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INGEPE
UN NOU AN
ȘCOLAR

O dată cu ivirea ruginiului toam
nei vacanța se încheie. Luîndu-și 
rămas bun de la ea, elevii por
nesc în grabă să-și dea din nou în- 
tîlnire cu școala. începe un nou 
an de învățămînt.

Evenimentul pe care îl așteptăm 
se înscrie printre cele mai emoțio
nante momente din viața școlii 
noastre noi, fiind primul an școlar 
în Republica Socialistă România.

De curînd, am fost cu toții mar
torii unor evenimente istorice care 
deschid poporului nostru noi căi 
spre fericire și prosperitate și care 
urmează să dea orînduirii noastre 
socialiste o nouă strălucire. Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român a înfățișat tabloul 
grandios al dezvoltării țării în ur
mătorii cinci ani, iar Marea Adu
nare Națională i-a consfințit înal
tul titlu: Republica Socialistă 
România.

Intre înfăptuirile de seamă ale 
poporului nostru se înscriu și rea
lizările din domeniul învățămîntu- 
lui — temelia pregătirii cadrelor 
necesare operei de desăvîrșire a 
construcției socialismului. Directi
vele Congresului privind dezvolta
rea învățămîntului de toate gra
dele sînt străbătute de la un ca
păt la altul de grija părintească 
pentru crearea unor condiții opti
me de studiu tinerei generații, 
pentru educarea ei, pentru dez
voltarea și perfecționarea învăță- 
mintului.

An de an, s-au îmbunătățit pro- 
if8gramele și manualele, s-a extins 
■ pațiul școlar prin construcția unor 

noi săli de clasă, au fost pregătite 
noi cadre. Au fost create condițiile 
pentru trecerea la învățămîntul de 
cultură generală de 12 ani, menit 
să răspundă exigențelor mereu 
sporite pe care le impune progre
sul impetuos al epocii noastre.

Graiul cifrelor ilustrează convin
gător această grijă. Dacă în anul 
1938—1939 numărul copiilor și al 
tinerilor care frecventau diferite 
școli era de 1 781 000, în noul an 
de învățămînt, în care vom păși 
azi, numărul acestora se ridică la 
peste 4 000 000. Acest lucru în
seamnă o creștere de peste 12 ori a 
elevilor din licee și de 5 ori a 
celor din școlile profesionale și 
tehnice.

Baza materială necesară învăță
mîntului a cunoscut și ea o dez
voltare vertiginoasă. Două cifre 
sînt edificatoare în acest sens: 
fată de 1 682 000 000 lei cît s-a 
cheltuit în 1951 pentru construi
rea unor noi școli, săli de clasă, 
procurarea de material didactic 
ele., pentru anul 1965 sînt prevă
zute 7 000 000 000 lei.

Statul nostru a creat condiții op
time pentru instruirea generală a 
oamenilor muncii. Recenta hotă-

{Continuare în pag. 3-a)

Intre numeroasele construcții 
industriale care se ridică în 
incinta noii mine Paroșeni, se 
află și un atelier electro
mecanic.

Iată în clișeu brigada de dul
gheri a lui Stănescu Ioan de 
la șantierul T.C.M.C. lucrînd la 
montarea cofra/elor necesare 
ridicării noului atelier.

Cartea — prieten 
al oamenilor muncii

Cartea ocupă un loc de frunte în 
preocupările oamenilor muncii din 
orașul Petrila. De la biblioteca clu
bului muncitoresc, din cele 12 500 
volume existente aici au fost îm
prumutate pentru a fi citite de la 
începutul anului pînă în prezent 
peste 16 000 cărți. Dintre cei 1 760 
de cititori înregistrați în fișele bi
bliotecii de la începutul anului 
pînă în prezent, majoritatea sînt 
muncitori la mina și preparația 
din localitate.

Bibliotecara Grujelac Ana și-a 
cîștigat stima și respectul cititori
lor datorită pasiunii de care dă 
dovadă în munca cu cartea. In 
cele 8 luni trecute de la începu
tul anului la bibliotecă au fost 
prezentate 60 de recenzii, au fost 
organizate 20 seri literare, 6 seri 
de ghicitori; 6 simpozioane și 14 
dimineți de basme pentru cei mici; 
Numărul participanților la aceste 
acțiuni a crescut față de aceeași 
perioadă a anului trecut cu peste 
2 000

PETRU GĂINĂ 
corespondent

însuflețire
LA TOATE NIVELELE

Blocul D 1 de la Lupeni, cu 72 
apartamente, cunoaște în zilele a- 
cestea o activitate febrilă la toate 
cele 11 nivele ale sale. Unele faze 
de lucrări se apropie de sfirșit, 
altele sînt în plină execuție.

Toate brigăzile care lucrează 
aici se disting prin obținerea de 
randamente înalte in executarea 
lucrărilor.

Astfel, instalatorii sanitari con
duși de Moroșan Haralambie au 
terminat de executat racordurile 
tuturor obiectelor sanitare, iar ca- 
Icriferiștii de sub conducerea lui 
Achim Comșa au terminat pînă la 
nivelul 6 coloanele și conductele 
de încălzire. Angajamentul calori- 
feriștilor de a reduce timpul de 
execuție cu 3 zile la coloane și 
conducte, este astfel pe cale să 
fie îndeplinit.

Nici brigăzile de tîmplari, zu 
gravi și mozaicari nu se lasă de
pășite. Astfel, tîmplarii lui Boștină 
Ion au terminat montarea tîmplă- 
riei, iar mozaicarii conduși de 
Moșneag Gheorghe au terminat 
mozaicurile de la 8 nivele.

Strădaniile acestor constructori 
ca și ale faianțarilor lui Wagner 
Mihai sau ale zugravilor Iui Ber- 
ciu Gheorghe, au ca rezultat lu
crări de o calitate superioară și 
scurtarea termenelor de execuție 
la finisaje și lucrări interioare cu 
3 pînă la 5 zile pe fiecare fază 
de lucrări

VALENTIN CÎRSTOIU 
corespondent

Delegația țării noastre la cea de-a XX-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

Consiliul de Miniștri al Republi
cii Socialiste România ă numit de
legația țării noastre la cea de-a 
XX-a sesiuni a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite.

Delegația este compusă din : 
Gorneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, șeful delegației: 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, locțiitor al 
șefului delegației; Mihail Hașega- 
nu, ambasador, reprezentantul per-

Mina Uricani. Brigada condusă 
de minerul Ciobanu lordache fin 
fotografie. In mijloc), de la secto
rul de investiții al exploatării, reu
șește să înscrie depășiri ale sar
cinilor de plan lunare de 10—15 
la sută.

Marti 14 septembrie, In Palatul 
Congreselor din Sofia au continuat 
convorbirile între delegațiile de 
partid și guvernamentale ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria.

Din partea Republicii Socialiste 
România au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, Ale
xandru Bîrlădeanu, membru al Co
mitetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., loan Beldean, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Republica Populară Bulgaria.

Au luat parte, de asemenea, An
drei Păcuraru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor șef al 
ziarului „Scînteia", Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale române la „Muzeul 

mișcării revoluționare din Bulgaria**
SOFIA 14 (Agerpres). Trimișii 

noștri speciali transmit:
Marti la amiază, membrii dele

gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., au vizitat „Muzeul miș
cării revoluționare din Bulgaria”.

Oaspeții români au fost însoțiți 
de tovarășii Encio Staikov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar și Pencio Kubadinski, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghi Bogdanov, amba
sadorul Republicii Populare Bulga
ria la București.

In sălile muzeului sînt expuse 
documente, diagrame, hărți și alte 
materiale care prezintă mișcarea 
revoluționară din Bulgaria de la 
începutul ei și pină la eliberarea 
țării de sub jugul fascist. Nume
roase exponate vorbesc despre 
lupta poporului bulgar, sub 
conducerea Partidului Comu

manent al Republicii Socialiste 
România la Organizația Națiunilor 
Unite, Mia Groza, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, Gheor
ghe Diaconescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Var
șovia — membri ai delegației; 
Mihai Magheru, ambasador, direc
tor în M.A.E., Costin Murgescu, 
directorul Institutului de cercetări 
economice al Academiei Republicii 
Socialiste România, Constantin 
Flitan și Ion Datcu, directori în 
M.A.E., Ion Moraru, consilier la 
Misiunea permanentă a Republicii 
Socialiste România la O.N.U. — 
membri supleanți ai delegației.

☆

Ea 14 septembrie, Corneliu Mă

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria au participat tovarășii 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulga
ria, Jivko Jivkov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Encio Staikov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului National al Frontului Pa
triei, Boris Velcev, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Pencio Kubadlnski,, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreșa- 
dinte a) Consiliului de Miniștri, Lî- 
cezar Avramov, secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Ivan Bașev, membru al 
C.C. al P.C. Bulgar, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

In timpul convorbirilor — care 
au decurs într-o atmosferă de prie
tenie frățească, cordialitate și în
țelegere reciprocă — a continuat 
schimbul de păreri asupra proble
melor privind dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor româno-bulga- 
re asupra problemelor situației in
ternaționale actuale și mișcării co
muniste și muncitorești mondiale.

nist, împotriva exploatării și a- 
supririi naționale, a lipsei de drep
turi politice și sociale, pentru li
bertate și independentă națională. 
Intr-o sală specială sînt oglindite 
succesele clasei muncitoare, țără
nimii și intelectualității bulgare, 
obținute sub conducerea partidului 
în ultimele două decenii în con
strucția socialismului.

La sfîrșitul vizitei, membrii dele
gației au notat în cartea de onoa
re a muzeului : „Delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România a vizitat 
cu profundă emetie Muzeul miș
cării revoluționare din Bulgaria, 
unde este eternizat eroismul po
porului bulgar, al clasei muncitoa
re, care sub conducerea încercatu
lui său partid comunist a dus o 
luptă dîrză și îndelungată împo
triva asupririi naționale și socia
le, pentru libertatea sa, pentru 
independența națională a țării, 
pentru victoria socialismului, -.pen
tru o viață fericită".

nescu, șeful delegației Republicii 
Socialiste România la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., a plecat spre New 
York.

La plecare, în Gara de Nord, erau 
prezenti Ше Verdeț, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Mihail Florescu, 
Gheorghe Cioară și Adrian Dimi- 
triu — miniștri, George Macoves- 
cu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bu
curești.

(Agerpres)
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ÎN TEHNICA MINIERA
îmbunătățirea susținerii lucrărilor miniere

In circuitul puțului central de 
la orizontul 400 al minei Ебйёа, 
lîtit lit curs dfe executate peste 
1000 m 1 lucrări miniere ctmstînd 
din galerii simple și duble beto
nate, rampe, camere de alimentare 
pentru transportul cu schip etc. 
Tbate aceste lucrări тіпіёгё, avînd 
tlh caracter de luhgă durată, tlt- 
mlaită a fi susținute în beton.

Tbate profilele au fost proiecta
și executate cu vatra din be- , țari, 
bătut, iar restul profilului zidit 
bolțari de diferite dimensiuni, 
funcție de profilele respective 
galferlilor. După cîteva luni de

ptMaht
urffială

ПИ S*au

prezentpină in 
remedierile ne-

mensiuni mari, datorită unor sus
țineri combinate (âncdtaffe 
dă Zidite), pitiă ІЙ 
produs deteriorări.

Difi Cele ekpuse 
se pot deduce și
cesare atît la recondiționarea cit 
și la zidlfăa îri CbHtlfitiăre ă tfețe- 
іёі de găleții de lu uriibhtui 400 
al minei Lonea

1. Vetrele să
|1 anume i
fie zidite cu hol-

te 
ion 
eh 
in 
ale 
lâ începerea zidirii acestor lucrări 
miniere, pe o lungime de 152 m 1, 
Vaită betonată a fost ridicată, de
formată și Crăpată necesitînd o- 
petâții de recondiționate. Partea 
zidită a galeriilor se comportă mai 
bine fiind crăpată numai la cîteva 
încrucișări, deci în puncte de su
prafață mărită — uiide solicităfiie 
IU fflst mai puternice.

Analizînd situația, serviciul efer- 
Setare-documshtere din C.C/V.J., în 
colaborare cu conducerea minei 
Lonea, a ajuns la concluzia că 
detfefiorlrile amintite se datOffeSc 
tlhOt greșfeli de proiectare și de 
mîeeuție.

Câ greșeală de proiectare se 
poate indica neluarea in seamă a 
faptului că in rocile de consisten
ță slabă — cum sînt cele din cîm 
pul minier al ffiinfei Lohea **- c»re 
produc prfeSlUtii 
trebuie zidite cu 
lele de zidire a 
prevăzut rindutl 
lemn de elaStiCizare.

Ca greșeli de execuție se 
menflpha următoarele: ă-a ІЙІІЙ 
tat cu 6 rețea “’Prea înngi'ele'gaî ‘ 
lerii, 'betonarea neținînd pas cu 
ritmul de avansate. <3 parte diti 
aceste galerii au intrat' iii presiu 
he, neefetitihd recOndițibnatea lor 
înainte de a putea fi Zidite, O altă 
greșeală de execuție este betona
rea Ulterioară a vfetreldr pe anu- 
fhite porțiuni. Zidăria profilului 
galeriei trebuie insă să se reazi- 
me de la început pe vatră, căci 
altfel profilul 
plasa (în timp 
vfetrei).

De remarcat 
mar a tulbUtoarelor, cate

de mărirea profi-2. în funcție 
lului, să se intercaleze unul său 
m&i multe rinduri de calupuri de 
lefnn dâ Stejar pentru elasticifâri:

3. Calupurile dă lemn se Vor 
zidi la intervale de 4—5 cm între 
ei, spre a se putea deforma în 
aceste spatii de dilatare — dăcă 
solicitarea lor depășește rezisten
ța la compresiune. Alternativ, tot 
al dbilea calup va fi mai scurt ta 
grosimea peretelui zidit, neieșind 
pe suprafața interioară zidită a 
galeriilor spffe a ușura, îh caz de

hbvtjib, defatmatea mueiiiiior.
4. Arcurile vetrelei «* vai zidi 

Irîtaideeadâ înaintea pieioatetât il 
bolților pfbflieier.

8. In iadele faillte site indicat 
a ie interi susținerea eu aneete 
inaiflte de zidire.

в. Pehttu btizbiituriie adinei ale 
minelor din Valea Jiaiai, sau pen
tru zonele faiiate in care este de 
așteptat 18 se produși pretiunl 
miri, feste indicat a se trece la sil* 
temui de «itlife din bolțari îiicfu* 
eițați cate asigura b portanta mai 
mare și в repartiție mai uniform» 
a feaisteniei susținerii definitive

7 Ritmul lucrărilor ue aidire tre
buie pus de acord cu acăia ai îna
intării geietiiiijr, menținlndu-se în
tre ele uh decalaj minim tn timp 
ți spațiu, ea risca pref fluid! ââ^at 
să fle expusa cit mai puțin acHu- 
nil intefflperliiâr.

(Din Й.1.Т. hr. S/iSM).

fteattlteteie calculelor făcute pe 
bază măsurătorilor pe mai mlilte 
coloane de aera] montate lâ dife
rite sectoare ale exploatărilor mi- 
tiisfe din teta поаша sini ean- 
ctmifate in tabelul hr. 1, carb, pen
tru comparație, mai cetițiti® teais- 
teețele aeteainamiee unitare ale 
tuburilor metalice fiul ft 1. precum 
li valorile cdăficlăhtuiul К 1, ee-

analii* fUhețibiiărli instalațiilor de 
aeraj pârțiai existente în vedeteâ 
depistării defecțiunilor și lUâfil de 
măsuri corespunzătoare pentru îm
bunătățirea la mdXltfiuih а pătâ- 
metrilor funcționali.

Aualiis coăfieibnțlibr к ți a rfe- 
zistfențetor R pentru diferite tipUrl 
de îmbinare Șl etanșate Utilizate 
în practică permită SS іё tragi Cbfi-

Tipul de 
îmbinare â к R Kl R1

A
aec 1Л?3—«,847 0,6 "8 0,845

-SC».
MO

— 0.0MÎ1 IB 333 .0-003 0,»00
ЙаМНО-СЖМ d.iQii—с,иа 0.001 0,0693 3
0,оооо9*0»оо0«а 0,daO3-o.O4SF 0,oo3 0,0265

В «00 0.00011-0.00004 0,1306—0,Z ,96 0,003 0,900

c OM о.ооозм 0,60149 —

fî «M О.ОООМІІ 9,00117 — UMS

M 300 >->0,00401 1,1061—0.Ш 0,003 0,ă«5
------- „ .--Xâ

ж. —

O noiiâ gură de tnhiâ

ing. А. ЁШЬА

puternice, vetrele 
bolțari; in ptofi- 

galeriiior nu 
de calupuri

s-au
dâ

pot
■ !*

zidit se poate de- 
ce se face lărgirea

șl faptul că ln ca-
are dl

Colțul celor certați ou N J.S.-u-

Degetul 
buclucaș

In iunie, minerul 
Verga Iosif a lipsit 
lucru. Motivul ? In 
pârta un lemn, din 
accidentat lâ deafetul mijlociu âl 
miinii stingi. Faptul a trecut a- 
tunci oarecum neobservat. Doar 
aici, lâ sectorul III al minei Lo- 
fiea, sfe tnai accidentează și alții 
difi neatenție. Varga a bătut 6 sățh 
tăffiîrfS dramul dispensarului, dă- 
gfetul S-a Vindecat și Omul S-a pte- 
zfentat iar la lucru — după сё a 
foit reinsttuit cîteva zile.

Dtipă două luni, la abatajul ca
meră din stratul 5, tot la sectorul 
III. Pe la jumătatea șutului, orta
cii l-au înconjurat îngrijorați, chiar 
Șperiațî, pe Varga Ge se întîmpia- 
se f Se apucase să perforeze găuri 
Ih ftPfll. Dar a uitat, șâu a negli
jat, uh iuctu pe efl de Simplu pe 
itlt de elementar: să copturfească 
erftil. O bucata zdravănă de căr
bune s-a desprins din frații, i*a lo
vit la mina stingă și... ați ghicit: 
tot la degetul mijlociu. Âstl-i йё- 
getul cei buciucaș..

Se Vede treaba că mineral nos
tru, if im de schimb pe deasupra, 
fr*a învățat prea tntiit din Instruc
taje ți nici din propria experien
ță Și iar bate Varga Iosif drumul 
dispensarului. Deocamdată, fiu sfe 
Știe cîie zile...

șef de schimb 
opt zile de la 
timp ce trans- 
nfeglijcfiță, s-a

In bazinul cârbonifer Schitu 
Golești din regiunea Argeș a fost 
dată în exploatare o nouă gură 
de mină la Slănic. La acest obiec
tiv 
me, atît la lucrările de deathidete 
cit 
ria 
beton și susținerea 
inele de otel, economisindu-se ast
fel й însemnată cantitate de lemn 
da mine. In scopul reducerii efor
tului fizic al minerilor, creșterii

§-a foiesit рё îrltr&âgâ lunțfi-

ți la cele de pregătire, zidă- 
conținuă din prefabricate de 

metalică cu

productivității muncii și reducerii 
ptățuiui de cast, transportul din a» 
bataje la căile de colectare se face 
cu ajutorul benzilor șl ibdoitiOtiVU- 
îor Diesel. Pînă la sflrșitui lunii 
septembrie tot aici vă (fi dat în 
exploatare și un modern bloc de 
extracție dare va realiza o produc
ție zilnică de peste 300 tone căr
bune.

reepuflUtoere pierderilor de debit 
prin neelanieltătlle conduetelaf din 
subteran Îmbinate cu flattie șl gar
nituri de carton, cdniidetate 
tdratura de specialitate ca 
mari.

Tabelul 
Ж pentru 
tipuri de 
eu Наин 
eaHBtih й (îmbinare eu flange mo
bile și garnituri de carton etan
șate Suplimentar ptitt Cofdeăhe de 
ciment); C (îmbinare prin sudură); 
d (îmbinare prin sudură etanșată 
suplimentat CU Smoală și vaselină); 
E (îmbinare cu manșoatie de cau
ciuc).

Cunoașterea coeficientului pier
derilor de debit prin neetanșftități 
și a rezistentei aerodinamice per-

iii li- 
flînd

К și

Й Ё

Exploatare carboniferă 
în masivul Rila

La sfîrșitul anului trecut, 
malul sting al StrUihei a început 
construirea minei Ofâhbva cârfe â 
tunci cind Vâ functiofla cil Capaci
tate deplină, vâ dă artuâl peste 
450 000 tonă de cărbuhe Сёіё două 
galerii înclinate precUth și galetia 
principală pentru transport se în
tind deja pe 150 de rtiettt SUb та 
sivul Kila (R ₽ Bulgaria).

Se desfășoară intens ți construc
țiile la 
mătate 
drumul 
de ia 
lâ Cea

Alături de galeria principală se 
construiește atelierul metanie cu V 
o secție de compresoare și o sta
ție de încărcare, un pod peste 
Struma, tin complex administrativ 
ele.

Suprafața, 
a ahului 
lung de 

platforma 
de-a 2-a

încă îfi prima jti- 
a fost terminat 
5 km care dUCe 
industrială pitiă 

galerie înclinată

La școala 
randamentelor înalte

conține coeficienții 
diferite diametru (d) ți 
îmbinate. A (îmbinate 
mebilc ii garnituri de

în fUnC- 
(йІПіёге

iucrărl- 
luflțjiffle

s

$ •

> 'z 1

j
. J
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Cuttea Uzinei tie reparai utila) minier din Petroșani. Douâ carcase 
pentru ventilatoare de 2 500 mcl minut sini pregătite pentru a fi ex
pediate la Dîlja, Asemenea altor 4 carcase pentru ventilatoare tri
mise fn uitima vreme tot la Dilja, ți acestea vor ii lalosite la asi- 

giirateă âefUjului principal ăi thinei redeschise.

cluzii în ceea сё privește utiliza
rea tuburilor și Imblhărllor 
tie de lungimea lucrării 
în săpâfe.

Astfel, pentru aerisirea 
lor miniere în sâpâre, de
mică Și medie, pot fi utilizate îm
binările cu flanșe mobile și gat- 
filtutl de catton, îiisă numai iti ca
zul Confecționării cBtecte a tubu
rilor, montării șl întreținerii co
respunzătoare a coloanei. AeriSi- 
reâ lucrărilor тігііёГё îh Săpâfe 
de lungime mare (1 000—2 000 tfi) 
Impune folosirea tuburilor metali
ce cu iih diametru corespUnzâtdr 
calculat și a îmbinărilor prin flâtt- 
șe fixe șl garnituri de carton.

La âfefâjui partial al 
miniere cu lungimi mai 
2 000 m și periculoase 
de vedere al degajărilor 
este necesară utilizarea 
lot speciale eu flanșe și 
de cauciuc. In cazul că 
pericolul determinai de

lucrărilor 
mari de 

din punct 
de metan 
îmbinâfi- 
manțeane . 
nu exist' >■ 
existenta 

gazului metan sau a prafului de 
cărbune se pot folosi îmbinări cu 
sudură, etahșatfe suplimentar 
smoală și vasfelină.

In unele țări se folosește in 
timii ani o mfetodă de 
a coeficientului К prin 
suplimentară cu benzi 
riale plastice, rezistente 
nea diferiților agenti chimici întfl- 
niți îil subteran. Substanța adezi
vă a benzildr din material plas
tic le face să adere la tuburile de 
aeraj în porțiunea de îmbinare, 
micșorînd mult pierderile de aer 
prin neetanșeități.

ul- 
rhitșdtare 
etarițatea 

din mate- 
la acțiu-

Ing. GilEORGHE MICHES 
candidat în științe tehnice

Ing. GRlGORE GOCULESGU 
cercetător, la S.G.S.M Petroșănî

Organizare superioară și disciplină
ІП acest an, dupl iiou» luni de 

activitate, sectorul IV de la mina 
Lonea a inffegistrăt o depășire de 
4 036 iohe de căfbtind. Li acetfț 
succes, o contribuție deosebită a 
adus-b brigada minerului Pop Ioan 
lui Todor.

Brigada condusă de Pbp IOaii a 
fost repartizată liică din vata a- 
nului trecut la abatajul frohtal din 
stratul 3, blocul ІІІ eât. Lâ acest 
ide da muncă se află plasată și 
in prezent. Gimpul minier al a- 
cestui abalăj frontal ere o lungi
me de 200 metri. Stratul arfe o 
grosime mfedife, pe orizontală, de 
45 îhfetri și 32—-33 de grade încli- 
fiâfe. Culcușul stratului este for
mat din ărgilâ cfehuȘife și șist câr- 
buflSS. ih câpfeflȘUl âpfopiăt pfe- 
dbrnihă argilă cenușie nefbsiHfară 
cu ăglinzi de fribthiim, utttat de 
dh paehfet de argilă gtfeieâiă ai- 
ternînd cu marne.

Pregătirea pentru exploatarea 
Unei felii constă in executarea

culcuș și altul 
la culcUș ser
ia evacuarea 
ikf CUI de la

Ufiui preâbalaj pe 
la coperiș,- cel de 
vgște în principal 
cărbunelui depilat,
coperiș pentru aeraj. Metodă de 
exploatare aplicată este cea a fe
liilor orizonlale descendente. Tăie
rea se execută prin perforare și 
pușcăre. Abatajul este susținut Cu 
Stilpi de fricțiune G.H.H. și grinzi 
de futile metalice. Dirijarea cOpe- 
rișulut se face prin prăbușire to
tală Nu se manifestă presiuni deo
sebite și nici infiltrații de apă. 
Brigada este compusă din 31 de 
oameni 
neri șl 
zestrată 
ciocane 
15, trei
patru perforatoare rotative P.R.-B 
ți unul C.P.-19, pefitru găuri de 
probă. Dă menționat că brigada 
nu se bdcurâ de cohdițli tehnieo- 
materiale deosebite.

— 10 mineri, 4 ajutori mi- 
17 vagonetari și este în* 
cu următoarele utilaje ; 5 
de abataj G.A. 14 și G.A. 

transportoare S.K.R.-ll,

Brigada lui Pop loan s-a făcut 
cunoscută prin depășirile obținute 
și mai ales prin randamentele 
înalte pe care îe‘realizează lună 
de lună. Рё lingă cumularea unei 
depășiri de 2 486 tone de cărbune, 
realizarea Sarcinilor de plan în 
proporție de 106, 113 șl chiar Igl 
la sută, brigada a depășit in fie
care lună randamentul planificat 
—■ de 5,20 tone pe post — ațin- 
gind in medie 6,60 tone pe post, 
iar în unele luni peste 7 tone pe 
post.

Explicația succeselor brigăzii se 
află in faptul că formează un co
lectiv omogen, cu oameni disci
plinați și bine calificați, căre pol 
execută oricare din opărațiflo din 
abată] — țăiete, patf&tăre, armare 
și răpire. Priiitr-o organizare sb- 
petiberfi a muncii, perseverent* 
care se dovedește în folosirea la 
maximum a eelbr 8 are de mun
că, ihtr&lihăteâ $1 exploatarea 8-

avansare medie lunară de 
De asemenea, componenta 
se menține aceeași de la 
la altei numai îfi cazuri

ficientă a utilajului din dotare, 
respectarea riguroasă a monogra
fiei de armare și o asistență per
manentă și bine calificată, se ob
ține o 
2d m 1.
brigăzii 
o lună
excepționale se fac unele modifi
cări îh împărțirea pe schimburi sau 
brigadă.

Iti urmă cu cîteva zile, la aba
tajul frontal din blocul III est â 
Început să fife introdusă poditeâ 
eh plaSă și cabluri metalice. A- 
cest med de podite va înlocui 
vechiul sistem de podite cu jumă
tăți Și margini. La feliile urmâ- 
Ifeăte, ptin existența tavanului fle- 
itlbil, siguranța de lucru este mă
rită, operația răpite sirurtaia. 

va reduse consumul de lemn 
ii emită perspectiva să crească 
pfthfactiviiatea muncii si viteza de 
avansare.

FRANetSC VETRO
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struițgari- 
și a celor-

Vestea s-a tăspîndit fulgerător 
In toată uzifiă. iii primai4 zii* ale 
lunii septembrie. Uzina de reparat 
ittilâl Winter din Petroșani (direc
tor ing. oiariu Ghearghe) și-a în
deplinit sarcinile Ce le-a avui in 
cadrul planului de 6 ani. Acest 
succes de prestigiu înregistrat de 
colectivul uzinei scoate în eviden
tă munca neobosită a tUtnătOritor, 
lăcătușilor-constructori, 
lor, frezorilor, fierarilor 
lalțl lucrtteri cere nu și-au pre
cupeții efattutile spre 
contribuția la Îndeplinirea sarcini 
lor de pian âte uzinal.

In anii șesen’alului, muncitorii de 
la U.R.U.M.P., In frunte cu comu
niștii, ău triffilS ex₽lbatăt116r car- 

„ ‘ bontiere peste 3 50o tene utilaje 
venind astfel în Sprijinul actlvitâ-

4

1

a-șl âdlice

• Bilanț al muncii neobosite a InfFe^Uilui 
telecliv Ф In |*ie arii: peste 3 500 lone 

c utilaje ivEafe ф Comunigtii în primele rîn- 
«ЙГІ

ții гпіпёгіібг. printre utilajele ie
șite pe poarte uzinei pot ii enu
merate instalații dd împins vago- 
nete In colivii, ventilatoare, ele
vatoare, cupe complete de funi
cular, cărucioare necesare trans
portului de lămn și de pefăSilăl, 
iMteteții du epurare a apetot pre
cum $i altele. Merită relevat faptul 
că in cei 6 ani care au trecut u- 
zina a trimis minelor din Valea 
Jiului SOOo tone construcții meta 
lice. Printre acestea s-au execu
tat ІНёІе, moâze și cinite folâSlte 
la betonaroa puțurilor, turnuri de 
extracție etc. Tpt în acest răstimp 
exploatările carbonifere au primit 
39 500 tone stîlpi metalici pentru 
armarea galeriilor, 25 000 atiipl de 
abataj și 15 000 tone piese de 
schimb care au asigurat buna fdfie 
ționare a utilajelor miniere.

■Rezultatele abținute in procesul 
de pfeducție se datorase înlr-o în
semnată ffiăâură activității desfâ- 
ștatâte de comitetul de partid (se
cretar tov. Căgean Dumitru), care 
a știut să mobilizeze colectivul 
Uzinei la tadepiihirea sarcinilor 
de producție, tatrecerii socialiste 
organizate de comitetul stadicatu- 
iul. Printre cei cefe s-au remarcat 
în întrecere se numără eoitainte 
tul Lupu Dumitru, conducătorul 
brigăzii care confecționează armă
turile metalice T.M., Barna Gheor- 
ghe, Dibernando Iosif, sudorii Go
run Mifcea, Nicu CohStantln, ТІ- 

SFATUL POPULAR ÂL ORAȘULUI REGIONAL PETROȘANI 
SECȚIA SĂNĂTATE ȘI PREVEDERI SOCIALE

А Ж ® M V 1
AKBOlVEnȚIi ȘCOLII Мн Ы1 din localitățile văii Jiului, eu 

sau fără diplomă de maturitate, CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE 
LA BCOaLa TEHNICA SANITA RA HUNEDOARA PENTRU A 
URMA CURSURILE DE ASISTENȚI MEDICALI, OBRTRBT1CÂ-U1NE- 
COLOQIE, FARMACIE SE POT ADRESA SECȚIEI SANATATE Șl 
PREVEDERI SOCIALE pfiTROȘ ani. Se primesc Șl băieți pentru 
secția medicala și farmacie.

EXAMENUL DE ADMITE RE ARE LOC LA 24 SEPTEMBRIE 
1908 ORA 8 DIMINEAȚA LA SFATUL POPULAR AL ORAȘULt’I 
REGIONAL HUNEDOARA.

1Ш.М.Р.
năSe Virginia, Nicolaascu loan*. 
RMUitate ftUltioaS» а obținut și 
lăcătușul Hentz Eugen cu brigada 
sa la executate* construcțiilor me
talice. Piese apreciate din punct 
de vedere calitetiv au executat și 
tabotorui Pitic Leon, forjării se
res Gheorghe $1 Borcea Iile, strun
garii Budin Afiton, kiss Gheorghe, 
Svbboda Aflai beri din secția me
canică și alții. Un aport substan
țial la îndeplinirea sarcinilor de 
plan i»dti adus șt lucrator» sutțtei 
tiitmaterte, una din cele mal im
portant* secții ale uzinei, și acolo, 
ea șl ia celelalte puncte de iticru, 
comuniștii se află in primele rin- 
duri. Printre turnătoril-formatori 
fruntași poate fi dat ca exemplu 
tovarășul Inel Romulus și brigada 
sa de la furnăicitia metaielbt țte-

• - 

de

de

în 
t dl 
me.

,,îfi Cadrul plinului șese- 
teuȘit că fitffiUl ftifediu de 
ă producții! anuale sS fie 
la sută, Iar cei al preduc- 
mutltll de 13,4 la sută. A-

feroase, Scurtu Gheorghe, șef 
brigadă lă turnătoria de oțel, Panța 
loân I, tepitdf la sțelărie. Serbat» 
loan și brigada сё o conduce 
la turnătoria de fontă ș. a.

Prin activitatea desfășurată 
anii șesenaitalul S-Sta rettiltcat 
lucrătorii secției de reparații i 
canice dare, în această perioadă, 
âu executat, ia rlndui lor, lucrări 
de calitate ireproșabila.

Iii telegramă priit dare colecti
vul uzinei raportează partidului 
succesul repurtat s* spune printre 
altele! ’
nai s-a 
CteȘldre 
de 15,6 
tivltății 
ceste rezultate se reflectă in redu
cerea prețului de cost. In anii șe- 
seflălului uzina a obținut SconOifl» 
suplimentare la întreaga producție 
marfă in valoare de îăffiWOOo lei".

însuflețit de rezultatele obținute, 
colectivul uzinei este hutătlt sâ-șt 
intensifice activitatea și, avihd 
drept călăuză Directivele celui 
de-âl IX-te* Congres al partidului, 
să lupte și pe mai departe pentru 
a obține noi succese In proeeănl 
de producție. Expresia dorinței lui 
*» materializează în angajamentul 
ce și l-a asumat ca, încă din luna 
decembrie a anului curent, să rea
lizeze producția prevăzuta peritrU 
luna ianuarie 19B0.

M. CHIOREaNU

I
(Utman Un pOf- 1-ej

НМ a ^bhiiîiuidT îe МійіГп Iha 
care se aduc o serie de îmbunătă
țiri învătămihtuiui setei șt firi 
frecvență, de CultUră țjMCfălâ Și 
superior, constituie o nouă- mani
festare a grijii permanente pe care 
partidul și guvernul o au pentru 
pregătirea unui nurhăr tdt ftlăi 
mare de specialiști, pentru crește
rea nivelului de cotișliință și cul
tural al întregului popor

Extinderea, îh acest an șeblar. 
a gratuității manualelor școlâre și 
la elevii din licee înseamnă, pe 
lîngă realizarea undr iifipartante 
economii în bugetul pâtirtțilot, Un 
prilej dă a iHUnCt Cu Mai BittitS 
at doare pentru însușirea unor 
noștințe profunde în diferitele 
menii ale științei și cultUfii 
derne

Alături de ceilalți cdpij dlh 
tria nosatră, și bopilî minerilor și 
ai ceibrlalti oameni ai muhdii din 
Valea Jiului beiiefieiaZă de con
dițiile minunate create de partid 
și guvern.

valea Jiului a cunoscut o în
florite deosebită în anii socialis
mului. Au fost deschise noi mine, 
au răsărit noi obiective industria
le, și-au înălțat fruntea către soare 
blocuri moderne, au apărut străzi 
șl cartiere de locuit unde odinioa- 
ră vîntUl zbenguia in voie In noul 
peisaj citadin s-au aprinS In fib
care an noi steluțe, mareînd naș
terea unor lăcașe de 
eate copiii hunetilof au Dieeput 
să descifreze buchiile
2or, să facă CUnOStidți сн ЙісёП- 
rlte Științei și tehilicii. De la un

pâ-

cultură în

âbecedare-

VOTE ȘI COMEMARH
Program în... ofsaid

Amatorii de spectacole fotba
listice câre au fost prezențl in 
tribunele stadionului „Jiul" din Pe
troșani, la meciul de fotbal din
tre „Jiul" Petrila si „Vagonul" 
Arad, au văzut și n-au văzut spec
tacol fotbalistic. Las treaba aceasta 
în seama cronicarilor sportivi și mai 
ales a antrenorilor. O dată cu bile
tul de intare însă, fiecare a primit 
contra-cost șl un program. Intenția 
asociației de a ne face cunoscute 
nouă, spectatorilor, anumite noutăți 
interesante din lumea sportivă, e bu 
nă, nu contestăm. E bine să încunoș- 
tințâm opinia publică despre realiză
rile mari pe toate căile care ne 
stau la Indemînă. Dar, cum IncttnoȘ- 
tînțăm ?

Să luăm cîteva fraze la întîmpla- 
Ге din amintitul program. Pe pagina 
I fii se aduce la cunoștință că sta
dionul Jiul a fost reamenajdt tar 
„iftUnta grea executată S-a realizat 
cu sprijinul..." etc. Munca realiza
tă e de la sine înțeles că a fbSt e- 
xeclilată. Pagina a Ifl-a ne spufib 
date interesante despre stadtafiul 
Maracefiă din Rie de Janeiro și pa
latul sporturilor did Kiev. Stadionul 
Maraeană a Împlinit, cităm: „Qn- 
sprezeee ani de existența". De ce nu 
cincisprezece cum se spune și se 
scrie corect românește ? Recordul 

la numărul de spectatori găzduiți in 
tribune, cităm: „la realizat la me«

un nou an

I

cunbscut-a cu un an. 
in Urmă. Anii viitdti 
alți ei alți elevi din 
fă pășească în noile 
fi construite.

««păt 18 SlfUi ăl VIU Jiului; Ее 18 
ГііаІЕІ șl №1 Ii ьоійі șl «шаг 
tini ie eătunftl* MsNsis și Hl- 
tinioară, au fost înălțate . șaoll hbl, 
înmterne, npațiââiș.

Anul acesta bucuria și cinstea 
de a păși intr-« ІЁ0Й1І nouă 4U 
16 săli de clasă, СЦ lâboratoate ă 
revenit copiilor petriteiii. Este o 
bucurie pe care colegii lor din alte 
localități au 
OOI sau trăi 
vor face ea 
VStea Jiului 
școli ce vor

Azi pe întregul cuprins ăi pâ 
triei, clinchetul etit de familiar ăl 
clopoțelului va da semnalul pen
tru țticeperea unui fibU an de ac
tivitate intensă. In Valea Jiului 
aceât tlitichet Va chemă ia priina 
oră de eurs peste §3 OOP de elevi 
și aproape 900 da cadre didactice 
Va îl on moment efnoțlbhăht câte 
va dăiiiUi mult timp

Alături de elevii mai mari, vor 
fi prezenți cei care pășesc pentru 
piîma dată pragul școlii.

Alit cei mici Cil Șl elevii mai 
atari șl alături de el cadrele di
dactice pășesc ІП acest început 
de an școlar animali de dorința 
de a obține noi succese la învă
țătură, îfi precesul iflstwctîv-'edu- 
cativ

Directivele Congresului ăl ІХ-Іен 
al Partidului Comuhist Român, vor 
trebttta si constituita uti fat cliluzl- 
tor in activitatea celor care prin 
munca ler »înt chemați să contri
buie la educarea tinerel generații.

Va trebui ca încă din prima zi 
de cura cunoștințele predate să 

eiui.," etc, întocmitorul programului 
ar fi trebuit Să ști*, Cel puțin că in 
astfel de construcții verbale se scrie 
„l-a realizat" și nu ca în program.

Fraza cu care începe informația 
despre Palatul Ipoftutilnr dift ftiBV 
bate recordul. Cltâffi : „Palatul Spor
turilor din Kiev este o construcție 
în fața căreia oricine-1 vede rămî- 
he în adtnitație, și are de ce". Pa- 
rafraZtad, ar sună earn astfel: frază 
de mai sus oricine o citește, râmîne 
stupefiat, șl are d* ей. comentariul 
a de prisos alei.

O fi programul o publicație mih6- 
ră, dat bl eifeulă la 4-5 mii de oa
meni și merită o redactare mal aten
tă, chiar dacă e programul unui 
meci de fotbal la care, fie vorba în
tre noi, nu prea ai ocazie Șă viii 
faze dă fotbal «duvităt. SI vdfci 6*1 
puțin un program redactat mai cu 
atenție.

0 isteric de demult
Nu, nu vă grăbiți să mă acuzați 

de plagiat. Știu, slnteți tentați să 
credeți că lmm plagiat pe Sadovea- 
nu. Dar istoria despre care e vor
ba e Intr-adevăr de demult dar n-am 
setitpa eu, Aii setis-o cei dă răs
pund de mișcarea de inovații din 
partea serviciului tehnic 11 C.C.V.J, 
Sau mai bine zis, n-au scris-o. Căci 
dacă o scriau, ce rost ar mai fi âvut 
rlnduriie de față ? Trebuia s-d scrie 
tot îii cîteva rînduri, sub formă d*

școlar
tîbă da cotițiftut șliifcHfti, $a fie 
trâtiamli» prin caid mil mederne 
fiteiiȘii8 pedașjeg.șe. Ій dMfhli ac
tivității lucrătoriter din învățătnlnt 
va trebui să stea, ea » sarcini de 
seamă, dezvoltarea permanența h 
interesului tineretului pentru ști
ință și tehnica. Vor trebui dttvol- 
fate la ilevi dragostea și perseve
rența te muncă, dragostea fața de 
patrie nbăstră Sbcieltetă. față de 
partidul câHluîlîștllof, coflducllohil 
st părintele tineretului.

Sinteffl siguri ca, la rindul lor, 
elevii ver Ști sg răsplătească efor
turile pe care le face partidul рай- 
tru a le crea an de aii condiții tot 
mai bune de Studiu Și de Vlațâ. 
Bateria voastră, dragi elevi, este 
aceea de а învăța necontenit, de 
a vă însuși cunoștințele predate 
de învățătorii și profesorii voștri, 
de a fi hărnici »i disciplinați, de 
ă respecta pe părinții și pe edu
catorii voștri

Școala, ca principal HVOt dfe 
cultura și laclor de Civilizație — 
cum a definit-o tovarășul Nicolâe 
Ceaușescu în raportul prezentat la 
Congresul partidului — vă chea- 
ml pe toți — elevi și cadre di
dactice — să munciți cu o înaltă 
conștiință și teflacărat patriotism.

Noul an școlar în care pășim 
azi, să constituie un an al succese
lor, al satisfacției datoriei Împli
nite. un nou pan pe drumul lumi- 
tios al științei Și culturii.

Tuturor, celor mari și eelar mid, 
le urăm un ah plin de roade Și 
bucurii 1 

referat pe doua dosare de inovAții< 
Și ca istorie fruinoasă pute* ei iul 
în urma celei scrise de ei I Perfora
torul C.P.19 modificat ar lucra acum 
în abatajele Lupeniului cu randament 
spot», iar absorbția apelor te camera 
de pompe s-ăr face după un procedeu 
mai rapid și mei economic. Dar.,.

Pe scurt : prin lunile ianuarie și 
februarie aie anului curent ad luat 
sfîrșit căutările creatoare a doi oa
meni — inginerul Cărunta Ioan ți 
inginerul Meiuș Emiliefi de ta sec
torul de investiții al minei Lupani, 
Rodul căutărilor s-ă concretizat te 
cele 2 propuneri de inovații: „Mo
dificarea perforatorului C.P.-19 pen
tru dublarea randamentului" Și „Ab
sorbția âpelor în camera de pompe", 
cuprinse în două dosar*. DoSarei* 
au fost înaintate pentru ahellM «o- 
misiei tehnic* de inovații a C.C.V.J., 
prototipurile au fost executate Și în
cercate atît la standul da înCerăări 
cît și în producție. Randamentul a 
fost cei scontat. Numai că, vorba 
românului, „buturuga mică râetoarnă 
carul mare". „Căruța" cu cete dou* 
propuneri de inovații s-a poticnit d* 
buturuga birocratică și așteaptă de 
peste 3 luni de zlte uti aviz al cotat- 
stei tehnice de iddvații care să per
mită omologarea și aplicare* in pro
ducție a Celor d&Uă propuneri. Poș
te câ rîndiirile de fftță vor eohstl- 
tui impulsul de car* are nevoia j,et‘ 
fuța" pentru a trec* de buturugi fă
ră să se răstoarne.

T. MARCUS

PROGRAM DE RADIO
16 septembrie

PROGRAMUL I 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Melodii populare; 5,25 
Piese instrumentale de virtuozita
te; 5,45 Muzicâ interpretată db 
fanfară; 6,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 6,10 „Interpret! și 
melodii" —- muzică ușoară; 6,35 
Muzică populară; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7.00 Radiojurnal; 7,15 
Ctetă orchestra de muzică ușoară 
Rogei-Roqer, 7,30 Sfatul medicu
lui ; Profilaxia reumatismului in
fantil; 7,39 Andnțuri, muzică; 7,45 
Mutice de estradă; 8,00 Sumarul 
piesei; 8,06 Uverturi la operete; 
9,00 La microfon melodia prefe
rata; 10,60 Buletin de știri; 10,03 
Piese corale de Paul Cottstăntines- 
cu,- 10,15 Lecturi litetere lă cSre 
teă ascultătorilor; 11,01 Soliști ai 

I Operei de Ștăt din Timișoara;

11.30 Muzica Uțoară interpretată 
la muzicuță; 11,40 Trio nr. 30 In 
fte major pentru pian, vinars și 
Violoncel de Hdydrl; 12,00 BUletin 
de știri, 12,03 Metod» populate 
ihterptetale de Alexandru bldirei 
llie Artinescu și Ion Stoicănel,
12.30 „Patos contemporan" -» e- 
misiUne de verBUtl; 12,43 Muzică 
perttru radio de Filip Lâzăr; 13,23 
Arii celebre din opere, 13,80 Pie
se instrumentele de cipriăn Po- 
rumbescu; 14,00 Buletin de știri, 
14,10 Interpret, de muaică ușoară 
Care ne**ti vizitat țara, 15,00 Din 
muzica popoarelor, 15,30 Simfonia 
а ІѴ-а in La major „Italiană” de 
Mendelssehh-Bartholdy, 16,00 Ra
diojurnal) 16,15 Rapital de opera • 
Peter Anders, 16,30 Prietena noas
tră C*tis4; 17,00 Muzică ușoară.

17,15 Cu microfonul prin regiu
nea Oltenia; 17,39 Ctatete din ft>l 
clorul nou Și jocuri populare; 16,00 
Seară pentru tineret, 19,00 „CIntă. 
dansează, tinerețe"; 20,00 Radio 
gazeta de seară: §0,30 Varietăți 
muzicale; 20,48 Noapte bUhă, de
nii; 20,55 Varietăți muzicale; 21:18 
Părinți și copii; 21,30 Din tezaurul 
nostru folcloric; 22,00 RaBioJurhal. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Tohomat muzical; 33,se ihiletitî deTonomat muzical; 33,52 ihiletitî 
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Buletitl 
știri; 7,35 „Acordeonul vesel" 
muzici ușoară; 7;50 ErâHiutte 
muzică populată; 0,15 „Buchet 
metedil"; 9,00 Buletin de știrii 
9,03 scene din opera „Liănaei $1 
Gretel” de Humperdinck; 9,30 
Vreau să știu; 10,00 Concertul 
pentru vioară și orcheatra de Do
rian Varga —= solist Vitgil Pop;
10,30 Soliști și formații artistic* 
de amatori; 11,00 Buletin de Știrii

de

de 
de

11.4Ѳ PiMe carate de compozitori 
catitemperatii; 1Я.ЗЭ „MtSbdh re- 
ascultate cu plăcere" — muzieă ti- 
șoară; 13,00 Buletin de știrii 13,03 
RăpsoMi ai elnteeuiui nostru popu
lau 13,30 Meridiane nete des
pre Viața eultiifală lfitefuatienală; 
13,40 Concert de prinz, 14,35 Afîl 
din Opere de compozitori români; 
15,00 Buletin de Știri; 18,10 Can
țonete id interpretări modernei
19,30 Afltbloflie poetică i Din 11H» 
ca feminina universală; fă,50 V41> 
start interpretate de fanfare, ie.no 
Din comoara foicloftilui nostru;
16,20 Dialog cu ascultătorii; iTtHJ 
Radiojurnal; 17,15 Muzică uȘoârfl 
cu Marino Marini; 17.30 Sfatul 
medicului; 17,35 Anunțuri, recla
me, mutică; 18,00 Man âinUreți: 
Viorica Ursuteac; IB,ÎS CattiM 
plastic; 18,30 Pagini alese din lite
ratura viorii; 19,00 Buletin de 
|tih| 19,05 tulii pa melodii din

folclorul nou de Aurel Pop*l 19,19 
Emisiune culturală, 19,30 Concert 
folcloric, 19,97 Seară de браг»; 
21,00 Radiojurnal; 21,20 Ёіпіа ia 
vioară Jean Ioneseu; 21,30 Opera 
„Walkiria" de Richard W*gn« — 
actul II; 23,00 Buletin de Hitii 
23.05 Opera „Walkirii" de Rictiâfd 
Wagner — actul III; 0,17 СогісёГ- 
tul melodiilor; 0,52 Buletin de știti.

Cinematografe
16 septembrie

PETROȘANI — 7 NOlEMfiikilt 
Dați-иіі cdhdiea de reelamațlii 
REBI'BLICa . Demnul; LONEA • 
laleaua neagră: AN1NOASA ; Se
dusă și abandonată; LUPENÎ : De 
doi bani violete; URiCANl: $*hih



Schimbare de guvern in NorvegiaRăspunsul 
lui A. Kosîghin

MOSGOVA 14 (Agerpres).
La Moscova a fost dat publici

tății răspunsul lui Alexei Kosîghin 
la apelul unui grup de laureați ai 
Premiului Nobel pentru pace. Prin
tre semnatarii acestui apel se nu
mără Normal Angell, Boyd-Orr, 
Philip Noel-Baker, Martin Luther 
King, Linus Pauling și alții.

„Pacea în Vietnam — relevă 
șeful guvernului sovietic — poate 
fi obținută numai pe calea respec
tării stricte a acordurilor de la 
Geneva pentru Vietnam, a încetă
rii imediate de către Statele Unite 
a bombardamentelor barbare asu
pra teritoriului R. D. Vietnam și a 
amestecului lor în treburile inter
ne ale Vietnamului de sud".

Obiectivul principal al guvernului 
provizoriu al R. Dominicane

SANTO pOMINGO 14 (Ager
pres).

Președintele guvernului provizoriu 
al Republicii Dominicane, Hector 
Garcia Godoy, a făcut o declara
ție corespondenților de presă în 
care a subliniat că obiectivul prin
cipal al guvernului este „pregăti
rea tării pentru alegeri libere, 
cinstite și democratice". Referin- 
du-se la situația forțelor militare 
ale tării, el a menționat că inten
ționează să mențină unitatea for
țelor armate, precizind însă că 
atît armata cit și poliția vor fi re
organizate. In acest sens, agențiile

CONGO: $l|[(Kl)| unor
LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres)
Greva de la întreprinderile tex

tile aparținînd firmei „Texleo" din 
Leopoldville s-a încheiat cu victo
ria muncitorilor. La grevă au par
ticipat peste 4 500 de persoane. 
Administrația firmelor a fost ne
voită să satisfacă revendicările

Demisia guvernului peruvian
LIMA 14 (Agerpres).
Guvernul peruvian, condus de 

Fernando Schwalb, și-a prezentat 
luni seara demisia. După cum se 
știe, guvernul fiind în minoritate 
în Camera Deputaților, președin
tele Fernando Belaunde Terry a 
adresat Ia 28 iulie un apel opozi
ției în vederea găsirii unei posi
bilități de apropiere a pozițiilor

PEKIN. Grupul de cîntăreți și 
dansatori români care au făcut un 
turneu in R P. Chineză a părăsit 
la 13 septembrie Pekinul, plecind 
spre patrie.

ROMA. In Alto Adige (Italia) 
au fost semnalate in ultimele zile 
noi tulburări In cursul nopții de 
duminică spre luni a avut loc o 
luptă de șase ore intre elemente 
teroriste și trupele italiene. Această 
ciocnire a început cind teroriștii 
au deschis focul împotriva unei 
cazărmi.

CAIRO. Agenția M.E.N. anunță 
că Ia Cairo au început convorbi
rile economice intre R.A.U. și 
Guineea. Sînt examinate posibili
tățile de sporire a volumului co
mercial și de extindere a relațiilor 
economice dintre cele două țări. 
Se așteaptă ca la sfirșitul convor
birilor să fie semnat un protocol 
comercial privind schimbul de 
mărfuri dintre R.A.U. și Guineea.

Vizita lui Jozeî Cyrankiewicz
în Franța

PARIS 14 (Agerpres).
La 14 septembrie, în a șasea zi 

a vizitei sale în Franța, Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Polone 
a avut o întrevedere cu primul 
ministru al Franței Georges Pom
pidou.

Părăsind reședința premierului 
francez, J. Cyrankiewicz a declarat

Acțiunile ofensive 
ale patrioților angolezi

BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). 
La Brazzaville a fost difuzat un 

comunicat al Mișcării pentru eli
berarea Angolei (M.P.L.A.) în le

gătură cu acțiunile ofensive des- 

de presă anunță că la Santo Do
mingo s-a anunțat oficial, după a- 
ceastă declarație a președintelui 
guvernului provizoriu, că în pre
zent se elaborează un plan de 
creare a unor forte de poliție spe
ciale, care au misiunea de a men
ține ordinea în capitală și în res
tul tării. Garcia Godoy a anun
țat, totodată, că guevrnul său ac
ționează pe calea reîntoarcerii na
țiunii la o viață politică și econo
mică normală, promovînd în mod 
treptat cooperarea dintre forțele 
politice rivale care s-au înfruntat 
mai mult de patru luni.

minări oreviite
greviștilor privind majorarea sala
riilor și altele. Potrivit relatărilor 
postului de radio Leopoldville, gre
va celor peste 400 de profesori de 
la școlile primare din capitala 
congoleză s-a încheiat de aseme
nea, cu victoria greviștilor. Profe
sorii au obținut îmbunătățirea si
tuației lor materiale.

respective. Acest apel a rămas 
insă fără rezultat.

Situația s-a agravat cind, fapt 
fără precedent în istoria țării, 
majoritatea din Cameră a cerut, 
recent, guvernului să-i informeze 
pe deputați asupra situației politi
ce interne și externe a țării.

In urma refuzului premierului de 
a prezenta acest raport, membrii 
cabinetului au hotărît să-și prezin
te demisia.

LOURENCO MARQUES. Intr-un 
sat din Mozambic s-au descoperit 
două gemene siameze, de rasă a- 
fricană, in vîrstă de șase luni. Ele 
— caz foarte rar în analele medi- 
cinei — au doar цп cordon ombi
lical și un singur organ genital.

In clteva
BELGRAD. In satul Gradat din 

Hertegovina (Iugoslavia), Iania 
Kral, în vîrstă de 25 de ani, a 
avut o naștere neobișnuită. La 14 
august ea a născut un băiat în 
greutate de 3,050 kg, iar după 25 
de zile, la 8 septembrie, a născut 
un al doilea fiu in greutate de 
5,050 kg. In ambele cazuri, Iania 
Krali a născut fără asistență me
dicală.

NICOSIA. Marți dimineața, în 
portul Famagusta au sosit 330 de 
militari turci, care urmează să în
locuiască un număr egal de mili

ziariștilor: „Am continuat convor
birile în același spirit de prietenie 
și de înțelegere reciprocă, în do
rința de a lărgi în toate domeniile 
relațiile dintre Polonia și Franța".

Agenția P.A.P. relatează că au 
continuat totodată, convorbirile 
referitoare la schimburile comer
ciale și lărgirea relațiilor econo
mice dintre cele două țări.

fășurate în ultimele zile de patrio- 
ții angolezi împotriva trupelor co
lonialiste portugheze din această 
țară. La 11 septembrie, se spune 
în comunicat, M.P.L.A. a lansat un 
puternic atac asupra unui convoi 
militar portughez provocînd inami- | 
cului pierderi grele în oameni și i 
materiale. Un număr de 37 de sol
dați și ofițeri portughezi au fost 
omorîți, numeroși alți răniți, iar 
patru mașini militare au fost scoa
se din luptă.

Campania electorală din R.F.6.
BONN 14 (Agerpres).
Campania electorală în vederea 

alegerilor parlamentare de la 19 
septembrie se apropie de sfirșit. 
Discursurile rostite pînă acum de 
principalii candidați ai celor două 
mari partide — Partidul creștin- 
democrat și Partidul social-demo
crat — nu au adus nici un ele
ment nou în ce privește clarifi
carea principalelor probleme de 
politică externă ale țării. După 
cum remarcă agenția France 
Presse, disputa electorală s-a re
zumat numai la probleme interne 
abordînd: stabilitatea monetară,
securitatea socială și învățămîntul.

In ultima cuvîntare rostită de 
Willy Brandt, candidatul Partidu
lui social-democrat la postul de 
cancelar, acesta a criticat în pri
mul rînd deficitul bugetar „într-un 
moment cind prețurile au crescut 
cu 4,5 la sută". El a arătat, pe de 
altă parte, că Germania occiden
tală „se află în întirziere în mai 
multe alte domenii, cum sînt: în- 
vătămîntul și îndeosebi sănătatea 
publică, procentul mortalității in
fantile fiind superior aceluia al 
altor țări industrializate din Eu
ropa".

In ce privește partidul de gu- 
vernămînt, acesta și-a desfășurat 
campania răspunzînd la criticile 
social-democratilor. Intr-o cuvîntare 
rostită la sfirșitul săptămînii tre
cute, cancelarul Erhard, referindu- 
se la criticile privind situația e- 
conomică a R.F.G., a amintit că, 
deși prețurile au crescut în tară.

tari din contingentul turc staționat 
în Cipru din anul 1960. Rotația va 
fi făcută sub controlul forțelor 
O.N.U. din Cipru.

NEW YORK. Un avion trans
oceanic de tip „Convair-880" s-a

rînduri
prăbușit ieri la 12 mile depărtare 
de Kansas City, din cauză că ime
diat după ce a decolat de pe ae
rodromul internațional Midcontinent 
s-a produs o defecțiune a moto
rului. Cei patru membri ai echipa
jului au suferit grave răniri.

LONDRA. După cum anunță co
respondentul din Madrid al agen
ției Reuter, prof, universitar de 
filozofie, Antonio Tovar, a demi
sionat din postul său în semn de 
solidaritate cu cei cinci profesori 
de la universitățile spaniole, con- 
cediați recent de guvern din cauză

In noaptea de luni spre marți au 
fost date publicității rezultatele a- 
legerilor pentru Storting (parlamen
tul norvegian), desfășurate la 12 
și 13 septembrie. După aproape 30 
de ani de guvernare — întreruptă 
numai în 1963 timp de o lună —

Guvernul Singapore se pronunță 
pentru relații cu

SINGAPORE 14 (Agerpres).
Primul ministru al statului Sin

gapore, Lee Yew, a declarat Іа о 
conferință de presă că guvernul 
său se pronunță în mod ferm pen
tru stabilirea și dezvoltarea rela
țiilor economice cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor socia
lă și politică. El a spus că inten
ționează să trimită misiuni econo
mice și comerciale în U.R.S.S., Re
publica Populară Chineză, India și 
alte țări. Referindu-se la declara
țiile făcute de Lee, agenția Asso
ciated Press menționează că s-ar 
putea ca ele să constituie un răs-

„ele au sporit și mai mult într-e 
altă țară condusă de socialiști". 
(El a vizpt prin aceste cuvinte 
Marea Brițanie).

Singurul care continuă să se 
ocupe de marile probleme ale po
liticii externe a rămas fostul can
celar Adenauer. în vîrstă de 90 
de ani. El s-a pronunțat împotriva 
oricăror măsuri pentru realizarea 
unei destinderi internaționale și 
s-a făcut principalul avocat al înar
mării nucleare a Germaniei occi
dentale.

Pe măsură ce se apropie ziua 
alegerilor, sînt urmărite cu un in
teres sporit sondajele în rîndurlle 
opiniei publice privind perspecti
vele scrutinului. Subliniind că 
„toate indicile arată că rezultatul 
va fi aproape egal" (între cele 
două principale partide — N. R.), 
agenția D.P.A. relatează că „ulti
mele rezultate ale diferitelor son
daje arată că partidul creștin-de- 
mocrat continuă să dețină un u- 
sor avans față de principalii săi 
rivali, dar numeroși observatori 
cred că partidul social-democrat 
ar putea deveni cel mai puternic, 
pentru prima oară în alegerile 
desfășurate după război în Ger
mania occidentală". Aceeași agen
ție arată că „programele electo
rale ale celor două principale 
partide sînt atît de identice încît 
după cite se pare, oricare din ele 
va trebui să apeleze la voturile 
unui al treilea partid. Partidul li- 
ber-democrat, pentru formarea unei 
noi coaliții guvernamentale".

că au sprijinit revendicările stu
denților.

TOKIO. Autoritățile sud-coreene 
au dat curs cererii guvernului ja
ponez în legătură cu deschiderea 
la Seul a unei misiuni diplomatice 
a Japoniei. Prin aceasta guvernul 
japonez stabilește „de facto" rela
țiile diplomatice cu autoritățile 
sud-coreene fără să aștepte ratifi
carea de către parlament a trata
tului privind așa-zisa normalizare 
a relațiilor dintre cele două țări.

ADDIS ABEBA. La cererea se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, o misiune specială a Or
ganizației Națiunilor Unite a pără
sit Addis Abeba plecînd într-un 
turneu prin 21 de țări africane. 
Această misiune urmează să recru
teze reprezentanți ai țărilor afri
cane pentru personalul secretaria
tului O.N.U., Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Africa și pentru 
alte organe ale Națiunilor Unite.

Partidul muncitoresc din Norvegia, 
partid de tendințe social-democrate, 
a fost înfrînt în alegeri. Ca urma
re, va fi constituit un guvern de 
coaliție, format din partidele: con
servator, liberal, agrarian și creș- 
tin-popular.

puns la încercările făcute de Sta
tele Unite de a împiedica stabili
rea de relații economice între Sin
gapore și anumite țări.

Lucrările conferinței 
arabe la nivel înalt

CASABLANCA 14 (Agerpres).
La Casablanca au continuat marți 

lucrările Conferinței arabe la nivel 
înalt, la care iau parte șefii de 
stat a 12 țări arabe. După cum 
s-a anunțat. Tunisia nu participă 
la reuniune. Lucrările conferinței 
continuă să se desfășoare cu ușile 
închise.

Intr-un comunicat oficial, privind 
ședința de marți dimineața, difu
zat la Casablanca, se arată că „șe
fii de state, reuniți în ședință în
chisă, au dezbătut timp de două 
ore mijloacele menite să ducă la 
întărirea solidarității^ arabe".

Alături de eroicul 
popor vietnamez

SOFIA 14 (Agerpres).
La Sofia a fost semnat un Co

municat comun cu privire la vizi
ta delegației Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
condusă de Dang Quang Minh, 
membru al Comitetului Central al 
Frontului Național.

In comunicat se arată că Fron
tul Patriei, împreună cu întregul 
popor bulgar se situează cu hotă- 
rîre de partea eroicului popor 
vietnamez și cere retragerea ime
diată a trupelor S.U.A. din Viet
namul de sud, încetarea interven
ției în afacerile interne ale state
lor din Indochina.

De ce ao ieșit 
la ііеіпоаіііаііі ti ttradâ 
lentile din яМПе Danei

ROMA 14. Corespondentul Ager, 
pres, I. Mărgineanu, transmite j 

Femei din diferite cartiere ale 
Romei, care au avut cel mai mult 
de suferit in aceste zile, cind ca
pitala a fost grav lovită de de
zastrul provocat de ploile toren
țiale, au demonstrat în fața sediu
lui Institutului pentru case popu
lare, din Via Tor de Nona. Sute 
de femei și-au adus copiii. Mulți
mea purta nenumărate placarde s 
„După 30 de arii de muncă avem 
dreptul la o casă omenească", „In 
cartierul Tiburtina, 70 la sută din 
copii sînt predispuși la tubercu
loză".

Cu o seară înainte, zeci de fa
milii au Ocupat apartamentele în
tr-un bloc din Via dei Platani, care 
stau goale de mai bine de trei 
ani, A intervenit poliția și apar
tamentele au fost evacuate cu 
forța.

Nenumărate familii din cartie
rele suburbane trăiesc în condiții 
inumane, în vreme ce sute și sute 
de apartamente stau neocupate în 
cele mai importante zone ale ora
șului. Iată de ce femeile din su
burbiile Romei au ieșit în stradă.
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