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Un ulii schimb 
de experiență

Esențial în învățămîntul 
de partid :

CONJINUT, EFICIENȚA
• Pregătirea temeinică, 
iată cheia rezultatelor 
muncii propagandistului

• îmbinarea tezelor 
»tw*«ate cu practica de 
picadcție — o necesita
te imperioasă.

• Control metodic și 
permanent

mai 
dedt aceea de a con- 
prin întreaga ta cape
la răspîndiirea nemuri- 
învățături marxist-le-

Munca de propagandist e 
grea dar frumoasă. Și ce sa
tisfacție poate fi oare 
mare 
tribui 
citate 
toanei
niniște, de a ajuta pe cursanți 
să-și însușească temeinic linia 
politică a partidului, tezele 
de importanță istorică ale ce
lui de-al IX-tea Congres a) 
Partidului Comunist Român

Preocupate de îmbunătă
țirea continuă a conținutului 
Învățământului de partid, de 
ridicarea nivelului politic- 
ideologic al comuniștilor, al 
tovarășilor din activul fără 
de partid, birourile organiza
țiilor de bază din Valea Jiu
lui au acordat o atenție spo
rită muncii de selecționare 
a propagandiștilor. Mul ți pro
pagandiști au o bogată ex
periență acumulată de-a lun
gul anilor și dau dovadă de 
dragoste și înalt simț de răs
pundere față de această mun
că. Alături de propagandiștii 
cu mai multă experiență, or
ganizațiile de partid au pro
movat în această muncă 
membri de partid tineri cu 
■nivel politic, ideologic ridicat, 

*tu o bună pregătire profe
sională și culturală și care 
au dovedit înclinație și inte
res față de munca de pro
pagandist.

în pregătirea 
împletite 
un

tant este de a nu învăța, cum 
s-ar zice, lecția în clasă. In 
aalitate de profesor, propa
gandistul are obligația de a 
se prezenta în fața cursanți- 
Ior bine pregătit. Asta e însă 
doar o latură a 
Propagandistul nu 
se îngrijească doar 
său personal ci și 
turor cursanților din cercul 
pe care îl conduce. Cum fac 
eiu acest lucru ? Cu prilejul 
seminarului anunț ideile prin
cipate ale temei următoare, 
indic materialul bibliografic 
și bineînțeles mă interesez 
dacă fiecare cursant se află 
în posesia lui.

problemei, 
trebuie să 
de studiul 
de a] tu-

Preparația Lupeni; Benzile care introduc cărbunii bru-ți în complexul 
proces de sortare și spălare.

К
lititi li min 4-a

Sosirea delegației ro
mâne condusă de to
varășul Gh. Rădulescu 
la Cairo.

Problemele învăță- 
mîntuliui în dezbaterea 
Seimului R. P. Polone.

Selecționarea propagandiști
lor e însă doar primul pas 
în buna desfășurare a învă- ■ 
țămiîntului de partid. Ridica
rea lui la nivelul sarcinilor 
necesită un studiu organizat, 
permanent, participarea acti
vă a tuturor propagandiști
lor la ședințele de instruire 
organizate de Comitetul oră
șenesc de partid. Studiul pro
pagandistului nu trebuie să 
se oprească aici. Un bun pro
pagandist studiază profund, 
pe bază de conspect, între
gul material bibliografic, lec
tura suplimentară, este la cu
rent cu toate documentele 
de partid nou apărute. Efor
turile depuse
personală trebuie 
în mod armonios cu 
pedagogic dezvoltat, 
fecționarea continuă 
todelor de muncă.

In vederea răspîndirii 
perienței înaintate, a meto
delor celor mai eficiente în 
învățămîntul de partid. Bi
roul Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani a orga
nizat recent un schimb; de 
experiență cu propagandiștii 
din Valea Jiului.

Cele patru referate prezen
tate aici de propagandiștii 
Crăciun Dumitru, Michel Sami, 
Marineț Alexandru și Hlo- 
pețchi Vasile, discuțiile pur
tate au reușit să arate o sea
mă de metode eficiente folo
site în munca propagandiști
lor. Redăm în continuare 
principalele idei desprinse 
din; referatele prezentate 
discuțiile purtate.

CRAGIUN DUMITRU, pro
pagandist la U.R.U.M.P.

Fără îndoială că buna des
fășurare a învățămîntului de 
partid este st-rins legată de 
o seamă de factori. După pă
rerea mea, cel mai impor-PRILEJULUNEI DUBLE BUCURII

Locuitorii comunei A- 
ninoasa sînt harnici și 
buni gospodari. Ga do
vadă, comuna lor a 
fcsst declarată comună 
fruntașă în întrecerea 
patriotică pentru înfru
musețare și bună gos
podărire. Familiile mi
nerilor aninoseni au 
prilejul unei duble bu
curii. Cu cîteva zile în 
urmă, colectivului ex
ploatării miniere Ani
noasa i s-a înmînat Di
ploma de întreprindere 
fruntașă pe regiune în 
întrecerea socialistă pe; 
anul 1965, precum și' 
Diploma de întreprin
dere fruntașă în între
cerea socialistă pe Va
lea Jiului.

Mobilizați 
tați și de 
de locatari, 
locuitori din

de depu- 
comitetele 
numeroși 
Aninoasa

au participat la între
cerea pentru înfrumu
sețarea și buna gospo
dărire a comunei. Ac
țiunile organizate au 
făcut ca planul valoric 
al muncilor patriotice 
să fie depășit cu 60 la 
sută. In anul trecut pe 
fiecare locuitor au re
venit cîte 42,88 lei e- 
conomii realizate prin 
muncă patriotică.

Frumoasele rezultate 
ohținute, printre care 
amintim construcțiile 
de poduri și podețe, 
plantările de pomi, re
parațiile de drumuri 
și curățirea albiei pî- 
rîului Aninoasa, reflec
tă munca deputaților și 
a comitetelor de loca
tari. .

Numeroase circum
scripții între care cele 
ale deputaților Popa

(Continuare in pag. 3-a)

In preajma zilei de
8 Martie — Declarația 
Secretariatului F.S.M.

Răsplata muncii
Pentru hărnicia de ca

re au dat dovadă în în
trecerea socialistă pe a- 
nul trecut, 116 muncitori, 
ingineri, tehnicieni și 
maiștri ai preparației 
Lupeni au primit zilele 
trecute insigna de „Frun
taș în întrecerea socia
listă pe anul 1965", iar 
unui număr de 11 echipe 
și 3 brigăzi li s-au acor
dat diplome. Dintre cei 
distinși, 22 de tovarăși 
au primit titlul de frun
taș în întrecerea socia
listă pentru a treia oară, 
iar 34 pentru a doua 
oară. Au primit steluța 
hărniciei echipele con
duse de prim spălătorii 
Dumitrescu Alexandru și 
Mazăre Grigore, sorta- 
torii din echipa lui Tri
foi Gheorghe, tovarășii 
Kertes Alexandru și Pop 
Teodor din Secția flota- 
ție, lăcătușii de, întreți
nere

preparatorilor 
din echipa lui Dinu Du
mitru, inginerii Ionică 
loan și Ene loan, tehni
cianul Halasz Tiberiu, 
prim maiștrii Enciu 
Gheorghe, Cranciova loan 
și Kălanyos Ilie.

De asemenea au pri
mit insigna de fruntaș 
mecanicii de locomotivă 
Borza Simion și Sava 
loan, fochistul Brișcan 
loan, manevranții Brîn- 
dușoiu loan, Stoica Va
sile și alții.

Pentru menținerea șl 
pe mai departe a titlului 
de fruntaș,- mulți dintre 
cei cărora li s-a decer
nat insigna s-au angajat 
ca și în acest an să 
muncească și mai bine 
pentru realizarea și de
pășirea sarcinilor de 
plan, antrenînd în între
cerea socialistă pe toți 
ceilalți muncitori ai pre- 
parației.

VICTORIA GILESCU 
planificatoare

Furnade Vasile și 
loan, electricienii

simt

o întîlnire educativă

Vk>-Pavel, Niculescu 
rica, Tomuța Olga, s-aru 
distins în mod deose
bit în întrecerea pa
triotică, fapt pentru ca
re un număr de 22 de- 
putați și 8 membri din 
comitetele de cetățeni 
au primit insigna de 
„Fruntaș în întrecerea 
patriotică". Acordarea 
distincțiilor ca semn 
al prețuirii hărniciei și 
spiritului gospodăresc 
ale cetățenilor a consti
tuit un prilej de afir
mare a hotărîrii ani- 
noseniior de a munci 
pentru continua înfru
musețare а comunei

Au înflorit ghioceii.

Insemnare

al

ȘIMO IOSIF 
vicepreședinte 

comitetului executiv 
al Sfatului popular 

Aninoasa

ANCHETA NOASTRĂ
SINTEȚI MULȚUMIȚI 
DE ACTIVITATEA
CLUBULUI DUMNEAVOASTRĂ?

(pag. 2-a)

...Nu știu alțir cum 
sînt, dar eu am obiceiul 
ca la fiecare sfîrșit de 
săptămînă să 
lez cele petrecute 
șase zile și să-mi 
programul orelor de 
dîhnă care urmează.

Așa am făcut și sim- 
bătă 26 februarie a. c 
Cînd am ieșit dimineața 
din bloc m-a întîmpinat 
un aer călduț, jilav, cu 
miresme de primăvară. 
Mi-ат propus ca după- 
amiază să vizionez fil
mul românesc „Amintiri 
din copilărie". Și, fără 
să vreau, pașii începură 
parcă să mă poarte prin 
Humuleștii lui Cre-ngă. 
iar în suflet să m! se 
strecoare o bucurie lă
untrică amestecată cu 
aroma teiului in floare. 
Încercam să-mi imaginez 
cum arată pupăza din 
tei. Bineînțeles ca fieca
re alta, dar eu n-am vă
zut niciodată o aseme
nea vietate. In colonia 
în care am crescut n-a 
venit nicicînd vreo pu
păză.

recapitu
la 

iac 
o-

Mergeam grăbită spre 
casa de bilete de la ci
nematograful „7 Noiem
brie" din Petroșani. In 
tata mea o mămică îți 
purta drăgălaș de mină 
pe iiul său Răducu in 
drum spre cămin. Rădu
cu avea un fîș-fiș albas
tru îmblănit,. cu glugă 
și finea in mină o ser
vietă în miniatură. Era 
așa de fericit... Mămica 
i-a promis că de va fi

Amintiri
cuminte îl va . duce la 
filmul „Amintiri din co
pilărie". Răducu a dat 
afirmativ din cap. Avea 
să vadă cît se deose
bește copilăria lui de 
copilăria lui Mică a lui 
Ștefan a Petrii, de aceea 
a micuțului. colindător 
cu căciula de-un cot și 
opincile tot pe-atîta, de 
a altor copii de-o sea
mă cu Creangă cate în
vățau alfabetul scriindu-1 
pe nisip.

Dar plăcerea, . dorința 
mea atît de mare de a

Organizația U.T.C. de 
la Liceul din Uricanl a 
organizat nu de mult o 
întîlnire între uteciștii 
din școală și tov. conf. 
univ. dr. Iliaș Nicolae 
de la I. M. Petroșani. In- 
tîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă plăcută, 
prietenească. Tovarășul 
Iliaș a vorbit tinerilor 
despre însemnătatea mun
cii de-a lungul veacuri
lor și în societatea noas
tră socialistă. Au urmat 
discuții vii și totodată 
elevii au pus tov. Iliaș 
o serie de întrebări la 
care dînsul a răspuns 
cu multă amabilitate. 
Tov. Iliaș a vorbit des
pre frumusețea meseriei 
de inginer minier, des-

pre aportul inginerilor 
minieri la dezvoltarea 

, industriei noastre carbo
nifere și i-a invitat pe 
tineri să viziteze Institu
tul de mine din Petro
șani, amfiteatrele, labo
ratoarele sale.

In încheierea plăcutei 
întîlniri, tovarășa Giur
giu Aurelia, secretara 
comitetului U.T.C. pe li
ceu, a mulțumit tov. Iliaș 
pentru interesanta discu
ție avută cu elevii, ma- 
nifestîndu-și dorința ca 
tov. Iliaș să revină și 
altă dată la Uricani, în- 
credințîndu-1 că va Я 
primit și ascultat cu deo
sebită plăcere.

MIHAI TODORAN 
elev

vedea Ulmul, care amin
tește iiecăruia de pro- 
pria-i copilărie, mi-au 
dispărut imediat ce am 
ajuns la casa de bilete 
și mi s-a răspuns : „pen
tru ora 18 nu mai sînt 
bilete". De la altă oră 
nici atit pentru că afișul 
cu „Amintiri din copilă
rie" era acoperit de 
unul mai mare cu „Fra
ții cotsicani".

De fapt aici am vrui

neplăcute
sâ ajung. Nu înțeleg 
cum de își permite con
ducerea cinematografului 
ca să anuleze într-o zi 
trei spectacole (orele 14, 
16, 20) cu mult aștepta
tul și apreciatul film ro
mânesc „Amintiri din 
copilărie", în favoarea 
unui alt film care a mai - 
rulat la noi: „Frații cor-, 
sicdni" ? Totuși am vă
zut filmul. In aceeași zi 
de la ora 18. Am stat 
ta... un bilet în pluș. 
Mai' sînt și din ăia care

iau mai multe bilete și 
le... plasează la momen
tul oportun.

Dacă a plăcut Ul
mul ? 1 Mult, foarte mult. 
Poate s-o spună și pen
sionarul Toderiță Gavri
la și tov. Grigoraș Con
stantin de la S.T.R.A., și 
studenta Gigi Turcu, și 
eleva dintr-a Il-a ele
mentară Brudi, și mulți, 
mulți alți spectatori.

Altceva n-a plăcut : 
numărul mare de spec
tatori- (peste 70) care 
stăteau în picioare.

Se poate să fie mini
malizat un film de-al 
nostru bun, agreabil, fru
mos, în favoarea altuia? 
Nu, nu cred că-i just

Șî nu-i singurul caz 
de acest fel petrecut .la 
cinematograful „7 No
iembrie" din Petroșani. 
Aduceți-vă aminte doar 
de unul: „Dincolo de 
barieră", realizat de 
Francisc Munleanu care 
a fost aminat din cauza 
filmului .îndrăznețul Par- 
daillan". Cată îndrăznețe 
programări—

IRINA SÎRBU



ta ancheta noastră am pornit de la ideea că regimul de viață al omului trebuie >1 aibă o cit mai buni dotare, o ta* 
Mmn a maacil cu odihna, o deplină corelație intre munca fizică sau intelectuală și odihna psitaco-educativS, de reintrare

Dacă activitatea productivă își are locul ei precis, stabil, în viața omului, in schimb timpul de odihnă șl recroere este 
mai greu de definit intrudt el depinde de felul cum știe să și-1 organizeze Bacara, de condițiile de care se poate bucura. De aceea 
petrecerea timpului liber in mod plăcut și util este o problemă de interes larg, cu implicații mai adinei și care stă de fapt la bata 
concepției sănătoase, solide cu privire la muncă și viață. ,

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Romln a subliniat că nivelul actual al societății noastre impune necesitatea 
ridicării șl lărgirii continue a orizontului cultural al oamenilor muncii, intensificarea activității cultural-educative de masă desfășu
rată de organizațiile de partid, sindicat și U.T.C,

Partidul și Statui nostru acordă o mare atenție desfășurării activității cultural-educative de masă. Pentru aceasta s-a 
creat baza materială necesară, o largă rețea de instituții culturale.

Valea Jiului dispune In present de o bssă materială culturală în măsură să satisfacă necesitățile oamenilor muncii. Bu
năoară, numai In anul trecut, au fost alocate din fondurile Sindicatelor aproape 500 000 de lei pentru activitatea cultural-educativă de 
masă desfășurată la cluburi. Pentru că cluburile, alături de celelalte instituții culturale, sînt chemate să participe la organizarea 
plăcută și in același timp educativă a timpului liber al oamenilor muncii. In viața oamenilor ele pot și trebuie să ocupe un loc 
important. $1 asta deoarece clubul are nu numai sarcini recreativa, ci și educative afedînd gustul estetic, comportarea în socie
tate, și mal ales In producție. El este o școală a educației.

Ancheta noastră, întreprinsă In rtndurlle oamenilor muncii din Petrila, are ca scop să raliatele măsura In care clubul
din localitate satisface cerințele lor culturalo, dacă al sini mulțumiți de activitatea acestuia.

Rodăm mal jos discuțiile purtate In aceat sen».

ANCHETA
SINTEȚ1 PIBLȚIIM1TI
Df ACTIVITATEA

NOASTRA (LBDBLBI DlînNEAVOASTRA ?
MERGEȚI LA
BACA ЛІІІ, DE

CLUB?
CE?

sector*
Aș pu-

SAVA Gheorghe, montor 
ml XII: Eu merg la club, 
tea spune că sînt unul din „clion- 
ții" Obișnuiți ai acestuia. Aici mă 
întîlnesc cu prietenii, joc șah, îm
prumut cărți sau particip la repe
tițiile formațiilor artistice. Păcat in
el că văd prea multe repetiții Și 
ptea puține Spectacole date de ar- 
tișii noștri amatori. De altfel, aste 
e o boală veche: repetă, repetă, 
dar spectacole... Să nu mai Vorbesc 
de repertorii. Tot aceleași de ani 
de zile. La club aș vrea să mai 
ascult o muzică dar aparatele de 
radio nu funcționează. Combina 
musicals se „Odihnește" și ea de 
mai mult timp.

DUMBRĂVEANU Mlhai, șef de 
brigadă, sectorul II; Mi-ați pus o 
întrebare prea directă. Ce aș putea 
«ă vă răspund î $1 da și nu. Merg 
destul de rar pentru că și munca 
mea este de așa natură îneît nu-mi 
permite totdeauna să stau prea mult 
pe la duh. Aici se mai organizează 
cite ceva dar popularizarea acțiu-

nilor se face defectuos: doar cite 
un anunț mic, pierdut pe undeva. 

1 PETRESCU Vasile: Desigur că 
merg. La clubul nostru se orga
nizează de multe ori acțiuni plă
cute. De exemplu, mie îmi place Să 
Citesc. De aceea particip OU re
gularitate 
Apoi sînt 
lele date 
ritfl toate
nia lor mai ales cei care fac par
te din formația de operetă. Au de
pus o muncă mare pentru a realiza 
spectacolele 
avem multe 
nu se face 
a oamenilor

Ing. SUICI Gheorghs, sectorul V ; 
La clubul Nu, nu merg decît atunci 
cînd am obligația să merg. Aș pu
tea să vă înșir 0 mie șl una de mo
tive pentru care nu merg. Mă mul
țumesc să vă spun doar unul: nu 
mă atrage. De ce ? Pentru că aș 
dori să văd ceva deosebit la Club, 
mai tineresc.

la acțiunile cu cartea 
nelipsit de la spectator 
de artiștii amatori. Me* 
felicitările pentru «trăda*

respective. La club noi 
de învățat. Păcat Că 

б mobiliare mai buna 
la acțiunile culturale.

tistică de agitație. Ultima am pre* 
conizat s-o înființăm cît de curînd. 
Mai avem două cercuri: unul de 
balet și altui de croitorie, Noi mai 
organizăm diferite conferințe, con
sfătuiri, acțiuni cu cartea etc. Iată 
că nu stăm chiar așa de rău,

BÂLĂtlȚA VASILE, secretarul co
mitetului ordșenesc U.T.C, Petrila: 
Nu sîntem mulțumiți de activitatea 
clubului nostru. Conducerea clubu
lui, ceilalți factori culturali, nu 
muncesc cum trebuie, nu organizea
ză acțiuni noi, interesante,

TRUȚA EMIL, secretarul comite
tului orășenesc do partid Petrila: 
Treaba la clubul nostru nu merge 
cum trebuie. Față de posibilități se 
face prea puțin. Vinovat este în 
primul rînd tovarășul Kalman, di
rectorul clubului, consiliul de con
ducere care este lipsit de inițiativă. 
Acțiunile ce se organizează la 
club sînt șablon, se repetă tot ace
leași de ani de zile. Nimic nou. 
Activitatea artistică de aici se re
zumă numai la Operată. Aceasta 
însă e prea puțin. Noi nu avem la 
club o brigadă artistică de agita

ție, ceea ce e foarte rău.
La activitatea clubului participă 

prea puțini intelectuali. Nu știu să 
fie vreun inginer sau tehnician în 
vreo formație artistică, De aceasta 
se fac vinovați: tovarășul ing. Mu
ra Emil, conducerea tehnico-admi- 
nistrativă a minei, șefii de sectoare. 
Tovarășul Muru Uită că oamenii eu 
nevoie, pe lingă muncă, și de sa
tisfacții morale. Producția nu poate 
fi realizată decît cu oameni educați. 
Clubul este chemat să facă acest 
lucru, iar șeful exploatării să spri
jine efectiv activitatea acestuia. In 
același fel ea poate vorbi și des
pre tovarășul Florea Sabin, Șeful 
preparație!, despre Inginerii și teh
nicienii de aici care neglijează ac
tivitatea culturală. Tovarășul Florea 
Sabin e un oaspete foarte Tar al clu
bului. U.T.C.-U1 atît cel de kt mină cit 
și cel de la preparați® Și bineînțeles 
comitetul orășenesc U.T.C. Petrila, 
desfășoară o slabă activitate pentru 
mobilizarea tinerilor la club, Direc
torul clubului nu merge la el, 
nu vin Ia directorul clubului 
iată activitatea nu merge.

el 
și

Ce ați dori si vă ofere clubul ?
Satisface clubul 
necesitățile culturale?

energic, 
actualul 

al clubului, nu depune su- 
strădanie pentru a da un 
activității culturalo. Este 
nu ține o legătură strînsă 

l-ar

Ing. MURU EMIL — șeful ex
ploatări miniere: Nu sîntem mulțu
miți de activitatea clubului. Posi
bilități materiale ar fi, oameni dor
nici care să activeze, de asemenea, 
avem. Ne lipsește în schimb un di
rector de club priceput. 
Tovarășul Kalman Iosif, 
director 
ficientă 
impuls 
comod,
cu Oamenii, eu factorii care 
putea sprijini în organizarea unor 
activități interesante, atractive. Am 
impresia că s-a plictisit de această 
muncă. Nu pot să-mi explic altcum 
lipsa lui de inițiativă, dezinteresul 
care-1 manifestă în activitatea clu
bului.

COSTEA TRAIAN —- secretarul 
comitetului de partid de la mină: 
Nici pe departe nu satisface nece
sitățile culturale, deși posibilități ar 
fi. Aici însă concură 
te lucruri. Să enumăr 
tava: directorul clubului 
ne suficientă strădanie 
activitatea culturală să se ridice la 
cerințele actuale, conducerea teh
nică a minei și în special tovarășul 
Muru Emil, șeful exploatării, cate 
pa deasupra mai răspunde și de 
munca culturală din partea comite
tului nostru de partid, nU-Și dă 
ulei un interes,- comitetul U.T.G. nu

mai mul- 
doar cî- 
nu depu- 

pentru ca

se ocupă suficient de mobilizarea 
tineretului; comitetul «indicatului se 
mulțumește să vadă planurile de 
activitate ale clubului; o bună par
te din membrii consiliului de con
ducere al clubului nu-și desfășoară 
activitatea în mod satisfăcător. Așa 
stînd lucrurile, nici hu-i de mirare 
că activitatea clubului este nemul- 
țumltâare, Că nu Satisface pe de
plin nevoile culturale ale oameni
lor.

KALMAN IOSIF, directorul clu- 
bului: Personal, consider că în 
prezent nu satisfacem în Întregime 
necesitățile culturale. Dar nici nu 
sîntem ajutați. Bunăoară pe tov. 
ing, Muru și alți tovarăși din 
conducerea minei și de la prepara- 
ție nu-i văd pe aici decît cu oca
zia unor adunări festive cînd fac 
parte din prezidiu. In rest... Comi
tetul orășenesc U.T.C.,.. nici el nu 
ne sprijină prea mult. Din 
Consiliului de conducere al 
doar 2—3 mă mai ajută, 
de văr at însă că nici noi 
folosit ps deplin baza

posibilitățile ce le 
nu s-or putea spu- 
avem activitate la 
formație de operetă

Ing. SUICI Gheorghe: In pri
mul rînd acțiuni moi multe și mai 
interesante. Ne-am săturat de a 
ecleași „noutăți" de acum cinci ani. 
Dorim mai multă varietate. Acțiu
nile organizate să cuprindă toate 
profesiile. Optez pentru organiza
rea unor manifestări pe anumite 
categorii de profesii. Bunăoară, nu 
văd nici un rost ca la o conferință,

să spunem cars dezbate avantajele 
introducerii combinei în abataj, să 
fie invitați constructori, cadre di
dactice, lucrători din comerț etc. E 
de la sine înțeles că pentru a- 
ceștia din urmă conferința nu pre
zintă nici un interes. Alta e situa
ția dacă la ea participă minerii. Pe 
aceștia îi interesează și dacă ё bine 
pregătită, îi va captiva.

Aș vrea, de меаипаа, să văd 
mal multe Spectacole venite din 
afară dar alese CU grijă, din care 
să avem cu adevărat ce învăța.

T. s. Ce aș dori să-mi ofere clu
bul t Multe, dar In primul rihd pre
zența directorului minei noastre, a 
șefiilor de sectoare Și In general a 
inginerilor și tehnicienilor în mij
locul nostru, Eu activez ca artist 
amator la olub de mai mulți ani, 
dar foarte rar am avut prilejul să 
văd pe tovarășii din conducerea 
minei pe la club.

DUMBRĂVEANU Mihai: Sînt tî- 
nftt și bineînțeles aș dori ca la club 
să se organizeze mai multe acțiuni 
specifice tineretului. Bunăoară, sâ 
vorbim numai despre joile de ti
neret. Deși se organizează extrem 
da rar, acestea sînt lipsite de con
ținut, plictisitoare ca să nu le spu
nem bătrînețti.

SILIȘTE Mihai: Intr-adevăr, la 
Petrila s*au organizat puține joi 
de tineret, seri ale tineretului. Ib- 
tîmpinăm însă și o mare greutate: 
nu avem fete (? I...).

SĂNDULESCU Maria: Joile noas
tre do tineret suferă de lipsă de 
varietate, de fantezie. Mai rău e 
însă câ o serie de acțiuni prevă
zute la serile pentru tineret se a- 
bandonează dintr-un motiv sau al
tul. De la astfel de seri nu prea ai 
ce învăța. Și atunci de ce Să ve
nim ? Numai pentru cele doua, trei 
dansuri ?

SAVA Gheorghe: Am impresia 
că activitatea culturală este greșit 
înțeleasă de către conducerea clu
bului. Prea adesea, aceasta se re
zumă numai la activitatea artisti
că. Fără discuție că și aceasta are 
importanța ei, e necesară, dar nu 
suficientă. Activitatea culturală de 
masă implică o varietate de mani
festări $1 în primul rând acțiunile 
care au un scop cultural și educa
tiv direot. Mi-ar plăcea, de exem
plu, să văd la club un simpozion 
literar bine organizat, un proces 
literar, O conferință despre artă, 
despre pictură, muzică, despre tea
tru, cinematograf etc. Sînt destule 
acțiuni care ne-ar interesa dar ftn 
se organizează.

PANAITESCU loan, ajutor miner: 
Prea adesea acțiunile organizate la 
club au caracter de consfătuire de 
producție, de ședințe suxiicale- 
Cînd merg la club aș vrea să mai 
văd și alte activități, să an ce în
văța : activități interesante, varia
te, recreative. Din păcate insă u- 
nele manifestări „culturale" seamă
nă a consfătuiri de producție. Ori 
producție dau la mină. N-aș vrea 
să se înțeleagă că sînt împotriva 
tinerii unor conferințe tehnice la 
club. Nu, departe de mine grndul. 
Problema se pune însă cum sînt 
prezentate aceste conferințe, ce je 
spune în ele. Bunăoară cînd ni ie 
prezintă o conferință tehnică este 
necesar să ni se vorbească cu a- 
devărat despre noutățile în tehnica 
minieră nu despre ciocanul de a- 
bataj pe care eu și ortacii mei îl 
cunoaștem în amănunțime. In acest 
caz ce rost mai are să particip la 
conferințe. De aceea, accentuez încă 
o dată, vreau ca la club să ne fie 
prezentate 
cative eu

manifestări cullural-edu- 
adevărat interesante.

Cine poate aduce un aport calificat 
la îmbunătățirea activității ?

membrii 
clubului 
Este a- 
nu am 

materia-
lă existentă, 
avem. Totuși, 
ne Că noi Hu 
club. Avem o 
compusă din 60 do persoane, un 
cor din 50 de oameni, fanfara din 
36 persoane, o orchestră semisim- 
fonlcă, alta de muzică ușoară, o 
formație de dansuri de curînd crea
tă. fiu. aceste formații, in acut 
an, am dat 5 spectacole: două Cu 
opereta și trei cu celelalte forma
ții- Deocamdată nu avem o forma
ție de teatru și nfcS o brigada ar-

Ing. MURU Emil: De
sigur șl inginerii și teh
nicienii. Dar ei sînt foar
te ocupați cu sarcinile 
de producție.

T. S. Tovarășul ing. 
Muru nu are drep
tate cînd afirmă că ingi
nerii și tehnicienii au 
destul de lucru avînd 
sarcini pe linie de pto- 
ducție. Situația privită 
prin această prismă, s-af 
părea că noi, --! 
sîntem artiști 
nu avem nici 
pe linie de producție. 
Ori lucrurile 
așa. Și noi, ca și tova
rășii ingineri sau tehni
cieni sîntem legați de 
munca noastră. Dar noi
nu

dînșii eu 
răspunde- 

însă, du- 
mea, nu

cei care 
amatori, 

o sarcină

nu stau

ne piîngem. Fără

discuție că 
sarcini mari, 
re. Aceasta 
pă părerea 
justifică cu nimic absen
ța lor din mijlocul nos
tru. Noi dorim ca să fim 
împreună și la muncă și 
la activități cUltural-edu- 
Cative. Nu le pre
tindem tuturor ingineri
lor și tehnicienilor să in
tre în formațiile artisti
ce, deși nu văd de ce 
n-ar face-o. Dar cel pu
țin la repetiții, ia spec
tacolele noastre ar putea 
participa, să vadă cum 
ne descurcăm, să ne dea 
o îndrumare. Pentru noi 
ar fi cu adevărat un sti
mulent.

PANAITESCU loan: 
Tovarășii ingineri și teh-

să dea 
aport.

nicienl ar putea 
cel mai calificat 
Dar nu vor..

De ce ? Văd 
numai și numai 
ția? Uită Că producția 
se realizează cu ajutorul 
nostru, al muncitorilor 
Ori activitatea culturale 
nu are un scop în sine. 
Ea vine în sprijinul nos
tru, pentru ridicarea ni
velului cultural care, im
plicit, se răefrînge $i a- 
supra producției.

BALÂUȚA Vasile: Un 
aport însemnat îl poate 
aduce și U.T.C. prin în
drumarea celor mai ta
lentat! tineri spre activi
tatea culturală. Deocam
dată, să recunoaștem

în fata 
produc-

cinstit, nu am prea fă
cut multe.

TRUȚA Emil: Un a- 
port calificat ? Indiscuta
bil intelectualii îl pot 
aduce. $i cînd mi refer 
la intelectuali am în ve
dere nu numai pe ingi
nerii de la mină ci și pe 
cei de la preparație, pe 
economiști, pe cadrele 
didactice. Sîntem încă 
nemulțumiți de aportul 
adus de cadrele didacti
ce din Petrila Ia munca 
culturală. Activează prea 
puține. Le poți număra 
pe degete. Cît despre in
gineri, în frunte cu to
varășul Muru Emil de la 
mină și Florea Sabin de 
la preparație nu putem 
spune nici atît.

cu claritate că îacturil competențl cunosc deficienței® 
din activitatea Clubului din Petrila, cauzele care le-au generat Se pune însă întrebarea: de ce 
Comitetul de partid de Ia mină, cel de Ia preparație, comitetul orășenesc de partid B«i au hiat 
măsuri din timp pentru înlăturarea acestor cauze, pentru coordonarea activității coariletttor «in
dicatelor, organizațiilor U.T.C., conducerilor tehnico-administrative în sensul acordării nani ajutor 
efectiv clubului în îmbunătățirea activității «ale 1

tate timpul ca activitatea clubului din Petrila — cu o bogată tradiție — să № ri
dicate la nivetal cerințelor cxeecfMe ale oamenilor «ooi de aici. Featra aceasta nu tzstetie

Din discuțiile purtate reiese
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Ішк*иіitirea pe parcurs a studiu- 
tai cwntilur arte a done etapă 
а жшкзк Sîm(fodu-se ajutați și 
rrw notați in permanență, CWMOțli 
ее prezintă bine pregătiți la sesni- 
■arii, dJacuțiiia sînt vii, итіегеваП- 
te, legate strâns de problemele de 
producție. Spre a întări ultima a- 
firmația vreau *ă viu cu uq exeffi- 
pta semnificativ. La unul din semi
nțiile cercului da economie con
cretă pe care îl conduc, îmbitând 
lente studiate cu activitatea prac
tică, urii cutoanii au venit cu pro- 
ptttteroa, care de tetfel a pi fost o- 
piicată, de a reașeza utilajele din 
secție țitdnd весом de fluxul teh
nologic. Rezultatul ? O mai bubă 
organizare a muncii, productivitate 
mai ridicată, fofosiree mai deplină 
a Spațiului de producție.

MICHEL SAMI, propagandist le 
E. M. Aninoasa :

După părerea mea, esențial în în
vățământul de partid este conținu
tul de idei, însușirea temeinica a 
tezelor Congresului al IX-lea al 
partidului nostru. Nu poți să cu
noști temeinic, fără un studiu apro
fundat, fără conspectarea întregu- 
lu material bibliografic indicat. Stu
diul, îmbinat cu priceperea propa
gandistului în conducerea semina
rului, duce la discuții vii, intere
sante, la combativitate,

MARINEȚ ALEXANDRU propa
gandist la E. M. Petrila •

Bdgâția de idei teoretice tffebuie 
fă fie ilustrată cu exemple 
Concrete. Adeseori am vizitat îm
preună cu cursanții diferite obiec
tive industriale. Cunoașterea рё viu 
â înfăptuirilor economice din patria 
noastră duce la întregirea cu
noștințelor, la însușirea mai temei
nică a celor studiate.

KRISTALY LUDOVIC, secretarul 
organizației de bază turnătorie 
U.R.U.M.P, :

Buna desfășurare a învățămîntu- 
lul de partid este de neconcoput fă
ră îndrumare și control din partea 
biroului organizației de bază. Nu 
însă un control sporadic, care e 
lipsit de eficiență, ci unul perma
nent, metodic. Pentru aceasta e 
bine ca fiecare membru al birou
lui organizației de bază' să răspun
dă în mod concret de cîte un cerc 

învățămînt de partid.

UNGUR РѲМРІЫЫ, directorul Ga- 
binetului de partid.

In munca de propagandist nu se 
pot da rețete. Ar fl profund greșit 
acest lucru. Este însă de neconceput 
ca un propagandist să se prezinte 
în fața cursanților fără un plan de 
expunere a problemelor ori de se
minar întocmite judicios, gtndlt. Fap
tul că la studierea documentelor 
Congresului al IX-lea al partidului 
nu se fac predări nu absolvă pe 
propagandist de sarcina de a face 
o scurtă expunere a problemelor

PROGRAM DE RADIO
4 martie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Uverturi și potpu
riuri pentru fanfară, 5,40 Melodii 
populare; 6,00 RADIOJURNAL. Sport,
6.30 Anunțuri și muzică, 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 7,15 Pe strunele Chi
tarei; 7,30 Melodii populare; 7,45 
Dansuri din operete; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Cîntece și jocuri 
populare; 8,30 La auctofon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Po
pas folcloric pe plaiuri bănățene;
10.30 Radioracheta pionierilor; 11,00 
Arii din opere, 11,15 TEATRU LA 
MICROFON: Un om de afaceri; 
12,52 Concert de prins, 13,40 „Fru
mos ești, București** —* muzică 
ușoară, 14,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
14,08 Din folclorul muzica] al po
poarelor, 15,00 Culori sonore — 
muzică ușoară, 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport,- 18,20 Pagini alese din 
muzica de estradă; 16,45 Cîntece de 
Mauriciu Veacan,* 17,00 ІоЛгі popu

de bază ce urmează a fi dezbătute 
în seminarul următor.

Efectuarea controlului asupra fe
lului în care studiază cursanții în
tregul material bibliografic indicat, 
îndrumarea și sprijinirea lor tre
buie să fie o sarcină permanentă 
atît a biroului organizației de ba
ză cît și a propagandistului.

Și-ou adus contribuția la dezba
terea problemelor muncii de propa
gandă și propagandiștii Martinovici 
Mibai, Davidovici Casimir, Gomboș 
Roman, Angheluș Constantin, Mar
tin Efemer, Ceapă Nicolae și Bur- 
Iacu Constantin.

In încheierea schimbului de ex
periență a luat euvîftlul tovarășul 
PÎINIȘOARĂ TITUS, secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Petro
șani.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
ca organele și organizațiile de 
partid, să asigure dezbaterea și în
sușirea în cadrul învățămîntului de 
partid a celor mai recente docu
mente ale partidului, ca propagan
diștii să studieze temeinic publica
țiile social-politice Lupta de cla
să, Munca de partid, In ajutorul 
propagandiștilor, precum și presa,

In cercurile de studiere a isto
riei P.C.R., trebuie folosite mate
rialele ce vor apare in presă în 
întîmpinatea celei de-a 45-a aniver
sări a partidului.

Este deosebit de Util ea propa
gandiștii să cunoască îndeaproape 
comportarea cursanților în activita
tea profesională și în societate, care 
de fapt reflectă eficiența învăță- 
mîntului de partid, să dea în cadrul 
cercurilor și cursurilor exemple 
despre modul CUm se comportă 
cursanții.

Dînd toată atenția pregătirii lor, 
propagandiștii au datoria de a ur
mări oa și cursanții să-și îmbunătă
țească studiul individual, să ipâiste 
asupra lămuririi problemelor și ter
menilor mai puțin înțeleși.

Esențialul în desfășurarea învăță
mîntului de partid este îmbunătăți
rea în permanență a conținutului, 
determinarea de discuții Vii în Ca
drul cercurilor și cursurilor, lega
rea și mai strînsă a învățămîntu
lui de sarcinile care stau In fața co
lectivelor de muncă.

Comitetele de partid, birourile or
ganizațiilor de bază trebuie să cre
eze condiții și să asigure partici
parea tuturor propagandiștilor la in
struirea organizată de Comitetul 
orășenesc de partid.

★
Schimbul de experiență organizat 

de Comitetul orășenesc de partid 
s-a dovedit de o deosebită utilitate. 
Propagandiștii au avut cu acest pri
lej posibilitatea să cunoască metode 
eficiente ale acestei munci de mare 
răspundere, dar deosebit de fru
moase. Aplicînd in activitatea lor 
cele învățate cu acest prilej, nu 
încape îndoială că propagandiștii 
din Valea Jiului vor contribui la 
ridicarea calitativă a învățămîntului 
de partid, la însușirea temeinică de 
fiecare cursant a istoricelor docu
mente ale celui de-al IX-lea Con
gres al partidului nostru.

lare, 17,15 Ritmuri, melodii, 17,30 
IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI, 18,03 1N JURUL 
GLOBULUI; 18,13 Folclor nou și 
jocuri cerute de ascultători; 18,30 
Dialog cu ascultătorii; 18,45 Recitai 
de operetă; 19,00 Interpreți de mu
zică ușoară; 19,30 Răspunsuri mu
zicale iubitorilor de folclor, 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ, 20,30 
Interpretul italian de muzică ușoa
ră Fino Donaggioi 20,45 Noapte bu
nă, copii; 20,55 Cîntece aproape ui
tate; 21,15 ATENȚIUNE, PĂRINȚI!;
21,30 Din repertoriul celor mai cu
noscute orchestre de muzică ușoa
ră; 22,00 RADIOJURNAL. Sport, 
22,20 antă Victor Bune a, 22,40 Pa
gini clasice, mari interpreți; 22,55 
Muzică ușoară și de dans, 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II! 7,30 RADIO
JURNAL. Sport; 7,50 „Clntăm pa
tria socialistă"; 8,00 La drum cu 
muzica ușoară, 8,30 Melodii popu
lare; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI,- 9,26

Pe șantierul autobazei de la Llveteni.

Efecte ale micii mecanizări SPORT
Cunoscînd rolul important pe care 

îl are mica mecanizare în ușurarea 
efortului fizic și creșterea produc
tivității muncii, conducerea tehnică 
a Uzinei de reparat utilaj minier din 
Petroșani a acordat o atenție deo
sebită introducerii acesteia, preocu
parea în acest sens s-a materializat 
în îmbunătățirea tehnologiei de fa
bricație la confecționarea armături
lor de galerie de tipul Т.Н. precum 
și la flanșarea tuburilor de aer com
primat și rambleu hidraulic.

Procesul anterior de fabricație a 
acestor produse prezenta o serie de 
greutăți tehhico-organizatorice : păr
țile componente erau executate în 
diverse secții și ateliere, iar trans
portul manual pe distanțe mari a 
semifabricatelor ridica foarte mult 
manopera de fabricație și presupu
nea o muncă fizică grea.

Prin concentrarea tuturor fazelor 
tehnologice de execuție în Cadrul 
unui singur atelier, acela al armă
turilor, a rezultat o mai bună or
ganizare a procesului de producție. 
La atelierul armături s-a instalat un 
troliu mecanic prin care an fost 
reduse simțitor atît munca fizică 
grea cît și timpul de transport, la 
fel, s-a redus și numărul de mun
citori care deserveau acest atelier. 
S-au montat și dat în exploatare 
utilaje pentru ușurarea fabricației 
și mărirea randamentului: 0 foar
fecă combinată, mașini de îndoit 
profile, un ciocan mecanic de for
jare, o presă hidraulică precum și 
mașini de debitat; majoritatea aces
tora fiind instalate în toamna anu
lui trecut în atelierul de confecțio
nare a armăturilor, au adus după 
șine reducerea timpului de execu
ție a armăturilor în medie cu 25

Muzică populată de pe întinsul pa
triei; 10,00 Arie Și siciliana de 
Constantin Nottara; 10,10 Cărți care 
vă așteaptă; 10,25 Selectiuiil din 
opera „Htinsel și Gretel" de Hum
perdinck, 11,00 BULETIN DE oflRI;
11,32 Piese pentru fanfarăi 11,50 
Mici formații instrumentale de mu
zică ușoară, 12,30 Melodii popu
lare, 13,00 BULETIN DE ȘTIRI, 13,08 
Suita simfonică din baletul „Curtea 
veche" de Mihail Jora, 14,00 Frag
mente din opereta „Vînzătotul de 
păsări", 14,30 Reintîlnire cu melo
diile compozitorului Marius Mihail, 
14,45 Muzică populară; 15,00 RA
DIOJURNAL. Sport, 15,10 Fragmen
te din opera „Rigolelto" de Verdi;
15,30 Potpuriuri și intermezzi de 
estradă; 16,30 Ineluș-invîrtecUș; 16,50 
Piesa orchestrală „Pe o piața per
sană" de Ketelby, 17,00 RADIO
JURNAL. Sport; 17,20 „Așă-i jocul 
pe la noi", 17,40 Sfatul medicu
lui, 17,45 Miniaturi de estradă, 18,00 
Din rolurile lui Jussi BjOrling, 18,15 
EMISIUNE LITERARĂ, 18,30 Anun
țuri, reclame și muzică; 19,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 19,03 CERCUL ME
LOMANILOR, 19,30 MEMORIA PÂ- 

la sută, iar productivitatea muncii 
la producerea armăturilor a crescut 
cu 3 la sută. O deosebită importan
ță prezintă faptul că s-au eliminat 
pericolele ce existau de acciden
tare a muncitorilor plasați la trans
portul armăturilor.

O altă lucrare executată din fon
duri acordate pentru mica meca
nizare a fost montarea liniei nor
male de transport la magazia cen
trală a secției turnătorie. Transpor
tul se făcea eu vagonete și nece
sita un număr ridicat de muncitori. 
Prin montarea liniei normale, va
goanele C.F.R. vin pini la magazie 
unde se descarcă în scurt timp. 
Eficiența economică constă în înlă
turarea locației plătite pentru sta
ționarea vagoanelor șl eliminarea 
transportului manual,

In anul 1065, Uzinei de reparat 
utilaj minier i-a fost alocată pen
tru mică mecanizare suma de 
250 000 lei. Pentru anul 1966 s-a 
preconizat executarea unor lucrări 
de mică mecanizare ce însumează 
360 000 lei. Este vorba de îmbună
tățirea pe mai departe a procesu
lui de fabricație la tuburile flan- 
șate, amenajarea rampei de fier 
vechi, reorganizarea atelierului de 
debitare a materialelor și altele.

Aplicarea consecventă a posibilită
ților de extindere a micii mecani
zări la U.R.U.M, Petroșani prezintă 
și de aici înainte obiectul aten
ției organelor tehnice din uzină, 
fiind o bază sigură în creșterea 
productivității muncii și a reducerii 
prețului de cost al produselor exe- 
cutate aici.

Ioan BERTOTI 
tehnolog U.R.U.M.P.

MÎNTULUI ROMÂNESC; 20,00 Mu
zică ușoară, 20,10 Seară de operă : 
„lakme" de Delibes (actul I), 21,00 
RADIOJURNAL, 21,20 Opera „Lak- 
тё" de Delibes (actele al II-lea și 
al IlI-lea); 22,43 MOMENT POE
TIC, 22,48 Muzică de estradă, 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Sport, 23,07 
Ciclul „Simfonia românească", 23,52 
Mozaic de muzică ușoară; 0,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
4 marile

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Femeia în halat, REPUBLICA: Fata 
lui Bube, LONEA — MINERUL : 
îndrăznețul Pardaillan, ANINOASA : 
Spărgătorul, VULCAN: Rachetele 
nu trebuie să decoleze, СЙІѴІ- 
D1A: Sedusă și abandonată.

Responsabilii cinematografelor din 
Petrila, Paroșeni, Uricani, BSrbăteni, 
Iscroni, Lupani nu au trimis progra
mul Rimelor pe luna martie.

HALTERE

Doll9 ШВІ1818 Iun 
li traisia

Duminică a avut loc lâ (ЙаЮѵа 
finala pe țară а сатірІѲПаШиі re
publican de juniori la haltere. O 
comportare bună au avut-o tinerii 
halterofili Ilîeș loan și Vâgăilti An- 
dronic de la Minerul Lupehi care 
au depus toate eforturile pentru 0- 
cuparea unor locuri cît mai bune. 
Astfel Ilieș loan, la categoria 52 
kg, s-a clasat pe locul V din 42 
de concUrenți, iar Văgăun Ahdro- 
nic, la categoria 75 kg, a ocupat 
locul VÎI din 39 de conCurefiți. 
Sînt desigur două rezultate bune 
pentru oare merită aprecieri atît 
tinerii halterofili cît și instructo
rii care-i antrenează.

HANDBAL

Pe terenul de sport al Scolii ge
nerale din IscfOni au avut. 10 c du
minică dimineața întreceri de hand
bal fete, interclase dotate cu „Cupa 
primăverii'1. Invingînd pe rînd e- 
chipele celorlalte clase, inclusiv 
pe cea a clasei a Vllî-a, echipa 
clasei a Vll-a a câștigat Clipa pusă 
în joc. S-au remarcat elevele Ma- 
joatcă Cornelia, Cerna Zolța, Tătes 
Elisabeta, Zipenfonic Olga.

CORNEA TITO 
învățător

itlimi Io dârei 
SRitacblatei de iană 
a ilneietaiil

La Școala profesională din Pe
troșani s-a disputat duminică etapa 
interasociații la tenis de masă. Pri
mul loc a revenit elevului Bâjte 
Arpad, de lâ Școala profesională 
Petroșani. Locul secund a fost o- 
cupat de Tomuș Valentin de la 
Casa pionierilor Petroșani.

Tot un concurs interasociații a 
tost organizat duminică la popice 
pe arena Utilajul din Petroșani. 
S-au întrecut 18 concurenți dind 
fiecare 40 bile (20 plin și 20 izolat). 
Cei mai buni s-au dovedit a fl I. 
Covaci Dumitru, T.R.C.H. — 164 
p.d.,- II. Silvestru Elena, Utilajul — 
159 p.d.,- III. Neamțu Рики C.F.R. 
—■ 146 p.d.; IV. Șuteu Vasile,
T.R.C.H. — 137 p.d.; V. Părâiănti 
Marcel, Școala generală ПГ. 4 Pe
troșani — 129 p.d.,- VI. Săsăfao 
Mihai, aceeași școală — 125 p.d.
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Sosirea, delegației romane 
eon dusă de tovarășul 
€rh. Radulescu la Cairo

САПЮ 2. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprită, transmite : 
Marți seara a sosit la Cairo dele
gația guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, care 
va participa la lucrările primei se- 
rimii a Comisiei economice mixte 
româno-egiptene.

Pe aeroportul international din 
Cairo, delegația a fost întâmpinată 
de Abdel Moneim Kaissuny, vice
președinte al guvernului R.A.U., în
sărcinat cu problemele economice 
și financiare, Hamah el Sayeh, sub
secretar de stat la Ministerul eco
nomiei și comerțului exterior, pre
cum și de alte persoane oficiale. 
A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Cairo, 
Mircea Nîcolaescu. Intr-o declara
ție făcută la sosire, Gheorghe Ra
dulescu a spus: „Scopul vizitei 
delegației noastre este de a ne în- 
tOm in cadrul Comisiei mixte pen- 
tro a avea un schimb de păreri 
asupra problemelor care interesea
ză cele două țări. Convorbirile

Comitetul ministerial 

al O.U.Â.
și-a reluat activitatea

ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că la 2 
martie Consiliul ministerial al Or
ganizației Unității Africane și-a re
luat activitatea, discutînd cu prio
ritate problema rhodesiană pe ba
za raportului prezentat de „Comi
tetul celor cinei". In cadrul comi
siei politice, secretarul general al 
O.țJJV, Diallo Telli, a prezentat 
un raport în legătură cu aplicarea 
rezoluțiilor adoptate în luna decem
brie cu privire la situația explozi
vă din Rhodesia. De asemenea, pre
ședintele „Comitetului celor cinci", 
Qatar Kambona, ministrul pen
tru administrația regională al 
Tanzaniei, a prezentat conclu
ziile- la care a ajuns Consiliul, 
în special în ceeace privește aspec
tele militare „care rămîn însă con
fidențiale", după cum menționa a- 
gesrția France Presse. Din surse a- 
propiate conferinței se anunță că 
participanții la actuala reuniune vor 
continua dezbaterile în comisia 
politică.

0 iEllIZISE JIlINTIfltî 
II ТЙИКЙ (USE MERITA 
CELE ІШ ШІ ELOGII

LONDRA 2 (Agerpres). — 
„Este o realizare științifică și 
tehnică formidabilă care meri
tă cele mai mari elogii", a de
clarat Kenneth Gatland vice
președinte al Societății inter
parlamentare britanice, comen- 
tlnd știrea că stdția automată 
„Venus-3" a atins suprafața 
planetei Venus.

„Faptul că stația s-a aflat in 
zbor trei luni și jumătate do
vedește că s-a ajuns la o pre
cizie de cel mai înalt grad. A- 
ceastă realizare deschide po
sibilități și mai mari în dome
niul cercetărilor interplanetare. 
Este extrem de interesant de 
aflat dacă pe Venus sau pe 
Marte există vreo formă de 
viață, oricît de primitivi. Sta
ția automată care a atins pla
neta Venus, va contribui la a- 
ceste cercetări".

noastre au ca scop dezvoltarea bu
nelor relații care s-au legat în ul
timii ani și sperăm să găsim boi 
posibilități pentru o colaborare e- 
conomică folositoare ambelor țări 
și popoare".

Termoelement care poate 
măsura temperaturi 
de pînâ la 2 800 grade C

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Doi 
specialiști maghiari de Ia uzina 
„Egyesult Izzo" din Budapesta au 
realizat un termoelement care poa
te măsura temperaturi ridicate pînă 
la 2 800 grade C și poate regla 
temperatura ca element de automa
tizare.

După cum se știe, la temperatura 
de 2 800 grade se topesc aproape 
toate metalele. Abia în urmă cu 
zece ani a fost realizat un termo
element din Wolfram și reniu care 
rezistă Ia o asemenea temperatură, 
dar el se defectează rapid. Specia
liștii maghiari au rezolvat această 
problemă. Termoelemântul realizat 
de ei poate fi folosit chiar de 100 
de ori pentru măsurarea tempera
turii de 2 800 grade C- 

Aprobarea de către Congresul american 
a creditelor suplimentare 
pentru războiul din Vietnam
WASHINGTON 2 (Agerpres). — liarde cerute de administrație în 

Cele două Camere ale Congresu- lanul fiscal 1965—1966 pentru fi
nanțarea acestui război. Actualele 
ofedite sînt destinate în primui 
rînd întăririi forțelor aeriene ame-

lui american — Senatul și Camera 
Reprezentanților — au aprobat 
marți proiectul de lege prezentat 
de președintele Lyndon Johnson, 
privind acordarea de credite supli
mentare de 4,8 miliarde dolari pen
tru acoperirea cheltuielilor legate 
de războiul din Vietnam. Cele 4,8 
miliarde dolari reprezintă o parte 
a creditelor suplimentare de 12 mi-

Declorafia minisfrului 
educafiei naționale a R. D. Vietnam

HANOI 2 (Agerpres). — Ministrul 
educației naționale din R. D. Viet
nam, Nguyen Van Huyen, a de
clarat cu prilejul unei conferințe 
de presă că, în urma atacului ae
rian întreprins la 9 februarie 1966 
de aviația americană asupra școlii 
din districtul Huong Khe, au fost 
omoriți 33 de copii între 7 și 15 
ani, iar alți 24 de elevi Și un pro
fesor au fost răniți. După ce a a 
rătat că aceasta este a 134-a școa
lă din R. D. Vietnam bombardată 
de aviația americană, ministrul e- 
ducației naționale a subliniat că a- 
tacuriie asupra instituțiilor de în-

Sesiunea Consiliului ministerial al Pieței comune 

Singiiiiil rezultat: АШІІШ IBOROâRII [flESTIUlULOR
BRUXELLES 2 (Agerpres). — 

Marți seară s-au încheiat la Bru
xelles lucrările sesiunii de două 
zile a Consiliului ministeriali al Pie
ței comune, pe a cărei ordine de 
zi s-au aflait două probleme: re
glementarea finanțării politicii agri
cole comune și negocierile comer
ciale ale C.E.E. în cadrul „rundei 
Kennedy". Potrivit relatărilor agen
țiilor de presă, membrii Consiliului 
ministerial, regăsiți după opt - luni 
de cînd sesiunile au fost blocate 
de criza izbucnită în urma neînțe
legerilor privind politica agricolă 
comună, nu an reușit să ia hotă-

Problemele învățămîntului
în dezbaterea Seimului R. P. Polone

VARȘOVLA 2. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, trans
mite : Seimul R. P. Polone dezbate 
în prezent probleme ale învățămîn- 
tului, prevăzute de Plenara a 7-a 
a C.C. al PMU.P. La ședința de 
deschidere a participat Jozef Cy- 
rankldwicz, președintele Consiliului 
de MBHștri, precum și membri ai 
guvernului și alte persoane oficiale.

Prezentând măsurile în domeniul 
învățămîntului, Waclaw Tulodzeicki, 
ministrul învățămîntului, а arătat 
că îhcepînd de la 1 septembrie a.c„

Componența 
noului guvern sirian

DAMASC 2 (Agerpres). — După 
cinci zile de consultări, apreciate 
ca „dificile" de către observatorii 
de presă, dr. Youssef Zouayen a 
anunțat componența noului guvern 
sirian. Noua echipă ministerială a 
Siriei este alcătuită din 20 de mem
bri, dintre care 10 ocupă pentru 
prima dată funcția de ministru, iar 
patru sînt reprezentanți ai armatei. 
„Youssef Zouayen, menționează a- 
genția France Presse, nu a accep
tat în, guvern participarea naționa
liștilor care preconizează o reîn
toarcere la Uniunea siro-egipteană", 
iar, pentru a evita reproșul de a 
ti monopolizat puterea, „militarii 
s-au mulțumit numai cu patru por
tofolii", adaugă aceeași agenție.

ricane.
Cu toate că la discuții numeroși 

senatori și membri ai Camerei Re
prezentanților au manifestat rezer
ve față de politica S.U.A. în Viet
nam și în Asia de sud-est, ei au 
votat în favoarea creditelor cerute.

vățămînt nu sînt acțiuni izolate, 
ci fac parte din planurile guver
nului S.U.A. privind războiul de a- 
gresiune din Vietnam. Ministrul e- 
ducației naționale a exprimat apoi 
indignarea cadrelor didactice, a 
studenților și elevilor din R. D 
Vietnam pentru crimele comise îm
potriva poporului vietnamez. In în
cheiere, el a cerut S.U.A. să înce
teze războiul de distrugere împo
triva R. D. Vietnam și războiul de 
agresiune din Vietnamul de sud. 
să-și retragă toate trupele și arma
mentele din Vietnamul de sud, lă- 
sînd poporul să-și rezolve singur 
problemele sale.

rîri importante în problemele dis
cutate. Aceasta se datorește faptu
lui că ei nu au abordat fondul di
ficilelor chestiuni aflate în litigiu. 
Se știe că în problema reglementă
rii finanțării politicii agricole comu
ne, asupra căreia s-au produs ne
înțelegerile între partenerii C.E.E., 
este interesată, în primul rînd. 
Franța, pe cînd Olanda și R. F. 
Germană acordă o deosebită im
portanță negocierilor „rundei Ken
nedy",

Singurul rezultat la care au pu
tut ajunge „cei șase" a fost., a- 
пмпягаа discuțulor pentru sesiunea 

in 19 000 școli elementare va fi 
extiins învățămîntul de 8 ani. In 
anul școlar 1966—1967 școlile ele
mentare din R. P. Polonă vor dis
pune de 137 300 săli de clasă și 
19 800 ateliere și laboratoare. Vor
bitorul a arătat că rețeaua de școli 
profesionale a cuprins toate regiu
nile țării, iar în anul școlar în 
curs numărul elevilor acestor școli 
este de peste 900 000. In actualul 
cincinal (1966—1970) școlile profe
sionale vor fi absolvite de 2 600 000 
de tineri.

In legătură cu măsurile privind 
îmbunătățirea învățămîntului de 
cultură generală, vorbitorul a sub
liniat că liceele vor avea un pro
gram unic, ceea ce corespunde 
organizării educației și formării ti
nerilor pentru studii superioare. In 
perioada 1966—1970 liceele de cul
tură generală vor fi absolvite de 
peste 2 150 000 tineri. Ministrul în
vățămîntului a arătat că statul chel
tuiește anual pentru burse, ajutoa
re, organizarea de colonii și tabere 
4 miliarde zloți, iar în 1965 aproa
pe 3 milioane de tineri de vîrstă 
școlară s-au bucurat de aceste a- 
vantaje.

Interzicerea 
tuturor partidelor politice 
din Ghana

ACCRA 2 (Agerpres). -- Consi
liul Național de Eliberare a hotă- 
rît la 1 martie interzicerea tuturor 
partidelor politice ghaneze, inclu
siv cele create în. străinătate. A- 
ceastă măsură implică dizolvarea 
Partidului convenției populare al 
lui Kwame Nkrumah. Agenția Reu
ter a anunțat că marți au fost e- 
liberați alți 109 deținuți politici, 
fapt care face ca număTul celor e- 
liberați să se ridice la 1 615.

Uganda

Motivele sosseniăriî іопВДіві 
i8 către premierul Milion №te

KAMPALA 2 (Agerpres}. — Con
ducătorul opoziției parlamentare 
din Uganda, Alex Latim, a avut o 
convorbire cu primul ministru Mil
ton Obote, cu prilejul căreia i-a ce
rut acestuia să revină asupra hotă- 
rîrii de suspendare a Constituției, 
să convoace de urgentă Parlamen
tul și să constituie un guvern pro
vizoriu, de coaliție națională, care 
să acționeze în interesul normali
zării situației din țară. In cursul 
unei conferințe de presă, Latim a 
declarat că premierul Obote a jus
tificat acțiunea sa de săptămîna 
trecută de a suspenda constituția 
și a prelua puterea integral, pre
cum și de a aresta cinci miniștri, 
prin aceea că a intervenit o scin
dare în cadrul armatei și s-a aflat 
de existența unui complot care vi
za aducerea de trupe străine îri U- 
ganda.

IU LITIGIU
specială prevăzută pentru sfîrșitul 
acestei luni, cînd urmează să parti
cipe Ia discuții și „marii absenți" 
ai ultimei sesiuni: Gerhard Schroe
der (R.F.G.), Amintore Fanfani (Ita
lia) și Joseph Luns (Olanda).

Caracterizînd lucrările sesiunii, 
agenția France Presse constată că 
acestea nu au fost decît un „pro
log", „o bătălie de avangardă" și 
că „marea bătălie diplomatico-eco- 
nomică rămîne să se angajeze la 
sesiunea de la sfîrșitul lunii mar
tie".

In preajma 
zilei 
de 8 Martie
Declarația 
Secretariatului F.S.M.

PRAGA 2 (Agerpres). — Secre
tariatul Federației Sindicale Mon
diale a dat publicității o declarație 
în care felicită femeile muncitoare 
din întreaga lume cu prilejul Zilei 
internaționale a femeii — 8 Martie. 
F.S.M. salută în mod deosebit fe
meile din Vietnam, care, împreună 
cu întregul popor, luptă eroic pen
tru eliberarea patriei lor.

„In interesul solidarității active 
cu lupta femeilor muncitoare, se 
arată în declarație, FBM. conside
ră necesar să ducă o luptă perma
nentă pentru îmbunătățirea situa
ției femeilor muncitoare". In legă
tură cu aceasta, F.S.M. a hotărît 
să creeze un Comitet sindical con
sultativ internațional pentru proble
mele femeilor muncitoare, care, 
pornind de la condițiile specifice 
ale fiecărei țări, se va ocupa de 
organizarea unor campanii mai e- 
nergice și coordonate în scopul 
găsirii celor mai eficiente forme 
de luptă pentru apărarea interese
lor femeilor muncitoare.

F.S.M. cheamă toți oamenii mun
cii să sărbătorească ziua de 8 Mar
tie, demohstrîndu-și solidaritatea 
internațională și voința de a cuceri 
și a apăra drepturile legitime 
femeilor, de a obține satisfacerea 
revendicărilor lor specifice și re
vendicărilor generale ale oamenilor 
muncii din întreaga lume care lup
tă pentru o viață mai bună, împo
triva imperialismului, colonialismu
lui, neocolonialismului, pentru pro
gres, libertate și pace.

PE SCURT
LONDRA. Intr-o declarație făcu

tă marți în Camera Comunelor, mi
nistrul Finanțelor al Angliei, James 
Callaghan a anunțat că guvernul 
britanic a hotărît să adopte o nouă 
monedă decimală. Noul sistem de
cimal va intra în vigoare după o 
perioadă de pregătire de cinci ani, 
adică în februarie 1971. Lira. Ster
lină, care va continua să rămână 
moneda de bază, va fi împărțită în 
100 de unități.

WASHINGTON. Administra
ția Națională pentru probleme
le aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a a- 
nunțat deschiderea unei anche
te în legătură cu prăbușirea a- 
vionului care avea la bord pe 
cosmonauții Elliot See și Cbarles 
Bassett.

MONTEVIDEO. La Montevideo a 
avut loc festivitatea preluării func
ției de președinte al Consiliului na
țional guvernamental al Uruguayu- 
lui de către Alberto Heber Usher.

CAIRO. Secretariatul permanent 
al Consiliului solidarității al țărilor 
Asiei și Africii a dat marți publici
tății un comunicat în care se con
damnă inițiativa regelui Arabiei 
Saudite, Feisal, care a propus o 
reuniune la nivel înalt a statelor 
musulmane, precum și încheierea 
unui pact islamic.

NEW YORK. Profesorul de 
botanică Edward Harber, de la 
Universitatea din Chicago, a 
descoperit un nou antibiotic 
care acționează împotriva unor 
serioase boli interne provoca
te de ciuperci, în special îm
potriva histoplasmozei. Intr-un 
comunicat dat publicității a- 
ceastă descoperire este compa 
rată cu descoperirea penicilinei 
de către Alexander Flereing.

Antibioticul arefotericiaa В 
care este eficinat impatxiva 
histoplasaaorei este toxic.
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