondenți

Reparații operative
La atelierul de zonă C.F.R. se 

muncește cu însuflețire pentru repa
rarea operativă a vagoanelor. Acest 
fapt a făcut ca planul de reparații 
— de la începutul anului și pînă în 
prezent — să fie depășit cu 8,11 Ia 
sută. O contribuție de seamă la a- 
ceste realizări au adus-o echipele 
de lăcătuși conduse de Godeanu 
Ioan I și Nenu Nicolae, cele de tim
pi ari și tîmplari mașiniști conduse 
de Ilîuță loan și Г 
cea de montat frîne condusă de 
Lăcătușu Constantin. Nu poate fi 
trecută cu vederea munca strunga
rului Carițescu Gheorghe care pe 
lîngă munca sa de strungar se ocu
pă și cu cea de turnător. Calitatea

, cuzineților turnați de el este mult 
apreciată.
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Colectivele de 
și tehnicieni din 
ale Văii Jiului au încheiat primele 
trei trimestre ale anului cu însem
nate succese în producție. Pe i an
samblul unităților industriale planul 
producției globale a fost realizat 
în proporție de 103 la sută, iar cel 
al producției marfă în proporție de 
103,3 la siită. Au fost realizate pes- 

’ te plan în această perioadă 87 494 
tone cărbune, 23 798 tone brichete, 
2 902 kWh energie electrică, 3 5Î3 
mc lemn de lucru și 1 389 m st lemn 
de foc, 22,6 tone sulfură de carbon, 
6,2 tone fire de mătase, pește 200 
tone pîine integrală și albă. Deose
bit de importante sînt realizările u- 
nităților miniere din cadrul C.C.V.J., 
ale sectoarelor forestiere.

Pentru numeroase unități a deve
nit o chestiune de cinste ca odată cu 
îndeplinirea planului să lupte pen
tru sporirea continuă a productivi
tății muncii, să reducă prețul de 
cost, să îmbunătățească calitatea. 
produselor. Pe ansamblul sectorului 
industrial s-a realizat productivitatea 
planificată într-o proporție de 102.4 
la sută, pe baza căreia s-a atins un 
spor al producției globale de 
28 370 000 lei, respectiv de 81,6 la 
sută din sporul total al producției 
globale. De relevat că pe C.C.V.J. 
s-a atins o productivitate fizică de 
1,278 tons/post față de 1,261 tone 
pe post planificat și față de 1,276 
tone/post prevăzut de Conferința oră

șenească de partid. 
In această perioa
dă toate exploatări
le, cu excepția mi
nelor Petrila și 
Vulcan, și-au rea
lizat productivita-

’ - tea (planificată. Iar ■. nătșțirii organizării, muncii, folosirii 
;din plir a utilajelor din. dotare, a- 

in condiții optime a 
în

pre- 
îna- 
con-

unitățile 
indus- 

au înre-.

(Continuare in pag. 3-a)

fores - 
boga- 
noas-

forestieri, ajutați de cele 
fierăstraie mecanice, 5 fu-

Un temerar luptător cu duritatea stîncii. Minerul 
Chelu Gheorghe din brigada a 6-a de la cariera de pia
tră Bănită.

iraversX lemn de con- 
rurale și alte sorti- 

prețioase, obținînd în-

dintre -celelalte în
treprinderi ' есойо-' 
mice nu și-au rea
lizat sarcina de 
creștere a producti
vității doar I.O.I.L. 
și cooperativa „De
servirea" Lupeni. 
Realizări de seamă 
au obținut. unități
le noastre și în’re
ducerea prețului de 
cost. Astfel, față de 
angajamentul anu
al de 12 972 000 
lei economii, după 
9 luni
noastre
triale 
gistrat o economie 
de 10 615 000 lei.

Succesele obținu
te sînt roadele eu

л.опагіі
. locurilor de muncă pentru ca 

fiecare abataj sau lucrare de 
gătire să sg' realizeze viteze de 
intare sporite în scopul creșterii
tinue a productivității muncii. Efor
turi susținute se cer din partea fie
cărei exploatări miniere în vederea 
îmbunătățirii calității cărbunelui 
brut — indice deficitar pe C.C.V.J. 
In cursul primelor trei trimestre, da
torită depășirii normei admise de cenu
șă cu 1,2 puncte, exploatările din ba
zin-au pierdut datorită penalizJriilor — 
52 498 tone de cărbune. Rămîne ca 
în lunile ce mai sînt pînă la sfîrj‘ 
șitul anului să se muncească cu o 
deosebită stăruință pentru aplicarea 
măsurilor preconizate în scopul îm
bunătățirii calității producției.

Lunile ce au mai rămas pînă la

TOAMNA AURIE

romînesc, pădurile 
îmbrăcat haină de 
Pe fundalul verde- 

al brazilor, razele

de
23 
niculare. tractoare rutiere, do
boară și coboară din codrii 
hătrîni bogăția verde — lem
nul prețios.

Colectivul sectorului fores
tier Cîmpu lui Neag se mîn- 
drește cu realizările obținute: 
planul pe 9 luni îndeplinit și 
depășit, din 23 sortimente — 
17 au fost realizate înainte de 
termen. Pe văile Gîrbovu, 
Cîmpu Mielului, Valea Seacă, 
Valea de Pești, curge zilnic 
un adevărat rîu de lemn, adus 
de zeci de autocamioane 
I.M.T.F. Brigăzile complexe ale 
lui Todea Ioan II, Popa Sucă, 
Manolescu Ilie, Oprea Vasile 
dau zilnic însemnate cantități 
de bușteni, lemn de foc, ce-
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La îngemănarea munților, 
unde Retezatul si Vîlcanul își 
alătură umerii de piatră stor
cind din stîncă apele limpezi 
ale Jiului 
bătrîne au 
sărbătoare, 
lui închis
de foc ale soarelui zugrăvesc 
făgetul' în nuanțe încîntătoare 
— de la roșul înflăcărat pînă 
la galbenul auriu — o adevă
rată simfonie de culori I

Toamna aurie, care risipește 
fantezia cromatică a curcu
beului pe versanții munților, 
este însă și anotimpul munci
lor intense în ramura forestie
ră : întregul bazin Cîmpu lui 
Neag răsună de freamătul 
muncii. Din Buta la Cîmpușel, 
din Sîrbovu ia Arcanu, sute

luloză, 
'strucții 
mente 
semnate depășiri. Totodată, pe
rampa gaterului și în diferite 
depozite intermediare din par
chetele forestiere, se fac sto
curi de bușteni și lemn de 
foc, pentru perioada iernii, 
cînd nămeții vor bloca unele 
căi de transport în păduri.

început de nou an 
tier, toamna cunoaște o 
iă activitate în pădurile
tre. Oamenii munților se stră
duiesc să asigure economiei 
naționale lemnul prețios, con
tribuind prin aceasta la spori
rea producției de bunuri pen
tru oamenii muncii.

1N CLIȘEU I Forestierii Ruhneanu Gheorghe, Chîțu- ♦ 
lescu Aurelian, David Alexandru și Drăghici Petru în- ♦ 
cârcă pe rampa exploatării Valea Boului un autocamion * 
cu bușiteni de fag. ♦



STEAGUL R9ȘU

anului

discuțiilor și vo-

cum
de partid și ca- 

sarcinile ce le-au

Inxățind din experiența 
trecui

La alegerea noului 
comitet de părinți

Zilele trecute, la Școala generală 
de 8 ani nr. 1 din Lupeni a avut loc 
adunarea generală de dare de sea
mă și alegeți a organizației de 
partid din școeilă.

Darea de seamă prezentată de 
către tovarășul Păunescu Dumitru, 
secretarul organizației de bază din 
școală, a scos în evidență fapțul că 
biroul organizației de bază, comu
niștii din școală au muncit cu mult 
simț de răspundere pentru traduce
rea în viață a liniei politice a 
partidului, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le reveneau în procesul 
instructiv-educativ.

Cei care au luat cuvîntul pe mar
ginea dării de seamă au arătat că 
la Școala generală de 8 ani nr. 1 
din Lupeni s-au obținut o seamă de 
succese importante în procesul in- 
strucțiv-edueativ. Acestea se dato
rase în cea mai mare parte muncii 
desfășurate de biroul organizației 

, de bază, de comuniștii din școală. 
S-a evidențiat, bunăoară, faptul că 
toți copiii, care intră în raza școlii, 
au fost școlarizați, că frecvența e- 
levilor a fost în general bună, iar 
procentul elevilor cu note mari 
fost mult mai bun 
cuți. De exemplu, 
elevi cîți au urmat 
1964, peste 650 au 
medii de peste 7. Paralel cu aceas
ta, organizația de partid a militat 
pentru închegarea unui colectiv con
știincios șt muncitor, pentru ridica
rea continuă a nivelului profesional, 
Ideologic și politic al cadrelor didac
tice. In fruntea tuturor acestor ac
țiuni au fost comuniștii, cadre didac-

a
fată de anii tre- 
din cei 1 087 de 
anul școlar 1963- 
încheiat anul cu

tice ca Ciulea Asinefta, Pupăză Ma
ria, Daradicș Eva, Bajnoczki Elisa- 
beta, Păunescu Dumitru și alții.

Din darea de seamă cit și din dis
cuții au reieșit însă și unele lipsuri. 
Așa, de exemplu, în anul școlar tre
cut, munca de primire în partid nu 
a fost în permanență în atenția bi
roului organizației de bază. De ase
menea, biroul nu a urmărit suficient 
felul cum își desfășoară diriginții 
munca educativă la clasă, activita
tea obștească și culturală a cadre
lor didactice, nu a efectuat un con
trol permanent asupra felului 
se achită membrii 
drele didactice de 
revenit și altele.

După încheierea 
tarea proiectului de hotărîri, s-a tre
cut la punctul doi de pe ordinea de 
zi și anume la alegerea noului or
gan conducător. Comuniștii au aies 
în unanimitate de voturi pe tovară
șul Păunescu Dumitru ca secretar 
al organizației de bază și pe tova
rășa Pupăză Maria ca locțiitor de 
secretar. Vorbind în numele noului 
organ ales, tovarășul Păunescu Du
mitru a spus că, învățînd din expe
riența anului trecut, noul birou al 
organizației de partid din școală va 
face totul pentru a mobiliza pe toți 
comuniștii, toate cadrele didactice 
din școală pentru ducerea la înde
plinire a sarcinilor trasate de partid. 
El a arătat că organizația de bază 
va pune în viitor un accent mai 
mare pe îmbunătățirea procesului 
instructiv-educativ, pe îmbunătățirea 
metodelor și procedeelor folosite 
cadre didactice în muncă.
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de chimie cu interesantele lor experiențe de laborator sînt aștep
tate întotdeauna cu multă plăcere de către elevi.. Acest lucru este con
firmat și de către cei doi elevi din cl asa a IX-a C de la Școala medie mix
tă din Petroșani, care sub privirile atente ale profesoarei de chimie 
cunoștință cu tainele fenomenelor din eprubetă.

fac

cte

Printre elevii din Cîmp
cu llie pentru înșiruirea și educa
rea lor. - г

Sînt desigur și elevi slabi la în
vățătură care nu înțeleg importanta 
lor sarcină -- învățătura — care 
nu șe comportă ca niște adevărați 
școlari. Intre aceștia se află Ciocan 
Constantin, Iacob Alexandru. Nagy 
Ștefan și Ungurici Viorel. Acestor 
elevi,
să le dea de gîndit situația șco
lară în care se află, iar cadrele di
dactice care îi au sub supraveghere 
să muncească mai 
școlari.

Sînt doar cîteva 
prilejul unei vizite 
rală de 8 ani din
unde slujesc cadre didactice tinere 
dar bine pregătite profesional, care 
prin elanul lor contribuie 
rea și educarea copiilor 
lor forestieri din comuna 
Neag.

Clișeul redă exteriorul
nerale de 8 ani din Cîmpu lui Neag, 
frumos împrejmuită cu gard de sîr- 
mă. La fel de curate și îngrijite 
sînt și coridoarele și sălile de clasă.

cît și părinților lor trebuie

Pe marginea noului regulament școlar

mingea. Minutele au trecut 
Glasul clopoțelului i-a reche- 

ore. Liniștiți și-au 
în bănci. Cancelaria

ocupat 
s-a go- 

și-au 
au ple-

Sunase de recreație. 52 de elevi, 
băieți și fete, au părăsit pentru 10 
minute cele patru săli de clasă cit 
cuprinde Școala generală de 8 ani 
din Gîrnpu lui Neag și au ieșit în 
recreație. Razele aurii de octombrie 
le surîdeau șăgalnic, luînd parcă 
și ele parte la animația și veselia 
școlarilor. Intr-un loc, mai mulți 
elevi făcuseră roată in jurul unui , co
leg de-al lor, care legăna dulce din 
fluier o doină ciobănească. Cîteva 
fete îi țineau isonul cu vocile lor 
de copile. Alți elevi încinseseră jo
curi cu 
repede, 
mat la 
tocurile
lit și ea. Gadrele didactice 
luat cataloagele sub braț și 
cat la datorie.

De ia tovarășul Gruian Visalon, 
directorul școlii, am aflat lucruri îm
bucurătoare. Școala funcționează nor
mal încă de la 1 septembrie. Repa
rațiile au fost terminate din vre
me. Au fost date în folosință două 
săli de clasă noi, parchetate, foarte 
spațioase, în care a fost introdusă 
lumină electrică. Așa că cei peste 
100 de elevi au condiții optime de 
învățătură. De asemenea, cadrele di
dactice, în număr de 6, sînt bine 
pregătite profesional și se preocupă 
cu simț de răspundere de instruirea 
și educarea elevilor. De altfel, roa
dele la învățătură ale școlarilor din 
Cîmpu 
adune 
cîți va 
școlii:
Nicolae, Voicu Costel, Bota Viorica, 
Coman Maria, Oprea Paraschiva, 
Furdui Elena, Matyaș Moise, Dre- 
ghici Sofia, Manolescu Leonora. Re
zultatele bune obținute de acești 
școlari sînt dovada conștiinciozității 
tor In pregătire, ca și dovada preo
cupării permanente a cadrelor didac
tice Curucz Maria, Găină Constan
tin, Gruian Criștina și Trandafires-

mult cu acești

lucruri culese cu 
la Școala gene- 

Cîmpu lui Neag,

la instrui- 
muncitori- 
Cîmpu lui

școlii ge-

lul Neag au început să se 
în cataloage. Voi aminti doar 
dintre cei mai buni elevi ai
Brediceanu Emilia, Ciobanu

DIRECTORUL — 
conducător unic al școlii

plice sancțiuni celor care se abat de 
la îndatoririle ce le revin, mergînd 
pînă la exmatricularea lor din școa
lă. Regulamentul menționează, că 
orice activitate școlară sau’ extra- 
școlară cu elevii se poate organiza 

-numai cu aprobarea sau cu acordul 
directorului școlii.

îndrumarea și controlul activită
ții directorului se asigură numai de 
organele de învățămînt sau de per
soane împuternicite prin delegație 

- în acest scop. Vizitarea școlii și a- 
sistarea la ore sau alte activități de 
către persoane care nu fac parte 
din aparatul de îndrumare și con
trol a 
numai 
școlii.

Ținînd seama de rolul deosebit de 
important al directorului școlii. nouJ 
regulament școlar se ocupă pe larg 
de drepturile și îndatoririle acestuia 
In noul regulament sînt stabilite 
criteriile de numire a directorilor, 
în aceste funcții fiind recrutați nu
mai oameni ce se disting prin pre
gătirea pe care o au. prin experien
ță didactică și rezultate deosebite în 
munca de instruire și educare a ti
neretului școlar.

Astfel, se menționează că direc
torii școlilor medii se recrutează 
dintre profesorii care au obținut 
gradui 11. au o activitate de cel pu
țin 10 ani la catedră și capacități 
organizatorice verificate.

Se subliniază rolul directorului de 
conducător unic al școlii. Directorul 
conduce școala și răspunde de acti
vitatea instructiv-educativă desfășu
rată în școală, de activitatea admi- 
nistrativ-gospodărească, de procura
rea și folosirea în mod judicios 
tuturor bunurilor școlii.

Directorul reprezintă 
orice împrejurare și este 
apere interesele ei și ale 
lui didactic. El este președintele con
siliului pedagogic — principalul său 
organ consultativ — și asigură bu
na organizare și desfășurare a acti
vității acestuia. Directorul școlii este 
președintele sfatului unității de pio
nieri.

Conform prevederilor regulamen
tului, directorul are dreptul să evi
dențieze pe elevii merituoși și să a-

я

în 
să

școala 
obligat 
personalu-
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învătămîntului, se poate face 
cu permisiunea directorului

intrarea in 
Elevii și-au

lo- 
ușă. 
îna- 
dis-

De curînd, la Școala generală 
de 8 ani din Iscroni a avut loc a- 
dunarea generală a părinților pen
tru alegerea noului comitet de pă
rinți pe școală. Cu acest prilej s-a 
prezentat darea de seamă privind 
activitatea desfășurată de comitetul 
de părinți în anul școlar 1963/1964, 
precum și măsurile ce trebuie luate 
în acest an școlar.

Din darea de seamă ca și din dis
cuțiile participanților la adunare a 
reieșit munca bună desfășurată de - 
comitetul de părinți, legătura strîn- 
să ținută cu școala în perioada anu
lui de învățămînt trecut.

Părinții elevilor noștri, nu njttflai 
că au sprijinit școala, dar în multe 
acțiuni ei au fost în frunte, venind 
cu propuneri care au contribuit la 
desfășurarea în bune condiții a pro
cesului instructiv-educativ. Peste 40 
de părinți ai elevilor au ajutat în 
lunile de vară la amenajarea și cu
rățirea localului școlar, la repara
rea mobilierului, a instalației elec
trice, a ușilor, a geamurilor și a 
pardoselii din unele clase. Printre 
aceștia se numără Matei Ema, Tur- 
cu Varvara. Gurzu Maria, Mais Ion, 
Șerbănoiu Juliana, Dîrță Ana, Vă- 
nușcă Maria și alții.

De asemenea, cu ajutorul tovară
șilor Petrescu Gheorghe, Lup Vic
tor, Muntean Nicolae și Ivanov 
s-au tăiat și depozitat lemnele 
cesare încălzirii școlii 
nii.

Un aport însemnat 
rinții și în problema 
levilor, deplâsîndu-se 
miliile elevilor care 
slabe la învățătură.

Mulți tovarăși care 
te din comitetul de părinți pe școa
lă în anul trecut au fost aleși și 
pentru anul acesta șeolat. Printre 
ei se numără Lup Victor, Slănescu 
loan, Matei Ema, Petrescu Gheor- 
ghe, Munteanu Nicolae, Vănușeă 
Florică. ț'

După alegerea noului comitet de 
părinți s-a trecut la aprobarea pla
nului de acțiune pe anul școlar 
1964/1965 din care s-au desprins ee- 
le mai importante sarcini coțnune.

pe timpul

Ion 
ne- 
ier-

pal-au adus 
școlarizării e- 
deseori la fa- 
obțineau note

au făcut par-

TITU CORNEA
învățător

de la o bancă la alta pentru

pentru

toți

în- 
ră-

Clopoțelul sunase 
clasă de citeva clipe, 
ocupat locurile în bănci. Doar la 
o clasă, o ușă pe care scria l-a A 
a rămas întredeschisă. Prin cră
pătura ei, doi ochi vioi priveau 
scrutători holul. Învățătoarea 
nici Elena s-a apropiat de 
Cit ai clipi, puștiul care mai 
inte privea cercetător holul
păru. S-a așezat liniștit in bancă. 
Învățătoarea intră și ea în clasă. 
Un „Bună ziua" scurt și lecția 
începu.

— Ce am 
tăzi de scris, 
copii ? întrebă 
învățătoarea.

Mai multe
miini se ridicară nerăbdătoare. 
Printre ele și a puștiului de mai 
înainte. învățătoarea îl văzu.

— Ei, ia spune Ovidiu.
— Pentru astăzi noi am avut 

de scris „bastonașele legate".
— Bine Ovidiu. V-ați scris 

lecția pentru azi ?
Un „da" prelung răsună in 

treaga clasă. Un singur elev
mase cu capul în jos. învățătoarea 
îl observă.

— Ei Mogoșan, ce e? Tu nu 
ți-ai scris lecția ?

Cel întrebat se ridică în picioare 
Și cu privirea în podea făcu semn 
cu capul că nu. Învățătoarea îl 
dojeni, Ceilalți zîmbeau mulțumiți 
de ei. Deh... ca oamenii care-și 
făcuseră datoria.

Învățătoarea continua să treacă

e 
controla caietele. Pe unii îi lăuda 
pentru că au scris frumos și 
rai. Altora le atrăgea atenția 
lucreze mai îngrijit, 
tepia nerăbdător 
urmă, învățătoarea le-a 
caietele cele mai frumoase, 
nă Ovidiu, Drăghici Elena, 
Stela priveau mlndri.

S-a trecut apoi la lecția 
intitulată convențional „La culesul 
strugurilor". Privind poza din 
carte, copiii au început să poves
tească. Apoi au ajuns la lecția 

propriu zisă, adică 
scrierea

JJu migală se 
străduia fieca- 

mai frumos și tn-

cu-
să 

aș- 
La

Fiecare 
aprecierile, 

arătat 
Rugi- 
Balea

nouă,
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re să scrie cit
grijlt două rlnduri de zale.

Ora a trecut. Clopoțelul i-a che
mat pe elevi in pauză. Nici unul 
nu a dai semne de nerăbdare, l-am 
asistai la ieșire. Cit de mlndri și 
bucuroși erau l Au mai învățat 
ceva, făcind încă un pas spre pri
ma literă din alfabetul cu care vor 
face cunoștință peste cîteva zile.

In pauză, printre zecile de co
pii de la Școala generală de 8 ani 
din Uricam i-am văzut și pe cel 
din clasa l-a A. Zburdau fără nici 
o grijă. Dinoiu Maria, Qiurcă 
Dorina, Rugină Ovidiu, Drăghici 
Elena, Batea Stela, Olaru Nicolae 
și ceilalți făceau un cerc vesel in 
buchetul celor peste 900 de copii 
citi învață în școală.

C. COTOȘPAN
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Pe șantierul Vulcan

Lucrările tehnico-edilitare 
sînt rămase în urmă

Două luni și cîteva zile ne mai 
despart de data la care vom trage 
linie sub coloana activităților și 
vom face bilanțul a ceea ce am rea
lizat în decurs de un an.

Ceea ce am realizat trebuie să co
respundă întrutotul scopului pe care 
ni l-am propus. Cum răspund ia a- 
ceastă întrebare constructorii de pe 
șantierul de locuințe Vulcan ? Să a- 
runcăm o privire generală asupra 
șantierului. Șase blocuri atacate, a- 
flate în prezent în stadii diferite, 
unele cu apartamente gata să-și 
primească locatarii, altele cu apar
tamentele finisate pe jumătate. Dar. . 
Din nou acel „dar“ care îți aminteș
te mereu că mai sînt condiții de în
deplinit pentru ca lucrul săvîrșit să 
fie complet.

...Dar apartamentele nu au asigu
rată căldura, apa, canalizarea, ac
cesul la bloc. O treabă făcută pe ju
mătate. Și mai sînt două luni și ju
mătate pînă la sfîrșitul anului și 
foarte puțină vreme în care ne mai 
putem bucura de timp frumos.

Greutăți...
întrebați căror cauze se datorește 

această stare de lucruri, tovarășii 
din conducerea grupului de șantiere 
au motivat-o aducînd o serie de ar
gumente — greutăți pe care le-au 
avut în muncă. Așa, de pildă, la co
lectorul principal care deversează a- 
pele reziduale în pîrîul Mohola, nu 
au putut fi atacate lucrările din 
cauză că traseul canalului trece 
prin terenurile unor cetățeni. Lucru 
foarte adevărat. Dar s-a perfectat 
ou cîtva timp în urmă o înțelegere 
între organele beneficiarului și res
pectivii proprietari, așa că lucrările 
se puteau ataca.

Ar mai fi de amintit faptul că 
D.S.A.P.C. Deva, unitatea de pro
iectare. nu a dat încă soluția în pro
blema aleilor din zona blocurilor E 4 
și E 5, soluție menită să rnrHifjpe 
pe cea din proiect.

.»fl noduri în papură
€e facem însă cu restul de lucrări 

edilitare, cuprinse în incinta șantie
rul! j deci care nu au mai creat 
probleme de amplasament ? Aleile 
de legătură la blocuri, aleile caro
sabile dio interiorul cartierului, ca
nalele termice de la punctele termi
ce nr. 1 și or. 4, către blocurile E 4, 
E 5, D 10, punctele termice înseși, 
rețeaua de canalizare din interiorul 
cartierului pînă la legătura la colec
torul principal ? Ce s-a executat din 
toate acestea ?

© porțiune din canalul termic în 
zona blocurilor E 4, E 5 și... cam 
atîta. In ultimele zile s-au atacat 
lucrările la colectorul principal de 
ia blocul D 11 către punctul de de

versare. întrebați de ce nu s-a pu
tut ataca în interiorul șantierului 
nici una din lucrările tehnico-edili
tare, tovarășii de la T.R.C.H. se și- 
rată optimiști. „Colectorul principal, 
asta a fost problema, restul nu mai 
constituie o problemă pentru noi“. 
Da, dar zilele frumoase sînt numă
rate și amplasamentul pe care ur
mează să se execute respectivele 
lucrări e ocupat pînă la refuz cu tot 
felul de materiale de construcție. De 
ce nu s-a făcut ce se putea face ? In 
colțul blocului E 4 e o dependință 
nedemolată — vor spune tovarășii 
de la T.R.C.H. și din cauza ei nu 
putem ataca aleile de la blocul E 4, 
Da, dar dependința respectivă a fost 
expropiată în condiții legale și deci 
nu mai crează o problemă de nere- 
zelvat. De ce sînt atît de înapoiate 
lucrările la punctele termice nr. 1 
și nr. 4 ? Am primit documentația 
tîrziu — vor răspunde tovarășii din 
conducerea șantierului. Dar mergînd 
pe unse, la beneficiar, rezultă că 
documentația pentru punctul termic 
nr. 1 a fost predate în luna mai. iar 
pentru punctul termic nr. 4, în 18 
iulie. Deci o diferență de cinci luni, 
respectiv trei luni de la primirea 
documentației.

Scuza a fost încercată și în 
cazul lucrărilor de canalizare, dar 
planurile de execuții au fost pre
date în august, 
iar documentația 
scrisă a fost pre
dată la T.R.C.H. 
la începutul lunii 
septembrie. Pînă 
la data prezentă 
se puteau face 
multe.

Atenția organe
lor de coordonare 
ale T.R.C.H. din 
Valea Jiului ca și 
a conducerii gru
pului III trebuie 
să se îndrepte cu 
precădere și neîn- 
tîrziat asupra șan
tierului Vulcan 
pentru evitarea, 
pe cît mai permi
te timpul, a situa
ției create la blo
cul E 4 care, deși 
finisat interior și 
exterior, nu va 
putea fi predat 
înainte de aproxi
mativ o lună — 
după aprecierile 
conducerii grupu
lui Iff — din 
caeza lucrărilor 
tehnico-edilitare.

I. G.

Toții а dovemt 
pensionar

Pe șeful de echipă Toth Ioan II, 
îl cunosc și-1, stimează mulți munci
tori de la preparația Petrila. Echi
pa pe care el a condus-o pînă nu 
de miilt în secția de brichetaj se si
tua totdeauna pe loc de frunte în 
întrecere. De obicei venea la șut 
mai devreme cu o oră, fixa planul 
pentru cele 8 ore de lucru. Comunistul 
Toth loan If a devenit unul din cei 
mai apreciat! șefi de echipă. Deși 
om trecut de 62 ani, cu o vechime 
în producție de 40 de ani. Toth lu
cra ca un tînăr. In acest fel a reu
șit ca împreună cu echipa pe care 
a condus-o să depășească plenul la 
brichete în perioada ianuarie — sep
tembrie cu peste 12 000 tone.

Iată însă că a venit și ziua des
părțirii de ortaci; adică intrarea în 
pensie, li era greu să se despartă 
de oamenii cu care a lucrat atîția 
ani împreună, de oamenii alături de 
care a învins greutățile, de oame
nii alături de care a simțit atîtea 
bucurii și satisfacții. Dar. rîndul la
pensie, vine fiecărui om

l.-am cunoscut cu ani în urmă.
Am lucrat cu echipa sa. Multe am 
avut de învățat de la el. Pentru noi, 
cei tineri, Toth Ioan II era un pă
rinte. De aceea, ne despărțim de el 
cu greu. Ștrîngerile de mîini. bu
chetul de flori și tradiționalul mulți 
ani fericiți ne face și pe noi să 
simțim bucuria oamenilor în virstă, 
cărora partidul și guvernul le asi
gură azi o viață fericită pînă la 
adînci bătrîneți.

MAIOR IOSIF 
corespondent

Utemistul fruntaș în producție Chirian Mircea de la 
secția mecanică a U.R.U.M.P. în timpul lucrului la 
strung.

Realizarea integrala a angajamentelor
[Urmare din pag. l-a)

sfîrșitul anului să constituie și pen
tru constructori o perioadă de ac
tivitate rodnică, hotărîtoare pentru 
predarea obiectivelor prevăzute pen
tru acest an. Colectivele șantierelor, 
atît cele industriale cît și social-cul- 
turale, trebuie să aibă în vedere că, 
în comparație cu unitățile industria
le, atît ritmul activității lor cît și 
rezultatele obținute sînt sub nivelul 
cerințelor. Rămîneri în urmă s-au 
înregistrat la lucrările industriale de 
suprafață, la utilaje și montaj, uti
laje independente, din care cauză 
planul de investiții pe C.C.V.J. a 
fost realizat doar într-o proporție de 
96 la sută Nesatisfăcătoare a fost 
în cursul celor trei trimestre și ac
tivitatea șantierelor de construcții so- 
cial-culturale. Astfel, la construcții 
de locuințe sarcinile de plan au fost 
realizate doar într-o proporție de 
87 la sută. In acest fel, șantierele 
au rămas în restanță cu un număr 
însemnat de apartamente și alte o- 
biectîve social-culturale. prevăzute a 
se da în folosință oamenilor muncii

Cauzele acestei situații sînt, mai 
ales, lipsa forțelor de muncă și nea 
provizionarcu ritmică a șantierelor.

In trimestrul IV șantierelor de 
construcții le revin sarcini de răs
pundere. Ceea ce trebuie să preocu
pe în mod detosebit șantierele în 
această perioadă este terminarea cen
tralelor termice de la Petroșani, Pe
trila. Lupeni, respectiv, a punctului 
termic de la Vulcan, lucrări mult ră
mase în urmă din care cauză nu 
se poate asigura încălzirea obiecti
velor predate și nici a locurilor de 
muncă, condiție hotărîtoare pentru 
executarea lucrărilor pe timp fri
guros. Din cauza nepredării la timp 
a obiectivelor planificate, șantierele 
de construcții și-au depășit prețul de 
cost prevăzut în primele 3 trimestre 
cu 8 242 000 lei. Rămîne deci ca un 
imperativ în fața tuturor colective
lor și îndeosebi a conducerilor de 
șantiere să stabilească măsuri ope
rative pentru îmbunătățirea organi
zării muncii pe șantiere, folosirea 
din plin a timpului de lucru în sco
pul accelerării ritmului de execuție, 
predării integrale a obiectivelor pla

nificate și asigurării frontului de lu
cru pentru viitor.

Organizațiile de partid, sînt che
mate să intervină cu operativitate și 
competență pentru rezolvarea proble
melor ce se ivesc în activitatea e- 
conomică, să asigure ca planul pre
gătirilor de iarnă să fie realizat din 
timp, să militeze activ pentru mobi
lizarea colectivelor și dezvoltarea ini
țiativei creatoare a acestora pentru 
valorificarea tuturor rezervelor in 
scopul realizării integrale și la toți 
indicatorii a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor de întrecere pe 
anul 1964 și atingerea încă din a- 
cest trimestru a .indicatorilor prevă- 
zuți pentru anul 1965.

Pe temelia realizărilor obținute, 
dezvoltînd experiența de pînă acum, 
colectivele unităților economice din 
Valea Jiului vor obține noi și în
semnate succese în realizarea sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
de întrecere pe anul 1964, condiție 
esențială pentru pregătirea producției 
anului viitor.

PUBLICITATE
I.C.R.T.I. PETROȘANI

Str. Mihai Eminescu nr. 17

ĂNGĂJEĂZĂ
Șef serviciu planificare cu salariul 

de 1600 Iei.
CONDIȚII
— Studii economice superioare și 4 ani vechime în funcții eco

nomice.

Șef serviciu comercial eu salariul 
de 1625 lei.

CONDIȚII
Studii economice superioare sau tehnice superioare de specialitate 

și 6 ani în funcții economice sau tehnice în specialitate sau specialități 
înrudite sau :

Studii medii și 8 ani in funcții de specialitate

Merceolog cu salariul de 700 lei.
CONDIȚII
Studii medii tehnice de comerț sau
Pentru cei cu studii medii, stagiul de 2 ani.
Toate aceste posturi se ocupă pe bază de concurs.

O.C.L. PRODUSE INDUSTRIALE 
PETROȘANI

Д Aduce la cunoștință că pentru Școala
W tehnică Craiova, primește înscrieri pentru 

— secția contabili pentru comerț 
<— secția merceologi pentru produse 

industriale, ambele cu durata de 2 ani
Se primesc absolvenți ai școlilor medii de 11 ani 

cu și fără examen de maturitate In virstă de 17—25 ani
Examenul de admitere se va ține la data de 25 oct 

Informații mai detaliate la Direcțiunea 0. C. L. Д 
produse industriale, serviciu! personal Petroșani и
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ANUNȚ
Pentru școala de șoferi д 
și motocicliști amatori dm

_____ ____ _____ _____ ___ __________ __________  AUTO DIN 
DEVA, STR. CUZA VODĂ NR. 15-19, ÎN VEDEREA STABILIRII ÎN
CEPERII CURSURILOR DE ȘOFER! ȘI MOTOCICLIȘTI AMATORI, 
TREBUIE SĂ CUNOASCĂ PINA LA 20 OCT. 1964 NUMĂRUL DE 
CANDIDAȚI

CEI CARE DORESC A URMA 
LE - DEVA — HUNEDOARA — 
Șl BRAD, VOR FACE CERERI IN 
DUL CE DOREȘTE A-L OBȚINE 
ADRESA DE MAI SUS.

Taxa ue

ÎNTREPRINDEREA REGIONALĂ TRANSPORTORI

înscriere

L

ACESTE CURSURI DIN ORAȘE- 
PETROȘANI - SEBEȘ — ALBA

CARE VOR COMUNICA GRA
ȘI VOR TRIMITE CEREREA PE

pentru gradul I
II

iii
и n

>
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1400 
1700

Lei 
Lei 
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URMEAZĂ A 
TREBUIE SA

8
DUPĂ PRIMIREA 

S FIECĂRUI CANDIDAT 
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CERERILOR 
ACTELE CE

SE
LE

COMUNICA
OBȚINĂ

17 octombrie

PROGRAMUL I. 7,06 Piese de 
estradă. 8,00 Sumarul presei, 8.06 
Muzică populară, 9,00 Cuplete din o- 
perete. 9,30 Melodii distractive, 10,20 
Din folclorul muzical al regiunilor 
patriei — melodii din Banat. 11,25 
Fragmente din opere, 12,03 Melodii 
populare, 13,10 Răsfoind albumul 
operetei romînești. 14,10 Soliști in
strumentiști de muzică ușoară, 
15,30 Actualitatea literară în ziarele 
și revistele noastre, 16,10 Muzică
populară interpretată de Lucreția
Ciobanu și Marcel Budală, 16.30 E- 
misiune muzicală de la Moscova,
17.00 Muzică din operete, 17,30 „Ѳ- 
limpiada — Tokio, 1964“. 18,05 Cîn- 
tă formația de muzică ușoară con
dusă de Cornel Popescu. 18,30 Alma
nah științific, 18.50 Din melodiile 
populare îndrăgite de ascultători, 
19,20 Muzică de dans, 21,30 „Oii -

piada — Tokio, 1964“, 22,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,35 U- 
verturi la operete, 9,03 Melodii popu
lare, 9,30 Roza vînturilor (reluarea 
emisiunii din 14 octombrie), 10,00 
Estrada melodiilor, 10,45 Cînfece de 
Radu Paladi, 11,30 „Melodii dragi"
- muzică ușoară, 12,30 Lecția de 

limba engleză. Ciclul II (reluarea 
emisiunii din 16 octombrie), 12,45 
Muzică populară grecească interpre
tată de cîntăreața Danai, 13.25 So
liști și formații de muzică ușoară. 
14,30 Muzică din opere, 15.05 „Cîn- 
tăreții satelor" — muzică populară, 
16,00 Muzică de estradă, 16,30 Pa
gini din operete, 17,10 Cîntece și 
marșuri sportive, 19.30 Momente din 
istoria literaturii romîne . (XXXIX) : 
Gala Galactiorr. Prezentare de conf. 
univ. Dumitru Micu, 21.15 Muzică 
de dans.
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încheierea vizitei în Pakistan a președintelui 
Consiliului de Miniștri al R-P. Romîne. 

ION GHEORGHE MAURER
Olimpiada de la Tokio

(olanda Balaș a cucerii medalia de aur

KARACI 15. (Trimisul special A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, transmite:)

La Casa guvernului din Pesha
war a avut loc miercuri o convor
bire între președintele Consilinlui 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și președintele Pakistanului, Moham 
med Ayub Khan. La convorbire au 
participat din partea romînă : Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, prof. univ. Paul 
Niculescu-Mizil, deputat, secretar al 
comisiei de cultură și învățămînt a

Comunicatul comun romîno-pakistanez
KARACI 15 (Agerpres).
La invitația președintelui Pakista

nului, excelența sa feldmareșalul 
Mohammed Ayub Khan, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mîne, excelența sa, Ion Gheorghe 
Maurer, a făcut între 13-15 octom
brie 1964 o vizită în Pakistan.

Președintele Ion Gheorghe Maurer 
a fost însoțit de Emil Bodnăraș, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri și Paul Niculescu-Mizil, deputat, 
secretar al Comisiei de cultură și în
vățămînt a Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne.

Președintele Pakistanului și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al R. 
P. Romîne au avut un schimb de ve
deri asupra problemelor de interes 
comun pentru cele două țări, pre
cum și asupra unor probleme inter
naționale actuale. Schimbul de ve
deri s-a desfășurat într-c atmosferă 
de sinceritate și caldă prietenie.

Președintele Pakistanului și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al Ro- 
mîniei privesc cu satisfacție dezvol
tarea relațiilor de prietenie dintre 
Pakistan și Romînia. exprimată prin 
încheierea acordului comercial din 
luna mai 1964. Ei au convenit să 
exploreze noi posibilități de a lăr
gi sfera de colaborare constructivă 
în domeniile economic și comercial.

In scopul colaborării dintre cele 
două state, guvernul Republicii Popu
lare Romîne și guvernul Pakistanu
lui au hotărît să stabilească relații 
diplomatice.

Cele două părți au fost pe deplin 
de acord că, în condițiile actuale, cea 
mai importantă problemă este menți
nerea și consolidarea păcii In lu
me. Președintele Pakistanului și pre
ședintele Consiliului de Miniștri con
sideră că deosebirile de sistem so
cial-politic și apartenența la diferite

PLENARA С. C. AL P. C. U. S.
L. I. Brejnev a fost ales prim-secretar al C,C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Moscova a fost dat publicității 
următorul comunicat oficial. cu pri
vire la Plenara C.C, al P.C.U.S.

„La 14 octombrie a.c. a avut loc

Ședinfa Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

A. N. Kosîghin a fost numit președinte 
ai Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA 15 (Agerpres). TASS 
transmite :

A fost publicat, de asemenea, ur
mătorul comunicat oficial cu privire 
la ședința Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. :

..La 15 octombrie a.c. a avut loc 
sub președinția tov. A. I. Mikoian, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., o ședință a Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a examinat problema preșe
dintelui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a satisfăcut cererea tov. 
Niki'ta Sergheevici Hrușciov cu pri
vire la eliberarea sa din funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. în legătură cu vîrsta îna
intată și înrăutățirea stării sănătă
ții.

Marii Adunări Naționale, și Nicolae 
Cioroiu, director în M.A.E., iar din 
partea pakistaneză Agha Shahî, di
rector general în- M.A.E., și Bhutfi, 
director în M.A.E.

In urma convorbirii, joi diminea
ța s-a dat .publicității un comunicat 
comun.

In cursul dimineții de joi. preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne și persoanele care îl 
însoțesc au plecat spre Karaci. Pe 
aeroportul Peshawar, înalții oaspeți 

grupări de state nu constituie un 
obstacol în calea realizării înțelege
rii reciproce în problemele majore 
ale contemporaneității și relevă că 
înfăptuirea colaborării pașnice in re
lațiile internaționale răspunde intere
selor arzătoare ale omenirii. Ei au 
subliniat, de asemenea, necesitatea 
promovării în relațiile între state a 
principiilor respectării suveranității, 
independenței și integrității teritoria
le, a neamestecului în treburile in
terne și colaborării reciproc avanta
joase.

Președintele Pakistanului și preșe
dintele Consiliului de Miniștri au 
constatat eu. satisfacție că în ultima 
vreme a avut ioc o anumită destin
dere în relațiile internaționale. Tot
odată, ei și-au exprimat îngrijorarea 
față de diferendele existente în dife
ritele părți ale lumii care pot con
stitui o amenințare la adresa păcii, 
considerînd că astfel de diferende 
trebuie să fie rezolvate pe cale paș
nică, în conformitate cu Carta Na
țiunilor Unite și cu principiile drep
tului și justiției internaționale. In a- 
cest context președintele Pakistanului 
a explicat președintelui Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne importan
ța soluționării urgente și pașnice a 
disputei în problema Cașmirului în 
interesul păcii mondiale și al bună
stării popoarelor din India și Pakis
tan, ca- și- din Cașmir.

Cele două părți își reafirmă hotă- 
rîrea de a depune în continuare e- 
forturi în vederea slăbirii încordării 
în relațiile internaționale, dezvoltării 
colaborării și înțelegerii între state. 
O importanță deosebită pentru asi
gurarea păcii și securității mondiale 
ar avea-o înfăptuirea de măsuri prac
tice în domeniul dezarmării generale 
și totale.

Președintele Pakistanului și pre

Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S.

Plenara' C.C. al P.C.U.S. a satis
făcut cererea tov. N. S. Hrușciov 
cu privire la eliberarea sa din func
țiile de prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., membru al Prezidiului

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a numit ca președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S S. 
pe tov. Alexei Nicolaevici Kosîghin, 
eliberîndu-l din funcția de prim-wi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Decretele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. cu privire la 
eliberarea tov. N. S. Hrușciov din 
funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și cu privire 
ia numirea tov. A. N. Kosîghin în 
funcția de președinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. au fost adop
tate în unanimitate de către membrii 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Membrii Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. l-au felicitat cu 
căldură pe tov. A. N. Kosîghin cu 
prilejui numirii sale în funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. 

romîni au fost conduși de Habibulah 
Khan, ministru de interne în gu
vernul central, precum și de miniș
tri ai guvernului Pakistanului de 
vest. In călătoria lor la Peshawar, 
oaspeții romîni au fost însoțiți de 
Chăttari, șeful protocolului guvernu
lui pakistanez.

In aceeași dimineață, avionul spe
cial pus la dispoziție de autoritățile 
pakistaneze, a sosit la Karaci, de 
unde oaspeții romîni și-au conti
nuat drumul spre R.A.U.

ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne și-au exprimat hotă- 
rîrea de a sprijini în continuare lup
ta împotriva colonialismului, neoco- 
lonialismului și imperialismului, îm
potriva tuturor formelor de discri
minare rasială. Ei și-au reafirmat 
adeziunea față de dreptul la autode
terminare al tuturor popoarelor și pen
tru punerea în aplicare a rezoluți
ilor O.N.U- în această privință.

Președintele Pakistanului și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al R. 
P. Rofnîne au fost de acord asupra 
necesității imperioase de a se reor
ganiza relațiile economice internațio
nale în scopul realizării unei ordini, 
mai echitabile care să asigure țărilor 
în curs de dezvoltare posibilități mai 
largi de a accelera dezvoltarea lor 
economică. Ei au convenit să-și con-, 
tinue colaborarea pentru înfăptuirea 
scopurilor Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare.

Relevînd rolul O.N.U. în asigura
rea păcii internaționale, președintele 
Pakistanului și președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne 
și-au exprimat satisfacția că Orga
nizația Națiunilor Unite a căpătat 
un caracter mai universal prin ad
miterea unui mare număr de țări in
dependente din Asia și Africa. Ei 
consideră că cu toate acestea, O.N.U. 
nu va putea fi pe deplin reprezenta
tivă și eficientă, pînă cînd R.P. Chi
neză nu-și va recăpăta locul ce i 
se cuvine de drept în cadrul acestei 
organizații.

Președintele Pakistanului și preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne și-au afirmat convin
gerea că relațiile de prietenie și co
laborare dintre Romînia și Pakistan 
se vor dezvolta în interesul celor 
două popoare și al păcii.

Peshawar, 15 octombrie 1964.

C.C. al P.C.U.S. și președinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
în. legătură cu vîrsta înaintată și 
înrăutățirea stării sănătății.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a ales 
ca prim-secretar al C.C. al P.C.U.S. 
pe tov. L. I. Brejnev".

Joi după amiază 

Tovarășul 
Ion fiheorghe-Maurer 

a sosit la Cairo
CAIRO 15 (Agerpres).
Joi după-amiază a sosit la Cairo 

într-o vizită oficială președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de Emil 
Bodnăraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și de prof. univ. 
Paul Niculescu-Mizil, deputat, secre
tar al Comisiei de cultură și învă
țămînt a Marii Adunări Naționale.

Oaspeții romîni au fost întîmpinați 
pe aeroportul din Cairo de Aii Sa
bri, primul ministru al R.A.U., Hus
sein Khallaf, ministrul pentru rela
țiile culturale și tehnice, și de alte 
persoane oficiale, precum și de mem
bri ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați la Cairc.

In aceeași zi, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a făcut o vi
zită primului ministru al R.A.U.. Aii 
Sabri, cu care a avut o convorbire.

TOKIO 15 — Corespondență spe
cială de la trimisul „Agerpres" I. 
Goga ;

Joi la Tokio pe stadionul „Națio
nal" valoroasa noastră atletă Io
landa Balaș a confirmat întrutotul 
încrederea pe care i-au acordat-o ma
sele de iubitori ai sportului din pa
tria noastră, așteptările și speranțele 
acestora, aducîndu-le primul titlu 
olimpic și prima medalie de aur în 
actuala Olimpiadă.

Peste 75 000 de spectatori au urmă
rit cu mare interes desfășurarea a- 
cestei întreceri, care a durat 3 ore 
și 35 de minute. In finala probei de 
săritură în înălțime au fost prezente 
12 concurente calificate din prelimi
narii. Cea mai apropiată adversară 
a campioanei mondiale se anunța a 
fi australiana Michele-Masson-Brown. 
C-um aceasta a ratat însă a treia în
cercare la 1,82 m, a fost olar pentru 
toată lumea că Iolanda Balaș, care 
trecuse din prima încercare această 
înălțime, era în posesia titlului olim
pic. Iolanda Balaș însă, nu a renun
țat să încheie lupta fără a înregis
tra o performanță excepțională, care 
să demonstreze cu prisosință neta 
ei superioritate în această probă. A 
continuat de una singură întrecerea 
cu ștacheta. Recordmana mondială 
a cerut ca ștacheta să fie înălțată 
la 1,86 m pentru a corecta recordul 
olimpic stabilit cu 4 ani în urmă la 
Roma, cînd a cîștigat prima sa me
dalie olimpică de aur.

Iolanda a sărit din prima încer
care 1,86 m și pe panoul electric a 
apărut mențiunea: nou record olim
pic. Dar acest nou record olimpic a 
trăit doar câteva minute căci Iolanda 
Balaș a trecut cu succes peste 1,90 
m la numai 1 cm de recordul lumii 
ce-i aparține. Aplauze furtunoase și 
exclamații admirative în tribune. lo- 
landa Balaș a fost joi cea mai aplau
dată și simpatizată atletă a compe
tițiilor de pe stadionul „Național" cu 
toate că aici au evoluat o serie de 
celebrități ale pistei ca Bob Hayes 
sau discobolul Al. Oerter.

La ora 18, emoționați cu toți am 
văzut ridieîndu-se pe catarg drape
lul R.P.R. și am ascultat imnul tă
rii noastre intonat în onoarea cam
pioanei olimpice Iolanda Balaș, urca
tă pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului. Iolanda a primit medalia 
de aur pe care o tînără japoneză îm
brăcată într-un chimonou liliachiu 
i-a prezentat-o într-o cutie de lac.

Rezultatele probei: 1 Iolanda Ba
laș (R. P. Romînă) 1,90 m (record 
olimpic) medalia de aur; 2. Michele- 
Masson-Brown (Australia) 1,80 m 
medalia de argint; 3. Taisia Cencik 
(U.R.S.S.) 1,78 m medalia de bronz.

100 METRI PLAT

In general, ziua a doua a întrece
rilor atletice a fost marcată de nu
meroase performanțe de valoare. Ast
fel, în seriile probei de 100 m plat 
(bărbați) atletul de culoare Bob 
Hayes (S.U.A.) stabilise o perfor
manță superioară recordului mondial : 
9” 9/10. Ea nu a putut fi însă omo
logată din cauza unui vînt prielnic 
de peste 5 m pe secundă. In schimb, 
Wyonia Thyus (S.U.A.) a reușit în 
cadrul sferturilor de finală ale pro
bei de 100 m — femei să egaleze 
recordul mondial și să doboare re
cordul olimpic cu 11” 2/10 (deținut 
de Wilhma Rudolph 11” 3/10). De 
remarcat că această performanță va 
putea fi omologată deoarece în mo
mentul desfășurării probei, viteza vîn- 
tului scăzuse sub 2 m pe secundă.

Așteptată cu un interes deosebit, 
finala probei de 100 m plat bărbați 
a prilejuit o victorie clară lui Bob 
Hayes (S.U.A.). Timpul înregistrat 
de Hayes: 10” constituie o egalare 
a recordului mondial, deținut în co
mun de Jerome și Harrysi și repre
zintă în același timp un nou record 
olimpic. Bob Hayes este în vîrstă de 
21 ani.

Clasamentul probei t 1. Bob Hayes 
(S.U.A.) 1Ѳ” medalia de aur; 2. En

rique Figuerola (Cuba) 10” 2/10 me
dalia de argint; 3. Harry Jerome (Ca
nada) 10” 2/10 medalia de bronz.

DISC

Pentru a treia oară consecutiv ti
tlul de campion olimpic la arunca
rea discului a revenit lui Alfred Oer
ter (S.U.A.). Interesant de arătat că 
participarea lui la actuala întrecere 
a fost pusă sub semnul îndoielii în- 
irucît el suferise o întindere mus- 
chiulară în timpul antrenamentelor 
desfășurate la Tokio. Oerter a cu
cerit a treia sa medalie olimpică de 
aur. El este în vîrstă de 28 de ani.

Clasamentul probei t 1. Alfred Oer
ter (S.U.A.) — 61,00 m medalia de 
aur; 2. Ludvik Danek (R. S. Cehos
lovacă) 60,52 m medalia de argint; 
3. David Weill (S.U.A.) — 59,49 
m medalia de bronz.

50 KM MARȘ у

Atletul englez Kenneth Matthews, 
campion al Europei la 50 km marș, 
a cucerit joi și titlul olimpic al pro
bei de 20 km.

Clasamentul probei: 1. Kenneth 
Matthews (Anglia) 1 h 29’ 34” me
dalia de aur; 2. Dieter Lindner (Ger
mania) 1 h 31’13” 2/10, medalie de 
argint; 3. Vladimir Golubnici 
(U.R.S.S.) lh 31’59” 4/10, medalia 
de bronz.

FOTBAL’

Meciurile din grupele preliminarii 
A și В ale turneului de fotbal s-au 
încheiat joi. Se cunosc acum cele 
4 echipe calificate din aceste grupe 
pentru sferturile de finală. Din gru
pa A s-au calificat echipele R.D. Ger
mane și R. P. Romîne iar din grupa 
В formațiile R. P. Ungare și lu- , 
goslaviei.

Ieri la Omyia echipa R. P. Ro
mîne a învins cu 1-0 (1-0) formația 
Iranului. Unicul punct a fost mar
cat de Pavlovici în minutuF 26. Me
ciul a fost dominat de echipa noastră 
rare a tras 11 șuturi pe poartă con
tra 4 ale iranienilor. Iri celălalt joo 
din grupa A echipa R. D. Germane 
a întîlnit pe stadionul din Mitsuzawa 
formația Mexicului, de care a dispus 
cu scorul de 2-0 (1-0). In gruna В 
un meci foarte disputat a f&« cel 
dintre fruntașele grupei В echipele 
R. P. Ungare și Iugoslaviei. Fotba
liștii maghiari au terminat învingă
tori cu 6-5 (5-4).

CANOTAJ ACADEMII?

In frumoasa stațiune de sporturi 
nautice de la Toda, miile de specta
tori au aplaudat joi pe cîștigătorii 
medaliilor olimpice în probele de ca
notaj academic. Cele mai multe tit
luri au fost cîștigate de echipajele 
U.R.S.S. și S.U.A. cîte două probe. ‘ - 
Restul probelor au foet adjudecate 
de echipajele Canadei, Danemarcei și 
Germaniei, care au fost prezenți în 
6 din cele 7 finale.

NATAȚIE

Fără îndoială, performerul nr. 1 
al competiției de natație este înotă
torul american Donald Scholander. 
Joi el a cucerit a treia medalie de 
aur la 400 m liber, cu un nou record 
mondial : 4’ 12” 2/10.

Tot cu un record mondial s-a în
cheiat și proba de 200 ni bras băr
bați. Australianul Ian O’Brien a par
curs această distanță în 2’27” 8/10.

Surpriză în «proba feminină de. să
rituri din turn. Leslex Busch (S.U.A.) 
a totalizat 99,80 puncte și a cîștigat 
medalia de aur înaintea campioanei 
olimpice de la Roma, Ingrid Engel- 
Krammer (Germania) care a obținut 
acum medalia de argint cu 98,45 
puncte.

VOLEI

Joi echipa țării noastre a susținut 
un dificil meci în compania echipei 
R. P. Bulgaria. învingătorul a fost 
cunoscut la capătul a 5 seturi. Volei
baliștii romîni au cîștigat primul set 
cu 15-6 dar l-au pierdut pe al doi
lea (11-15). Echipa bulgară a cîș
tigat și al treilea set cu 15-5. In - 
continuare echipa romînă a jucat la i 
adevărata sa valoare cucerind două 
seturi consecutive: 15-13; 15-8 și 
victorie.
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