
Eucrările încredințate bobinatorului Burghel Mita! de la S.R.B. Vulcan 
sînt executate întotdeauna la timp și la un înalt nivel calitativ. Iată-1 pe 
tînărul bobinator în timpul lucrului.
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In două decade — 
500 tone peste plan
Colectivul sectorului Ill de la E.M. 

Petrila a înscris din nou pe grafi
cul de întrecere realizări de seamă. 
Organizîndu-și bine activitatea 
abataje, minerii din acest sector 
extras în primele două decade 
lunii octombrie a. c. 500 tone 
cărbune peste plan.

S-au evidențiat prin contribuția 
adusă la acest succes brigăzile con
duse de Cîșlaru loan, Purda Con
stantin și Enache Chiriță care și-au 
depășit sarcinile de plan cu cîte 
10—18 la sută.

De remarcat este și faptul că în 
perioada amintită minerii din sec
torul III au reușit să îmbunătățeas
că și calitatea cărbunelui extras.

Irfârnte de termen h
I

Mecanicii din secția a H -a de la 
I.I.S. Viscoza Lupeni obțin succese 
frumoase 
ganizare 
duse de
Francisc, 
lui Șalapa Vasile au reușit să ter
mine cu patru zile înainte de ter
men reparația capitală a mașinii de 
filat nr. 15. Comisia de recepție a 
dat un calificativ bun reparațiilor 
executate. ',

în muncă. Prin buna or- 
a lucrărilor, echipele con- 
Maghiar Matei și Foldeși 
sub îndrumarea maîstru-
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Economii la preful 
de cost

șirezultate obțin în muncă 
din sectorul de investiții din 
exploatării. De la începutul

Bune 
minerii 
cadrul 
anului și pînă la 20 octombrie, ei au
depășit planul la luorările de pregă
tiri și deschideri cu 13 și, respectiv, 
cu 16 la suta. Economiile realizate 
de acest colectiv la prețul de cost 
se ridică la suma de 2 164 000 lei.

La succesele obținute de colecti
vul sectorului o contribuție deose
bită au adus brigăzile conduse de 
Boteanu Nicolae, Bunduc Dumitru, 
Dogaru Sevastian, Tătaru Petru și 
Toth Gheza.
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Extinderea 
lucrărilor 

de electrificare 
ministerul Minelor și E- 
Electrice au fost aflate

De Ia 
nergiei 
date noi. deosebit de semnifica
tive, cu privire la mersul lucrări
lor de electrificare a satelor. Anul 
acesta, aproape 114 500 de familii 
din mediul rural și-au instalat 
lumina electrică in case, adău- 
gînduse milioanelor de săteni care 
pot folosi acum apartele de radio 
și televiziune, frigiderele și cele
lalte obiecte de uz casnic elec
trice. Au fost electrificate 730 sate 
care pînă acum nu beneficiau de 
loc de electrificare, și se fac lu
crări în alte 210 localități.

In total. 6 257 de sate din toate 
regiunile țării 
lectrificate (în 
485.).

Totodată, în
s-au făcut extinderi de rețea în 
380 de localități rurale electrifi
cate anterior și s-a instalat ilu
minatul electric pe încă 2 900 km 
de drumuri sătești.

In întreaga țară se întreprind 
acțiuni susținute pentru îndepli
nirea, înainte de termen, a sar
cinilor trasate în această privință 
de Directivele celui de al 111-lea 
Congres al partidului.

(Agerpres).

sînt în prezent e-
1945 erau doar

decursul anului

Fier vechi oțelâriilor
In perioada care a trecut din anul acesta, tinerii din întreprinderile 

instituțiile Văii Jiului, mobilizați de organizațiile U.Ț.M., au eplec- 
șî trimis oțelăriilor patriei cantitatea de 174 150 kg fier vechi, precum

și 
tat 
și 3573 kg de fontă.

In acțiunea patriotică de strîngere a fierului vechi s-au evidențiat ti- 
din sectoarele minelor Lupeni, Petrila, cei de la preparațiile 
și Petrila, precum și tinerii din întreprinderile și instituțiile 
Petroșani.

nerii 
peni 
rașul

din Lu-
din o-

Rezultate care bucură
acțiunea de răspîndire a cărțiiIn

în rîndul maselor de oameni ai mun
cii colectivul bibliotecii centrale din 
orașul Petroșani obține rezultate tot 
mai bune. De la începutul acestui 
an și pînă în prezent au fost înscriși 
2668 de noi cititori. Aceștia au îm
prumutai de la bibliotecă peste 
42 000 volume de cărți, broșuri și 
reviste.

cititori-Pentru a spori numărul 
lor, colectivul bibliotecii a inițiat cu 
ajutorul organizațiilor 
U.T.M. 46 acțiuni cu 
treprinderile din oraș 
mai multe consfătuiri 
ferințe, recenzii, seri 
zentări de cărți tehnice și politice, 
standuri cu noutăți apărute de sub

4 tipar și altele.

sindicale și 
cartea. In în- 
au fost ținute 
cu temă, con- 

literare, pre-

Cresc odată cu construcțiile
La ieșirea din Vul

can, pe drumul asfal
tai care duce spre 
Coroești, putea fi vă
zută în urmă cu un 
an o tăbliță indica
toare — orașul Vul- 
can. De atunci tăbli- 

, ța și-a schimbat lo- 
I cui. A fost mutată 
I cu cîteva sute de 

_ i metri mai spre Co
roești. Pe această porțiune 
s-au înălțat blocuri noi.
Printre acestea, se pot ve
dea, dominante, cele trei 
ridicate în acest an prin 
metoda modernă a cofraje
lor glisante.

De la înălțimea celor opt 
etaje ale noilor blocuri, 
privirea-ți cuprinde între
gul șantier de construcții, 
furnicarul din jur. Din zori 
și pînă seara șantierul 
freamătă. Pe acest șantier, 
ca pe atîtea altele din țara 
noastră, constructorii cresc 
odată cu noile blocuri, 
linii devin muncitori cali
ficați, alții își îmbogățesc 
cunoștințele profesionale

prin cursurile de ridicare 
a calificării. Fiecare din ei 
are o biografie aparte. Pe 
toți ii leagă insă o trăsă
tură comună dorința de 
a învăța.

Clnd pe șantier a fost 
introdusă metoda ridicării 
blocurilor prin coțraje gli
sante. zeci de constructori, 
tineri și vîrstnici, și-au ma
nifestai dorința de a în
suși noua metodă. Printre 
aceștia și tinerii . betoriiști 
Tîrziu llie,
Ioan, Vlad Ioan, Luță A- 
nastasie, Miller Martin din 
brigada condusă de : Bej'e- 
naru Gheorghe, dulgherii 
Pîrjoc Nicolae și. Ebîncă 
Constantin din brigada lui 
Căplescu Nicolae. Dorința 
le-a fost satisfăcută. Timp 
de trei luni, de cîte două 
ori pe săptămină, ei puteau 
fi văzuți la cursurile . de 
ridicare â calificării, invă- 
țînd cu sîrguință despre 
metoda cofrajelor glisante. 
Sîrguință lor a dat roade. 
Ajutați de maiștrii Cor
eean! Otto și Cozma Petre,

lutinim іайійі jnffihre „1 П-а aiimari 
a Zilei Forjeler luate ай lapiMiill Papilare loailie"

Printr-un decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
s-a instituit medalia jubiliară „А XX -a aniversare a Zilei Forjelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne".

Medalia jubiliară „A XX-a anivei sare a Zilei Forjelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne" se conferă generalilor, ofițerilor, subofițerilor și 
altor persoane care au contribuit la întărirea Forțelor Armate ale Repu
blicii Populare Romîne, precum și veteranilor din războiul antifascist, cu 
merite deosebite.

Anotimpul pregătirilor
Prin realizările de seamă' înscrise 

pe graficul întrecerii, colectivul mi
nei Lonea se apropie cu păși repezi 
de pragul anului 1965. Minerii din 
Lonea au extras peste plan de la în
ceputul anului 24 180 tone cărbune, 
au 
ne 
pe 
au 
lei

ei și-au însușit temeinic 
noua metodă de muncă. 
Ca dovadă, brigăzile din 
care fac și ei parte, eviden
țiate în întrecerea socialis
tă, au participat efectiv la 
glisarea blocurilor D 10, 
D 11 și D 12. In aceste 
zile în interiorul blocurilor 
se desfășoară o activitate 
febrilă. La blocul D 10 o 
brigadă de. dulgheri lucrea
ză la acoperiș. La diferite 
etaje lucrează echipele de

Gheotghescu , mozaicari, tîmplari, zidari- 
tencuitori, zugravi, parche
tați, instalatori, electricieni. 
Printre cer care lucrează 
aici, se află zidarii tencui- 
tori Popescu Constantin. 
Croitoru Ioan, Păsărilă 
Constantin, zugravii ■ Popes
cu Emilia, Craicu 
Tănase Dumitru, 
Ana, instalatorii. 
Nicolae, frații 
și Alecu Adrian.

Ei sînt doar cîțiva din 
oamenii șantierului care 
cresc odată cu noile con
strucții.

loan,
Cutucă
Giugea 

Constantin

V. STRAUȚ
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R. BALȘAN 
bibliotecar

atins o productivitate de 1,276 to- 
cărbune pe post față de 1,245 done 
post planificat, iar la prețul de cost 
înregistrat o economie de 1 030000 
față de 500 000 lei cît a prevăzut 

angajamentul anual. Iată roadele în
trecerii entuziaste desfășurate în a- 
batajele minei, al strădaniei colecti
vului de a folosi pe larg rezervele 
din activitatea minei.

Acum, colectivul minei își aruncă 
privirea spre viitor, la producția lu- 
niilor viitoare. Se fac pregătiri pen
tru darea în exploatare a noi rezerve 
de cărbune, pentru perfecționarea con
tinuă a procesului de producție, în 
scopul încheierii cu succes a anului 
în curs și pregătirea în condiții op
time a producției anului viitor. Pre
gătirile ce se fac pentru deschiderea 
de noi fronturi, pentru perfecționarea 
procesului de producție coincid cu 
preocupări perseverente pentru crearea 
unor condiții optime desfășurării pro
cesului de producție în lunile de iar
nă. Ca și în alți ani, toamna a de
venit pentru colectivul minei Gonea 
anotimpul pregătirilor în vederea ob
ținerii de noi succese. Conducerea ex
ploatării a elaborat din timp planul 
pregătirilor de iarnă, realizarea căruia 
ее urmărește pas cu pas.

Exploatarea Lonea își desfășoară 
activitatea prin trei guri de mină, 
legate înțre ele printr-o rețea de linii 
ferate înguste ce au o întindere de 
27 km. In timpul iernii, a înghețtiri- 
lor și înzăpezirilor, aprovizionarea gu
rilor de.mină devine anevoioasă. Deci, 
o primă condiție a desfășurării nes
tingherite a producției în timpul iernii 
este crearea la fiecare gură de mină 
a stocurilor de materiale necesare. 
Iată una dintre problemele princi
pale spre care și-a .îndreptat atenția 
în cadrul pregătirilor pentru iarnă 
conducerea minei. S-a prevăzut crea 
rea , de stocuri necesare de material 
lemnos, ciment, balast, nisip, beto- 
nite, piatră concasată în cantitățile 
necesare. Prin folosirea judicioasă a 
mijloacelor de transport de care dispu
ne, precum și a celor cu care a fost 
dotată în ultimul timp, printre care 
și două locomotive Diesel de 120 C.P., 
la cele trei guri de mină s-au 
pozitat pînă acum următoarele 
teriale : 3 435 mc lemn rășinos, 
mc lemn foios, 263 mc betonite; 
tone ciment, 168 mc nisip, 627 
pietriș, 47 mc piatră concasată. Tran-

sportul pentru completarea stocurilor 
se desfășoară intr-un ritm intens ceea 
ce va asigura ca pînă la 15 noiem
brie stocurile de materiale prevăzute 
pentru iarnă să fie asigurate la fie
care gură de mină.

Se desfășoară cu intensitate și cele
lalte lucrări pregătitoare pentru ano
timpul friguros. Pentru preîncălzi- 
rea aerului ce intră în mină, la 
cuptoarele de la cele trei guri de mi
nă construite în acest scop se mon
tează instalații de injectare a moto
rinei în focare. Se revizuiesc instala
țiile compresoarelor, s-au montat două 
compresoare „Reșița" de 45 mc/minut 
la minele I și III. Au fost curățate 
bazinele de nămol ale stațiilor prin
cipale de pompe spre a avea capa
citatea nominală. Se fac reparații la 
stațiile de ventilatoare, se revizuiesc 
rețelele de alimentare cu energie elec
trică, instalațiile de iluminat de la 
suprafață și subteran, stațiile de tranj 
sformatoare, tablourile de distribuție 
etc. S-au executat lucrări pentru asi
gurarea unor condiții optime înhaldă- 
rii sterilului în timpul iernii. In 
acest scop s-au făcut reparații Ia’ 
linia de funicular de la mina Lonea 
III: s-au înlocuit piesele degradate1 
ale pilonilor de lemn etc. Se așteaptă 
predarea pînă la sfîrșitul lunii noiem
brie de către I.C.M.M. a noului fa- 
nicular de la mina Lonea II. Este o 
lucrare pentru predarea căreia con
structorii de la I.C.M.M, trebuie să-și 

■ depună toată sîrguiffța spre a evita 
unele strangulări.

Pentru asigurarea desfășurării în 
condiții optime a transportului produc
ției în timpul iernii s-au executat re
parații capitale la linia ferată de-la 
suprafață în valoare de 650 000 lei. 
Se prevede amenajarea unui garaj 
special pentru noile locomotive Die
sel cu care a fost dotată exploata
rea. In vederea acțiunii de dezăpe- 
zire a liniilor s-au pregătit, de 
nea, materialele necesare.

Printre măsurile luate în 
pregătirilor de iarnă se mai
minți: amenajarea magaziilor, depo
zitelor, curățirea canalelor, acoperirea 
circuitelor de la suprafață ale puțuri
lor de la cele trei guri de mină, re
vizuirea instalațiilor de încălzire, pro
curarea echipamentelor de protecție 
pentru timpul iernii și altele. Sînt 
doar cîteva din cele mai importante 
preocupări ale colectivului exploatării 
în vederea creării unor condiții opti
me ca și în perioada iernii, minerii din 
Lonea să-și continue șirul succeselor 
în sporirea producției și a producti
vității muncii.

aseme-

cadrul
pot a-

de-
ma-
335
227
mc

I. D.

Mina Lupeni. Incepînd din primele zile ale lunii septembrie se face ancheta stării să
nătății tuturor salariaților. In fotografie, dr. Lomonaru Nicolae consultă pe un muncitor Pînă 
în urmă cu cîteva zile au fost consultați peste 4 500 de angajați.
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Din activitatea 
unei comisii metodice

începută în perioada studiilor uni
versitare, pregătirea de specialitate ae 
continuă și sa completează fără în
trerupere de-a lungul întregii vieți.

Formele de perfecționare sînt mul
tiple și variate. Dintre acestea, for
ma cea mai uzuală și în același timp 
indispensabilă este perfecționarea prin 
mijlocirea comisiilor metodice pe spe
cialități.

In școala noastră sînt constituite 
© comisii metodice pe specialități care 
îșî desfășoară activitatea sub îndru
marea directă a cabinetului metodic. 
Obiectivele generale urmărite de toate 
comisiile metodice privesc informare.i 
asupra noutăților pedagogice, genera
lizarea experienței pozitive și asigu
rarea caracterului științific al predării. 
In același timp, fiecare comisie me
todică urmărește separat îndeplinirea 
unor obiective speciale, determinate 
de caracterul și natura specialității,,

Articolul de față ÎȘi propune să 
înfățișeze unele aspecte ale conținu
tului activității comisiei metodice a 
diriginților de la Școala medie Pe- 
trlla.

Comisie diriginților întrunește cel 
jpai mare număr de profesori fiind, 
întru-n fel, „o uniune" a tuturor ce
lorlalte comisii dacă luăm în consi
derație că aproape fiecare profesor es- 
tă dublat și de un diriginte la o cla
să oarecare,

Jn timp ce comisiile metodice pe 
specialități urmăresc realizarea intr-o 
unitate, indisolubilă a sarcinilor in
structive și educative, comisia diri
ginților își axează activitatea în prin
cipal pe sarcina educativă (fără a ne
glija iii.-i șarrina mstriidiva). In pla
nul de muncă ai comisiei se face 
precizarea că dirigintele este organi
zatorul și educatorul principal al co
lectivului de elevi din clasa pe care 
o conduce. Aceasta sarcină este deo
sebit de complexa. Realizarea ei pre
tinde un înalt nivel ideologic și po
litie, precum și o temeinică pregătire 
profesională.

Dezvoltînd succesele dobîndite în 
anii precedenți, comisia diriginților 
a inclus în planul de muncă susține
rea de referate metodice bazate pe 

cercetări proprii, informări asupra nou
tăților din pedagogie, colaborarea cu

Noi secții în cadrul unor facultăți
• Pe lîilgă Facultatea de materna 

tică-mecanică din cadrul universității 
București funcționează centrul de ci
bernetică și calcul, care își desfășoa
ră activitatea pe trei planuri, didac
tic, științific și de rezolvare a di
feritelor probleme puse în fața ști
inței șl producției. Centrul de ciber
netică și calcul are trei secții: secția 
de mașini electronice și cifre, secția
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Ѳ sală de clasă 
obișnuită. Cu ni
mic deosebită de 
aulele de săli de 
clasă din Valea Jiului în care co
piii minerilor stau aplecați deasu
pra cărților .și caietelor și învață, 
Învață să privească viitorul, In 
băncile frumos aliniate dlntr-o a- 
semenea sală de clasă, peste 30 
de elevi erau atenți la explicațiile 
profesoarei. In minutele care au 
rămas de la terminarea expunerii 
lecției pînă la clinchetul clopoțe
lului, profesoara puse cîteve în
trebări spre a fixa cunoștințele 
predate. Abia pronunțată prima 
întrebare și zeci de mîini se ridi
cară nerăbdătoare. Toți elevii vro
iau să răspundă: Dintre el, însă, 
unul din banca a doua de lîngă 
geam era parcă mai dornic dacît 
toți să fie întrebat. S-a ridicat chiar 
în picioare spre a fi numit el.

.„Printre elevii clasei a Vil-a 
de la Școala generală de 8 ani din 
Cimpa se numără și Popescu 
Oheorghe — elevul cei nerăbdător 
să răspundă. Cu ani în urmă pro
fesorii au avut mult de furcă cu 
acest școlar. Nu-1 prea trăgea ini

familia, legătura cu colectivul de pro
fesori etc, Pentru a veni în ajutorul 
diriginților tineri s-a fixat referatul cu 
tema: „Cerințele planificării lecțiilor 
de dirigenție în condițiile continuită
ții în muncă", pe care urmează să-l 
susțină profesorul Blendea loan, di
riginte la clasa a Xl-a A- Refera
tul urmărește să demonstreze caracte
rul progresiv și sistematic al lecțiilor 
de dirigenție. impus de dezvoltarea 
personalității elevilor de la un an la 
altul. In același timp, atrage aten
ția asupra pericolului de șablon, pa
ralelism, superficialitate și familiarism 
de care este amenințat dirigintele an
trenat într-o activitate cu caracter 
static. Referatul demonstrează cu e- 
xemple practice -- rod al unor ob
servații de 4 ani — că succesul mun
cii dirigintelui este asigurat de or
ganizarea și desfășurarea ei dialec
tică.

Aș mai aminti un referat car» se 
bazează tot pe observații proprii inti
tulat „Cum muncesc cu colectivul de 
elevi pentru formarea și dezvoltarea 
tradiției în clasă și în școală". A- 
cesta urmează să fie elaborat de pro
fesoara dirigintă Cornea Victorița și 
are scopul să dezvăluie unele parti
cularități ale formării trăsăturilor mo
rale la elevi.

Cunoseînd că al doilea factor im
portant în munca de educație a ele
vilor îl constituie familia, comisia 
diriginților stabilește formele de cola
borare ale diriginților cu familia și 
de sprijinire a acesteia prin recoman
darea unor lucrări apărute în colecția 
„In ajutorul părinților'.

Un îndrumar prețios iu munca di
rigintelui îl constituie colaborarea 
permanenia cu colectivul de profe
sori Legătura permanentă cu profeso
rii clasei îi oferă dirigintelui posibili
tatea să cunoască mai temeinic peril- 
cularitățile individuale ale elevilor, 
manifestările lor în cadrul lecțiilor, 
greutățile pe care le întîmpină în în
sușirea unor obiecte de învățămînt. 
Dînd rezultate bune, consfătuirile di
rigintelui cu profesorii clasei se vor 
bucura de atenție șl în acest an șco
lar.

NICOLAE CBERC1U 
directorul Școlii medii Petrila

de mașini analogice și secția de me
canisme automate.

• In cadrul Facultății de fizică 
funcționează, mcepînd cu aeest an, 
două secții noi: secția de fizică șȘ 
matematica mac-romoieculelor și biofi
zica, care studiază probleme teoretice 
la nivelul științei mondiale și răspund 
nevoilor legate de dezvoltarea indus
triei.

Ajutorul colectivului
ma la învățătură. Hotlrîți aă-1 fa
că să înțeleagă că a urma școala 
este spre binele lui, corpul didac
tic al școlii s-a ocupat cu grijă 
părintească de acest copil orfan, 
ajutîndu-l ori de cite ori а foet 
nevoie.

Munca cu acest elev a început 
de la o oră de dirigenție. Profe
soara leana Mara, diriginta clasei 
а V!I-a, a stat de vorbă cu elevii 
clasei, sfătuindu-se cum să-l aju
te. Apoi diriginta a cerut spriji
nul profesorilor Prodahciuc Vale
rian și Corogeanu Olimpia. Aceș
tia s-au oferit aă sprijine Iniția
tiva tovarășei leans șl să vină In 
ajutorul elevului Popescu Oheorghe 
și a altora care aveau nevoie de 
ajutor la matematică și geografie. 
La limba romînă s-a ocupat de pre
gătirea Iul diriginta însăși.

Și munca educativă n-a întfrziat 
să-șl arate roadele. Deși parcurge 
zilnic pe jos 3 kilometri șl jumă
tate de drum, loouind în cătunul 
Răscoala, elevul Popescu Qheor-

Oră obișnuită 
de curs la Școa
la medie din 
Vulcan. Aplecați 
asupra caietelor 
de notlte. elevii 
Brtnzău Patro- 
nela și Durnea 
Njcolae din cla
sa a IX-a C a- 
cumulează noi 
cunoștințe

Cercuri de lectură 
pentru elevi

De curind, la Școala generală de 8 
ani nr. 1 din Lupeni s-a ținut prima 
ședință a cercului de lectură pentru 
elevii din clasele a V-a, ce va func
ționa în acest an pe lîngă biblioteca 
școlii.

Pentru a veni în sprijinul elevilor 
din clasele a V-ă, în însușirea cunoș
tințelor de literatură prevăzute în 
programa acestui an școlar, cercul 
se va ocupa de basmele lui Ion 
Creangă. La ședința de deschidere a 
cercului, profesoara Voronca Lucia a 
ffiettf o scurtă expuneri asupra vieții 
și operei mafelui * 1 * * * * povestitor. După 
expunere a urmat lectura basmului 
„Fata babei și fata moșneagului". Pe 
marginea lecturii au fost puse o se
rie de întrebări elevilor, ajungîndu-se 
treptat, la Înțelegerea de către aceștia 
a semnificației basmului.

Petau loan, Stoica Luca, Drăgoi 
loan, Magraon Ioan și Radulescu 
Constantin, ba orele de curs, ca și 
la cele de practică, elevii manifestă 
interes, fiind conștlenți de sarcinile 
ce le vor reveni după părăsirea băn
cilor școlii. Un singur caz este con-, 
cludent in această privință. In anul 
1, la început, elevul Voicu Constan
tin, repartizat la clasa de forjări nu 
se împăca de loc cu această mese
rie. Nu-i plăcea. Vroia să se trans

fere la altă secție. 
Cu timpul insă, 
în cadrul orelor 
practice, și-a dat 
seama că meseria 
de jorjar este in

tr-adevăr frumoasă. A început să-t 
placă din ce In ce mai mult. Acum' 
e unul din elevii fruntași ai școlii. 
La concursul pe meserii, ținui anul 
trecut la București, Școala profesio
nală din Lupeni a fost reprezentată 
de 6 dintre cei mai buni elevi ăl săi. 
Dintre aceștia, Voicu Constantin a 
abținut locul 1 pe țară și diplomă 
pentru lucrările executate in ramu
ra forfărle, iar Ciulacu loan, repre- 
zentind secția mecanici cazane cu 
aburi, a ocupat locul 11 pe țară, ob- 
ținind și el o diplomă.

Intre fruntașii Șeoiii profesionale 
din Lupeni se află și alfi elevi, e- 
xemple demne de urmat pentru cei
lalți. Așa sini Antal Alois, Ciulacu 
loan, Bodescu Nlcolae, Ribiceanu 
Savin și Csinia losif, toți din anul 
III, toți premianți In anul școlar tre
cut. La vară, acești elevi vor părăsi 
băncile școlii și se var încadra în 
procesul de producție. Pe porțile 
Școlii profesionale din Lupeni va ple
ca o nouă promoție de muncitori
calificați. In școală însă munca va
continua fără încetare an de an. 
Alți șl alți elevi se vor pregăti pen
tru producție, vor învăța astfel incit 
să rămînă înscriși în registrul evi
dent iaților școlii. *

DUMITRU GHEONBA

ajutorul ei aveți posibilitatea să zbu-
rați pe întregul glob, să faceți cu- 
noștință cu felul de trai al popoare, 
lor de pretutindeni, să ascultați cîn- 
fecele Africii, să stați la joc cu in. 
dienii, să pătrundeți în iurtele mon
golilor, să vă minunați de poveștile 
indienilor din America. Sînt sub ti
par și trebuie să apară curind volu
me de povești populare din Italia, 
Irlanda, Africa centrală. Brazilia, 
Finlanda.

Din „Traista cu povești" veți pu
tea alege fiecare basmul care vă 
place.

Cunoștințele căpătate de către elevi 
în timpul lecturii au fost apoi com
pletate cu ajutorul a două diafilma, 
unul despre viața lui Ion Creangă, iar 
eel de-al doilea fiind chiar reprezen
tarea basmului citit.

In concluzie s-a cerut elevilor să 
alcătuiască cu ajutorul cunoștințelor 
căpătate un basm cu titlul „Purtarea 
clasei mele",

ІП afară de acesț cerc, pe lîngă 
bibliotecă vor mai funcționa încă două 
cercuri de lectură, unul pentru clasa 
a VII-а și altul pentru clasa a VlII-a

MARIA ZAHAR1A 
profesoară

se

în 
de

ghe vine cu regu
laritate la școală 
cu temele rezolva
te și se strădu

iește zi de zi să învețe mai bine. 
De asemenea, nu rare sînt cazurile 
cînd dă 0 mină de ajutor la dife
ritele munci gospodărești ce 
ivesc la școală.

Da altfel, conștiinciozitatea . 
strădania ce le depune zi de zi 
muncă slnt reflectate de notele 
7, 8, 9 trecute în catalog în drep
tul numelui 3ău.

lata, așa dar, munca educativă 
dusă de colectivul didactic de la 
Școala generală de 8 ani din 
Cimpa si de colectivul clasei a 
Vi ba cu elevul Popescu Gheor- 
ghe și-a arătat roadele. Hotărîrea 
colectivului și-a spus cuvîntul. No
tele bune ca șl întreaga compor
tare a acestui elev vorbesc des
pre rezultatele ce se pot obține în 
munca de educare a tinerel ge
nerații afund eînd întregul eolec- 
tiv contribuie cu experiența și 
priceperea sa la atingerea acestui 
țel măreț. Tăria colectivului în
vinge orice greutăți.

MARGARETA CHIORBANU
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Așezată in partea de sud-vest a a- 
rașului Lupeni, pe dealul Grafitului, 
Școala profesională din localitate 
predomină împrejurimile. De ani de 
zile, la mijloc de vară, pe porțile a- 
cestei clădiri impunătoare pleacă 
cu destinația producție numeroși 
tineri, muncitori calificați care, ală
turi de muncitorii mai vîrsțnici, îșî 
pun in aplicare cunoștințele acumu
late in anii de școală, contribuie la 
realizarea sarcinilor de plan. Mulți 
absolvenți ai Șco
lii profesionale din 
Lupeni sinf astăzi 
muncitori de nă
dejde, sînt elevi 
seraliștl fruntași, 

sau elevi la școlile de maiștri, iar 
unii chiar maiștri. Rezultatele bune 
obținute de ei in producție sînt rodul 
muncii perseverente pe care au des
fășurat-o la școală, sînt rodul pre
gătirii conștiincioase de zi cu zi.

Despre activitatea bună a Școlii 
profesionale din Lupeni, ca și despre 
rezultatele obținute de numeroși e- 
levi de la începutul acestui an școlar 
m-am convins recent cu ocazia unei 
vizite făcute la această școală.

Unii elevi se aflau la cursuri. Ex
plicațiile profesorilor curgeau lin, 
Inir-o liniște desăoirșită. Elevii aș- 
terneau in caiete noi cunoștințe pe 
drumul formării lor ca meseriași 
pricepuți, capabili să facă față cu 
succes sarcinilor ce le vor reveni la 
viitoarele lor locuri de muncă.

Liniște deplină era Și In sălile de 
meditații. Supravegheați cu grijă șl 
răspundere de către educatori, elevii 
tși pregăteau lecțiile pentru cursu
rile de după-amiază. Aici i-am Intil- 
nit și pe evidențiata anului IJ, care 
au obținut numai note bune și foar
te bune in acest an școlar. De altfel, 
fruntașii anului ll au fost premiali 
in anul 1 pentru rezultatele meritorii 
la învățătură și disciplină, intre a- 
cești elevi fruntași, premianți din 
anul trecut, se află Grohman Carol,

„TRAISTA CU POVEȘTI"
Colecția de basme, istorioare, po

vești ș[ povestiri, în versuri și în 
proză „Traista cu povești" care se 
adresează cedor mai mici dintre șco
lari a început să apară în 1958. Pî- 
nă acum ea v-a adus numeroase is
torioare și povești dintre cele mai 
cunoscute din lume. Așa sînt: I. 
Creangă — „Acul și Barosul"; P. 
Ispirescu — „$area-n bucate"; An
dersen — „Lebedele"; Coșbuc —■ 
„Povestea gîștelor"; Delavrancea —- 
„Bunicul", „Bunjca"; I. L. Caragiale 
—• „Dl Goe“; Tolștoi „Bulca" și 
„Filipok" și multe, multe altele. Cu



cu încredere în гйніигііе membHler 
și candtdafrior de partid
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100 membri 
Pe întreaga 

organizație 
prin munca

posibil, ca la prepara- 
fie constituit un comi- 
precum și 6 organiza-

In urmă cu cîțiva anî, organizația 
de partid de la preparația Petrila 
nu număra mai mult de 
și candidați de partid, 
uzină exista o singură 
de bază. Treptat însă,
comuniștilor și a comitetului orășe
nesc de partid Petrila, rîndurile or
ganizației de bază au crescut sim
țitor. Au fost primfți an de an noi 
membri și candidați de partid. Acest 
lucru a făcut 
țla Petrila să 
tet de partid, 
ții de bază.

Comitetul de partid s-a îngrijit 
de creșterea continuă a rîndurilor a- 
cestor tinere organizații de bază, în 
funcție de nevoile concrete ale lo
curilor de muncă dip fiecare secție, 
urmărind în același timp cu stăru
ință, să ridice rolul de conducător 
politic al organizațiilor de bază, să 
dezvolte simțul de răspundere al 
membrilor și candidațiior de partid 
față de sarcini. Periodic, comitetul 
de partid examinează felul în care 
se ocupă birourile organizațiilor de 
bază, comuniștii uzinei de munca de 
primire în partid, sprijină organiza
țiile de partid în atragerea în rîn
durile activului fără de partid a ce
lor mai buni muncitori, în întocmi
rea dosarelor celor care solicită pri
mirea lor în rîndurile membrilor și 
eandkfaților de partid.

La recomandarea comitetului de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază au ținut în fața activului fără 
de partid și a utemiștilor expuneri 
despre „Cinstea de a fi comunist", 
„Drepturile și îndatoririle membrilor 
de partid", „Trăsăturile moral-poli- 
tice ale comuniștilor" și altele, care 
au contribuit la educarea lor, la ri 
dicerea conștiinței lor socialiste. 
Majoritatea tovarășilor din activul 
fără de partid au fost încadrați în 
învățămîntul de partid, au primit sar
cini concrete în raport cu posibilită
țile și capacitatea fiecăruia. Orga
nizațiile de bază au încredințat unor 
comuniști cu experiență ea Butuza 
.Pavel, Biro Alexandru, Szedlacsek

Eugen, David loan, sarcina să se o- 
cupe de eduoarea a 1—2 tovarăși 
din activul fără de partid, de ridi
carea calificării lor profesionale. In 
procesul muncii pentru îndeplinirea 
sarcinilor, comuniștii aii remarcat 
pe cei mai buni dintre tovarășii din 
activul fără <lț partid .și utemiști șl 
i-au ajutat în vederea primirii lor 
in rîndurile candidațiior de partid.

Ca urmare a măsurilor luate pen
tru educarea activului fără de partid 
și a utemiștilor, tot mai 
tre aceștia se adresează 
țiilor de bază cerînd să 
în rîndurile candidațiior 
Astfel, de la alegerile din anul tre
cut și pînă în prezent, organizațiile 
de bază din secțiile proparsției au 
primit în rîndurile lor 106 membri 
și candidați de partid. O muncă rod
nică în munca de primire în partid 
desfășoară organizația de bază din 
secția spălătorie (secretar tov. Rad 
Gheorghe), care din toamna anului 
trecut și pînă acum a primit 31 can
didați șl 6 membri de partid. Im
portant este faptul că majoritatea 
dintre cei primiți sînt dintre cei mai 
vrednici muncitori care aduc o con
tribuție de seamă la realizarea sar
cinilor de producție. Jurca Ionel și 
Rotaru Victor sînt doi tineri din sec
ția spălare. Amtndoi posedă o înal
tă calificare profesională și sînt ino
vatori. Pentru meritele lor în mun
că, organizația de bază î-a primit 
cu încredere în rîndurile candidați- 
lor de partid la fel ca și pe lăcătușii 
Brezan Ludovic, Ardelean loan și 
Hoțea Ștefan, fruntași în întrecerea 
socialistă. Faptul că biroul organi
zației de. bază și comuniștii secției 
privesc cu răspundere munca de pri
mire în partid se concretizează prin 
aceea că rîndurile organizației de 
bază au crescut an de an. ajungînd 
în prezent la 120 membri șî candL 
dați de partid.

Cu rezultate bune se desfășoară 
munca de primire în partid și în or
ganizația de bază din secția de pre
lucrare al cărei secretar este tov. 
Perdi Ștefan. De la alegerile din a-

mttlți din- 
organiza- 

fie primiți 
de partid.

nul trecut și pînă aqum, rinduriie 
organizației de bază au crescut cu 
22 membri și candidați de partid, 
Printre cei primiți amintim pe tov. 
Băiănescu Gheorghe, Fenyeș Eduard 
și Crețu Costache, toți muncitori 
vrednici,. cgre se achită cu cinste 
de sarcinile ce le revin. De la con
stituirea lor, au crescut simțitor și 
rîndurile organizațiilor de bază din 
secțiile transport, haldă, precum și 
a celei din secția electrică-

Ca urmare a creșterii neîncetate 
a rindurilor organizațiilor de bază, 
s-a ajuns ca la toate locurile hotă- 
rîtoare ale producției să 
membri și candidați de partid, i 
bilizatori activi, ai colectivelor 
muncă la înfăptuirea sarcinilor 
litice și economice.

In prezent în secțiile uzinei 
desfășoară activitatea mai bine 
300 de comuniști și candidați 
partid. Acest lucru se reflectă 
prin succesele colectivului uzinei 
realizarea sarcinilor de plan, 
trei trimestre încheiate din 
cesta, preparatorii petrijeni, 
zați de comuniști, au supus 
cu 29 251 tone mai mult 
brut față de plan, iar pe baza îm
bunătățirii indicelui de recuperare 
au adăugat îa producția netă cca. 
40 000 tone de cărbune. In aceeași 
perioadă, colectivul secției prelucra
re a realizat 23 798 tone brichete 
peste plan.
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ІшрвНні й stat pentru Igiena 
și protecția muncii

ANUNȚĂ
survenit defecțiuni de scurtă 
a populației din Petroșani, 
de origină hidrică, organele

Petroșani

Ія urma precipitațiilor abundente, au 
durată în aprovizionarea cu apă potabilă 
Pentru prevenirea eventualelor îmbolnăviri 
competente au luat măsurile preventive necesare. Pe lingă aceste mă
suri, mai recomandăm populației următoarele^

— Să se cpnsume pentru băut apa minerală
— Apa din rețeaua de distribuție, din fîntînl sau izvoare să fie 

folosită numai după fierbere
— Alimentele pentru sugari să fie pregătite NUMAI GU APA 

FIARTA
— Cei care se aprovizionează cu apă din fîntîni să ceară circum

scripțiilor sanitare teritoriale desinfencția acestor surse de apă.NE SCRIU CORESPONDENȚII
Aspiră la litlul 

de fruntaș
încă de la începutul anului, cele 

patru secții ale sectorului IX de la 
mina Vulcan își mențin fanionul 
de evidențiate în producție. Acest 
lucru se datorește strădaniei pe care 
o depun muncitorii de aici pentru în
deplinirea angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă. Un fapt îmbu
curător îl constituie creșterea continuă 
a numărului de echipe care lună de 
lună se evidențiază în întrecere, prin 
lucrări de reparații de bună calitate, 
executate înainte de termen. Nume
roși muncitori, evidențiați în întrece
re, aspiră la titlul de fruntaș în 
producție. Printre aceștia se numără

Diacă loan, Moldovan Alexandru, Bo- 
tar loan, Waum Alexandru, Nocuță 
Tudor, lacob Dionisie, Dubinski Ana, 
Pasca 
alții.

Viorel, Sțraidferdt Francisc și

OTTO GEROELY
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N0TÂ: Se așteaptă frigul ?
Odată cu creșterea traficului de călători, sala de așteptare de clasa 

a Ii-a din stația G.F.R. Petroșani a devenit necorespunzătoare atît ca 
spațiu eît și ca dotare cu mobilier. In scopul asigurării de condiții bune 
publicului călător se impune tot mai mult reamenajarea sălii de așteptare 
prin lărgirea spațiului și dotarea ei eu mobilier adecvat.

încă din primăvară conducerea stației promite că se va rezolva a- 
ceastă problemă. Nimeni însă nu spune cînd. AAemoriul tehnic întocmit eu 
l«ni în urmă a fost aprobat dar lucrările nici pînă acum nu au început.

Se așteaptă oare frigul, ea și anul trecut, cînd în plină iarnă sala 
de așteptare a fost închisă pentru... zugrăvii ?
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Doi din muncitorii atelierului de tîmplărie al prețiarației Lupeni, Ve- 
reș Beneamin și Marinescu Gheorghe. Ei au pregătit zilele acestea mate
rialul necesar pentru înlocuirea șipcilor uzate de la una din sitele Zimmer.M. LUPENEANU

Calitatea mezelurilor

Odată cu dezvoltarea localităților 
Văii Jiului și creșterea populației, a 
crescut și volumul produselor alimen
tare desfăcute prin unitățile comerțu
lui de stat. Astfel, dacă în 1959 vo
lumul desfacerilor la O.C.L. Alimen
tara era de 206 453 000 lei, în 1963 
desfacerile au atins suma de 
279 158 000 lei, pentru ca anul acesta 
să se preconizeze vînzări care să 
atingă aproape 300 000 000 lei.

Printre produsele alimentare mult 
solicitate se numără și preparatele 
de carne — mezeluri — atît șub 
formă de salamuri, în diferite sorti
mente, cit și prospături într-o largă 
varietate.

In scopul creării unor posibilități 
tnai bune de aprovizionare a popu
lației Văii Jiului cu preparate de car
ne proaspete, cu cîțiva ani in ur
mă a fost construit în Petroșani un 
atelier de preparate de carne, „fa
brica de mezeluri", cum o cunosc 
localnicii. Acest atelier aparținînd de 
O.R.A.C A. — I.R.I.C. are ca sarcină

îmbunătățită 
sa asigure aprovizionarea populației 
cu preparatele de carne necesare. U- 
nitatea livrează zilnic comerțului 
2 000-2 500 kg diferite preparate.

Dacă în ce privește cantitatea pro
ducției — în măsura aprovizionării 
cu materie primă — colectivul ate
lierului face față, în schimb calitatea 
produselor respective nu se ridică în
că la nivelul cerințelor consumatori
lor. Astfel, salamurile sînt uneori 
prea sărate, iar alteori insuficient să
rate, sau nu au suficiente condimente. 
La prospături se întîmplă și alte as
pecte nedorite: pungi de apă în pa
rizer sau polonez, tobă avînd șorici 
cu fire de păr rămase necurățate, co
coloașe de sare netopite bine în sa
ramură, apă în cantități mai mari 
decît cele prescrise.

La atelierul de mezeluri din Pe
troșani — șeful unității tov. Haiduci 
Pavel — există instrucțiuni de fabri
cație, norme și indicații elaborate de 
M.l.A. pentru producerea acestor pre
parate de carne. Dar ele se respectă

poate H

destul 'de puțin. Nu există un dozator 
de apă și astfel, apa se pune în pre
parat.■ după ochi, sarea la fel, cit 
despre condimente...

Zilnic, laboratorul de analize ali
mentare din cadrul Inspecției de Stat 
pentru igienă și protecția muncii face 
analiza chimică a mostrelor de pre
parate de carne, trimise de atelierul 
de mezeluri, indicînd cu precizie con
ținutul de apă și sare din preparate. 
Ce folos însă ? Conducerea unității 
se mulțumește să pună buletinele de 
analiză la... dosar, fără a lua mă
surile necesare, lată cauza pentru 
care calitatea mezelurilor produse la 
această unitate nu se ridică la nive
lul cerințelor, la nivelul produselor 
similare din alte localități ale țării l 
Apoi, nici curățenia unității, măsurile 
generale de igienă nu sînt respectate 
întocmai.

Calitatea mezelurilor produse la 
atelierul de preparate din carne din 
Petroșani poate fi simțitor îmbună
tățită. Stă în puterea colectivului de

aici, a muncitorilor Drăghici Vale
rian, Suciu, Nicolae, Vulpe Mihai, 
Șalat Carol, Frunză Meria, Ebergbe- 
ni Alexandru și altora care lucrează 
aici să producă mezeluri mai bune, 
gustoase, bine preparate, la nivelul 
cerințelor consumatorilor I Este însă 
necesar Ca rețetele de fabricație să 
fie respectate, dozarea apei ori a sa
ramurii să se facă cu dozatoare pen
tru fiecare sortiment de produs con
form instrucțiunilor, iar remedierea 
neajunsurilor semnalate în buletinele 
de analiză să constituie o preocupare 
de prim ordin a întregului colectiv. 
Este inadmisibil ca să se tolereze si
tuații semnalate în buletine chiar din 
luna curentă ■ cu 10 kg de apă mai 
multă și 25 la sută sare mai puțină 
la suta de kilograme preparate i Ce 
gust, consistență și aspect mai are 
un asemenea salam sau parizer ? '

Secția comercială a sfatului popular 
și inspecția sanitară să analizeze cu 
atenție activitatea acestei unități, pre- 
conizind măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea continuă a calității me
zelurilor.

ȘT. MIHAI

Și vînătorii 
îndeplinesc planul

Colectivul vînătorilor sportivi aflați
în evidența filialei Petroșani și-au 
îndeplinit cu cinste sarcinile pe tri
mestrul III. De la începutul acestui 
an, ei au vînat 251 de vulpi, 10 lupi, 
291 de răpitoare cu pene, 51 de jderi, 
1 187 ciori și coțofane și au livrat 
statului 1 419 kg carne de vînat.

Pentru asigurarea protecției vira
tului în timpul iernii, vînătorii au 
amenajat în vara acestui an nume
roase frunzare destinate căprioarelor. 
De asemenea au fost recoltate 4 300 
tone fîn pentru iepuri și căprioare 
și 1 200 kg d4f semințe pentru po- 
tîrnichi. S-au amenajat pentru căpri
oare 40 de sărării.

IOAN GH3R

PR08RAM DE RADIO
24 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei, 8,06 Muzică populară, 9.88 
Muzică ușoară, 10,20 Melodii popu- 
lare, II,25 Scene din opere, 12,03 
Din folclorul muzical al regiunilor 
patriei — melodii din Crișana, *13,10 
Arii și duete din operetele compozi
torilor noștri, 14,10 Muzică ușttară 
interpretată de orchestre de coarte,
15.30 Actualitatea literară în ziarele 
și revistele noastre, 16,10 Cîntece 
populare, 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova, 17,15 Olimpiada — 
Tokio. 1964, 18,30 Almanah științi
fic, 18,50 Melodii populare cerute 
de ascultători, 19,20 Muzică de dans,
21.30 Olimpiada — Tokio, 1964, 22,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL П. 
9,03 Cîntece și jocuri populare, 9,30 
Roza vînturiilor (reluarea emisiunii 
din 21 octombrie), 10,00 Mari or
chestre interpretând muzică de estra
dă, 11,30 „Buchet de melodii" — 
muzică ușoară, 12,30 Lecția de lim
ba engleză. Ciclul II (reluarea emi
siunii din 23 octombrie), 13,08 „No.

I roc bun", cîntece despre mfeeri, 
13,25 Muzică ușoară romînească.
14.30 Mari cînfăreți de opeiră, 15,30 
Muzică de balet, 16,00 Soliști de 
muzică ușoară. 16,30 Muzică din o- 
perete cerute de^ascultători, 18,00 
Ciclul „Cîntece italiene" de Hugo 
Wolf, pe versuri de Paul Heyse 
(montaj muzical-lițerar — pșrtea I), 
18,40 Din muzica popoarelor. 19,05 
Muzică de dans. 19,30 Momente din 
istoria literaturii romîne (XL) Ce
mil Petrescu, 20,00 Melodii populare 
cerute de ascultători, 20,40 Muzică 
ușoară de EUy Roman, 21,15 Muzi
că de estradă, 21,30 Emisiunea „La 
microfon muzica ușoară".

CSnematogrrafe
24 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Sechestratul din Altona; REPUBLI
CA : împușcături în ceață; ISCRONI: 
Cascada diavolului; CRIVID1A : For
tăreața pe Rin; PAROȘEN1 : Dezră- 
dacinații; LUPENI CULTURAL: Un
de-i generalul î
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Jocurile Olimpice de la Tokio

Cresc r îndur Не 
Р. С. Francez

PARIS 22 (Agerpres).
Luînd cuvin tul la consfătuirea se

cretarilor pentru probleme organiza
torice ai federațiilor de partid locale, 
care a avut loc în suburbia parizia
nă Chioisi. Georges Marchais, mem
bru al C.C. al P.C. Francez, a de
clarat că, după Congresul al 16-lea 
al Partidului care a avut loc în a- 
ntd 1961, în rîndurile partidului au 
intrat 40 000 de persoane. Un nu
măr de 7 000 de persoane au intrat 
în partid în luna august a., c., după 
moartea lui Maurice Thorez.

Despre componența 
noului guvern britanic

LONDRA 22 (Agerpres).
Noul guvern britanic condus de 

primul ministru, Harold Wilson, se 
va compune în total din 105 miniș
tri și secretari de stat, s-a anunțat 
miercuri seara la Londra o dată cu 
publicarea unei noi liste de 23 de 
persoane incluse în echipa ministe
rială. Pînă în prezent, au fost nu
miți 101 miniștri și secretari de stat, 
dintre care 23 de membri ai cabine
tului.

Scriitorului francez 
J. Paul Sartre 
i s-a decernat 
Premiul Nobel

STOCKHOLM 22 (Agerpres).
La 22 octombrie, Acșdemia suede

ză a decernat cunoscutului scriitor 
francez Jean Paul^Sartre Premiul 
Nobel pentru literatură pe anul 1964. 
Acest premiu, care se ridică anul a- 
cesta la 273-000 de coroane suedeze, 
i-a fost decernat lui Jean Paul 
Sartre „pewtru opera sa bogată în 
idei, pentru spiritul său de libertate 
și de căutare a adevărului".

Intr-o declarație făcută imediat 
după aflarea acestei vești, Jean Paul 
Sartre a anunțat că va refuza pre
miul. El a menționat că nu poate 
da nici o explicație pentru moment, 
dar că își rezervă dreptul să explice 
cauzele acestui refuz presei suedeze.
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• Patine de 15 mii de ani t
» MOSCOVA. Pe un șantier ar- ?
• heologic din Kazahstan a fost •
• •
, descoperită o pereche de patine «

făcute din oase de ribia de cal. 
Ele au vîrfurile ascuțite iar dea- î 
supra, acolo unde ar trebui să 4 
se sprijine talpa patinorului, o- : 
sul este special șlefuit. Probabil * 
că au fost întrebuințate timp în- * 
delungat. deoarece patinele sînt * 
bine șlefuite și strălucesc ca o- • 
glinda. Specialiștii au apreciat că * 
ele datează din mileniile 13—14 * 
î.e.n. așadar că au o vechime de «
14—15 mii ani. •

* 
Un vis *

a lui Michelangelo ; 
CARRARA. Un grup internațio- *. 
nai de artiști plastici, printre ca- • 
re Pablo Picasso și Henry Mo- 4 
ore, intenționează să realizeze i 
un vis îndrăzneț al lui Michel- * 
angelo de a tăia chiar în тип- 4 
tele de marmură Carrara un an- • 
samblu sculptural. Grupuri de z 
statui, destul de mari pentru a i 
putea fi văzute de pe vasele din * 
Mediterana, vor fi sculptate pe ♦ 
cele trei piscuri ale munților 4 
Sagro și Maggiore, la o înălți- • 
me de circa / 900 metri. Scuip- t 
torul italian Nardo Dunchi a i 
declarat că sculptorii au căzut * 
de acord să înceapă lucrul anul 4 
viitor: fiecare va lucra după ’
stilul său propriu. . t

Zambia — ьж nou stat 
independent

LUSAKA 22 (Agerpres).
La Londra și Lusaka a fost dat 

publicității simultan decretul privind 
proclamarea, la 24 octombrie 1964, 
a independenței Rhodesiei de nord, 
care va lua numele de Republica 
Zambia. El intră în vigoare în aju
nul datei mai sus amintite, după ее 
va fi aprobat de Parlamentul bri
tanic.

Decretul subliniază îndeosebi arti
colul 18 din Constituția elaborată la 
tratativele anglo-nord-rhodesiene în

Se relatează că numirea ministru
lui dezarmării a fost din nou amî- 
nată deoarece se pare că sir Solly 
Zuckerman, specialistul nuclear în 
guvernul conservator, și-a declinat 
postul său.

Miercuri ministerele apărării și po
liticii de peste mări au luat în dez
batere o serie de chestiuni legate de 
politica internațională.

In ce privește politica internă, a- 
genția Reuter subliniază că Harold 
Wilson împreună cu miniștrii eco
nomiei și finanțelor pregătesc o de
clarație asupra situației economice 
și problemelor comerciale.

Noi ciocniri în Venezuela
CARACAS 22 (Agerpres).
Miercuri, în diferite localități din 

Venezuela, s-au semnalat noi cioc
niri între forțele armate de elibera
re națională și trupele guvernamen
tale. La Caracas o patrulă a trupe
lor guvernamentale a fost surprinsă

Insurecție armată în Mozambic
DAR ES SALAAM 22 (Agerpres).
Frontul de eliberare al Mozambi- 

cului a dat publicității la Dar Es 
Salaam (Tanganica) o declarație în 
care proclamă „insurecția generală 
armată a poporului din Mozambic 
împotriva colonialismului portughez". 
In declarație se arată că încercărilor 
populației din Mozambic Ale a obține 
prin mijloace pașnice independența

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
MOSCOVA. Petrolierul sovietic 

„Elsk" a cules doi oameni de pe un 
atol pustiu din Oceanul Atlantic, ca
re ceruseră prin semnale ajutor. 
Unul dintre aceștia este canadianul 
Fergus Walker, iar celălalt — ame
ricanul Stanford Smith. Ambii se 
aflau pe un iaht, care a eșuat.

BELGRAD. In cadrul turneului pe 
care-l întreprinde în R.S.F. Iugosla
via, artista poporului Zenaida Palii 
a interpretat, în seara zilei de 21 
octombrie, pe scena Operei din No- 
visad, rolul Prințesei Eboli, din o- 
pera „Don Carlos" de Verdi, obți- 
tiînd un mare succes. Publicul a răs
plătit cu aplauze la scenă deschisă 
deosebita calitate a interpretării Ze- 
naidei Palii.

KIEV. Oamenii de știință sovie
tici au realizat un oțel nou care se 
caracterizează printr-o excepțională 
rezistență în aer și în mediu coro- 
ziv. Ei au elaborat și au verificat 
în practică metoda retopirii electrice 
sub zgură, datorită căreia metalul 
obținut capătă calități superioare. 
S-a stabilit că durabilitatea oțelului 
obținut prin retopire electrică sub 
zgură crește în aer de aproape 4 ori, 
iar în mediu coroziv — cu 43 la sută 
față de metalul obișnuit.

WASHINGTON. Un puternic in
cendiu a izbucnit , miercuri în portlll 
Seattle distrugind în parte șantierul 

vederea acordării independenței Rho
desiei de nord, potrivit căruia „nici 
o proprietate, interes sau drept nu 
poate fi abolite" cu excepția unor 
cazuri pentru care se prevede însă 
plătirea de „compensații adecvate". 
Această clauză și îndeosebi sublinie
rea ei în decret este pusă în legă
tură cu mult controversata problemă 
a redevențelor zăcămintelor mine
rale la care societatea „British Souht 
Africa Company" susține că are 
dreptul.

Menținîndiu-se pe poziția anulării 
acordului încheiat la sfîrșitul seco
lului trecut. Parlamentul Rhodesiei 
de nord intenționează să modifice, 
printr-uh referendum popular, pre
vederile articolului 18 din constituție.

Kenya va deveni 
republică

NAIROBI 22 (Agerpres).
Guvernul Kenyei a dat publicită

ții un proiect de lege potrivit căruia, 
la 12 decembrie, cu prilejul primei 
aniversări a proclamării independen
ței țării, Kenya urmează să devină 
republică, iar primul ministru, Jomo 
Kenyatta, președintele ei. In acest 
fel, regina Elisabeta a Angliei, în
cetează să mai fie și șeful statului 
independent- Kenya. Legea prevede, 
de asemenea, alegerea unui nou pre
ședinte în cazul dizolvării parlamen
tului.

de focurile de armă ale partizanilor. 
Incidente s-au semnalat și la Va
lencia, localitate situată la aproxi
mativ 100 mile de Caracas. Trupele 
guverrfameniale au operat arestări 
în rîndul ttnOr persoane bănuite că 
au legături cu partizanii.

li s-a răspuns prin torturi, asasinate 
și represalii. „In acest ceas hotărîtor 
pentru istoria țării noastre, în care 
am hotărît în unanimitate să ne ridi
căm cu arma în mînă împotriva co
lonialismului portughez, se subli
niază în document, Frontul de eli
berare al Mozambicului este convins 
că fiecare locuitor al țării își va 
face datoria".

naval „Todd" și producînd pagube 
distrugătorului „Marshall", care se 
afla, pentru reparații la acest șantier. 
12 pompieri și muncitori, care au 
participat la stingerea incendiului, 
au suferit arsuri, patru dintre ei fi
ind internați de urgență la un spital 
din localitate. După cîteva ore, in
cendiul a fast pus sub control.

CAIRO. Pdstul de radio Mecca a 
anunțat miercuri că pe coasta Mării 
Roșii, la nord-est de portul Yambo 
(Arabia Saudită) au fost descoperi
te zăcăminte de uraniu. Yambo se 
află la aproximativ 380 km nord de 
localitata Djeddah.

^~LIMA. O femeie din Lima (Peru) 
a născut miercuri la spitalul San 
Bartomome patru copii gemeni — 
trei băieți și o fată. Medicii au de
clarat că atît mama — Lucia Guille 
Flores, cit și cei patru gemeni sînt 
în perfectă stare de sănătate.

BELGRAD. Recent, a fost dată în 
folosință în Voivodina (R.S.F. Iugo
slavia) cea mai mare fermă de pă
sări din țară.

Ferma este înzestrată cu un aba
tor modern, un malaxor ce produce 
anual 1 500 tone de hrană pentru pă
sări și un frigorifer de mare capa
citate. f ■

LONDRA. Avionul cu reacție la 
bordul căruia Sirimavo Bandara- 
naike, primul ministru ■ al Ceylonului,

TOKIO 22 (Corespondență de la 
trimisul special „Agerpres", I. Goga).

Finalele de caiae-canoe de la Sa- 
gami și cursa de ciclism-fond, des
fășurată pe circuitul de la Hachioji, 
au atras un mare număr de specta
tori veniți din Tokio și din împre
jurimi, dornici să urmărească două 
dintre cele mai spectaculoase între
ceri din antepenultima zi a Jocuri
lor Olimpice.

Clasamentul probei: 1. caiac 1
(masculin) 1. Rolf Peterson (Sue
dia) 3’57”13/100 medalia de aur; 2. 
Mihail iy Hesz (R. P. Ungară) 
3’57"28/100 medalia de argint; 3. 
Aurel Vernescu (R. P. Rornînă) 
4’00”77/100 medalia de bronz.

Cursa următoare: 500 m caiac
simplu feminin a oferit o palpitantă 
luptă sportivă. Clasamentul probei:
1. Ludmila Kvedosiuk (U.R.S.S.) 
2T2”87/1OO medalia de aur; 2. Hilde 
Lauer (R. P. Rornînă) 2T5”35/100 
medalia de argint; 3. Marie Jones 
(S.U.A.) 2T5”68/100 medalia de
bronz.

Clasamentul la canoe simplu: 1. 
Jurgen Eschert (Germania) 4’35”4/100 
medalia de aur; 2. Andrei Igorov 
(R. P. Rornînă) 4’37”89/100 medalia 
de argint; 3. Evghenie Penaiev 
(U.R.S.S.) 4’38”3I/100 medalia de 
bronz.

La caiac dublu (femei), sportivele 
noastre Hilde Lauer și Cornelia Si
ded au avut o frumoasă comporta
re, cîștigînd medalia de bronz.

Clasament la caiac-4: 1. U.R.S.S. 
3’14”67/100 medalia de aur; 2. Ger
mania 3’15”39/100 medalia de argint; 
3. R. P. Rornînă 3’15”51/100 meda
lia de bronz; 4. R. P. Ungară 
3T6”24/100; 5. Suedia 3’17”47/100; 
6. Italia 3T9”32/100.

Am așteptat cu nerăbdare desfă
șurarea probei de caiac-dublu (băr
bați). Cursa s-a desfășurat în grele 
condiții pe o ploaie torențială și o 
perdea de ceață. Am sperat cu toții 
că reprezentanții noștri Ivanov și 
Nicoară campioni mondiali vor re
edita o nouă victorie de prestigiu. 
Ei însă nu s-au acomodat cu condi
țiile vitrege de concurs și au ocu
pat abia locul 4.

FOTBAL'
Ieri în prezența a peste 12 000 de 

spectatori, pentru locurile 5—6 ale 
clasamentului s-au întîlnit echipele 
R. P. Romine și Iugoslaviei. Fotba
liștii romîni au terminat învingători 
cu scorul de 3—0 (0—0).

GIMNASTICA

Feminin: sărituri i 1. Vera Ceas- 
lavska (R. S. Cehoslovacă) 19,483 
puncte medalia de aur; 2—3. Brigit 
Radochla (Germania) și Larissa 
Laiânina (U.R.S.S.) cite 19,283 
puncte medalii de argint; paratele 

trebuia să plece din Londra spre In
dia, Unde urmează să facă o vizită, 
a trebuit să aterizeze imediat după 
decolare, deoarece s-a constatat că 
are la bord o bombă. Bomba s-a 
descoperit după ce un anonim l-a se
sizat pe ministrul aviației al Marii 
Britanii că viața d-nei Bandaranaike 
este în pericol.

MAR DEL PLATA. Cargobotul 
grec „Navarchos Funduriotis" de 
10 300 tone s-a ciocnit miercuri di
mineața de o stîncă la intrarea în 
portul argentinian Mar Del Plata, 
unde încerca să se refugieze pentru 
a evita o violentă furtună dezlănțui
tă în Atlanticul de sud. Cargobotul, 
care a fost prins în larg de furtună, 
s-a îndreptat cu iuțeală spre port, 
însă acolo s-a ciocnit de stînca ce 
l-a rupt în două. Toți membrii echi
pajului au reușit să se salveze.

BOGOTA. In semn de protest îm
potriva tratamentului necorespunză- 
for aplicat de administrația închiso
rii „Modelo", deținuții politici de la 
această închisoare au declarat greva 
foamei.

RANGOON. La Rangoon s-a des
chis primul Institut de învățămînt 
superior pentru naționalitățile con
locuitoare din Birmania.

Cursurile institutului vor fi frec
ventate anul acesta de 234 studenți 
aparținînd naționalităților Kayah, 
Shan, Chin, Naga și altor naționa
lități.

inegale: 1. Polina Astahova
(U.R.S.S.) medalia de aur; 2. Kata- 
lin Makray (R. P. Ungară) meda
lia de argint; 3. Larissa Latinina 
(U.R.S.S.) medalia de bronz; mas
culini soli l.„ Franco Menichelli 
(Italia) medalia de aur; 2—3. Yukio 
Endo (Japonia), Viktor Lisitskî 
(U.R.S.S.) medalii de argint; cal 
cu minere: 1. Miroslav Cerar (Iu
goslavia) medalia de aur); 2. Shuji 
Tsurumi (Japonia) medalia de ar
gint; 3. Iuri Tsapenko (U.R.S.S.) 
medalia de bronz; inele: 1. Takuji 
Hayata (Japonia) medalia de aur;
2. Franco Menichelli (Italia) meda
lia de argint; 3. Boris Sablin 
(U.R.S.S.) medalia de bronz.

☆
Zeci de mii de spectatori au fost 

înșiruiți ieri de-a lungul circuitului 
de la Hachioji pentru a urmări cursa 
ciclistă individuală de fond cu ple
carea în bloc. La startul acestei în
treceri, care s-a desfășurat pe o vre- 
me mohorîtă dar călduroasă, ‘iu 
fost prezenți 138 de alergători re- 
prezentînd 35 de țări. Ei au avut de 
acoperit 8 ture de circuit a cîte 
24,354 km, în total 194,833 km.

Clasament: 1. Marîo Zanin (Ita
lia) (medie orară 41,770 m), meda
lia de aur; 2. Kjell Rodian (Dane
marca) 4h39’51”65/100, medalia de 
argint; 3. Walter Godefroot (Bel
gia) 41139’51 ”74/100 medalia de 
bronz.

JUDO

Seria succeselor japoneze continuă 
la judo. Joi, în cadrai categoriei 
„grea", japonezul Isawo Inokuma a 
intrat în posesia titlului olimpic.

Canadianul Alfred Rogers (130 
kg) a cîștigat medalia de argint, iar 
medaliile de bronz Silvikadze 
(U.R.S.S.) și Kiknadze (U.R.S.S.).

BOX

Turneul de box se încheie astă- 
seară la Korakuen. Vor urca în ring 
cei 20 de finaliști la cele 10 catego
rii de greutate. Meciurile se anunță 
deosebit de interesante la sfîrșitul 
lor urmînd a fi cunoscuți noii cam
pioni olimpici.

BASCHET

Astăzi amatorii de baschet vor cu
noaște echipa cîștigătoare a turneu
lui. In finală, se întîlnesc echipeje 
S.U.A. și U.R.S.S., neînvinse în me1 
ciurile susținute pînă acum.

SCRIMA

Ieri au fost desemnate echipele 
de sabie calificate în sferturile de 
finală ale probei care vor avea loc 
astăzi cînd se va cunoaște și echi
pa campioană olimpică. Echipa țării 
noastre se numără printre echipele 
care vor fi prezente la aceste „a- 
salturi" datorită victoriilor obținute 
cu 10—6 în întîlnirea cu Anglia și 
cu 9—2 întîlnirea cu Australia. Din 
echipa țării noastre fac parte Csipler, 
Vintilă, Drîmbă și Mureșanu.

înv sferturile de finală echipa
R. KP. Romîne va întîlni Franța. In 
celelalte . meciuri se întîlnesc: 
U.R.S.S. — S.U.A.; Polonia — Ger
mania și Ungaria — Italia.

CĂLĂRIE

La centrul de echitație de la Bajo- 
koen s-a disputat proba Marele Pre
miu de dresaj care a reunit echipe 
din 9 țări. Medalia de aur a reve
nit echipei Germaniei — 2558 punc
te. Au urmat în clasament Elveția 

-— 2526 puncte^— medalia de argint, 
U.R.S.S. — 2311 puncte — medalia 
de bronz.

VOLEI

In penultima zi a turneului mas
culin de volei echipa Japoniei a în
vins cu scorul de 3—0 (15—6; 
15—9; 15—8) echipa țării noastre. 
Alte rezultate: Ungaria — Coreea 
de sud 3—2; Cehoslovacia — Olan
da 3—1; U.R.S.S. —- R. P. Bulga
ria 3—0; Brazilia — S.U.A. 3—2. 
Astăzi echipa rornînă joacă cu
S. U.A.

Echipa leminină a R. P. Polone 
a întrecut cu 3—0 (7, 6, 8) selec
ționata R. P. Romîne. In urma a- 
cestei victorii, echipa poloneză 
cîștigat medalia de bronz, reprezen
tativa R. P. Romîne clasîndu-se pe 
locul 4.
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