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Noul an școlar 
al mvățămîntului de

sus-
de

pen-

In cursul acestei luni și-au înce
put activitatea cercurile și cursurile 
din sistemul învățămîntului de partid 
de la orașe. Pregătirea deschiderii în 
bune condițiuni a învățămîntului de 
partid a constituit o preocupare 
ținută din partea organizațiilor 
partid din Valea Jiului.

In organizarea învățămîntului
tru anul școlar 1964-1965, orientarea 
Organizațiilor de partid a fost îndrep
tată spre extinderea formelor supe
rioare de studiu, în mod deosebit a 
celor în care se studiază problemele 
economice.

Față de anul trecut, numărul 
cursanților cuprinși în forme supe
rioare a crescut cu peste 1 000. Pen
tru diferite categorii de intelectuali 
s-a organizat' studiul individual, a 
crescut numărul celor care urmează 
cursurile universității serale de mar
xism-leninism de pe lingă Comitetul 
orășenesc de partid Petroșani.

Organizarea învățămîntului s-a fă
cut în așa fel îneît să corespundă cît 
mai bine cerințelor concrete din în
treprinderi și instituții, sarcinilor ac
tuale puse de desăvîrșirea construcției 
socialiste. Nu s-a mai 
extinderii numărului 
cursuri, ci, pe baza 
judicioase, s-au creat
vățămînt în funcție de numărul de 
propagandiști corespunzători, înlatu- 
rîndu-se în mare măsură practica de 

un număr 
avea posi- 
propagan-

mers pe linia 
de cercuri și 

unei analize
Forme de în-

cu 
a 
cu

de membrii și

a crea multe cercuri 
mic de cursanțî, fără 
bilitatea asigurării lor 
diști bine pregătiți.

Un număr însemnat
candidați de partid, de tovarăși din 
activul fără de partid, care nu au 
fost cuprinși în . cercuri și cursuri, 
vor audia în mod organizat cicluri 
de conferințe.

Pregătirea temeinică a anului de 
învățămînt este o condiție principa
lă pentru buna desfășurare a muncii 
în cercuri și cursuri. Odată însă, cu 
deschiderea învățămîntului. preocupa
rea cea mai de seamă a organelor 
și organizațiilor de partid trebuie să 
fie îndreptată spre asigurarea unui 
conținut bogat de idei și sporirea 
eficacității învățămîntului.

întregul învățămînt de partid să 
fie axat pe însușirea temeinică a teo
riei marxist-leniniste in strînsă legă
tură cu practica construcției socialiste 
în patria noastră; el trebuie să-i aju
te pe cursanțî
fundă a politicii științifice a partidu
lui nostru, să-i 
plinirea ei, Învățămîntul de 
trebuie să aducă o mai mare contri
buție la educarea comunistă a oame
nilor muncii, la însușirea trăsături
lor moralei socialiste, la combaterea 
atitudinilor înapoiate față de muncă.

în înțelegerea pro-

mobiiizeze la înde- 
partid

necesar ca 
să militeze

învățămîntul da 
mai mult pentru 
socialiste, pentru

Este 
partid 
întărirea disciplinei 
creșterea gradului de conștiință a ce
lor ce muncesc, ceea ce trebuie să-și 
găsească expresia în traducerea în 
viață a politicii partidului, a sarci
nilor de producție.

Criteriul de apreciere a calității în- 
vățămîntuhii de partid, a eficacității 
sale, este modul în care acesta con
tribuie la educarea cursanților și la 
mobilizarea lor în vederea îndeplini
rii hotărârilor, sarcinilor puse de 
partid în toate domeniile de activita
te. De aceea se cere ca învățămîn
tul de partid să fie strâns legat de 
viață, de sarcinile concrete economi
ce și politice trasate de partid.

îndeplinirea acestor cerințe depinde 
în măsură hotărîtoare de munca 
propagandiștilor, de felul în care 
organizațiile de partid conduc și în
drumă activitatea acestora și a cursan
ților. Studierea materialului bibliogra
fic din operele clasicilor marxism- 
leninismului, din documentele partidu
lui nostru are o însemnătate deosebi
tă pentru ridicarea calității învăță
mîntului. Problemele/ teoretice însă 
trebuie să fie dezbătute în legătură 
cu sarcinile concrete. Acest lucru șă 
stea în atenția fiecărui propagandist. 
Pentru aceasta este necesar ca pro
pagandiștii să fie informați cu regu
laritate asupra sarcinilor ce stau în 
fața organizațiilor de partid, a "în
treprinderilor respective.

Sarcinile sporite care stau in acest 
an în fața învățămîntului de partid 
impun ridicarea nivelului muncii pro
pagandiștilor, perfecționarea continuă 
a metodelor lor de muncă.

Activitatea propagandiștilor să fie 
îndreptată spre găsirea celor mai a- 
tractive, mai eficace metode de 
ducere a convorbirilor. O mare 
portanță are în această 
toda referatelor, metodă 
folosită 
curi de tip superior din 
Lupeni. Expuneri ale propagandiștilor 
însoțite de planșe, grafice, axarea dis
cuțiilor pe sarcinile practice, lega
rea de viață a tezelor teoretice con
stituie mijloace care fac convorbirile 
mai atractive și duc la dezvoltarea 
interesului cursanților pentru partici
parea la dezbateri.

Perfecționarea metodelor de muncă 
ale propagandiștilor depinde de pre
gătirea lor periodică. Participarea tu
turor propagandiștilor la seminariile 
de pregătire bilunare este o condiție 
de seamă a îmbunătățirii desfășurării 
învățămîntului. Acest lucru este insă 
uneori scăpat din vedere de către u- 
nele organizații de partid. Așa se ex-

anul trecut în

direcție 
care a 
cîteva

Petroșani și

Citiți în pagina

• Ședința comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru indus
tria chimică

• Evenimentele din Bolivia
• Canalul navigabil Volga- 

Marea Baltică a fost dat 
în exploatare

• A 41-a aniversare a Repu
blicii Turcia

CURS PENTRU 
SALVATORII MINERI

In cadrul stației de secu
ritate minieră din Petro
șani s-au organizat cursuri 
pentru instruirea și califi
carea salvatorilor mineri. 
Cursurile au fost începute 
— pentru șefii stațiilor de 
salvare la 1 octombrie a.c., 
iar pentru membrii echipe
lor de salvare vor începe 
la l noiembrie.

Cursurile pentru șefii sta
țiilor de salvare la care 
participă toți inginerii și 
tehnicienii cu problemele de 
salvare minieră din exploa
tările miniere din țară au

ca scop principal uniformi
zarea instructajului, verifi
carea cunoștințelor salaria- 
ților exisfenți și instruirea 
a noi specialiști în lucrările 
de salvare.

La aceste cursuri au loc 
pregătiri atît teoretice cit 
și practice, accentul punîn- 
du-se îndeosebi asupra cu
noașterii folosirii aparatelor 
noi de salvare și anexelor 
lor, folosirea aparatelor de 
reanimare de tipuri noi, a- 
parațelor de verificat etan- 
șietatea etc.

Consfătuire cu cititorii, 
colaboratorii și corespondenții 

voluntari
Redacția ziarului Drumul 

socialismului, în colaborare 
cu redacția ziarului Steagul 
roșu, organizează, astăzi, 
30 octombrie o consfătuî-

re cu cititorii, colaborato
rii și corespondenții volun
tari. Consfătuirea va avea 
loc la orele 17 în sala clu
bului C.G.V.J. din Petro
șani.

La farmacia nr. 39 din Lupeni lucrează 
vodă Dalia. Iat-o preocupată de prepararea medicamen
telor prescrise pe o rețetă.

Vă prezentăm

și tînăra Za-

1

In atelierele I.R.T.A. din
Petroșani lucrează cu 
multă răspundere, aple- 
eat deasupra strungu
lui său, și tinăru! Cer- 
nat Petrii. El este apreciat 
drept unul dintre cei mai 
buni strungari. El a venit

aiei de la o școală specială, 
care l-a ajutat să devină 
un muncitor bun. Simțind 
grija statului nostru socia
list, atenția colectivului în 
mijlocul căruia muncește, el 
se bucură din plin de roa
dele muncii sale.

D 
o

Dimineața la ora șapte cină se ridică din pat, Dănuț, 
puștiul de cinci ani alergă la chiuvetă, răsuci jluturașul 
de la robinet, dar lichidul incolor nu țișni ca alte dăți cu 
un jet puternic.

— Mămico, nu curge apa!
...Plouase toată noaptea. Rafale de vini încărcate cu pi

cături mari de apă izbeau cu furie in geamuri. Afară era 
apă destulă, numai pe. conducte nu venea apa...

Cind ieși ■ din casă, maistrul Ștark Francisc de la sec
ția apă a l.C.O. Petroșani pricepu dintr-o ochire că zi
lele ce vor urma vor fi zile de muncă fără întrerupere. 
Ploaia căzută din abundență peste noapte umflase albiile 
rîurilor șl giratelor. Furioase, apele ieșite din matca lor 
obișnuită avariaseră grav instalațiile de captare și aduc- 
țiune ale sistemului de alimentare cu apă, la Petroșani, 
la Lupeni, la Uricani. Lichidul dătător de viață iși In- 
trtrupsese drumul obișnuit piuă la așezările omenești șl 
acum cufgea in voie antrenat de apele umflate ale p'tr.ate- 
lor devenite riuri. Se punea problema unei intervenții ur
gente pentru a da cel puțin provizoriu, apă orașelor. Fără 
apă nu era pline, nu era mincare. Echipele de intervenție 
constituite adhoc din personalul de serviciu al secției apă 
a l.C.O. Petroșani, au luat drumul captărilor de apă. 
Avarii mari se produseseră la sursele de captare. Acolo 
trebuia intervenit mai întîl. Cite 18—20 de ore echipele 
au lucrai la refacerea drenurilor, a porțiunilor de con
ducte rupte sau literalmente smulse și tlrite <țe ape, a 
instalațiilor de clorinare, a traversărilor pe sub pîraiele 
umflate, a căminelor de linie. La Jieț, la captarea de pe 
pirlul Braia, la Toplița — Uricani, pretutindeni echipele 
de intervenție rapidă au luptat din răsputeri cu 
apelor. Omul a fost mai puternic. A învins natura. 
U ore de muncă încordată și continuă, conducta 
de aducțiune de la Jieț a fost refăcută, drenurile
cuie, instalația de clorinare refăcută. Petroșani, Petrila, 
aveau apă la obiectivele mai importante, Lupeniul a 
avut apă după opt ore de la începerea operațiunilor, 

Uricani după 12 ore. Se refăcuse ce 
era mal important, dar populația o- 
rașelor nu avea apă suficientă. Apa

I. CIOCLEI

furia 
După 
veche 
refă-

(Continuare in pag. 3- a)

Dna dintre echipele de ajustaj și montaj din U.R.U.M.P. este condusă 
de către priceputul meseriaș Popescu Victor. Recent acestei echipe i s-a 

încredințat o lucrare specială. Tovarășul Soymosi Alexandru, șeful secției 
mecanice, a venit în atelier cu schița comenzii respective să discute cu 
tovarășul Popescu și membrii echipei sale asupra lucrării încredințate.

i

prima șarja ia 
oțelăriei noi, la 
numai cuptoare 
60 tone. Acum

cep-.
Hu- 

cu o 
însă 

e-

Cea mai mare oțelărie a țării
De departe se zăresc 8 coșuri, 

a căror înălțime atinge aproape 
100 metri, străjuind ca niște falnice 
sentinele mulțimea de bale' imen
se. Așa arată noua oțelărie Mar
tin a Hunedoarei cea mai mare 
,.fabrică de metal din țară“.

Pînă în luna mai 1958, cind a 
fost elaborată 
torul nr. 1 al 
nedoara erau 
capacitate de
aici, în cetatea de foc a țării, 
xistă numeroase cuptoare de 185 și 
4<1O tone fiecare.

Am poposit de curînd pe plat
forma de lucru a cuptoarelor. De 
acolo se văd în toată complexita
tea lor agregate și instalații rea
lizate la un înalt nivel tehnic, toa
te caracterizate print'r-un grad ridi
cat de mecanizare și automatizare.

Sub puterea focului, lava incan
descentă de oțel fierbe continuu. 
Cuptoarele produc zi și noiapte fă
ră întrerupere. Pe platforma de lu
cru și în cabinele de comandă oțe- 
larii, înfruntînd trepidațiile halei, 
temperatura ridicată, conduc cu mul-

tă competență procesul tehnologic, i 
Cuptoarele de măre capacitate, ț 

unice în felul lor în țară, au ce- ' 
rut din partea constructorilor side- 
rurgiști calități 'deosebite : califica
re. pricepere, răspundere, iar oțe- 1 
larilor măiestrie și siguranță în 
exploatare. Dorința de a întruni pe 
deplin aceste calități a transformat ■ 
noua oțclarie hunedoreană într-o a- ' 
devărată școală a muncii. Cei vîr- 
stnici împătășesc cu căldură tine- . 
rildr din experiența lor și, cu toții, J 
studiază cu sîrguință, însușindu-și ' 
noi cunoștințe tehnice. Oțelari pri- 
cepuți, căliți în lupta cu dogoarea ! 
oțelului incandescent, ca maiștrii 1 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii. Șo- , 
cialiste, Aurel Stanciu și Eugen Da- 
miandiu, prim-topitorii Avram Opriș 
și Ion Baștea, inginerii Nicolae 
Sintimbru și Cornel Deheleanu sînt 
neobosiți promovatori ai noului, ai 
tehnologiei avansate de elaborare

A. ZAHAR IE
Corespondent Agerpres pentru regiunea'

Hunedoara

(Continuare in pag. 3-a)

(Continuare in pag. 3-a)

Sudori harnici
Muncitorii din atelierul de sudură 

electrică și autogenă al 1.1.S. Viscoza 
Lupeni se străduiesc zi de zi ,să dea 
lucrări de bună calitate, lă diferite 
reparații. In 'prezent, • la secția a V-a 
sq realizează o serie de lucrări im
portante cum sînt: reparația capitală ■ 
a mașinii de filaj, prin încărcarea 
cu sudură electrică a axelor ■ uzate 
de bucșe, iar la mașina de răsucit 
se încarcă, cca. 300 de găuri tot 
prin sudură electrică. Totodată, se 
vor mai executa cu sudură autoge
nă 300 buc. tamburei, iar; la; mași
nile de depănat tot încărcarea prin 
sudură autogenă a 30 dispozitive 
din fontă pentru automate.

In realizarea acestor lucrări se e- 
vidențiază tov. Lauran Ladislau, 
Capriș Vașile, Beudean Nicolae; Sq- 
codol Nicolae care dau dovadă de 

.pricepere și curaj la diferite lucrări 
mai complicate, ca și maiștrii din 
atelierul mecanic.

IONICI IOAN 
BANA STAN . 
corespondenți .
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Pregătirea la nivelul
₽• «dres» Grupului școlar minier 

din Petroșani a soait zilele trecute 
o șerteeare din partea Ministerului 
-Minelor și Energiei Electrice, Direc
ția personal șl învăță mini. Scrisoa
re» 9 fost prelucrată în cadrul con
siliului pedagogic cu toate cadrele 
didactice ale școlii. Bucuria celor 
ce »u așcuitaH a fost nemărginită. 
Sr» și normal, prin ea, ministerul 
folteita conducerea școlii, întregul 
corp didactic al grupului școlar pen- 
tru rezultatele obținute în procesul 
Inateuetiv-educativ, pentru obținerea 
titlului de șpoală friiniașă pe 
M.M.E.E. pe anul școlar trecut. A- 
ceastă scrisoare a fost trimisă și 
redaefiei noastre. In astfel de situa
ții e normal ca să intereseze mijloa- 
»ote, metodele care »u dus la obți- 
BSrea acestui succes. De aceea am 
pornit pe urmele acestei scrisori și 
iată ce am aflat:

In anul școlar 1963—1964 procen
tul de promovabilitate a elevilor a 
fost 90,46 la sută, iar din aceștia 
mai bine de jumătate au încheiat a- 
ПНІ școjar cu medii între 7 și 10. 
Este deșigur un procent care îndrep
tățește njîndria colectivului grupu
lui școlar minier. La aceasta o con
tribuție de seamă și-a adus-o în 
primul rînd conducerea școlii, lnțr-o 
discuție avută cu tovarășul Biro. 
Martin, directorul grupului școlar, a- 
cesta ne spunea : „(inducerea șco
lii a avut în vedere două probleme 
mai mari și anume: în primul rînd 
Cunoașterea de către toate cadrele 
didactice a documentației școlare din 
care fac parte planurile și progra
mele școlare, iar în al doilea rînd, 
asigurarea unei predări calitative și 
aprecierea reală a cunoștințelor acu
mulate de către elevi, ținînd seama 
de puterea lor de asimilare și cerin
ța programei".

Intr-adevăr conducere» grupului 
șgplsr a insistat asupra modului de 
fetoemire a planificării calendaris- 
țiee gî a indicat ca ea să cuprindă, 
materialul didactie folosit la lecții, 
inclusiv lucrările de laborator, ex- 
CUrsiile de studii, vizitele 1» între
prinderi etc. Odată stabilite, acestea 
»U fost discutate în cadrul comi
siilor metodice. Cele mai bune pla
nuri de lecții au fost prezentate ca
drelor didactice cu mai puțină ex
periență pentru a învăța din ele, 1 
pentru a șți cum trebuie întocmite. 
Această metodă a dat rezultate bu
ne în ridicarea nivelului predării și

C.arrieLi Ora de gospodărie
în jurul orei 8. Din toate col- 
Aninoasei copiii mergeau gră-

Ere 
țurile 
bițT spre școală. Nițaș Rodica dintr-a 
V-a C, după се-și așeză grijulie căr
țile și caietele în servietă, ceru 
mamei sale să-i dea pachetul pre- 

Qlld 
.1 li 

nece- 
avea

K“”t pentru oi a de gospodărie. Q. 
tea ajunse la școală văzu oă 

celelalte colege au adus cele 
»are orei de gospodărie. Una 
cartofi într-o pungă, alta a dus ceapă, 
două aveau ulei în cîte o sticlă, iar 
altele oțet etc.

— Știi, abia aștept șă vină ora de 
gospodărie — spuse Rezmiives lulia- 
П» colegei șale. Mie îmi plaee gra- 

Să gătesc și pe mămica o aiul 
Й1п|е în treburile gospodăriei.

Și mie îmi plac aceste ore o 
»»i^ijr$ Cristea Doina — o elevă hsr- 
llte» și îndemînatieă. Șînt curioasă 
țum va reuși salate pe care 
îovița astăzi s-ș pregătim-

☆

Spre una din sălile de la
1 tul coridorului Șeolii general?
ț »nl din Aninoașa se îndrepta un atol 

de fote. Curînd ieșiră de acolo și 
în sala de vizavi. De țhda 
parcă erau altele nu cete di- 

Cu șorțuri albe și bonete -ri
de aceași culoare, fetele au

vom

capă-
de 8

trecură 
wmsta 
Minte, 
pretate
trwcot în sala de gospodărie. Acolo 
erau așteptate de tovarășa profesoa
ra Lețensan Lucreția.

a irtșușirii cunoștințelor de către 
elevi.

Dintre diferitele tipuri de lecții 
ținute de profesori, cea mși adecvată 
s-a dovedit a fi lecția mixtă- Insu- 
șindu-Și metodologia de predare a 
unor asemene» lecții, majoritatea 
profesorilor s-au străduit să respecte 
Verigile de bază: verificarea cunoș
tințelor din lecția precedentă, comu
nicarea subiectului și scopului lec
ției noi, expunerea noului material, 
fixarea cunoștințelor și temelor pen
tru wsă.

Un accent deosebit a-a păs pe ve
rificarea orală a cunoștințelor ele-! 
vilor care are drept scop, pe de o 
parte, informarea profesorului în le
gătură cu pregătirea elevilor, iar pe 
de altă parte verificarea efectului 
predării. In cadrul comisiilor meto
dice s-au dezbătut probleme ah me
todicii verificării cunoștințelor elevi
lor, cum și în ce măsură se pot ob
ține răspunsuri bune, stimularea gîn- 
dirii logice a elevilor, legarea cu
noștințelor teoretice de practică etc.

In ceea ce privește predarea s-a 
folosit atit metoda expunerii Și a 
conversației ей și expunerea combi
nată cu conversații. Jn timpul pră
dării s-a seris pe tablă schema su
mară a lecției întocmită cu ajuto
rul elevilor. Pentru » înlătura învă
țarea meeanleă, profesorii au Idila- 
tat 1» lecții asupra modului cum as 
deduc formulele, spjielttnd eentribu- 
ți» elevilor, a cunoștințelor acumu
late de ei în alte ore șl la alte p- 
bieete.

Peptru a veni njii mult în ajuto
rul elevilor s-a efectuat un volum

ADUNARE RE UNITATE
Zilele trecute, la Școala generală 

de 8 ani m. 2 din Petroșani a avut 
loc adunarea pentru alegerea nou
lui președinte de unjtate. Potrivit 
tradiției, în fața careului format din 
sute de pionieri s-a citit din Jurna
lul untgții cele mal Importante ac
tivități desfășurate în cursul anului 
școlar trecut. Au urmat apoi Vii dis
cuții care au scos în evidență acti
vitatea desfășurată de către coleeti- 
vul de conducere al unității. Vorbi
torii au apreciat eă pionierii care 
au făcut parte din acest colectiv 
și-au făcut conștiincios datori». Pu
pă încheierea discuțiilor s-a trecut 
la propunerea noului președinte 
unității. Primul care a cerut să

«I 
ia

— Așa cum am anunțat ora tre
cută, astăzi vom învăța să pregătim 
salata orientală — le aminti tova
rășa prpfemrâ.

Imediat în sala amenajată pentru 
orele «te gpspedăîte începu a forfotă 
neobișnuită, Toate elevele din clasa 
a V-a G aflate de față aveau de lu
cru.

Două șu pornit să aranjeze rafturile, 
altele puneau cartofi la fiert, Cîteva 
curățau ceapa, iar altele șe îndelet
niceau cu pregătirea vaselor necesa
re preparării salatei, Toată lume» era 
bine dispusă și făcea cu plăcere ceea 
ce i se indica.

Tovarășa profesoară trecea de la 
o elevă la alta explicîndu-i fiecăreia 
ceea ce are de făcut. Curînd, prin 
contribuția tuturor, salata orientală 
a fost terminată. Potrivit tradiției o 
etevă a așezat masa, iar în pauza ca
re a urmat acestei pre, micile gos
podine au servit salata preparată de 
ete № aeșa oră de gospodărie.

în 
lîn- 

dez.
Și

sporește puterea de ana li va a elevilor.

simplu. El 
caracter in- 
este iuțeli- 

inventiv, 
umor, lup
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de gr». 
I» el ea»
A de’1» 
generală

matică 
a 111-a
Șco»la
de 8 ani nr 3 
din Lupeni.

Fiecare oră de gospodărie le oferă 
elevelor posibilitatea șă învețe să 
prepare mîncăruri ș»u conserve gus- 
tosse. la ajută să se deprindă eu 
îndeletnicirile gospodărești și astfel, 
șș vină în ajutorul părinților lor cînd 
este nevoie

cerințelor
mai mar» de ore de consultații și 
meditații, care a-au ținut eu regula
ritate. Totodată, pentru o mai bună 
instruire practica, profesorii școlii 
au fost repartizați pe întreprinderi 
și exploatări pentru a sprijini colec- 

îndrumare a

instructivă, o

și cu exemple eon- 
elevilor. De un real 
această privință și 

organizația U.T.M.

și exploatări pentru a 
tivul de conducere și 
practicii.

Alături de munca 
atenție deosebită s-a acordai laturii 
educative. In cadrul erelor de djri- 
ginție s-au dezbătut o serie de teme 
ca „Despre prietenie", vCe înseam
nă disciplina conștientă", „Despre 
comportarea civilizată" și altele ea
re au fost însoțite de un bogat ma
terial ilustrativ 
crețe djn viața 
folos a fost în 
colaborarea eu 
cu care conducerea școlii a întoc
mit ЦП plan comun da acțiune. Re
zultate deosebite în munca instruc- 
tiv-educativă au obținut o serie de 
profesori ca tovarășii: Nașca iuliu, 
Hîndoreanu Nicolae, Mitrică Dianu, 
Dobreșcu Constantin, Legrand Iosif. 
Sîrbu Sofropie, Szabo Zoltan și 
alții care s-au pregătit zi de zi pen
tru lecții, ș-au străduit șă transmi
tă cunoștințe cît mai multe și mai 
temeinice elevilor, au contribuit la 
dotarea cu material didactic 
ratagrelor și cabinetelor.

Toate acestea au făcut 
ca ingiructiv-ediicativă, 
școlar minier Petroșani, să 
nă rezultate bune.

în mun-
Grupul 

șe obți-

ea 
la

с. COTOȘPAN

» fast pionierul Fenypdi 
președintele detașamentutur

propun ca președinte al u-

în afara

Fenyodi a 
I și de cei- 
detașamep- 

cuvîntul lor 
și noi caii-

șuvlntwl 
Zoltan, 
nr. ?.
- Eu . .

pltății noastre pionierești pe ionică 
Marca». El a fost conducătorul uni
tății și în anul șe°ter trecut Toți 
coi de față știu că este un elev frun
taș te învățătură, disciplinat, activ, 
constituind un exemplu personal attt 
în activitatea lui din școală cît și 
în comportarea ce o are 
școlii.

Propunerea pionierului 
fost susținută cu căldură 
telți pionieri, din toate 
te|e care au ținut ca în i 
să scoată la iveală noi 
tăți ale celui propus.

Datorită calităților și activității 
sale, pionierul Ionică Mircea dfn 
clas» a VII-a A a fost ales, în una
nimitate, președinte al unității de 
pionieri.

După ce s-a dat citire planului 
de activitate pe anul școlar în 
curs a urmat un bogat program ar
tistic te care și-au adds aportul 
pionieri tatentați din toate detașa
mentele.

ж x
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Repartizarea sarcinilor 
in școală
ea vteltînd
o casă oa-
Ьігоц să
plăcută a

a atinge un astfel 
presupus ca întrea- 
șe desfășoare cu
ea directorului îj
linie cele mai mari 

dea

Ni se întîmplă deseori 
un oraș, trecînd pe lîngfe 
recarțs sau intrigd înțr-un 
fim izbiți de înfățișarea 
lucrurilor șj, cuprinși. de încintare.
să exclamăm cu admirație • „ce mi
nunat 1 Aici ?e vede ea locuiesc gos
podari cu gusturi algae!“.

Școala, ca instituție de instruire și 
educare, este a doua familie pentru 
ejevi și de aceea trebuie să șe ase
mene cu o gospodărie armonios or
ganizată- Pentru 
de niye| este de 
ga activitate să 
precizie. Evident 
revin pe aceasta 
sarcini. El știe că trebuie șă 
sarcini fiecărui prolesdr și șă asigu
re îndeplinirea lor, că repartizarea 
coperetă a sarcinilor trebuie făcută 
în funcție de cerințele școlii, de spe
cialitatea cadrelor didactice, de sfera 
preocupărilor lor, așa îneît fiecare 
să-și aducă contrihuția la îndeplini
rea obiectivelor ce stgu în f»f» șco
lii, să se evite supraîncărcare» uno
ra și lipsa de solicitare a altora.

Intr-o mare măsură repartizarea ju
dicioasă a sarcinilor se realizează 
prin planul general de muncă al 
școlii.

Țjnînd seama de criteriile anunțate 
mai sus am avut în vedere ca nici 
un profesor sau învățător sa nu aibă 
mai mult de trei sarcini și mai pu
țin de două. Spiritul de dreptate și 
echitate care a stat la baza reparti
zării sarcinilor a constituit un serips 
stimulent pentru fiecare om.

Procedînd astfel, am renunțat la 
practica supraîncărcării celor care 
„pot aricit" și la neglijarea celor 
care „și așa nu au aptitudini". In 
fond, fiecare om se formează în 
legătură nemijlocită cu practica, dîml 
piept cu greutății?.

N-am să insist asupra probleme 
lor legate de conținutul procesului de 
învățămînt, ci voi ilustra cu eîteva 
exemple unele aspecte privind activi
tatea extrașcolară a cadrelor didactice 
șj organizarea taunai administrative.

Pin experiența anului școlar tre
cut am tras concluzia că nu este 
suficient șă i se repartizeze, de pil
dă, unui profesor sarcina de respon
sabil al unui cerc de elevi și cu asta 
ne-am absolvit 
buie lucrat în 
înțeleagă înțîi 
Profesorul care 
principal cultivarea interesului pentru 
studierea matematicii de pilde, va 
pleca în nțod necesar dg la suges
tiva prezentare a istoriei matematicii, 
urmată de evocarea vieții unor ma
tematicieni iluștri. In fine, dacii ac
tivitatea sa va fi clădită - pe princi
piul plecării de la ușor la greu, de 
la simplu la complex roadele muncii 
nu vor întîrzia să șe vadă.

Organizarea proceselor literare 
cadrul cursului de literatură, pe 
gă trezirea unor emoții puternice, 
voltă interesul pentru lectură

de orice grijă. Tre- 
așa fel ca acesta șă 
scopul muncii saje. 
își va fixa ca obiectiv

ab-

anii 
ant 
țte

N-am neglijat nici personalul admi
nistrativ și de îngrijire. Așa cum pre
vede și Regulamentul școlar »ni tre
cut din acest an la întocmirea „Re
gulamentului de ordine interioară" ca
re cuprinde instrucțiuni precise cu 
privire la conținutul muncii persona
lului administrativ, didactic 
tutor și de îngrijire,

Unele lipsuri semnalate în 
trecuți proveneau din faptul ca 
gajații școlii nu erau suficient 
edificați asupra îndatoririlor lor și de 
aceea șe manifestau multe deficient^ 
în activitatea lor-

Regulamentul dp ordine interioară, 
facgj printre altele, o precizare de o 
deosebită însemnătate arătînd că, 
alături de cadrele didactice, ceilalți 
salariați ai școlii participă în mod ne
mijlocit la educarea tineretului școlar 
prin exgmplul lor de conduită mo
rală, prin atitudinea ireproșabilă și 
prin îndeplinirea cu conștiinciozitate 
a îndatoririlor pe linie de serviciu.

Pentru ca munca lor să aibă un 
caracter cit mai concret, conducerea 
școlii organizează săptămînal scurte 
„consfătuiri de producție" cu prilejul 
cărora se face bilanțul activității din 
aăptămîna trecută și se stabilesc în 
linii mari obiectivele muncii pe 
săptămîna următoare.

Qrganizînd astfel munca în școa
lă, cei doi directori beneficiază de 
mai mult timp pentru intensificarea 
controlului asupra muncii desfășurate 
sub toate aspectele.

Cșle arătate pînă aici sînt rezul
tatele unor experiențe confirmate de 
practică și impuse de necesitatea ca 
activitatea din școală să 
nizată pînă în cefe mai 
nunte.

E și firesc să fie așa 
sutele de amănunte pe care le pre
supune munca din școală cer rezol
vare la timp, fără pauze și fără amâ
nări.

prof. NICOLAE CHERG1U 
director, Școala medie Petrila

fie orga- 
miei amă-

pentru că

GĂRȚI PENTRU СОРЦ

Prejpeleae"
de ION CREANGĂ

Basmul „Uănilă Prepeleac" eșfe 
inspir»! dintr-un motiv popular bine 
cunoscut. Dănîlă Prepeleac, un om 
sărac, pleacă de-acasă, alungat de 
sărăpie și ajunge în împărăția lui 
Scaraoțchi. încercările grele pe care 
le frece eu bine arată că este un 
om inteligent, cu dragoste de viață, 
că el crede în puterea omului. De 
fapt, Creangă zugrăvește în aeeaată 
poveste o frîntură din vremea lui, o 
adevărată nuvelă din viața de la 
țară. Ființele supranaturale, temute, 
crude, sînt reduse la proporții mfci, 
fiind satirizate cu ascuțime. Prostia 
lor ieșe la iveală în contrast eu in
teligența și voioșia lui Dănîlă Pre
peleac, care reușește șă scape tea
făr de pe tărîrnurile de dincolo, să

se întoarcă în fa
milia sa numeroa
să, încărcat de 
bogății.
* Dănîlă Prepe
leac este de fapt 
omul 
are un 
tegru, 
gent, 
plin de 
tind eu greutățile 
vieții fără să șe 
laude.
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Organizația de bază din secția 
fruntașă a uzinei

Adunarea generală а сдаші?й- 
lor din secția construcții metalice 
de la Uzina de reparat utilaj minier 
Petroșani pentru darea de seamă și 
alegerea noului birou, a analizat 
munca depusă de organizația de 
partid pentru mobilizarea colectivu
lui, secției la îndeplinirea sarcinilor 
Ce-i revin. Cifrele cuprinse în darea 
de seamă privind realizarea și de
pășirea sarcinilor de producție la 
numeroase sortimente, au sintetizat 
sprijinul prețios pe care metalurgiș- 
ții secției îl acorda minerilor.

La data ținerii adunării, colecti
vul secției avea depășit planul de 
producție la piese de schimb cu 18 
ta SMtă, la triburi de aeraj și con- 

' steueții metalice сц 9 la sută, iar 
Іа utilaje cu 4 la sută. De aseme
nea, meseriașii secției au obținut în 
acest an realizări de seamă și în ce 
privește confecționarea de armături 
metalice și sțîlpi de abataj. L* pre
țul de cost ș-a realizat o economie 
mai mare cu 127 000 lei față de an
gajamentul anual, ceea ce arată că, 
avînd în frunte comuniști cum sînt 
Kovacs Alexandru, Lupu Victor, 
Bărbuș Leanca, Munteanu Alexan
dru, Nicu Constantin, Moise Mihai, 
Carașea Aron, Maghiara Vasile, 
Kiss Teofil șă mulți alții, colectivul 
secției a depus o activitate rodnică.

Colectivul secției construcții me
talice e fruntaș pe uzină. Aceasta 
datorită faptului că organizația de 
partid și-a îndreptat atenția spre 
'«ele verigi ale activității secției de 
eare depindea în primul rînd îndepli- 
airea cu succes a sarcinilor econo
mice- Comuniștii au ajutat munci
torii secției să înțeleagă eă succe
sele minerilor în lupta pentru mai 
mult cărbune depind și de ei, de fe- 
hil în care colectivul secției asigură 
exploatărilor miniere armăturile și 
6ttlpu necesari susținerii în subteran, 
piesele de care au nevoie.

Dar ceea ее a caracterizat lucră
rile adunării generale a fost grija 
pentru ridicarea nivelului activității 
politice a organizației de bază. In 
acest scop numeroși participant la 
discuții au reliefat lipsurile care 
sui există, de a cărcr remediere or
ganizația de bază, noul birou tre
bui* să se preocupe îndeaproape.

După un
Izvorîte din grija partidului și gu

vernului față de om, asigurările de 
stat, au sarcina de a veni în ajutorul 
asiguraților accidentali plătind ч-te atît 
în cazul asigurărilor mixte de per
soane cit și în cagul asigurărilor pen
tru cazuri de accidente, un procent 
din suma asigurată egal cu gradul 
de invaliditate stabilit de medicul ju
diciar sau comisia medicală.

Analizînd munca depusă pentru dez
voltarea asigurărilor în trimestrul Ш 
1964 la inspectoratul orășenesc 
A.D A.S. Petroșani rezultă că din to
talul celor 101 organe nescripțice de 
care se folosește inspectoratul pen
tru realizarea sarcinilor ce-i revin, 
numai un procent de 45 la sută s-au 
achitat cu cinste de sarcini realizînd 
planul dat de inspectorat. Un pro
cent destul de însemnat — 55 la su
tă — din numărul organelor neșerip- 
tîce nu s-a achitat de sarcini. La 
inspectoratul Petroșani sînt organe 
nescriptice care merită toată atenția 
și toată lauda. Acestea lună de lună 
și trimestru de trimestru realizează 
planul primit In frunte* celor mai 
buni menționăm pe lar.cu Lupu și 
Mina Lupu care de cînd lucrează la 
inspectoratul Petroșani, au avut re- 
xultate din cele mai frumoase deși 
împreună au cel mai mare plan pe 
inspectorat. Rezultate bune a obți
nut și tov. Zit* Balumiri care acti
vează la mina Dflja, Strqe fctena ’n 
orașul Petroșani, Ion Mircea de la 
mina Petrila, Staneiu Elena. Franț 
Maria și Otto Gerghely de la mina 
Vulcan, Olteanu Florentin, Szabo Iri
na. ТцЬогзку Ana, Podari Maria, Mi
hai Casotă. Anton Niculescu și al- 
t«-

Nu se poate spune același lucru 
daspre tov. Gheorghe Ivan care )u- 
craață la S.T.R.A., Vasile Kispal de 
la I.O.I.L. sectorul Livexeni, Felicia 
Cbsmaecu de la P.T.TJt Petroșani, 
flhaua Dumitru da 1* C-C.V.J. Petro- 

Mâi în darea de seamă, cât și în dis
cuțiile purtata
Alexandru, Toth 
Sereș Iulian și 
atît conducerea 
rile grupelor sindicale nu au făcut 
totul pentru înfăptuirea propunerilor 
făcute de muncitori in adunările lu
nare ale grupelor sindicale. Organi
zația de bază n-a luat la timp mă
suri pentru remedierea acestui tapt. 
S-a subliniat săi unete brigăzi dm 
secție nu ap putut să-și îndeplineas
că ritmic sarcinile de plan din cau
ză că mi au fost la timp aprovizio
nate eu materialele necesare. Neș- 
provizioiiitfea cu materiale s-a făcut 
simțită îndeosebi în cadrul brigăzi
lor ce lucrează la confecționarea 
stâlpilor de abataj, armături T. H., 
iaele pentru tuburi flanșate și altele. 
S-a mai arătat că sînt cazuri cînd 
și sudorii duc lipsă de anumite fe
luri de electroni, lucru ce influien- 
țează negativ ritmicitatea produc
ției. S-au manifestat neajunsuri și 
îh ее privește ordinea și buna or
ganizare a producției. Spațiul deși 
mic al secției, nu «te folosit întot
deauna rn rnpd ration?!, piesele și 
materialele la care se lucrează sînt 
uneori așezate ia voia întînjplării, 
fără ca ele să fie stivuite și aranjate 
Ia locurile de muncă. c 
de bază n-a analizat 
maiștrilor în ce privește 
podărire a secției.

Ѳ altă sarcină deosebit 
tantă stabilită de adunarea de ale
geri, este desfășurarea unei largi 
munci politice și organizatorice pen
tru îmbunătățirea calității produse
lor. Ș-a arătat eă uneori trebuie 
orectate anumite lucrări datorită 

calității necorespunzătoare. Dacă bi
roul organizației de bază ar fi atras 
din timp atenția conducerii secției 
spre a antrena pe toți maiștrii la 
controlul calității producției, dacă 
s-ar fi desfășurat o susținută muncă 
politică pentru îmbunătățirea calită
ții producției, succesele colectivului 
ar ii fost mult mai frumoase, iar re- 
clamațiile privind calitatea «or pro
duse din partea exploatărilor minie
re puteau fi evitate. Unii maiștri ai 
secției nu au urmărit ou destulă 
răspundere ealitatea produselor pe

de tovarășii Arcz 
Iuliu, Moise Mihai, 
alții s-a arătat că 
secției cit si birou-

Organizatta 
activitatea 
buna gos-

de impor-

trimestru
șaori, Petruța Moeiotar de la Ex
ploatarea Minieră Vulcan și alții, ca
re n-au avut o preocupare perma
nentă pentru realizarea planului pri
mit de la inspectorat, unii din ei lip
sind de la datorie în ziua plăților 
la ebiective, astfel îneît asigurații 
să rămînă cu restanțe, iar Inspec
toratul Petroșani șă nu-și realizeze 
planul pe trimestrul III 1964 1ц ra
mura asigurări mixte de persoane de- 
cît în proporție de 98,65 la șută.

Conducerea inspectoratului Petro
șani, trebuie să analizeze mai temei
nic activitatea responsabililor care 
nu și-au îndeplinit sarcinile în tri- 
mestul III, să-i 
instanță să ia 
ce se dovedesc 
lor, pentru 
1964 să nu 
depășit.

ajute, iar în ultimă 
măsuri contra celor 
sub nivelul sareini- 
planul pe trim. IV 
numai realizat ci și

ca 
fie

ен. cogheci

Turnarea planșeelor do baton pe sini biocarib лщН* aten
ție. Echipa iui Stanca Nicotee de pe șaatâarui Vulcan tounta кніе prefa
bricate da calitate Ш.

faze de lucru, n-au fjeut toiul pen
tru a ajuta practic, ia locurile de 
muncă, pe tinerii meseriași absol
venți ai școlilor profesionale, Secția 
simte încă lipsș unui controlor de 
calitate, cel existent neputind 
față sarcinilor mari pe care le 
întărirea luptei pentru calitatea 
ducțjei este una din sarcinile 
diate ce stă în fața organizației dp 
bază.

Lucrările adunării generale, 
punerile făcute de tov. Kovacs Ale
xandru, Cozma loan și alții în vede
rea întăririi grijii pentru calitatea 
lucrărilor, pentru îmbunătățirea mun
cii maiștrilor, îndeplinirea ritanioă 
a planului de către fiecare brigadă, 
etc., constituie un îndreptar prețios 
pentru activitatea de viitor « noului 
birou șl organizației de bază.

Adunarea generală a subliniat că 
deși s-au obținut realizări impor
tante, trebuie luptat în continuare, 
ppfltru noi succese pe calea perfec
ționării procesului de producție, ri
dicării productivității muncii, redu
cerii prețului de cost în vederea 
realizării cu succes a sarcinilor ce 
stau în fața colectivului.

Adunarea 
pus în fața 
cinl noi, de 
sarcini vor 
ntte, deoarece aici, în secția fruntașă 
a uzinei muncesc și luptă comuniști 
căliți în marea bătălie pentru spri
jinirea activității minerilor.

Adunarea generală a ales notil bi
rou al organizației de bază. Ca se
cretar a fost reales tov. Voinici 
Ștefan.

DUMITRU GAGfiAN 
secretarul comitetului de partid 

de la U.R.UM.P.

generală de alegeri a 
organizației de bază sar- 
mare răspundere. Aceste 
fi cu siguranță îndcpli-

I
i

Noul an școlar al Invățămîntului ie partid 
organizațiile de partid au obligația 

de a lua toata măsurile spre a asi
gura prezentarea tuturor propagandiș
tilor la seminariile de pregătire.

P unind in centrul atenției proble
mele esențiale ale invățămîntului de 
partid — conținutul, eficacitatea — 
organizațiile de partid din Valea Jiu
lui vor reuși să îmbunătățească des
fășurarea invățămîntului, ceea ce se 
va reflecta în creșterea conștiinței 
socialiste a celor ce muncesc, in în
deplinirea cu tot mai mult succes a 
sarcinilor puse de deșăvîrșirea con
strucției aocWiste.

(Urmare cun pag. l-a)

plică faptul că de la primele se- 
minarii de pregătire unji propagan
diști au lipsit. Cei mai mulți pro
pagandiști care 
la „Viscoza" 
Petroșani, E.
ganizațiile de 
șui Petroșani 
la fabrica de pîine, I.C.O., 1.0,1,L„ 
mina Dîlja. Absentarea de la pregă
tire face ca propagandiștii respectivi 
să 
re

lipsesc șînt de 
Lupeni, C. F. R. 

M. Vulcan, din or- 
partid din ora- 

între care cele de

nu cunoască temeinic felul în b«- 
să conducă convorbirile. De aceea,

A P
(Urmare din pag. l-a)

distribuia după un regim sever, 
a alimentă- 
același ritm. 
Start) Fran-

se
Lucrările de restabilire 
rii cu apă continuau In

Oameni ca maistrul 
tise. instalatorii Hebedean Ștefan, 
Beucă Vasile, Costescu Andrei, Be- 
lei Valeria, Bora Vasile, Bor tron?

Magazinul de fertile „Rodiea" din Petroșani se bucură de o bună apre
ciere.

IN, CLIȘEU; GpaUnaș Maria, una din văzătoarele magazinului „Ră
dică", servind o ctietrtă

Cea mai mare ofelârie a tării
(Uunare din pag. l-a)

»w; .................

tar 
pro

a metalului. Din frămîntarea 
pentru ridicarea permanentă a 
ductivității agregatelor a izvorît me
toda nouă de sudare și reparare a 
vețrelor la cald, generalizată în ‘ 
scurt timp la toate oțelăriile Mar
tin din țară. S-a născut o nouă 
tehnologie de lucru la efectuarea re
parațiilor curente a vețrelor. Și 
astfel timpul de staționare a cup
toarelor s-a redus de la 4 la sută, 
la numai 1,5 la sută. Preocupările 
pentru scurtarea duratei de elabo
rare a șarjelor, pentru perfecționa
rea metodelor de turnare a oțelului 
lichid, pentru îmbunătățirea calită
ții producției se concretizează în 
realizări deosebite, căci gîndirea co
lectivului, maturitatea profesională 
a oamenilor, îmhinate organic cu 
neastîmpărul în căutarea noului, 
rodesc bogat. Iată да еда nphr: La 
mai puțin de o lună de la intra
rea în exploatare a cuptorului nr.

T

lean, Cimpeanu Vasile, Costinaș 
Ioan, Szabo Anton, Preda Nicolae 
ta lieț, Matei lan, lob losif, Voinea 
/ol ten, Creț Gheorghe, Zeleneak 
lean la Lupeni, Nagy Francisc și 
Manieanu Gheorghe la Urieani, eu 
lucrat ore in șir in apa pină mm 
sus de genunchi sau direct țn al
biile rlurilor uneori numai pe »- 
păite la refacerea urgentă a conduc- 
taler și instalațiilor de apt are.

...In casele noastre apa curge nor
mal ca și înainte. De aîie eforturi, 
de cită concentrație de voință a fost 
nevoie pentru aceasta, в lesne de în
chipuit. Dar oamenii nu eu dat îna
poi. Ei aveau împrejurul lor apă din 
abundență: și hainele le erau îmbi
bate cu apă f Și te uscau pe rlnd la 
foe. Dar orașele nu aveau apă și ei 
luptau ou stihia dezlănțuită pentru

■ ca apa să curgă normal in casele

Tastă lauda șoferului Boss Torni fă 
care zeci de are in șir a condus ma- 
fiita pe drumuri desfundate ori de-a 
dreptul prin albiile giratelor pentru 
a transporta la lacurile de interven
ție materialele necesare, sculele și 
еатыйі.

Prin eforturile lor unite в fost sa
tisfăcută g imperioasă cerință a 
populației arufticr din Valea fiului: 

7, cu o capacitate de 400 tone, a- 
gregatul a depășit indicii de utili
zare ai celorlalte instalații similare 
hunedorene. Cuptorul nr. 8, de ace 
eași capacitate, eu care s-a înche
iat recent construcția oțelăriei, se 
ridieă din punct de vedere a pro
ductivității la același nivel.

Pe frontul larg al bătăliei pen
tru mai mult metal se consemnea
ză noi cifre cu mare semnificație. 
Anul acesta, colectivul oțelăriei a 
elaborat în medie pe fiecare mp 
vatră de cuptor și zi calendaristică 
cu peste 2,500 tone de oțel mai 
mult față de realizările din anul 
premergător șesenalului. S-au înre
gistrat astfel cei mai înalți indici 
de utilizare a cuptoarelor din isto
ria oțelăriilor noastre. Ridicarea 
productivității agregatelor a făcut 
posibil depășirea planului de pro
ducție pe 9 luni ale anului cu pes
te 66 000 tone de oțel, cantitate de 
metal suficientă pentru fa Нгісщур 
a peste 14 600 tractoare. Tot s*i 
-multe mașini și utilaje, construct 
metalice, instalații petroliere își act 
originea în marile cuptoare ale 
Hunedoarei, care anul acesta dau 
patriei de 5 ori mai mult oțel de- 
cît producția întregii țări a anului 
1938.

1

PROGRAM NE RAM
31 octombrie

PROGRAMUL I. 7,45 Mutata u- 
șoară, 8,09 Sumarul presei, ВД6 <3m- 
țece și jocuri populare, 9,30 Forma
ții de muzică ușoară, 10,20 Din fol
clorul muzical al regiunilor patriei: 
melodii oltenești, 11,25 Opera „Zaide“ 
de Mozart, 12,03 Melodii populare, 
18,10 Răsfoind aibixnul operetei ro- 
mînești: „Culegătorii de stele" de 
Florin Gomișel, 14,10 Melodii dis
tractive, 15,30 Actualitatea literară 
în ziarele și revistele noastre, 16,te 
Melodii populare, 16,30 Muzică u- 
șoară, 17,00 Arii din operete, 18J35 

. Muzică ușoară de Radu Șerban, 
18,Ж Almanah științific, 18,50 Din 
cele mai îndrăgite melodii populare, 
19,20 Muzică de dans. 21,38 Pro
gram pentru iubitorii de romanțe, 
22,15 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II, 8,35 Opereta în ritm vioi, 9,03 
Muzică populară, 9,30 Roza vuitu
rilor (reluarea emisiunii din 28 oc
tombrie), 11,03 Soliști ai Tea teului 
de stat din Constanța, 11,30 Melodii 
de muzică ușoară, 12,30 Lecția de 
limba engleză. Ciclul II (reluarea 
emisiunii din 30 octombrie), 12,45 
Jocuri populare din diferite regiuni 
ale țării, 13,25 Soliști de muzică 
ușoară. 15,05 Din cînteceie și dan
surile popoarelor, 16,00 Soliști și or
chestre de muzică ușoară, 17,Ю Val
suri și polci interpretate de fanfară, 
18,30 Muzică populară, 19,05 Muzi
că de dans, 19,30 Capodopere ale li
teraturii universale: „Tragedia o- 
mului". Poem dramatic de Imn 
Madach. Prezentare de I. D. Bălan. 
20,00 Muzică ușoară, 20,10 Din *o- 
moara folclorului nostru, 20.40 Can- . 
țonete, 21,15 Cruță Lola Novakoviei
— muzică ușoară, 21,30 Muzică d₽

a
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comisiei репаапеыіе C.A.E.R 
pentru industria citi mică

tetre 20 și 24 octombrie a avut 
Ioc la Berlin cea de-a 21-a ședință 
a Gomisiei Permanente C.A.E.R. 
pentru industria chimică.

ha ședința Comisiei au participat 
reprezentanți ai Bulgariei, 
lovaciei, 
Romîniei, 
tice. In I 
participat 
Populare 
ba.

Comisia
ale grupelor de lucru în problemele 
proiectării și a utilajelor, precum și 
Й1 problemele industriei fotochimice

Cehos- 
R. D. Germane, Poloniei, 

Ungariei, Uniunii Sovie- 
calitate de observatori au 
reprezentanți ai Republicii 
Chineze și Republicii Cu-

a ascultat dări de seamă

și a stabilit principalele direcții ale* 
activității lor pe viitor.

Au fost discutate problemele a- 
dincirii colaborării între membrii 
C.A.E.R. în domeniul producției unor 
serii de produse chimice printre ca
re siliconi, coloranți organici, ageriți 
activi 
borate 
re.

S-a
de activitate al Comisiei pe anul 
1965.

Lucrările ședinței 
într-o atmosferă de 
țelegere reciprocă.

29 (Agerpres). 
în exploatare perma- 
navigabil Volga-Ma-

face legătura pe calea

de suprafață, și au fost ela- 
recomandările corespunzăfoa-

aprobat de asemenea, planul

s-au desfășurat 
prietenie și în-

A 41-a aniversare a Republicii Turcia
ANKARA 29 (Agerpres).
La 29 octombrie s-au împlinit 41 

de ani de cînd sub conducerea ma
relui om de stat turc și conducător 
al revoluției naționale împotriva 
feudalismului și intervenției străine, 
Mustafa Kemal Ataturk, Turcia a de
venit republică. Cu acest prilej în 
toate orașele și satele Turciei au loc 
manifestații consacrate acestei 
versări.
vernului 
ministru 
coroană 
Ataturk, 
kara, a

a unităților contingentului turc aflat 
în insulă. Cu această ocazie liderul 
comunității turce din Cipru, Kuciuk, 
a depus o coroană de flori la monu
mentul ridicat în memoria lui Ata
turk.

Canalul navigabil 
Volga—Marea Baltică 

₽a fost dat în exploatare
MOSCOVA 
A fost dat 

nentă canalul 
rea Baltică.

Acest canal
apei între Marea Baltică și marele 
fluviu european Volga. In locul ve
chiului sistem Marinski, legătura în
tre lacurile Onega și Cerepoveț, se 
face în prezent pe noul canal, care 
constituie cea mai lungă magistrală 
navigabilă artificială din Uniunea 
Sovietică. Lungimea sa este de 351 
km și depășește pe cea a canalelor 
Suez și' Panama luate împreună.

Noul canal navigabil, pe care cir
culă vase cu un deplasament de 
5 000 tone, dă posibilitatea organiză
rii transportului fără transbordare 
între porturile a cinci mări — Ma
rea Albă, Marea Baltică, Marea Cas- 
pică, Marea Neagră și Marea de 
Azov.

In cele cinci luni de 
de probă pe acest canal 
peste 3 500 de vase, din 
vase de mare tonaj.

exploatare 
au trecui 
care 500

Evenimentele cNn Bolivia
LA PAZ 29 (Agerpres).
Ultimele telegrame de presă sosi

te din capitala Boliviei anunță că 
joi s-au produs noi incidente între 
tnanifestanți și poliție. In orașul mi
nier Oruro, situat la 120 de mile sud- 
est de La Paz, poliția a deschis fo
cul asupra demonstranților minieri 
omorînd, potrivit primelor date între 
30 și 50 de persoane și rănind nu
meroase altele. Alte inoidente între 
demonstranți și poliție au fost înre
gistrate și la Cochabama, Sucre, 
Santa Cruz și La Paz. Intr-un co
municat al ministrului de interne al 
Boliviei se anunță că postul de ra
dio „Condor" este ocupat în prezent 
de către mineri. Comunicatul anunță, 
de asemenea, că mina „San Jose" 
din apropiere de Oruro a fost ocu

pată de demonstranți: Comunicațiile 
dintre Oruro și capitală au fost în
trerupte. Sindicatul muncitorilor mi
nieri a chemat la o grevă generală 
de 24 de ore, cerînd înlăturarea stă
rii excepționale. Demonstranții mi
nieri și studenți din Oruro au che
mat, de asemenea, la un „marș al 
libertății" spre Capitala Boliviei. Nu
meroase forțe polițienești și trupe 
au luat măsuri pentru a împiedica 
pe demonstranți să participe la acest 
marș. Agenția Associated Press in
formează că președintele Boliviei,1 X
Victor Paz Estenssoro, a avut о к 
trevedere cu comandantul forțelor 
armate pentru a pune la punct ac. 
țiunile ce trebuie luate în urma agra
vării situației din țară.

Guvernul Ian Smith examinează 
declarația guvernului englez

ani-
Joi dimineața membri gu- 
turc, în frunte cu primul 
Ismet Inonu, au 

de flori la mausoleul 
iar la hipodromul 
avut loc

O
Cea de-a 41-a

crearea Republicii 
bătorită și la Nicosia. In 
turc din capitala Ciprului

Inoidente între poliție 
Porto Rico

o paradă

depus o 
lui 

din An- 
militară

de Iaaniversare
Turcia a fost săr- 

cartierul 
a avut

loc joi dimineața o paradă militară

(«1

și studenți în
SAN JUAN 29 (Agerpres).
La Universitatea din San Juan 

(Porto Rico) au avut loc miercuri 
seara incidente între poliție și stu
denți, ca urmare a urtuî miting al 
studenților în cursul căruia s-a ce
rut acordarea independenței insulei 
și înfăptui-rea de reforme universitare.

Potrivit agenției Associated Press 
aproximativ 1 000 de studenți s-au 
bătut timp de două ore cu polițiștii, 
două persoane fiind rănite. Un aiito-

mobil al poliției a fost incendiat.
In cursul mitingului, organizat de 

Federația studenților portoricani care 
se pronunță pentru independență, nu
meroși vorbitori au 
tarea alegerilor de 
pentru desemnarea 
și au criticat ceea 
„statutul colonial"
Rico. Autoritățile au ordonat închi
derea universității pînă la alegerile 
de Ia 3 noiembrie.

chemat la boico- 
la 3 noiembrie 

unui guvernator 
ce au denumit 

al insulei Porto

VARȘOVIA. — Se apropie de sfîr- 
șit lucrările de construcție pe șantie
rul unuia dintre cele mai importante 
obiective industriale din R. P. Po
lonă — Combinatul hidroenergetic 
„Turow". Au și fost date în exploa
tare cinci turboagregate, avînd fie
care o putere de 200 000 kilowați.

BEIRUT. — Opinia punlică liba
neză protestează împotriva sosirii 
navelor flotei a 6-a americane în 
portul Beirut. Potrivit aprecierilor 
ziarului „Ad-Dunîa al Djadîda", vizi
ta navelor americane 
dicii independenței și 
țării.

aduce preju- 
suveranității

BUENOS AIRES. — Amiralul ar
gentinian Benigno Varela a decla
rat că forțele navale nu suit de 
acord cu reîntoarcerea în țară a fos
tului președinte Peron. Forțele na
vale, a subliniat el, nu vor permite 
întoarcerea lui Peron sub orice for
mă s-ar întîmpla aceasta.

NAIROBI. — Potrivit ziarului 
„Tanganika Standard", ambasadorul 
S.U.A. la Nairobi a declarat că a- 
jutorul pe care țara sa ii acordă 
Republicii Congo (Leopoldville) se 
cifrează la suma de 150 250 000 do
lari. El a mai 'spus că și : alte țări 
occidentale,' ca Belgia, Anglia și R. 
F. Germană acordă ajutor guvernu
lui condus de Moise Chombe.

PRAGA. — Academia de. științe a 
R. S. Cehoslovace editează în acest 
an 59 de reviste, într-un tiraj glo
bal de peste 1,5 milioane exemplare. 
Tirajul celor 106 lucrări științifice 
editate tot de academie se ridică la 
452 000 exemplare.

Anul viitor, în editura Academiei 
de științe a R.S. Cehoslovace vor 
apare noi reviste științifice.

HANOI. — Anul acesta, supra
fețele însămînțate cu orez de iarnă 
în R. D. Vietnam se ridică la a- 
proape 1 375 000 ha, cu 22 000 ha 
mai mult decît era planificat și cu 
aproape 30 000 ha mai mult decît 
suprafața însămînțată anul trecut.

Noi produse realizate de uzinele 
Bulgaria
unor cuptoare de încălzit, a unor noi 
modele de aspiratoare.

La fabrica de cauciuc sintetic din 
Kurilo a început producția azbestinu- 
lui, foarte rezistent la acțiunea abu
rilor, a uleiurilor

La Fabrica de 
Seylievo au fost 
cesta peste 70 de 
duse.

din R. P
și uzinele din R. P. 

fost realizate anul a- 
de produse noi. Fabri- 
din Varna a început 

centrifuge

SOFIA 29 (Agerpres).
In fabricile

Bulgaria au 
cesta o serie 
ca „Elprom"
producția unor mașini 
pentru uscarea rufelor. Noile mașini' 
pot usca 3 kg de rufe în 2-3 minute. 
Aceeași fabrică a început producția

și a acizilor, 
cabluri din orașul 
realizate anul a- 
tipuri de noi pro-

SALISBURY 29 (Agerpres).
După întrunirea Parlamentului sud- 

rhodesian, primul ministru Ian 
Smith a convocat miercuri într-o 
ședință extraordinară cabinetul său 
pentru a examina declarația guver
nului englez privind consecințele 
proclamării unilaterale a independen
ței acestei țări.

Citînd surse apropiate guvernului 
sud-rhodesian, agenția Associated 
Press relatează că primul ministru 
Smith și-ar fi exprimat intenția de 
a vizita Londra în următoarele două 
săptămîni, pentru a se întîlni perso
nal cu primul ministru al Marii Bri
tanii, Harold Wilson, înainte de a 
fi întreprinse acțiuni concrete în le
gătură cu problema proclamării in
dependenței. Smith, continuă agenția, 
speră că rezultatele referendumului 
din 5 noiembrie, precum și rezulta
tele consultării șefilor de triburi îi 
vor permite să negocieze pe o bază 
mai favorabilă cu guvernul englez 
în problema independenței.

Parlamentul sud-rhodesian a apro
bat extinderea stării de urgență pe 
încă o perioadă de trei luni înfr-unul 
din cartierele africane din Salisbu
ry. Starea de urgență a fost intro
dusă în acest cartier ia sfîrșitul lu
nii august ca urmare a nemulțumiri
lor crescînde ale populației africa
ne.

WASHINGTON 29 (Agerpres).
Guvernai Statelor Unite este preo

cupat de evenimentele din Rhode
sia de sud, se arată într-o declara
ție a Departamentului de Stat, în le
gătură cu intenția guvernului sud- 
rhodesian de a declara unilateral 
independența. Declarația exprimă 
speranța guvernului american că va 
fi găsită o soluție acceptabilă majo
rității poporului din această țară' șl 
că guvernul Rhodesiei de sud va 
continua discuțiile cu guvernul brita
nic. Totodată, declarația salută po
ziția adoptată de guvernul britanic 
în această problemă. 1

☆ ' •

LAGOS 29 (Agerpres).
„Organizația Unității Africane a 

hotărît deja măsurile ce urmează 
să fie luate, în cazul în care Rho
desia de sud își va proclama inde
pendența". a declarat Diallo Telli, 
secretar-general al O.U.A.. sosind 
miercuri în capitala Nigeriei, unde 
va prezida lucrările Comisiei pentru 
cooperare interafricană.

Diallo Telli a precizat că miniștrii 
afacerilor externe ai Senegalului și 
Algeriei au fost însărcinați de Oftj.A. 
să ridice problema sud-rhodesiană 
în fața Consiliului de Securitate al 
O.N.U.

ZOMBA: Evadarea fostului

Presa străină despre evenimentele la ordinea zilei
„Se prevede o victorie 

de proporții istorice 
a lui Johnson"

Sub acest titlu, ziarul „New York 
Herald Tribune", care pînă la actua
lele alegeri din S.U.A. a sprijinit tot
deauna pe candidatul republican, pu
blică un articol cu privire la pers
pectivele alegerilor de la 3 noiem
brie. din care extragem :

„Bazîndu-ne pe evenimentele pe
trecute în ultima săptămînă a cam
paniei electorale — scrie ziarul, — 
președintele Johnson pare să-și fi 
asigurat o majoritate în 23 de state 
întrunind 299 voturi ale electorilor — 
cu 29 mai multe decît majoritatea 
necesară pentru alegerea sa. Aceste 
date au fost prezentate de „Congres
sional Quarterly", o organizație de 
studii ziaristice care se bucură de 
mult respect la Washington. Tot
odată, președintele conduce în alte 
18 state care furnizează 145 de vo
turi ale electorilor. Chiar dacă în 
celelalte state considerate drept în
doielnice vor cîștiga republicanii, 
Johnson va fi desemnat ca președin
te pentru o nouă perioadă de 4 ani 
cu 444 voturi ale electorilor. S-ar 
putea ca majoritatea votului popular 
în favoarea lui Johnson să depă
șească cifra de 20 milioane.

Senatorul Barry Goldwater conduce

numai în trei state, unde dispune de 
27 de voturi ale electorilor. Singu
rul stat considerat ca sigur pentru 
Goldwater este Alabama".

„Wilson va merge 
singur"?

Problema colaborării dintre labu
riști și liberali în noul parlament bri
tanic, este dezbătută de ziarul en 
glez „The Scotsman" intr-un articol 
cu titlul de mai sus. Cercurile din 
conducerea partidului laburist, scrie 
ziarul, au făcut o primire foarte rece 
sugestiei parlamentarului laburist 
Woodrow Wyatt privind încheierea 
unui pact între partidele laburist și 
liberal pentru a asigura guvernului 
laburist o majoritate relativ confor
tabilă în viitorii ani.

In continuare ziarul arată că și 
premierul Wilson „se opune ferm și 
irevocabil unei asemenea idei. El ar 
fi înclinat să primească propuneri 
din partea Iui Grimond (Șeful parti
dului liberal — n.r.) referitoare la 
anumite forme de colaborare, dar el 
nu se va lăsa niciodată antrenat 
într-o tirguială în legătură cu aceas
tă problemă".

„The Scotsman" motivează refuzul 
lui Wilson prin aceea că „el crede 
că anul viitor se va putea prezenta 
cu asemenea realizări, îneît nu va 
mai avea nevoie de sprijinul liberal"...

Perioadă „preelectorală" 
în Belgia

După cum se știe, la 11 octombrie 
în Belgia au avut loc alegeri mu
nicipale, cu care prilej opoziția a 
obținut rezultate foarte bune, în dau
na coaliției de guvernămînt, partidul 
social-creștin (Lefevre) și socialist 
(Spaak). In legătură cu aceasta, 
ziarul francez „Le Monde" arată că 
pînă la alegerile legislative din luna 
mai anul viitor, m Belgia nu va 

exista un armistițiu", învingătorii în 
alegerile municipale voind să exploa
teze imediat succesul lor. Belgia 
„trăiește o perioadă preelectorală", 
spune ziarul. In aceasta situație, gu
vernul trebuie să facă față unei agi
tații sociale crescînde, care s-ar pu
tea concretiza printr-o grevă la ser
viciile publice, căci sindicatele re
clamă importante revizuiri ale sala
riilor"...

In continuare „Le Monde" arată 
că pentru a lupta împotriva dificul
tăților, au fost propuse o serie de 
măsuri „draconice", care însă nu s-au 
bucurat de aprobarea tuturor mem
brilor din guvern, și mai ales de 
cea a alegătorului belgian. Da aceea, 
subliniază ziarul, „miniștrii vor tre
bui să dea dovadă de curaj, dacă 
doresc să scoată țara din impas".

ministru
Henry Chipembere

ZOMBA 29 (Agerpres).
In capitala Malaviei s-a anunțat 

că fostul ministru Henry Chipem
bere, care s-a opus politicii promo, 
vate de primul ministru 1 lastings 
Banda, a evadat din localitatea Fort 
Johnston, unde avea domiciliu for 
țat.

Posturile de radio din Malavi anun
ță, de asemenea, că doi funcționar} 
superiori din Ministerul Informați
ilor au fost. demiși pentru ,,activi
tate politică îndreptată împotrivă gu. 
vernului".

întâlnirea miniștrilor 
de externe 

din țările nordice
REYKJAVIK '29 (Agerpres).
La Reykjavik a avut loc o întîlnire 

a miniștrilor de externe din cinci 
țări nordice — Danemarca, Finlanda, 
Islanda, Norvegia și Suedia — con
vocată cu scopul examinării unor 
probleme ce vor figura pe ordinea 
de zi a apropiatei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.

Intr-un comunicat publicat la 
sfîrșitul întîlnirii, miniștrii de ex
terne participanți au lansat chema
rea de a depune eforturi sporite în 
vederea interzicerii tuturor experien
țelor cu arma nucleară și realizării 
unui acord care să prevină răspân
direa acestor arme.
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