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Te simți bine în lumea cărților,
Cartea e un prieten foarte căutat și 
ia Dricarii.

CI bună aprovizionare
Pentru ca în magazinele de spe

cialitate din Valea Jiului să se gă
sească din abundență încălțăminte 
și mărfuri textile, colectivul de mun
citori din cadrul I.C.R.T.I.-uluî Pe
troșani nu precupețește nici un efort.

Prin strădania colectivului de aci 
plănui de desfacere a mărfurilor a 
fost realizat lună de lună și chiar 
depășit, iar planul pe 10 luni a fost 
îndeplinit cu 13 zile mai devreme. 
In acest fel oamenii muncii din Va
lea, Jiului au primit înainte de ter- 
m^'Mnărfuri textile și încălțăminte 
în valoare de peste 20 000 000 lei.

In această muncă, de aprovizio
narea la timp și cu mărfuri de bună 
calitate a unităților de desfacere,
s-au evidențiat responsabilii de de
pozite Paicu Gheorghe, Vîlceanu Con
stantin, Popescu Ion și Stelescu Petre. |

»
♦
* Program dedicat 
’ evidenfiafilor
v Alaltăieri după-amiază, formația 
» artiștilor amatori a clubului. mun- 
’ citoresc din Dricarii a terminat 
» repetițiile pentru un nou program
♦ de muzică populară romînească.
* Noul program intitulat „Cîntec și
* voie bună" va fi dedicat mineri- 
j lor evidențiati în întrecerea so- 
i cialistă. Intre melodiile de muzică 
» populară pe care le cuprinde pro- 
» gramul sînt incluse și eîntece din 
? . noul folclor al regiunii Hunedoara.

» Medalion literar
î Joi seara, la clubul sindicatelor 
j din orașul Lupeni a fost organi- 
t zat un medalion literar cu tema 
» „Lenin în octombrie". Cu acest pri- 
T lej mai mulți tineri au recitat poe- 
J zii despre Lenin, iar bibliotecara 
f clubului a prezentat fragmente din 
f activitatea revoluționară și viața
♦ lui, Lenin. Medalionul literar, s-a
* bucurat de o bună apreciere din 
? partea participanților.

■ Materiale de construcții
♦ Depozitele de materiale de con-
♦ strucții din Petroșani și Lupeni 
T cunosc în fiecare zi o mare aflu-
• ență de cumpărători. Materiale se 
j găsesc din abundență. Aproape în
♦

Lărgirea listei de mărfuri ce se vînd 
cu plata în rate

Ministerul Comerțului Interior a hotărît recent lărgirea listei de pro
duse care se vînd cu plata în rate. Astfel, mărfurilor care pînă acum se 
vindeau după acest regim li se adaugă: raglane impermeabile din țesă
turi „Tomis“ pentru femei, bărbați și copii, paltoane din stofă, diferite 
confecții din lînă pentru copii și adolescenți etc. O altă categorie de măr
furi care se vînd cu plata în rate o formează: aparatele de radio tipu
rile „Acord", „Melodia" și „Simfonia „ motociclete, motorete, scutere din 
import, biciclete cu motoraș, pianine din producția internă, stabilizatoare 

de tensiune etc. Magazinele comerțului de stat și cele ale cooperației de 
consum vor desface cu plata în rate biciclete cu motoraș și membrilor 
gospodăriilor agricole colective.

SE ÎNALTĂ DIGUL
Furia dezlănțuită a apelor Jiului 

a făcut multe pagube la Dîlja. Dar 
cu toate că malurile se surpau în 
valurile învolburate, digul de pro
tecție din amonte de pod a ținut 
piept: loviturile de berbece ale șu
voaielor turbate s-au spart de piep
tul de piatră al digului care a salvat 
locuințe, picioarele podului, terasa- 
mentul liniei ferate.

In prezent, după scăderea apelor, 
echipa lui Moldovan Gheorghe, din 
care fac parte Filip Nicolae, Birton 
loan și alții, apoi mecanicul de be-
tonieră și pohipă. Moraru State, ex-

Difuzoarea noastră 
voluntară

Colectivul pfeparației din Lupeni 
apreciază mult activitatea muncitoa 
rei Pișcoreanu Aurelia. Pe lîngă sar
cinile de producție, ea se ocupă în 
mod voluntar de difuzarea la timp 
a ziarelor proaspăt sosite, de spori
rea numărului de abonamente și de 
îndrumarea activității celorlalți difu- 
zori voluntari din secțiile uzinei.

Ajutată de tovarășii Tigoianu Flo- 
rea și Gyorgy Ștefan ea a reușit să a- 
boneze majoritatea muncitorilor din 
uzină la cîte două și trei ziare.

Printre cei abonați recent la mai 
multe ziare și reviste se număra și 
tovarășii Belcihean Ana. Mîndreanu 
Tudor, Csarvasi Nicolae, Firică loan, 
Stănculete Ioan, Juchi Sabin. Stru- 
lea Haralamb și Adămoiu Constantin.

G. I. FOLOP 
corespondent

ț 
« 

fiecare zi, în depozitele respective t 
intră importante cantități de ci-: « 
merit, var. humă, cărămidă, placaj * 
și alte materiale de construcții t ■ 
Zilele trecute în depozitul din Lu- J 
peni a intrat o mare cantitate de j 
țiglă. '

A cînfa frumosul *
In sala de ședințe a clubului sin- J 

dicatelor din orașul Lupem s-au a- * 
dunat miercuri numeroși oameni * 
ai muncii pentru a asculta confe- i 
rința intitulată „A cinta frumosul * 
înseamnă a-l cunoaște". Conferin- * 
ța a tratat interesante probleme 
de educație estetică și s-a bucurat * 
de multă apreciere din partea au- i 
ditorilor, i *

Comedie muzicală *
Recent, formația de teatru de pe 4 

lîngă clubul muncitoresc din A- * 
ninoâsa a pus în scenă, sub con- * 
ducerea instructorului Lany Eme- ț 
ric, comedia muzicală „Examenul * i 
de maturitate" de Verekey Zoitan. î )

Primele repetiții, la care au par- J ‘ 
ticipat Viski Margareta, Cozrna j ( 
Florica, Berei Ana, ■ lacob Nicolae, * j 
Miklos Nicolae și soții Iancu Si- ț 
mion și Anișoăra s-au desfășurat cu * 
succes,, realizîndu-se totodată un î 
deplin acord între jocul artiștilor * 
amatori și orchestră.

♦ 

cavatoristul Rădulescu Gheorghe, toți 
de la I.C.M.M., au început bătălia 
cu Jiul pentru continuarea construc
ției digului.

Datorită bunei aprovizionări a e- 
chipei de muncitori cu beton și bo
lovani de rîu, digul de beton ciclo
pic se înalță și înaintează cu cîte 
10 mc pe zi, urmînd ca încă în a- 
cest an să facă legătura cu podul, 
protejînd astfel de apele Jiului o 
parte apreciabilă de teren și - diverse 
construcții.

Diagrama rezistenței oțelului, indicată de aparate, pare a fi cea aștep
tată. Șeful laboratorului de rezistență a! U.R.U.M.P. — parcaș Nicolae și 
laboranta Bokoi Lidia cercetează rezultatul probei.

Instantaneu la Studioul Cinematografic 
„București"

Masive, dominînd împrejurimile cu 
impunătoarea lor arhitectură, clădi
rile Studioului cinematografic de la 
Buftea fură privirile trecătorului de 
pe șoseaua pierdută printre șirurile 
copacilor bătrini.. La prima vedere 
ai crede că te afli în preajma unei 
mari uzine în care oamenii dau for
me diferite metalului sau . asamblea
ză coloși in flăcări. Pe măsură ce te 
apropii însă, locul primelor impresii 
este luat de liniștea vegetală de 
veacuri a vechiului codru al Vlăsiei, 
de tăcerea gravă și adîncă a lacului 
de pe aceeași vreme, venit pînă în 
apropierea scărilor de marmură.

Am refuzat intrarea principală din 
cauza indicatoarelor luminoase „Păs
trați liniștea", preferind degajamen- 
tul comun pe unde se umplu și se 
golesc rînd pe rînd de decorurile 
moderne și de epocă cele patru pla
touri (mai există și un al cincilea 
pentru filmările combinate) ale stu
dioului. Împotriva liniștii de afară 
și de pe coridoare, interiorul platou- 
rilor cunoaște un ritm de lucru fra
pant, aproape industrial. Decoruri de 
toate felurile, mobilier căruțe, ma
șini etc. se nasc aici din miinile me
seriașilor studioului, și drumurile lor 
se întretaie mereu, intrînd sau ie
șind. din vastele platouri. Ca sigu
ranță nici o întreprindere nu are o

La I. F. Petroșani

RODNIC
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

întreprinderii forestiere Petroșani au 
obținut în lunile ce au trecut din 
acest an succese însemnate în reali
zarea planului de producție. Astfel, 
pe primele trei trimestre planul pro
ducției globale a fost realizat în pro
porție de 101,5 la sută, iar al pro
ducției marfă în proporție de 107.4 
la sută, depășindu-se planul valoric 
cu 313 000 lei la producția globală 
și 2 397 000 lei la producția marfă. 
La majoritatea sortimentelor s-au rea
lizat. de asemenea, prevederile pla
nului, iar la opt sortimente, printre 
care lemn de mină și cherestea ru
șinoase pentru exploatările miniere, 
bile manele pentru șantierele de 
construcții, s-a depășit sarcina de 
plan anuală.

Printr-o folosire rațională a me
canismelor forestiere, extinderea me
todei de lucru în brigăzi simple și 
complexe cu plata în acord global, 
planul productivității muncii a ’ fost 
realizat în proporție de 110,7 la sută. 
La aceasta a contribuit și extinderea 
instalațiilor cu cablu la fazele de

așa mare diversitate de specialiști 
și meseriași. De la sudorul electric 
la manichiuristă, de la zidar la eroi
lor, de la pasagiu la pictorul deco
rator, de la cizmar la arhitect și de 
la acesta la inginerul specialist în 
minunile chimiei — fiecare meserie 
iși are aici un reprezentant sau mai 
mulți. Platourile primesc uneori în 
imensitatea lor lucruri de-a dreptul 
senzaționale. Intr-unui din ele regi
zorul Jean Georgescu, cu persona
lul său auxiliar, a montat o adevă
rată stradă în pantă, pavată cu pia
tră cubică, o linie de tramvai cu 
cai, berăria de pe fosta stradă Cim- 
pineanu, case mari și arătoase cu 
prăvălii la parter, totul aidoma vre
mii lui Caragiale. Intr-un astfel de 
platou a fost reconstituită somptu
oasa sală a Operei „Scala" din Mi
lano pentru filmul „Darclee" și în
chisoarea din „Celebrul 702“, au în
căput 30 de limuzine necesare fil
mărilor la „S-a furat o bombă". Și 
dacă nevoia cere, o treaptă din po
dea deschide drum pentru filmările 
spectaculoase spre adîncul pămîn- 
tului.

Iii ciuda imensității platourilor, 
specialiștii au fost preocupați de e- 
conomia spațiului. întreaga meca
nizare, cu sute de cabluri și reflec
toare, este făcută la înălțimea pla

scos-apropiat a materialului lemnos, 
aplicarea tăierii la rînd în majori- 
lalea parchetelor piecum șt a...
tode care au dus la obținerea pe 
primele 9 luni ale anului a unui 
indice de utilizare a lemnului de lu
cru de 68,4 la sută față de 66,4 la 
sută planificat. Dotarea întreprinderii 
cu un număr sporit de fierăstraie me
canice și tractoare a dus la creșterea 
indicelui de mecanizare a fazelor do- 
borît-secționat și scos-apropiat, ia 
care planul pe 9 luni a fost depășit 
cu 2, respectiv, 7 la sută. Țin să 
subliniez că la aceste faze de lucru 
am atins și depășit indicii de mecani
zare stabiliți de Directivele celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. pen
tru anul 1965, respectiv de 50—55 la 
sută la doborît-secționat și scos- 
apropiat.

O atenție deosebită a acordat co
lectivul întreprinderii noastre și lu
crărilor de refacere a patrimoniului 
forestier. Astfel, planul anual de 
împăduriri a' fost îndeplinit încă din 
trimestrul II, iar lucrările culturi
lor în pepiniere prevăzute pentru a- 
cest an au fost executate în proporție 
de 80 la sută. Prețul de cost a fost 
redus cu 419 000 lei iar la beneficii 
s-a obținut o depășire de 601 000 lei.

încă din luna septembrie s-au. în
ceput pregătirile pentru noul an de 
muncă. Practica a dovedit că rezul
tatele ' bune dintr-un an sînt condi
ționate direct de pregătirile ce se fac 
încă în trimestrul. IV al anului ante
rior. In acest sens s-au luat o serie 
de măsuri printre care menționăm: 
eșalonarea parchetelor pe trimestre; 
întocmirea proceselor tehnologice și 
a devizelor de exploatare a parche
telor a căror exploatare începe în 
toamna acestui an ; executarea prin
cipalelor instalații de scos-apropiat a 
materialului lemnos din parchetele 
ce fac obiectul exploatării anului 
1965; recrutarea de muncitori în ve
derea creării de stocuri pe faze. In 
șapte parchete vom avea stocate 3 000 
mc lemn rotund de fag fasonat, 
1 200 mc în faza scos și 500. mc în 
faza apropiat.

Muncind cu elan, organizing bine 
procesul de producție cu toate greu
tățile provocate de inundația din luna 
trecută ne vom ac’nita cu cinste de 
sarcinile ce ne vor sta în față.

SIRBU MIRCEA
inginer șef I.F. Petroșani

fonului. Partea de jos rămîne deco
rului, actorilor, aparatelor de filmai, 
microfoanelor girafă si macaralelor 
Dolly.

La cele 5 platouri se adaugă sute 
de încăperi, ateliere, laboratoare pen
tru verificarea aparatelor de filmat, 
cabinele actorilor, regizorilor, cabi
ne de montaj, cabine pentru trans
punerea sunetului, cu aparaturi la 
cel mai înalt nivel tehnic, săli post- 
sincron pentru ^înregistrări de zgo
mote, o sală specială de vizionare 
în care pot fi urmărite filmele în 
orice fază de turnare s-ar afla ele. 
Cel mai înalt grad de tehnicitate îl 
ocupă însă cabinele duble de mon
taj, apoi o instalație denumită masă 
de mixaj care pune de acord cu 
imaginea de pe generic toate cele
lalte sunete pe care le deține o ban
dă de film.

Dacă ar fi să dăm niște caracte
ristici acestui studio, atunci acestea 
ar trebui să fie cu siguranță: Buf
tea — centrul școlar al cineaștilor 
noștri, Buftea — studioul bogatelor 
posibilități și, în sfîrșit, Buftea — 
un studio cinematografic despre ca
re se va vorbi tot mai des în lumea 
iubitorilor filmului.

AL. BRAD 
redactor la Agerpres



clasa a 
în fața

Elevii Gojocaru Viorica, Nistor Doina și Miron loan 
ѴШ-а A a Școlii generale de 3 ani nr. 2 Lonea pregătindu-ae 
Mrții pafltru ora de Istorie.

A R N E T

(IM I N A

In ce constă greșeala ?

Părinți grijulii"

mi-
de

Cărți pentru copil

Toamna aceasta, cu ruginiul pro- 
Qunțat al frunzelor, a adus schim- 
bSri nu numai în veștmîntul parcuri
lor, ci în însăși natura preocupărilor 
mele. Nu mai e toamna obișnuită 
de piuă acum. Pentru mine ea are 
un farmec inedit, fiindcă este a 
șaptea la numărătoarea anilor Adi
nei mele. O așteptam cu răbdare, 
dar și cu grija firească a părintelui 
care-și dă seama de 

.problemelor pe care le
prinderea copilului- din mediul fami
lial și încadrarea lui în atmosfera 
școlii.

Dar, in definitiv, trebuia să vină 
odată. Cu modificări de program, 

atitudine, cu proble- 
probleme

diversitatea 
ridică des-

cu corectări de 
me, cu multe 
ftfeȘtiute.

Neastâmpărata
W rînduri de rochițe 
doarmt în lădița ei, supărată că nu 

■J se mai dă nici o atenție.
Acum, Adina stă aplecată 

caietului pe-ale cărui rînduri 
șiruiesc, rotunde și egale, 
litere.

Mă obișnuisem să o văd jucîndu- 
S« în flecare zi cu Geta, fetița sprin
tenă și Vioaie, cu părul de culoarea 
nopții, care locuiește alături de casa 
noastră. Mă amuza nespus de mult 
cînd păpușile lor erau aspru pedep
site pentru „lăutate șl indiscipină".

Și iată că de cîtva timp nu se mai 
joacă împreună. Nu pentru că merg 
la școală sau ar avea de învățat prea 
mult, ci, pur și simplu, pentru că 
Geta e foarte ocupată.

Deunăzi am văzut-o venind de la 
școală. Cu pași mărunți și apăsați 
pășea grăbită, întoreînd din cînd în 
Cînd capul spre copiii de aceeași 
Vîrstă cu ea care abia ieșiseră pe 
poarta școlii într-o atmosferă de 
veselie cuceritoare. Ea pășea grav. 
Nu avea timp pentru așa ceva. Joa
ca o uitase de mult, fiindcă o aș
teptau preocupări majore.

Am oprit-o pentru că ceea ce ve
deam îmi sporea și mai mult nedu
meririle. Așa am aflat că în afară 
de obligațiile în calitate de proas-

păpușă cu

știute și

mai mul- 
șorțul ete

asnpra 
se în- 

primele

JJ
pătă școlăriță părinții i-au
un profesor care-i dă lecții de fran
ceză de două ori pe săpțămînă, iar 
odată pe săpțămînă face și lecții de 
germană cu un pensionar. ȘI unde 
mai pui că în alte două zile ia lec
ții de pian ! (Nu are ureche muzi
cală, dar... cine știe). Judicioasă fo
losire a timpului, n-am ce zice I

Începusem să mă dumiresc. Dar 
pentru a 
sfaturile 
întrebare
- Și

tor -
Adina ?

Cu pași mărunți și apăsați Geta 
s-a îndepărtat, aruncîndu-ml o. privi
re plină de reproș care-mi dădea a 
înțelege că doar „nu mai sîntem co
pii". Așa spune și mămica.

Am privit în urma ei pînă cînd, 
des’hlzînd poarta, s-a făcut nevă
zută.

Abia aeum înțeleg bine de ce nu 
se mai joacă cu Adina mea și de 
ce vine singură acasă. Nu mă 
miră nici paloarea feței și nici 
tîrzierile de la școală. Școală, 
fii de franceză, de germană, 
pian...

Așa se întîmpjă cînd părinții 
atît de „grijulii" cu timpul liber al 
copiilor.

angajat

vedea ce efect au asupra ei 
mele i-am adresat o ultimă

totuși — i-am spus ispiti- 
’-ai vrea să te mai joci cu

mai 
în- 

lec- 
de

sînt

N. ARGEȘEANU

extra-
Școlii 

s-a o- 
de a-

Activitatea exirașcohră, 
ml joc de educație

Organizarea timpului liber al ele
vilor ridică deseori probleme în fața 
educatorilor. De aceea, profesorii, în
vățătorii, trebuie să acorde mare a- 
tenție organizării activității 
școlare a copiilor. Conducerea 
generale.de 8 ani din Cimpa 
supat cu . mult discernămînt
ceastă problemă. Consultîndu-se cu 
elevii, ținîndu-se seama de preferin
țele lor, în cadrul școlii au luat fi
ință un cerc de limba și literatura 
romînă, un cerc al micilor mineri și 
altul al micilor naturaliști. In cele 
trei cercuri au fost încadrați zeci de 
copii. Prin activitățile ce se desfă
șoară în cadrul acestora, elevii do 
bindesc cunoștințe utile care îi a- 
jută în procesul de învățămînt.

Pauza se terminase. In cîteva 
ruite coridoarele Școlii generale 
8 ani din Aninoasa au devenit pus
tii. Pe ușa cancelariei ieșeau rină pe 
rind profesorii cu cataloagele sub 
braț, Indreptindu-se grăbiți spre cla
se. Profesoara Beldiman Lucreția 
s-a oprit un moment In dreptul ușii 
pe care scria clasa a Vll-a B, apoi 
a intrat.

Așezați în cele trei rînduri de 
bănci, unii elevi iși controlau ținu
ta, alții curățenia clasei. La intra
rea profesoarei s-a făcut liniște. Cu 
toții așteptau începerea orei de dlri- 
genție, ultima oră de curs din ziua 
aceea...

— Copii, precum am anunțat în 
ora precedentă, astăzi vom discuta 
despre modul in care învățăm folo
sind manualele și notițele luate la 
ore —- spuse diriginta venind în fața 
primelor bănci. Care dintre voi vrea 

să ne împărtășească din experiența 
lui in ceea ce privește pregătirea 
lecțiilor pentru ziua următoare ?

Mai multe mîini s-au ridicat.
— Să ne povestească elevul Gă- 

lăureanu cum iși pregătește lecțiile 
— ceru profesoara.

tin copil nu prea Inait, auzindu-se 
numit, se ridică,

— In fiecare zi, înainte da a în
cape să învăț, consult orarul. Știind 
ce ore am In ziua următoare citesc 
mai Intîi notițele apoi lecția din ma
nual. După ce am învățat lecția trec 
ta rezolvarea temelor la obiectul 
respectiv.

Pop, tu Cum procedezi ? -- se 
iar vocea dirigintei.
Eu altfel fac, preciza cel intre- 
Mai Intîi citesc o dată sau de 
ori lecția nouă din manual, 

a-i înțelege conținutul. După 
luat cunoștință despre ce este 
in ansamblul textului citit, 
lecția în fragmente și caut 

însușesc ideile fiecăruia din-

mai consult incă

sini

mo- 
To-

V AȚ 
temele. Notițele le 
o dală înainte de a pleca la școală.
Ele îmi reîmprospătează cunoștințele 
și îmi îngăduie să clarific problemele 
care s-au ivit pe parcurs. Citind no
tițele înainte de a pleca, am lecția 
proaspătă în memorie și dacă 
ascultat, răspund fără emoții.

Și alți elevi au vorbit despre 
dul in care-și pregătesc lecțiile.
varășa dirigintă a urmărit cu inte
res cele spuse de elevi iar la sfirșii 
a tras concluzia discuțiilor. Ea a 
arătat că ambele procedee se pot fo
losi dar că rezultate mai bune va 
da procedeul folosit de elevul Pop, 
lucru care se vede de altfel și din 
notele, de peste 7, pe care le-a obți
nut el în acest an școlar.

— Folosind in permanență in pre
gătirea lecțiilor afli manualele cit 
și notițele luate la orele de curs — 
a spus profesoara Beldiman Lucreția 
in încheierea orei de dirigenție — 
fiecare elev se va prezenta la școală 
cu lecțiile temeinic pregătite, cu te
mele corect rezolvate, obținind re
zultate bune la învățătură. Munca 
depusă acasă, pentru pregătirea lec
țiilor, va fi astfel răsplătită de no
tele bune primite de elevii scoși la 
răspuns, fapt care li va mulțumi ații 
pe ei cit și colectivul clasei.

V. MAN 11 CE AN®
despre cartea lui

„Alarmă ia Colțul vta
„Mă cheamă Niță și am ochii al

baștri". Așa mi s-a înfățișat și mie, 
mal la început, eroul statornic al 
tuturor povestirilor cărții. Nu știam 
mai mult despre el. E-am luat de 
mfnă — sau ei pe mine, tot ce se 
poate — și am pornit sfi căutăm în- 
tîmplări. „Cine caută, găsește" spu
ne o vorbă veche. Așa a și fost. Cît 
ai clipi, ne-am pomenit în luptă cu 
„Piratul", un motan chior și hap- 
sîn, care era cît ре-aci să ne devas
teze Colțul viu. Mai pe urmă, ne-am 
dus la pescuit și, închipuiți-vă» am 
izbutit să prindem în undiță un sa
vant, unul cît se poate de adevărat. 
Dar asta a fost floare la ureche pe 
lîngă goana după floarea aceea bu
clucașă, mușcata albă, oare trebuie 
neapărat să-și Ia locul pe balconul 
vecinei noastre. Ne-am făcut totuși 
timp să-i urmărim în secret pe trei 
prieteni ai noștri, „pedagogi" cu 
faimă, a căror victimă fusese Sile, 
un puști vioi și simpatic. Apoi...

Dar toate astea n-au prea mare 
importanță. Important e că l-am des
coperit pe Niță. Vreau adică să spun 
că 
lui, 
lui 
ten 
el și cusururi, dar mi-e

M-aș bucura mult să 
vouă vă este. Ce vreți...

mi s-au 
istețimea 

veselă și 
cu Niță.

dezvăluit treptat firea 
și hărnicia lui, inima 
bună. Am 
Mi-e drag.

rămas prie-
O fi avînd 

drag.
aflu eă și

auzl

bat. 
două 
pentru 
ce am 
vorba, 
impart 
să-mi
tre ele. Ciad îmi dau seama că mi-am 
însușit întregul conținut al textului, 
mai citesc o dată lecția in întregi
me apoi, spre a mă controla, o re
pet din cap. La sfîrșit citesc și no
tițele. Astfel, lecția însușită, după o 
scurtă pauză, mă ajută să-mi rezolv

■УУ.ТѴ 7Г
I

Despre tematicaEducația comu- 
nistă a elevilor 
se realizează prin- 
tr-un proces edu
cativ complex și de durată. Sarcina 
de a dirija și coordona acest pro
ces educativ se încredințează unuia 
dintre profesorii care lucrează cu 
clasa, profesorului diriginte.

In procesul muncii educative, diri
gintele clasei trebuie să colaboreze 
cu familia, cu organizația U.T.M. și 
de pionieri, să coordoneze activitatea 
întregului colectiv 
lucrează cu clasa.

Prin munca sa. 
sa contribuie la
concepției științifice despre lume și 
a trăsăturilor morale și de caracter.

noțiunilor și convingerilor morale, 
formarea deprinderilor de conduită 
de muncă conștientă în rindul e-

procesului de învățămînt, problema a- 
legerii temelor pentru aceste ore tre
buie să constituie o preocupare per
manentă a profesorului diriginte.

Temele 
plare, ele 
unui scop 
cesar ca
cunoască bine clasa pentru a ști ce 
teme și ее tipuri de lecții va folosi

nu trebuie alese la întîm- 
trebuie să fie subordonate 
bine determinat. Este ne- 
profesorul diriginte să-și

pedagogic care

dirigintele trebuie 
formarea bazelor

a 
la 
9‘ 
levilor.

Pentru realizarea acestor sarcini 
profesorul diriginte dispune de un 
sistem de metode și procedee. Ca 
parte componentă a acestui sistem, 
ora de dirigenție ocupă un loc cen
tral. Ea este chemată să rezolve u- 
nele probleme educative legate de 
viața clasei și de particularitățile 
de vîrstă ale elevilor, să contribuie 
la promovarea interesului pentru 
știință și cultură, la dezvoltarea ca
pacității de autocunoaștere, la ridi
carea nivelului ideologic și politic, la 
formarea unei atitudini juste față 
de muncă.

Datorită faptului că ora de dirigen
ție are uh rol deosebit în cadrul

’■Ț<;
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Copiii învață deprinderea de-a socoti din cele mai fragede vîrste. 
Iată un aspect de la o oră de aritmetică a clasei a П-a A de la Școala 
generală de 8 ani nr. 3 din Lupeni.

=

orelor educative
și să controleze dacă elevii citesc 
sau nu lucrările literare care le-au 
fost indicate.

Trebuie combătute în mod perma
nent unele porniri egoiste ale elevi
lor sau prietenia prost înțeleasă. In 
vederea realizării acestui obiectiv am 
ținut lecțiile: „Să nu fim egoiști, 
să ne ajutăm colegii' 1" și „Despre 
prietenie, tovărășie, colegialitate".

mestru cu tema ?
„Vreau să știu" în 
care pe 
sugestii 
probleme

baza unor 
ale ele. 

de știință

cunoaștem 
„Realiză- 

în

■ Alegerea femei o problemă de răspundere ■ Să 
formăm copiilor o concepție științifică despre lume 

■ Dezvoltarea patriotismului la elevi

pentru ca, într-adevăr, ora educativă 
să-l ajute permanent în realizarea 
procesului educativ.

Evident că nu vom discuta la cla
sa a V-a sau a VI-а despre norme 
de conviețuire socială ca atare, dar 
vom discuta despre unele trăsături 
de caracter ale omului de tip nou: 
despre cinate, curaj, sau despre mo
destie.

In felul acesta elevii vor cunoaște 
cîteva din trăsăturile de caracter ale 
omului 
pentru 
fluență 
clasele 
profesorul de limba și literatura 
mînă, profesorul diriginte trebuie 
indice lectura particulară a elevilor

de tip nou. Eroii cărților 
copii și tineret exercită o 
deosebită asupra elevilor 
mici. De aceea, împreună

in- 
din 
cu 
ro
șă

Pentru formarea deprinderilor colec
tiviste ale elevilor voi ține la clasa 
a Vf-a, la care sînt dirigintă, lecții 
cu temele: „Noi formăm un colec
tiv". „Ce este avutul obștesc și cum 
trebuie păstrat", „Să participăm la 
acțiunile obștedti organizate de clasă 
sau școală".

Formarea concepției științifice des
pre lume este o sarcină permanentă 
în munca profesorului diriginte. De 
aceea e necesar ca în cadrul orelor 
educative să fie combătute supersti 
țiile și misticismul. Pe bază de dis
cuții cu întreaga clasă se pot explica 
elevilor din clasele a V-a, a Vl-a, 
a VH-a în mod științific unele feno
mene din natură. Astfel, la clasa a 
VI-а am programat cîte o oră pe tri-

vilor se discută 
și tehnică.

In cadrul temei „Să ne 
patria" am ținut lecțiile: 
rile regimului democrat-popular
Valea Jiului", „Marile șantiere ale 
țării” și voi ține ’chiar in acest tri
mestru lecția : „Frumusețile și bogă
țiile patriei noastre". Toate aceste 
lecții au ca scop educarea elevilor 
în spiritul ^patriotismului socialist. 
S-ar mai putea adăuga aici lecții care 
să vorbească despre prestigiul de 
care se bucură fura noastră pe plan 
internațional atît din punct de ve
dere economic cît și din punct de 
vedere politic și cultural.

Urmărind formarea deprinderilor de 
muncă conștientă a elevilor, a cul
tivării sentimentului de dragoste 
față de muncă a elevilor se pot ține 
lecții cu următoarele teme.: „Studiu 
individual — condiție esențială a 
bunei pregătiri profesionale", „Mun
ca— o chestiune de onoare și e- 
roism" etc.

Acestea sînt numai cîteva din te
mele care trebuie să constituie subiec
tul orelor educative. Ele pot fi re
luate din an în an, deoarece nivelul 
de înțelegere al elevilor crește oda
tă eu vîrsta, cu trecerea dirttr-o clasă 
în alta.
Prof. EVDOCHIA B1COI PASCARU 

dirigintă, clasa a VI-а, Școala 
generală de 8 ani Iscroni

generale.de


Pc primai plan calitatea cărbunelui cecsiikabH!
Masa rotundâ organizată la LuperM pe această temă

Economisirea cocsului ia furnalele Hunedoarei este o problemă de 
mare actualitate pentru întreaga noastră economie națională. Ea suc
cesul ei, un însemnat aport trebuie să-1 aducă minerii Văii Jiului, în
deosebi cei de ia Lupeni, Uricani și Vulcan și preparatorii din Eupeni, 
colective care au datoria să asigure Hunedoarei cantități sporite de 
cărbune cocsificabil de bună calitate.

Pe această temă, la mina Lupeni a 
rotundă11 cu participarea reprezentanților 
redăm principalele probleme ridicate în 
viitor a calității cărbunelui cocsi ficabil.

fost organizată recent o „masă 
minerilor, fn pagina de față 
legătură cu îmbunătățirea în
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Măs&ri c# eficientă imediata

»Inițiativa trebuie extinsă
în fiecare abataj 

mă refer la proble- 
tehnic. Las aceasta

•«

vorbea tova- 
limitează nur

■ Eu n-am să 
mele de ordin 
pe seama tovarășului inginer Opriș, 
eatț;. este de față. Am să vprbese 
în schimb despre inițiativa „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat11. Ini
țiativa, după cum se știe, a fost pre- 

' luată de către brigada noastră de la 
minerii din Teliuc.

Gnd am înce
put să lucrăm fă 
ră vagonete de
cărbune rebutate. 
ne-am gîndit în
primul rînd că
producția noastră 
doara, că siderurgiștii de acolo tre
buie să scoată 
cocs de bună 
gîndit și alți 
fost că la noi, 
s-a încetățenit 
tele n-au întîrziat să se arate. Pre
ocuparea minerilor pentru calitate a 
sporit mult, iar unele brigăzi au 
făcut din asta un titlu de cinste.

Cum se pune astăzi problema ? 
După părerea mea, la noi în sector, 
ca și în altele, inițiativa mai tră
iește încă. Dar nA așa ca la înce
put. Treptat, ea a fost trecută pe 
planul doi, cu toate că organizația 
de partid și eindicatul amintesc une
ori de existența ei. Am să dau 
cîteva exemple. Sectorul nostru 
fost penalizat în acest 
tone de cărbune pentru 
remului de cenușă. Din 
titabț. brigada mea are

Petre Constantin 
iar brigada lui Ghioancă loan 
penalizată cu 1 030 tone.

față

GHIOANCA SABIN 
șef de brigadă, sectorul III 

Lupeni

fost

fost penalizată în pri- 
din acest an cu aproape 
de cărbune.
cărbunelui pe-a dat 

ultima vreme.

că in ultimul timp brigăzile sînt 
mai bine aprovizionate cu seînduri, 
iar podirea se face potrivit instruc
țiunilor. Calitatea va cîștiga mult 
prin asta.

O altă idee valoroasă, aplicată eu 
rezultate optime, s-a dovedit a fi 
săparea celei de a treia secțiuni la 
buncăre. Jn felul acesta, se evită 
total amestecarea

preparatorilor
Colectivul

Mitre abataje 
între mineri 
noastră este

noetru face legfite* 
și uzina cocsochidaică, 

și siderurgicii. Sarcina 
să preluam producție

VASILE VOICULESCU, 
inginer șef. — preparația Lupani’

ajunge la Hune-

din cărbunele nostru 
calitate. La fel au 

mineri. Rezultatul a 
la Lupeni, inițiativa 
repede, iar rezulta-

a
an cu 3 000 
depășirea ba- 
această 
700 de
800 de

can- 
tone,
tone 
este

Aceste

DUMITRU OPR1Ș, 
inginer șef al minei Lupeni

măsuri a căror 
simțită imediat.făcut

pe scurt la cîteva din

1a necesitatea reduce- 
de

cărbunelui cu ste
rilul Conducerea 
combinatului a ă- 
aprobat acest pro
cedeu, socotindu-1 
eficient. Urmează 
ca la toate abata- 
să săpăm numai

exemple dovedesc că atenția, 
de calitate a slăbit.

Situația creată în sector a 
discutată în biroul organizației de 
bază. Am ajuns ia cîteva concluzii. 
In primul rînd, ne-am gîndit să 
sporim răspunderea fiecărui miner 
față de calitate. In acest scop am 
început să discutăm la fiecare înce

put și sfîrșit de 
schimb care au fost 
rezultatele, cum se 
stă cu alegerea 
șistului vizibil. Atît 
șefii de brigăzi

cît și maiștrii trebuie să fie mai exi- 
genți, să nu admită abateri de la 
calitate. Și acest lucru trebuie fă
cut permanent nu sporadic, în cam
panii.

Experiența a dovedit că inițiativa 
este de mare importanță pentru ca
litatea producției. In prezent, însă, se 
pune problema ca ea să fie extinsă, 
să trăiască cu adevărat în fiecare 
abataj, indiferent de condițiile de 
lucru. Pentru aceasta propun ca or
ganizația de sindicat să găsească o 
formă mai potrivită de urmărire zil
nică a realizăilor fiecărei brigăzi în ce 
privește calitatea cărbunelui. Măsurile 
luate de conducerea minei expe
rimentarea podirii cu plasă de sîr- 

trei 
ne

Situația despre care 
rășuJ Ghioancă nu se 
mai ia sectorul HI. La toate sectoa
rele, cărbunele are. o oaJitate nu toc
mai satisfăcătoare. Din această cau
ză, mina a 
mele 9 luni 
12 0Ѳ0 tone

Calitatea
mult de gîndit în 
Conducerea mi
nei, comitetul de 
partid au discu
tat amănunțit si
tuația sub toate 
aspectele ei și au 
stabilit o seamă de 
eficiență s-a 
/Mă voi referi 
ele.

Pornind de
rii în continuare a consumului 
materia! lemnos, în partea vestică а 

sectorului III am experimentat nu 
de mult podirea cu plasă de sîrrriă 
dispusă dublu. După o perioadă de 
vreme s-a constatat că ea dă rezul
tate bune nu numai în ce privește 
consumul de lemn dar și în ce pri
vește calitatea. Acest nou procedeu 
de podire dă brigăzilor posibilitatea 
să evite amestecarea sterilului cu 
cărbunele. Metoda va fi extinsă la 
mai multe abataje. Tot la capitolul 
„podire11 vreau să mai adaug faptul

jele în pregătire 
astfel de buncăre, tor la cete vechi, 
în măsura în care există condiții 
prielnice.

Paralel cu aceasta, noi ne-am o- 
r.ientat și spre alte măsuri. E vorba 
mai întîî de îmbunătățirea ilumina
tului în toate 
apoi la mult 
lectivă. Avem 
intercalații de
îndeajuns aplicarea 
adecvate de pușcare, 
la sfărîmarea sterilului, la ameste
carea lui în cărbune. Maiștrii noștri 
trebuie să vadă în ce fel acest lucru 
se poate realiza concret, în funcție 
de natura stratului.

abatajele. Mă gîndesc 
discutata pușcare se- 
încă 
steril

multe locuri cu 
dar nu urmărim 
unor monografii 
care să nu ducă

brută, s-o preparăm și să 
cărbune cocsificabil de 
tate. v

Anul acesta, procentul 
în cărbunele brut a fost depășit 
Minerii nu au respectat nici granu- 
lația. Din această cauză, exploată
rile au fost penalizate. Colectivul 
nostru cere minerilor să respecte 
indicatorii calitativi prevăzut!. Pen
tru că, se știe, cărbunele brut ce 
mai puțină cenușă, înseamnă pentru 
noi posibilitatea ridicării randamen
tului la spălare și, implicit, livrarea 
cărbunelui cu un conținut redus de 
cenușă.

T.n ce privește colectivul nostru, 
situația se prezintă astfel. In centrul 
atenției preparatorilor stă calitatea. 
Este posibilă o reducere a conținu
tului de cenușă șub 8,7 la sută. Noi 
am și întreprins în acest scop cîteva 
acțiuni, printre care amintesc: creș
terea gradului de recuperare la cla
sele mărunte, reducerea 
de Ja 2000—3000
400—500 tone pe

Rezultate sub posibilități

livrăm 
bună cali-

de cenușă

rebuturilor 
de tone la numai 
lună ți altele.

mă, extinderea buncărelor cu 
secțiuni, a iluminatului etc. — 
vor ajuta mult.

Colectivul sectorului III, brigăzile 
noastre vor fi din nou primele care 
vor raporta „nici un vagonet de căr
bune rebutat". Vrem ca prin aceasta 
siderurgiștii de la Hunedoara să 
simtă ajutorul nostrg.

Ponderea producției noastre in 
cărbunele care se prelucrează la 
preparația Lupeni nu este prea mare. 
Totuși el poate influența în bine sau 
în rău calitatea cărbunelui jjentru 
cocs trimis Hunedoarei. Baremul de 
cenușă este de 43 la sută. De la în
ceputul anului media este de 46,8 la 
sută, adică o depășire destul de în
semnată.

Cauzele calității necorespunzătoare 
a cărbunelui sînt mai 
arăta pe scurt. Noi 
prezent straiele 17 si 
zintă mari intercalații
plus, mai avem și stratul 3, unde 
procentul de șist atinge uneori chiar 
60 la sută. La aceasta se mai a- 
daugă și faptul că toată producția 
sectoarelor noastre intră î<i același 
siloz. Dar, cu toate aceste cauze și 
dificultăți, la Uricani există posibi
lități reale pentru a reduce conți
nutul de cenușă sub 
zut. Iată cum.

Stratul 3, de care 
nea uri va fi terminat
în pregătire un abataj frontal 
pondere mare în producția mirtei, 
abataj cu cărbune foarte bun. Prin 
aceasta, conținutul de cenușă va 
scade simțitor. Am mai preconizat 
și alte măsuri de a căror eficacitate

multe. Le voi 
exploatăm în 
18 care pre- 
de steril. In

O experiență bună
calității

acolo 
steril.

expe- 
care

cărbunelui 
unde aba- 
In această

LAURENȚIU FARKAȘ 
prim maistru, sectorul III 

Vulcan . .

îmbunătățirea 
este posibilă chiar 
tajele prezintă mult 
direcție, brigăzile 

-. de a căror acti
vitate răspund au 
dobîndit o 
riență bună
socotesc că poate 
fi valorificată și de 
lună, cu toate condițiile grele, no; 
am avut numai 56. de vagonete re
butate, ceea ce, raportat la volumul 
total al producției, înseamnă foarte 
puțin.

Procedeul nostru e simplu. El se 
bazează pe folosirea în abatajele ca
meră a unor panouri de scindură 
care, amplasate pe crater, chiar lîngă 
front, dan posibilitatea încărcai ii 
cărbunelui pușcat cu niare ușurință. 
Încărcarea cărbunelui în fiecare 
schimb cade în sarcina unui singur 
om, restul ocupindu-se de alegerea 
sterilului vizibil. Astfel, randamen
tul pe post crește, iar calitatea, la 
rîndul ei, ciștigă simțitor. Ceea .ce 
mai facem noi în plus este atenția 
sporită față de calitatea fiecărui 
gonet încărcat, atenție care se 
nifestă începînd de la șeful 
Schimb la brigadier și maistru.

Și încă o problemă. Calitatea 
cărbunelui poate cîștiga și mai mult

> ■
prin aportul brigăzilor de la inves
tiții. Ele nu aleg de loc sterilul or, 
cum și cărbunele lor se 
____________ producția 

mine, 
provenit de la îna
intări 
calitatea.

este

varsă îii
întregii 

cărbunele

diminuiază
Cred 

că este .momentul 
la investiții să pună

baremul prevă-

aminteam 
în curînd.

adi-
Este

сц
a

ca și cei de
umărul la efortul -general pentru re
ducerea conținutului de' Cenușă 
cărbune.

nu ne îndoim. Am preluat și noi 
sistemul de buncăre cu trei secțiuni, 
s-a trecut la pușcarea selectivă foi 
abatajele cameră și la o mai atentă 
alegere a sterilului în abataje. Pen
tru aceasta toți mecanicii de cra
tere au fost reinsteuiți. La banda de

Ing. IOAN SABAU. 
șeful sectorului I Uricani

claubaj de te suprafață a sporit nu
mărul oamenilor care se ocupă ex
clusiv cu alegerea șistului vizibil.

Vrem să mai adăugăm că la noi 
la mină există în ultima vreme mai

LWRENȚIU VJSKI

Pagină realizată de

In laboratorul de la preparația l.upeni : examenul calității cărbunelui.

pentru calitate, 
brigăzi ca cete

multă preocupare 
Avem numeroase 
conduse de Constantin Sarescu, A- 
lexandru Pînzaru, Stelian Cazan și 
alții care trimit la suprafață numai 
cărbune de bună calitate. Recent, 
șeful de brigadă Maltei Stan a con
ceput o nouă monografie de arătare 
care permite alegerea sterilului cu 
mai multă ușurință. El a mutat ju
gul de lingă surpătură mai aproape 
de front, astfel că depozitarea ste
rilului nu se mai face la 5—6 metri 
de front — pentru aceasta se pier
dea mult timp 
metru de locul 
a dat rezultate
șl urmează s-o

— ci Ia numai ил 
de încărcare. Metoda 
bune, a fost aprobată 
generalizăm.

Cu fafa spre viitor
„Masa rotundă", organizată Ia 

Lupeni a scos în evidență o marc 
varietate de preocupări față de ca
litatea producției. Participanții la 
discuție au venit cu propuneri in
teresante și valoroase. Cu 
discuției s-au mai desprins 
o seamă de afle probleme
cărora vrem să insistăm.

Ritmicitatea producției este încă 
o chestiune care privește direct
toate exploatările miniere. Lucrul 
neritmic, pe lingă efectul negativ
asupra mersului general al pro
ducției, frînează extragerea din 
subteran a cărbunelui de bună ca
litate. Ritmicitatea, această cerință 
a producției moderne, oglindă a 
unui înalt grad de organizare a 
munci; trebuie să stea mai mult 
în atenția cadrelor de conducere 
ale exploatărilor și combinatului. 
Urmărirea rezultatelor obținute de 
brigăzi pe linia calității este, de 
asemenea, o problemă nerezolvatâ. 
Penalizările se împart pe sectoare 
și brigăzi din birou, prin 
operații aritmetice, fără a 
seama de aportul rea) al 
colectiv. Această practică 
darul de a stimula lupta pentru 
calitate și ea trebuie grabnic lichi
dată. Paralel cu extinderea ini
țiativei „Nici un vagonet cu căr
bune rebutat11, sindicatele sînt da
toare să găsească forme corespun
zătoare de urmărire operativă a 
realizărilor zilnice ale fiecărei bri
găzi. Merită ca acest obiectiv cen
tral al întrecerii socialiste — ca-

prilejul 
însă și 
asupra

simple 
se ține 
fiecărui 

nu are

litatea cărbunelui — să-și găsească 
locul, alături de indicii privind vo
lumul producției și productivitate* 
muncii, pe graficele fiecărui sec
tor.

Ridicarea calificării minerilor, * 
răspunderii colective față de cali
tate și îmbunătățirea asistenței 
tehnice Ia toate locurile de mun
că sînt aspecte nu mai puțin im
portante de care trebuie ținut sea
ma. ’I

Din discuțiile purtate, a reieșit 
că anul acesta n-a existat la Lu
peni organizație de partid care să 

. fi analizat și urmărit rezolvare* 
problemelor legate de calitate. In 
prezent, desfășurarea adunărilor de 
dări de seamă și alegeri sînt un 
nou prilej de a dezbate în amănunt 
ce rezerve și* posibilități pot fi 
puse in valoare pentru îmbunătă
țirea calității.

Caracteristic pentru cuvîntul fie
cărui participant la discuțiile din 
jurul „mesei rotunde11 este orienta
rea spre problemele de perspectivă, 
grija pentru producția zilei de 
ne. Propunerile lor au țintit 
mal spre rezolvarea acestor 
bleme. Rămîne ca la Lupeni, 
can și Uricani acestea să fie tra
duse în fapt. Indicatorii calitativi 
ce vor fi obținuți în viitor, vor 
oglindi în ce măsură colectivele 
acestor exploatări răspund acestei r 
cerințe atît de actuale pentru e Ș 
conomia națională — îmbunătățirea ) 
calității cărbunelui cocsificabil. (
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Inlrevedere U Than! — 
N. T. Fedorenko

NEW YORK 5 (Agerpres).
Reprezentantul permanent at Uniu

nii Sovietice la O.N.U., N. T. Fedo
renko, l-a vizitat miercuri pe secre
tarul general al O.N.U., U Thant. 
In cursul întrevederii a fost discu
tată procedura desfășurării lucrări
lor celei de-a 19-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.

Ur nou incident la granița 
dintre Siria și Izrael

IERUSALIM 5 (Agerpres).
La frontiera dintre Siria și Izrael, 

în regiunea din apropierea locului 
de vărsare a fluviului Iordan, în la
cul Tiberiada, a avut loc miercuri 
un nou incident. Potrivit postului de 
radio Damasc și comunicatelor mi
litare siriene și izraeliene, ambele, 
părți au suferit pierderi în oameni.

Expoziție cu tema : 
„Cum învață cei mici"
VIENA 5. Corespondentul Ager

pres, St. Deju, transmite :
ta Palatul Palffy din Viena s-a 

deschis o expoziție cu tema „Cum 
învață cei mici", în cadrul căreia 
sînt expuse manuale școlare ca și 
alte materiale didactice pentru clasa 
I .elementară, trimise de 25 de țări, 
între care și R. P. Romînă.

ba standul R. P. Romîne sînt ex
puse manuale în limba romînă și 
limbile minorităților conlocuitoare, 
precum și un bogat material didac
tic folosit de elevii clasei I elemen
tare.

Vizita delegației B.P. Romtae in Algeria
ALGER 5. Corespondentul Ager

pres, C. Benga, transmite:
Joi dimineața, delegația R. P. Ro

mîne, condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, care 
a participat la 
de-a 10-a 
geriene, a 
mieri din 
trativ al 
Oasis.

Delegația a fost însoțită
Djilani, membru a.1 C.C. al F.L.N., 
șeful comisiei pentru probleme so
ciale a Adunării Naționale algerie
ne, Lafou Mohamed Cherif, condu-

sărbătorirea celei 
aniversări a revoluției al- 
vizitat plantațiile de pal- 
Ouargla, centrul 
departamentului

adminis- 
saharian

de M.

cătorul federației F.L.N. din depar
tamentul Oasis și de alte persoane 
oficiale.

Inalții oaspeți au ascultat cu mult 
interes explicațiile privind munca în 
plantațiile de palmieri și perspectivele 
de dezvoltare a zonelor de vegeta
ție din regiunea Saharei. Pe par
cursul vizitei, oaspeților li s-a făcut 
o primire deosebit de călduroasă.

La plecarea spre Alger, tovarășul 
Gheorghe Apostol a mulțumit gaz
delor pentru primirea făcută și pen
tru urările adresate poporului romîn 
și a urat locuitorilor departamentu
lui Oasis noi succese în munca pen
tru prosperitatea Algeriei.

Programul economic al 
pe anul 1965

nitului numai cu
Autorii raportului arată, însă, că în 
cursul anului 1964 se va înregistra 
o nouă 
aceasta 
1962 și 
consum 
se prevede să fie aproximativ de 6 
la sută față de 8 la sută 
trecut. Se va înregistra, de 
nea, o scădere a investițiilor 
torul industrial în ceea ce 
mașinile

prevede- 
al țării

anul 1963

ROMA 5 (Agerpres).
In Camera italiană au fost pre

zentate de către ministrul bugetului, 
Giovanni Pieraccini și ministrul tre
zoreriei, Emilio Colombo, 
rile programului economic 
pe anul 1965.

După ce se arată că in
s-a manifestat un dezechilibru pu
ternic între cerere și ofertă, în ra
port se spune că la sfîrșitul anului 
1964 venitul național al țării va tre
bui să crească cu 3 la sută față de 
anul 1963, iar în 1965 cu 3—4 la 
sută 
colă 
cea 
sută 
trial

față de 1964. Producția agri- 
va trebui să o depășească pe 

din anul precedent cu 4—5 Ia
în timp ce în sectorul indus- 
se prevede o îmbunătățire a ve-

Declarafia noului președinte 
al Republicii Chile

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres).

Cu prilejul preluării funcțiilor, 
noul președinte al Republicii Chile, 
Eduardo Frei, a făcut o declarație 
referindu-se la viitorul program.. al 
guvernului său. Vorbind de la bal
conul palatului prezidențial, în fața 
a zeci de mii de locuitori ai capita
lei, el a menționat că intenționează 
să ducă la îndeplinire „un program 
economic șî social care să înlăture 
rigiditățile de ordin social, program

care reprezintă o cerință a timpuri
lor modeme". ■ Referindu-se la pro
blemele care stau în fața țării, pre
ședintele a indicat îndeosebi necesi
tatea luptei împotriva șomajului și 
sărăciei și pentru o reformă agrară.

Noul președinte a adresat cu acest 
prilej și un salut către popoarele 
țărilor socialiste. „Nu trebuie 
orbi și să nu recunoaștem 
țări numai pentru că ele au 
orînduire social-economică".

să fim 
aceste 
o altă

Sub semnul solidarității cu lupta 
din Spania

In
testul 
va represaliilor regimului franchist, 
in special împotriva procesului 
ganizat de autoritățile spaniole 
potriva unui grup de mineri 
Barcelona și se cere punerea, de 
dată, în libertate a minerilor.

minerilor
PARIS 5 (Agerpres).
La Paris a fost dată publicității 

declarația comună a delegației mi
nerilor sovietici și a delegației Fe
derației naționale a minerilor din 
Franța în care este exprimată soli
daritatea cu lupta eroică a mineri
lor din Spania.

pro-declarație este exprimat 
celor două delegații împotri-

or- 
îm- 
din 
în

Italiei

creștere a prețurilor, dar că 
va fi inferioară celei din 
1963. La bunurile de larg 
această creștere a prețurilor

și utilajul.

in anul 
aseme- 
în sec- 
privește

Presa despre confruntarea 
electorală din S. U. A.

LONDRA 5 (Agerpres).
„Moderația a triumfat în S.U.A., 

apreciază ziarele britanice în comen
tariile lor asupra victoriei președin
telui Johnson.

Ziarul „Times" scrie că „poporul 
american a răspuns într-o manieră 
din cea mai pozitivă acelora care 
se îndoiau de maturitatea sa".

Potrivit ziarului, însă, „viitorul 
nu este totuși fără umbre". „Preșe
dintele Johnson, scrie „Times" tre
buie să facă față imediat unei crize 
atlantice care va pune la încercare 
însăși abilitatea sa de a găsi o so
luție de compromis".

Referindu-se la viitorul politicii a- 
mericane, „Financial Times" consi
deră ca președintele Johnson va con
tinua fără îndoială, tentativele sale 
de a lansa noi punți de legătură în
tre Est și Vest".

„Poporul american, prin votul său 
masiv în favoarea lui Johnson, scrie 
Ia rîndul său ziarul „Guardian", a de
monstrat că aprobă politica de coexis
tență în exterior și egalitatea în 
drepturi în interior.

☆

presa franceză publică numeroase co
mentarii.

„Paris Presse L’kitransigeant" 
scrie printre ailtele: Importanța vic
toriei luî Johnson face din el un 
om puternic în interior. Dar cele 
mai clare indicații asupra a ceea ce 
așteaptă de la el poporul american 
în politica externă, le-a găsi în 
cauzele zdrobirii luî Goldwater. Re
comandările de fermitate belicoasă 
față de Uniunea Sovietică ale lui 
Goldwater au fost dezaprobate... A- 
ceasta este una din principalele lec
ții ale alegerilor prezidențiale".

„Ее Monde", sub titlul „Johnson 
a cîștigat o victorie strălucită" pu
blică un amplu articol în care^Shen- 
ționează că „americanii au ales ra
țiunea împotriva aventurii".

„France Soir", scrie că „america
nii au condamnat extremismul, ra
sismul voalat, violența și cuvintele 
deseori contradictorii ale 
water".

lui Gdd-

☆

PARIS 5.
pres, Georges

In legătură 
Johnson în

Corespondentul Ager- 
Dascal, transmite : 
cu victoria lui Lyndon 

alegerile prezidențiale.

Operațiunile militare din Congo
LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres).
Trupele armatei guvernamentale 

congoleze, sprijinite de mai multe 
sute de mercenari, întreprind în pre
zent importante operațiuni în direc
ția celui mai important punct a-I 
răsculaților, Stanleyville. După cum 
anunță corespondentul agenției UPI, 
în prezent, trupele guvernamentale 
se află în localitatea Kibombo și se

mi-spre Kindu. Din surse 
la Leopoldville s-a aflat că 
a trimis trupe și pe dru-

îndreaptă 
litare de 
guvernul 
mui direct spre nordul țării, în in
tenția de a face joncțiunea cu tru
pele trimise pe altă rută la Stan
leyville. Același corespondent relevă 
că trupele guvernamentale întîmpină 
o serioasă rezistență din partea răs- 
culaților.

Noul guvern sud-vietnamez în fața

SAIGON 5 (Agerpres).
„La mai puțin de 24 de ore 

crearea sa, guvernul Vietnamului de 
sud a început să aibă migrenă", re
latează agenția UPI, referindu-se la 
situația de după alcătuirea cabine
tului de către Tran Van Huong. Un 
mare număr de membri înfluenți ai 
înaltului Consiliu Național și-au pre
zentat demisia în semn de protest 
împotriva componenței guvernului. 
Ei au declarat că „înaltul Consiliu 
Național nu a fost consultat asupra

de la

simptome de criză
persoanelor cărora 
țat portofoliile 
Printre demisionari 
adjunct al consiliului, Nguyen Zuan 
Chu, care a declarat presei că „noul 
guvern nu paate satisface cerințele 
poporului". Agenția UPI, menționea
ză că acesta a refuzat propunerea 
de a face parte din guvern, deoarece 
„nu dorește să-și asume răspunde
rea pentru evenimentele ce vor a- 
vea loc, inevitabil, în Vietnamul de 
sud".

ii s-au încredin- 
guvernamentale". 
se află și șeful

John-
Unite, 

con- 
„să 

pre- 
Zia- 
pre-

BONN 5 (Agerpres).
După alegerea lui Lyndon 

son ca președinte al Statelor 
ziarul „Die Welt" din Hamburg
sideră că noul ales va trebui 
consolideze ceea ce a început 
decesorul său, John Kennedy", 
ruj este 
vedea o 
Uniunea 
re de a 
Chineză,
elabora un plan 
răspîndirii armelor nucleare și pla
nuri de

de părere că se poate 
reluare a conversațiilor cu 
Sovietică, o primă încerca- 
duce tratative cu R. P. 
precum și încercarea de a 

pentru limitarea

Niprul a fost zăgăzuit 
pentru a cincea oară

5 (Agerpres). numai 10 ore. Acum
a fost zăgăzuit pentru a schimbat cursul și a 

poarte apele printr-o 
prin vanele de beton-armat ale ba
rajului în care vor fi montate 
agregate hidraulice, fiecare cu 
tere de aproape 17 000 kW.

Primele patru agregate vor 
za curent industrial peste 20 de zile, 
iar celelalte anul viitor.

Niprul zăgăzuit a început să for
meze „Marea de la Kiev" — un lac 
de acumulare cu o suprafață de a- 
proape 93 000 ha. Peste cîteva luni 
apa se va ridica la înălțimea de 
11 m.

I KIEV
Niprul 

cincea oară, de astă dată de con
structorii hidrocentralei de la Kiev, 
care se construiește la 20—25 km de 
capitala Ucrainei. Noua construcție 
este o continuare a salbei de hidro
centrale de pe acest mare fluviu 
ucrainean : hidrocentralele Dnepro- 
ghes, Kahovka, Kremenciug, Dne- 
prodzerjinsk și hidrocentrala Ka- 
nevskaia în curs de construcție.

Potrivit proiectelor, fluviul urma 
să fie zăgăzuit în două zile, dar 
constructorii au realizat aceasta în

fluviul și-a 
început să-și 
albie nouă,

20 de 
o pu

furni-

reforme a N.A.T.O.

jurul situației 
Rhodesia de sud

LAGOS. La Lagos, în prezența 
primului ministru al Nigeriei Abuba
kar Tafawa Balewa, s-au deschis la 
4 noiembrie lucrările consfătuirii 
privind crearea Băncii de dezvoltare 
a Africii. La actualele lucrări par
ticipă miniștri de finanțe din 25 de 
state africane.

NEW YORK. Republica Unită Tan- 
ganîca și Zanzibar a anunțat oficial 
la 4 noiembrie Organizația Națiuni
lor Unite că numele acestei țări a 
fost schimbat, o dată cu obținerea 
independenței, în Republica Unită 
Tanzania.

DAR ES SALAAM.
Republicii Unite Tanzania. 
Nyerere, a anunțat miercuri 
o remaniere a guvernului 
țări. Modificările făcute menționea
ză agențiile de presă, nu presupun 
o schimbare în politica guvernului.

VARȘOVIA. Intre 22 februarie 
13 martie 1965 se va desfășura

Președintele
Julius
seara 

acestei

unor puternice

și 
în

Criza în care a intrat guvernul 
sud-vietnamez înainte de a-și începe 
în mod practic activitatea, este pusă 
de majoritatea observatorilor de 
presă din Saigon pe seama nu
mirii fostului premier Khanh 
în postul de comandant-șef al ar
matei, ceea ce face ca, de fapt, 
„orice activitate civilă a puterii de 
stat să fie în întregime subordonată 
voinței militarilor".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

In 
din

CAIRO 5 (Agerpres).
Secretariatul permanent al Consi

liului de solidaritate al țărilor Asiei 
și Africii, cu sediul la Cairo, a a- 
dresat un apel în care cheamă ță
rile din aceste regiuni ale lutftw să 
rupă relațiile cu guvernul minorită
ții albe din Rhodesia de s^id, cît 
mai curînd posibil, anunță agenția 
MEN. In același apel se arată că 
organizația „sprijină poporul 
rhodesian în lupta lui pentru 
furarea guvernului minorității 
din Rhodesia de sud".

sud- 
înlă- 
albe

☆

în comparație cu aceeași 
anului trecut. Cuba ocu- 
treilea din țările lagăru- 
în ce privește volumul

LONDRA 5 (Agerpres).
Roy Welensky, lider al opoziției 

din Rhodesia de sud și fost prim- 
ministru, a sosit miercuri la Londra, 
în-tr-o vizită neoficială. Toți obser
vatorii politici sînt unanimi însă în 
aprecierea 
pe lîngă 
împiedica 
lateral, a 
sud.

că Welenskv va interveni 
guvernul englez pentru a 
proclamarea, în mod uni- 
independenței Rhodesiei de

Polonia tradiționalul concurs inter
național al pianiștilor „Frederic 
Chopin", la care vor participa cei 
mai buni pianiști din numeroase 
țări. Pînă în prezent au fost primite 
91 de înscrieri de participanti din 
29 de țări,

TOKIO. Asociația japoneză pen
tru promovarea comerțului interna
țional a comunicat că ît> primele 9 
luni ale acestui an. volumul comer
țului japono-cuban a crescut de pes
te cinci ori 
perioadă a 
pă locul al 
lui socialist
comerțului cu Japonia.

OSLO. In Norvegia a fost desco
perită cea mai mare afacere de con
trabandă din ultimii 30 de ani. Șe
ful bandei, pilotul unui vas comer
cial, a fost arestat. împreună cu 
complicii săi ei a introdus prin con
trabandă în Norvegia, în decurs de 
trei ani o cantitate de 9000 litri al
cool curai, 1000 de sticle de băuturi 
spirtoase și 50 000 țigări.

DUȘANBE. A intrat în funcțiune 
hidrocentrala de Ia Obidjuksk, în 
munții Pamirului, cea de-a patra hi
drocentrală construită aici în 
acest an.

☆

SALISBURY 5 (Agerpres).
Joshua Nkomo, lider al partidu

lui Uniunea poporului african Zim
babwe, împreună cu alți 16 patrioți 
sud-rhodesieni, arestați și trimiși 
într-un lagăr situat în regiunea de 
frontieră cu Mozambicul, au cerut 
Tribunalului suprem din Salisbury 
să revizuiască ordinul dat de guver
nul minorității albe de a-i deține în 
mod preventiv, fără judecată. In 
scrisoarea lor, în care este contes
tată legalitatea detenției, liderii a- 
fricani arată că „ea este contrară 
prevederilor constituției".

SUPRAFAȚA ANT ARCTIDEI
LENINGRAD (Agerpres).
Un grup de geografi din Lenin

grad au stabilit că suprafața An- 
tarctidei este de 13 996 000 km pă- 
trați. Geografut Inna Suetova a fă
cut o caracterizare morfometrică

precisă a continentului înghețat, sta
bilind că volumul ghețarilor în An- 
tarctida este de 23 920 000 km cubi. 
Grosimea medie a suprafeței înghe
țate este de 1710 metri, iar altitu
dinea medie a continentului este de 
850 metri.

Tiparul t I.P.H subunitatea Petroșani 40369


