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in- 
suprafa- 
în toi.

de la suprafață ? Iată în- 
capitală la care trebuie să 
constructorii de la mina

sprijin a liniilor ferate. E drept că 
aceste lucrări cunosc din plin forfota 
muncii. Totuși, montorii nu au pu
tut ridica decît o secțiune a culoa
rului metalic (cînd vor mai fi exe
cutate și secțiunea a doua, și banda 
de transport?). La siloz mai este de 
zidit, betonat, tencuit iar cît pri
vește cîntarele automate, la o sin-

Z* obstrucția complexului
. dustrial de la 

ța minei Paroșeni este 
Intre minerii din subteran care pre
gătesc abatajele și constructorii care 
ridică construcțiile de la suprafață 

a; s-a iscat o adevărată întrecere. I se 
-vâ da la timp cărbunelui cale liberă 
spre preparație, prin circuitul com
plexului 
trebarea 
răspundă 
Paroșeni.

1 octombrie a.c. este ultimul... ter
men comun fixat atît pentru porni
rea abatajelor din subteran cît și 
pentru punerea în funcțiune a com
plexului industrial de la suprafață. 
Zilele trec cu rapiditate : a mai ră
mas doar o săptămână pînă la sfîr
șitul acestei luni — ultima din tri
mestrul III. Dar dacă minerii stau 
mai bine în subteran, obiectivele 
din cadrul complexului industrial de 
la suprafața minei Paroșeni nu sînt 
încă în stare

Linia ferată 
gătura între 
Paroșeni este 

'<toiectivele urgente. Totuși în prezent 
. firul liniei este încă întrerupt în 

două porțiuni, care totalizează sute 
de metri lungime. La 13 septembrie, 
în apropierea silozului, buldozeris
tul -Sebestyen Ștefan de-abia întindea 
materialul pentru terasament... Cînd 
se vor mai face tasarea terenului, 
montarea liniei și ramificațiilor res
pective/” probele de rezistență, ca 
să poală da drumul unui tren cu 
cărbune și locomotivă-grea pe acest, 
traseu?; ’

Pe. lista primei urgențe- figurează 
și silozul de cărbune, buracă- 
rele cu m-are capacitate die 
tnrptagazinare, cîntarele .bascu
lă de 100 tone, liniile ferate de 
sub siloz, culoarul metalic șl banda 
de transport de la culbutor și si
loz, instalația de deschidere-închi- 
dete a gurilor silozului, zidurile de

de recepție, 
industrială ce face le- 
gara Vulcan și mina 
cap de listă între o-
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Constructorii șantierului Paroșeni 
mai au de predat în folosință și două 
ateliere necesare noii exploatări mi
niere. Este vorba de atelierul me
canic și atelierul de fasonat lemn 
(dulgherie). Despre aceste obiective 
constructorul spune că sînt gata în 
„general", însă dacă le vizitezi gă
sești... 4 pereți 4- 1 acoperiș! Atît.

Din nou printre constructorii de la mina Paroșeni

TIMPUL PRESEAZĂ.
LUCRĂRILE URGENTE AU AJUNS 
ÎN STADIUL DE
£ Firul... întrerupt 

al căii ferate
Complexul „Siloz" 
ghem de probleme

• Podul peste care... 
încă nu se trece I

9 Atelierele : 4 pereți 
+ 1 acoperiș...

RECEPȚIE ?

gură linie instalația este montată 
în proporție de cca.
pînă la terminarea 
cîntarului de linie 
cale lungă.

-Pentru a ajunge 
trenul trebuie să 
Vulcan. Insă, 
nu-i gata; un tronson nțaț.^lst sus
pendat fără să fie așezat pe reaze
mele proprii, iar tronsonul principal 
— cu toate că-i așezat — încă' fiu-i 
definitivat. Și mai trebuie montată 
calea de rulare...

80 la sută, iar 
și omologarea 

ferată mai este

In ateliere pardoseala nu este încă 
, executată, au mai rămas de instalat 

— numeroase utilaje (pe care benefi
ciarul nu le-a asigurat montotilor), 
iar alimentarea cu energie a com
plexului industrial este o problemă 
încă nerezolvată, cu toate că ter
mocentrala Paroșeni este la 200 m 
distanță de incintă. Un cuvînt greu 
de spus are în această privință sec
ția rețele Petroșani a I.R.E.H. care, 
împreună cu mina Paroșeni, este dia- 
toare să caute o soluție optimă pen
tru asigurarea energiei electrice.

★

pînă la Paroșeni, 
treacă «liul; lîngă 

podul - metalic încă

însemnări din carnetul corespondentului

Strădaniile unui colectiv
' De la începutul anu

lui și pînă în prezent, 
'5 colectivul șantierului 

de construcții de locu
ințe din Lupeni a dat 
in folosință 132 aparta
mente și are aproape 
gata de predare blocul 
D 4 cu 66 apartamente 
și 10 etaje.

La acest bloc lucrea
ză cu multă rîvnă bri
gada de instalatori de 
apă condusă de Moro- 
șan N„ care a terminat 
de montat
sanitare din faianță si 
fontă, iar in' prezent 
face proba lor. Și zu
gravii conduși de Mo- 
goșan loan, Călătoru 
C-tin și alții lucrează 
la ultimele etaje. Par- 
chetarii lui Hie loan 
montează parchetul la 
ultimele 3 etaje, pe 
cînd mozaicarii din bri
gada pe care o condu
ce Moșneag Gheorghe 
au și terminat de tur
nat toate mozaicurile 
în apartamente.

obiectele

Cu o rîvnă și mai 
mare se lucrează la 
blocul A 2 cu 88 apar
tamente, care se ridică 
cu ajutorul colrajelor 
glisante. Brigada de 
betoniști condusă de 
Gherbed Francisc a ter
minat aici de glisat 
parterul și 7 etaje, iar 
în prezent glisează eta
jul 8.

Bunul mers al glisă
rii este asigurat și 
prin strădaniile mecani
cilor de la instalațiile 
de glisare conduși de 
Cioroianu Iulian, a fie
rarilor betoniști, a dul
gherilor. Fierarii beto
niști conduși de Ale
xandru Constantin și 
Ristea Gheorghe depă
șesc sarcinile de plan 
pe fiecare 
10—15 la 
gherii Iui 
lucrează o parte Ia gli
sare, iar o parte mon
tează cofrajul pentru 
planșee. Iși organizea
ză astfel lucrul, căci

schimb cu 
sută. Dul- 
Călina Ion

o dată cu glisarea se 
toarnă și planșeele. Și 
bine se c~~—------- -
dulgherii; depășirile de 
plan la 
schiinburi 
sută sînt grăitoare,

O dată cu glisarea se 
execută și fațada blo
cului de către zidarii 
conduși de Avram Ni- 
colae și Unguraș Emil 
care, folosind metoda 
de lucru în lanț, iși 
depășesc zilnic planul 
de producție cu 15—17 
procente.

Alături de blocul A 2 
se lucrează intens la 
săparea fundației blo
cului A 1. Și aici mun
ca e bine organizată, 
e spornică.

Așa iși exprimă co
lectivul șantierului Lu- 
peni hotărîrea de a 
preda la termen in fo
losință apartamentele 
planificate.

organizează

cele două 
cu 10—15 la

Cîrstoiu VALENTIN
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montează lămpile 
cu mercur în incinta mi
nei Paroșeni.

Foto : N. Moldoveanu

MEDITA ȚIE

Mea mei delegam 
de adiviiti ai Partidaial 
Comunist din Celoslovatia

La invitația C.C. ai P.C-R., joi a 
sosit în Capitală delegația de acti
viști ai Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de Leopold 
Kovalcik, șef adjunct de secție -la 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care 
va face o vizită în sctHmb.de ex
periență în Republica Socialiști 
România.

Plecarea din Capitală 
a delegației guvernamentale 
economice a R. D. Vietnam

Joi la amiază a părăsit Capitala, 
plecîind spre Moscova, delegația 
guvernamentală economică a R. D. 
Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, membru aii Biroului Politic 
al C.C. ai Partidului celor ce mun
cesc diin Vietnam, vice-prim-minis- 
tru al R. D. Vietnam.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășii Gheorghe Radulescu, mem
bru ai Comitetului Executiv? al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Trofiin. SimedrM, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Valentin Steriopol, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior, de funcționari superiori 
din M.A.E.

Au fost de față Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam, A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, precum și mem
bri ai celor două ambasade.

(Agertpres)

AUTUMNALĂ
Lucrările pe șantierul com

plexului industrial de la mina 
Paroșeni. le execută un colectiv de 
constructori ai T.C.Nf.M. condus de 
ing,RădădE-cuEmiLCohsrtjJAUl-â<;9Sta , -. 
se. mîndrește cu muncitori construe- 
tori harnici și pricepuți ca zidarii 
Andreescu Nicolae, Anofie Constan
tin, Balaițe.Pavel, Dulgherii Ulyhely 
Emeric, Stăhescu ; loan, montorii 
Badea Nicu, Brîndușe Aurică, St'e- 
garu Ioniță, Iorga Nicolae, betoniștii 
Tomescu Anghel, Slega loan, Rancea 
Gheorghe și mulți alții. Desigur con
structorii au depus strădanii susți
nute pentru ridicarea diverselor 
obiective. Acum, în. preajma intrării 
în producție a minei Paroșeni; din 
partea lor se cere înmănuncherea 
eforturilor pe obiectivul principal : 
lihia ferată, prin care se deschide 
circulația liberă între gara Vulcan 
și mina Paroșeni. O dată terminată 
această lucrare, să se concentreze 
forțele pe celelalte, obiective ca • 
silozul, atelierele. Zilele rămase pînă 
la termenul — ultim — de predare 
în folosință a liniei ferate, a silozu
lui și a lucrărilor aferente (culoar, 
bandă, cîntar) sînt numărate pe 
degete. Beneficiarul așteaptă.

Plcla lăptoasă ce însoțește 
zorile • de cîteva zile, predis
pune la meditație autumnală. 
'Cu toate astea, săgeata ter- 

mometrului, la ora cînd discul 
solar se află la zenit, atestă 

meteorologilor pen
tru acest darnic septembrie. 
Aceste raze restante din lu
nile estivale m-au făcut să-mi 
exprim deunăzi părerea urmă
toare : iată o toamnă tropicală, 
la care un interlocutor pesi
mist mi-o retează din capul 
locului zicînd: „Toamnă tro
picală ? Ași?! E vară în a- 
gonie".

Cine poate să știe, după toa
te capriciile, vara își anunță 
in aceste zile călduroase rămî- 
nerea, plecarea sau amîndouă 
la un loc ?

Pe paleta peisajului nostru 
montan au apărut ici-colo pete 
ruginii, care ne amintesc că 
echinocțiul de toamnă a fost 
în. urmă cu cîteva zile.

Chiar la 25—30 grade tem
peratură. toamna și-a anunțat 
sosirea și în viața cotidiană.

De la o vreme încoace, în 
fiecare dimineață, din strada

necunoscut», 
meridianele 
sigură. în 

culturii și

strecoară,

unde locuiesc iși iau zborul. 
stoluri. Unele, spre locuri cir- J 
noscute deja, spre meridiane 
și țări cu climă blinda. Altele, 
fluturînd cravate roșii s-au ar 
vîntat intr-un zbor cutezător 
spre meridianele 
Încă pentru ei: 
învățăturii ; busolă 
cucerirea științei, 
bunăstării.

T oamna aceasta 
discret, pe terestrele deschise 
mireasma unui rod bogat.

In piețe se conturează înce
tul cu încetul mustăriile cu 
iorma lor tradițională. (Bine 
ar ti să apară și mustul, dar 
nu ca acela din anul trecut. 
Cei care i-au gustat iși 
aduc și azi aminte).

O plimbare pe-nserat 
doi) prin noile cartiere te
ce să privești (cu totul instinc
tiv) spre centralele de termo- 
iicare.

Dar să lăsăm șarada. Toam
na e anotimpul poeziei. Așa
dar, să nu uite (zicala) gospo
darii noștri că toamna se nu
mără bobocii I

mai

(in
Ia~

Tiberiu KARPATÎAN

Mihai ȘTEFAN

R E V IRIM E TOTULUI

Noi perle in salba arhitectonicei modeme a Vulcanului de azi

Sfîrșit de lună și trimestru la 
sectorul de investiții al minei Uri- 
cani. Multi oameni îngrijorați, fră- 
mîntați de nenumărate „probleme" 
Cauza: trecuseră mai multe luni 
la sfîrșitul cărora bilanțul activită 
ții era mereu nesatisfăcățor. Era la 
începutul lunii aprilie a acestui an

Și iată-ne la sectorul de investi 
ții uricănean după aproape 6 luni 
de la acel sfîrșit de trimestru. Cu 
totul altă atmosferă. Oameni firS- 
mîntați 
durați 
lui — 
bil de
a depășit sarcinile 
II la unul din indicatorii principali
— metri liniari săpare 
nare — cu 20 metri; în 
și august s-au adăugat 
tri la această depășire,- 
putui anului a înscris
economii la prețul de cost. Iată și 
cîteva din' izvoarele care explică 
acest reviriment.

A sporit viteza 
mod deosebit pe 
a două brigăzi de
— cele .conduse de Gheorghiu Gon-

stantin și Wechter loan — care de
pășesc sarcinile lunare cu procente 
cuprinse între 30 șl 50 la sută. In 
ultimele luni și alte brigăzi, în mod 
deosebit cele care au în frunte pe 
minerii Covașă Gheorghe, Nistor 
Gheorghe, Oprea Dumitru, Buciunel

de calificare, de

— d a. Dar supăra ti, îngîu- 
pentru rezultatele sectoru-: 
nicidecum. Este și explica- 
vreme ce colectivul de aici 

pe trimestrul

CU VITEZE SPORITE 
SPRE VIITOARELE FRONTURI 

DE CĂRBUNE

repartizate, 
exploatării, 

prim-maiștri. 
mecanici,. O

plus beto- 
lunile iulie 
alți 11 me
de la înce-
100 000 lei

de avansare, in 
seama înființării 
avansare rapidă

Vasile realizează . depășiri de 10— 
35 la sută. -

Cele ișașe mașini de Încărcat ste
ril, cu care este dotat sectorul au 
fost utilizate din plin. Conducerea 
sectorului a sporit numărul' Celor 
autorizați să manipuleze aceste ma
șini. In fiecare schimb, o echipă de 
lăcătuși se ocupă numai de revi
zuirea si întreținerea mașinilor de 
încărcat. i

S-au omogenizat brigăzile; îm.păr 
țirea oamenilor pe brigăzi și schim
buri se menține de la o lună - la 
alta.

cuvine să mai amintim un lu- 
nu de mică importanță : de 6 
conducerea acestui sector de 
depinde în mare măsură dez-

A crescut rolul maiștrilor. Toate 
propunerile de premiere, acordarea 
concediilor . și învoirilor, îndruma
rea spre școli
sancționare și de ridicare a sanc
țiunilor se hotărăsc în exclusivitate 
numai după consultarea maiștrilor.

Sectorului i-au fost 
prim grija conducerii 
cadrele necesare de 
maiștri, electricieni și
considerabilă îmbunătățire au cu
noscut in ultimele luni , aprovizio
narea brigăzilor cu materiale, întă
rirea disciplinei, creșterea califică
rii muncitorilor.

Se 
oru, 
luni, 
care
voltarea în continuare a minei U- 
răcani a fost încredințat unui ingi
ner tînăr și 
cinaș Vasile.

Planuri de 
Ia investiții 
drăzneață : să recupereze, în urmă
toarele luni, minusul araat în pri
mul trimestru al anului.

Francisc VETRO

inimos, pe nume Chi-

viitor ? Colectivul de 
a luat o hotărîre în-

sctHmb.de
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Fotoreporterul Mihai Bara a surprins pe peliculă un aspect din 
prima oră de curs a... bobocilor dintr-a-n-tiia. Mieii elevi stau cuminți in 
bănci și ascultă sfaturile învățătoarei Slăvufeanu Eugenia.

Unele probleme ale începutului de an școlar
Vacanța, lunga vacanță de vară cu 

multiplele ei bucurii și surprize a 
trecut. Au trecut și festivitățile de 
deschidere a anului școlar, și emo
țiile reîntîlniirii cp școala, St ca up 
femn al acestui început de anotimp 
școlar |n cataloage au apărut și 
primele note, mai mici sau mai mari, 
după străduința și hărnicia fiecăruia 
Așadar, am intrat în pliu an șcplar. 

, Firește, ca orice început de drum, 
In fața țcojii și mai alee a cadre
lor didactice se ridică probleme de 
• importantă majoră pentru buna 
desfășurare a anului de învățăm'n*- 
Din acestea vein spicui doar cî- 
teva pe care le considerăm mai im
portante.

Vizitînd zilele trecute cîteva școli, 
am remarcat că cel mai adesea dis
cuțiile șe purtau în jurul planului 
general de muncă al școlii. Și deși 
știam că acestea au foșt întocmite. 
În majoritatea școlilor, cu mult înain 
te de începerea anului de învățământ, 
discuțiile purtate în jurul lor nu ne-a 
surprins cîtuși de puțin. Planul ge
neral de muncă al școlii este o sin
teză și un îndrumător al întregii ac
tivități a școlii pe parcursul unui 
an dt ștudju. El urmează să fie șupus 
dișcutiilor întregului colectiv peda
gogic oare desigur va veini cu pro
puneri concrete care șăT îm
bunătățească. In aceste planuri 
vor trebui induse, pe lîngă 
problemele muncii într-un an și 
alp sarcinilor „universal valabile" 
și șargini speciale, specifice fiecă
rei școli. Este vorba în special de 
acele măsuri care să ducă Ia întări
rea caracterului științific al lecți

ilor, la legătura lor cu viața. Credem 
că nu ește lipsit de interes să fie 
induse asemenea măsuri oare să du
că la înlăturarea verbalismului, ac- 
centuîndu-se în.schimb demonstrarea 
adevărului prezentat elevilor. Doar 
în timpul lecției se formează 
la elevi orizontul lor de cunoștințe, 
li se modelează însăși conștiința I 
Jar de calitatea lecției depipde în 
ultima instanță calitatea rezultate
lor obținute în procesul insțructiv- 
educativ, Iată de ce un alt aspect 
al acestui început de an școlar îl 
conștiințe planurile de lecții.

Și, pentru că toț șîntem la capito
lul lecții, esțe bine să se aibă în 
Vedere că pregătirea acestora în 
mod minuțios diin punct de vedere 
științific și metodic este o condiție 
necesară, indispensabilă pentru 
orice pedagog. Pregătirea lecției mai 
cere însă șă se aibă' în vedere în 
același timp Și mersul, traiectoria 
gîțidirii elevului, particularitățile a- 
cestei gîndiri. Profesorul șau învă
țătorul are datoria să orienteze, în 
timpul lecțiilor, efortul intelectual 
al elevului, mersul progresiv . al 
gîndirii sale spre înțelegerea ra
țională a lucrurilor. In același timp 
să adapteze întregul său arsenal de 
cunoștințe la condițiile concrete ale 
clasei, pentru ca fiecare lecție să 
însemne parcurgerea cu succes a 
unei porțiuni din drumul cunoaște
rii. Și tot atît de important e ca fie
care lecție — indiferent de obiec
tul predat — să-și lase amprenta nu 
numai în gîndiirca elevului, ci și în 
sentimentele și convingerile lui. Cu

aceasta credem că am atins o altă 
latură a' muncii școlare și anume 
latura educativă. Educația în școli 
are un caracter multiplu cuprin- 
zînd o multitudine de forme, Rețete 
stricte în această direcție nu se 
pot da. Aceasta depinde de măies
tria, priceperea și strădania educa
torului. Incepîpd de la lecție și pî- 
nă la comportamentul său în afara 
școlii, pedagogul face o întreagă 
muncă educativă elevului, In aceste 
condiții capătă o importanță tot mai 
mare colaborarea conducerilor șco
lilor, a profesorilor și învățătorilor 
cu organizațiile U.T.C. și pionieri, 
adevărate școli ale muncii și edu
cației comuniste. Conlucrarea' a- 
ceașta între conducerile «școlilor și 
organizațiile de tineret din școli a 
dat întotdeauna rezultate bune în 
munca educativă. Desigur ca și în 
acest an școlar s-au elaborat sau 
se vor elabora, acolo unde nu s-a 
tăcut pînă în prezent, planuri co
mune care să ridice activitatea in 
structiv-educativă pe o treaptă nouă. 
De felul cum se organizează munca 
în acest început de drum vor de
pinde, cu siguranță, rezultatele de 
viitor, rezultate ce se vor oglindi 
în nivelul, cantitatea și calitatea cu
noștințelor acumulate de către elevi 
la sfîrșilul anului șcplar. Așadar, 
toată atenția chiar de la început de 
drum.

Crește baza 
a școlilor

Mulți din elevii

materială

învă^ămîntului

tN JURUL 
FOCULUI 
DE TABĂRĂ

O dată cp lăsarea serii.
curtea Liceului din Uricani s-a 
umplut de elevi. Singuri sau 
însofiți de părinți s-au adunat 
in jurul unui uriaș foc de ta
bără. Cînd flăcările au prins 
să se înalțe, profilîndu-se pe 
cerul presărat cu o puzderie 
de stele, din zeci de piepturi 
au început să răsune aclamații, 
chiote de bucurie. Tradiția sco
lii — ca la fiecare 15 septem
brie să se organizeze aici un 
foc de tabără — a fost respec
tată si anul acesta. Și ca un 
leit-motiv al evenimentului, a 
răsunat în acea seară frumoa
să melodiosul cîntec pionie
resc. La lumina focului am 
deslușit cîteva chipuri vesele 
de elevi, pe fețele cărora se 
reflectau vîlvătăile roșiatice 
izvorîte din vreascuri. Alături 
am remarcat prezența cadrelor 
didactice Coclleci Vasile, Cos- 
tea Dorin, Roșescu loan, Jur- 
giu Aurelia.

In jurul focului de tabără, 
care s-a stins tîrziu în noapte 
au trăit clipe plăcuta, si-au 
depănat amintiri din vacantă, 
și-au făurii planuri pentru polii 
an școlar numeroși elevi ă’ 
Liceului din Uricani. Intre a- 
ceștia s-au aflat Blaj Marla. 
Schmidt Alfred, Bleș Daniel- 
Szabo Terezia, Ghiuritan Sorin, 
Piloiu Niculina, Vamvu Aure
lian, Bocan Zoița, Bota Nicolae 
și mulți alții. Cu toții au înce
put optimiști hăul an școlar,

Coandrăș VALERIU 
elev

le atletism 
tare vor intilii 
reprezentau nit Italiei
Iln cursul zilei de ieri, federația 

noastră de atletism a alcătuit echi- 
. pele care vor întiliți sîrnbătă și 

I duminică pe stadionul Republicii 
, reprezentativele Italiei. Din echipa 
I masculină fac parte, printre alții, 

■’ Gh. Zamfirescu (100 și 200 m plat;»-' 
I A. Barabaș (1 500), N. Mustață, 
* O. Lupu (10 000 in), Gh. Costache 
I (ciocan), Șerban Ciochină (triplu 
• salt) etc. Z. Vamoș va lua startul 
| în două probe : 3 000 m obstacole și 
’ 5 000 m plat. Echipa feminină are în 
! frunte pe campioana olimpică Mi- 

haela Peneș (suliță), Viorica Visco- 
1 poleanu (lungime), Lia Manoliu 
8 (disc). Erica Sțoenescu (înălțime) și 
| Elena Vintilă (lungime). Ioana Pe- 
I trescu este accidentată și nu va 
| participa.
i ★
| După cum s-a mai anunțat, con- 

! cursurile încep la orele 15. Echipa
Italiei va sosi astăzi după-amiuză 

| în Capitală.•
I Boxerii taieittni 
I victorioși in Polonia
I VARȘOVIA. Echipa de box Me- : 
’ talul București, care se află în tur- 
I neu în Polonia, a evoluat la
• Piotrkov în compania unei selec- 
■ ționate a orașului Lodz. Boxerii bu- 
• cureșiteni au repurtat viotpria cu 
I scorul de 13—3.
I
I Intlluiri io rodini 
I (owtiiiiior europene
I de fofilai
a Noi întîlniri s-au disputat în ca- 
I drul diferitelor competiții europene 
a de fotbal. In „Cupă orașelor țîr- 
| guri", la Basel, echipele Fi C. Basel 
• și F. C. Utrecht (Olanda) au termi- 
J nat la egalitate : 2—2 (0—0). Invip- 
1 gătoare îți primul meci cu 2—1, e- 
| chipa F. C. Utrecht s-a calificat 
Î pentru turul următor. Jucînd în

deplasare, echipa belgiană Antwerp 
Ia învins eu 1—0 pe Union Luxem

burg. La Neapole, F. C. Neapolh a 
întrecut cu 3—1 (3—1) pe Viena.

| Neapole, care a cîștigat și primul 
’ joc (2—1) a obținut calificarea., 
I F. C. Valencia, a învins în primul 
• meci cu 2—1 (2—1) pe F. C. Nurn- 
Iberg. Returul va avea loc la

5 octombrie la Valencia, Juventus 
I Torino a întrecut cu 5 -0 (3—0) pe

Aris Salonic, și s-a calificat în

! turul doi (în primul joc italienii 
cîștigaseră cu 2—0).

Care dintre noi nu-și 
amintește cu nostalgie 
de prima zi de școală; 
de ziua în care am fă
cut pentru prima oară 
cunoștință cu abeceda
rul și mai apoi cu slo
vele lui. Și chiar dacă 
n-aveam uniforme șco
lare și nimeni nu ne 
dădea manuale gratui
te, semnificația acelei 
zile rămîne proaspătă 
în memoria fiecăruia 
dintre noi. Cu atît mal 
mult elevii de azi își 
vor «minți de prima 
lor ri de școală cu mei 
multă plăcere decît noi 
șau decît părinții noș
tri. pentru că ei au 
condiții de trai și de 
învățătură cum nici 
n-au visat înaintașii lor

M-am gîndit la toate 
acestea zilele trecute 
cînd i-am văzut pe co
piii din cartierul Live- 
zeni pășind pentru pri
ma dată pragul școlii 

al școlii mari și fru
moase care s-a dat w 
folosință în «coastă 
toamnă. Pe feței» lor 
fragede citeam emoția 
Începutului de drum, 
dar și bucuria că de 
acum vor fj elevj, vor 
ști șă socotească și să 
Citească. I-am văzut in- 
trînd cu pas stângaci 
in clasă, ocupîndU’Și ti
mizi locuri!» în bănci. 
Păreau așa de stingheri,

de străini. Era firesc. 
Nu se cunoșteau între 
ei, nu cunoșteau pe 
aceea care avea să le 
fie educatoare. Treptat 
însă emoția, sfiala i-au 
părăsit. Am pătruns in 
clașa intîi A, După ce 
tînăra învățătoare siă- 
vuțeanu Eugenia le-a 
înmînat manualele șco

să citească și să soco
tească, se vor cunoaș
te mai bine între ei, 
vor constitui o clasă y-_ 
nitară. Răspunderea 
creșterii, instruirii și 
educării lor revine atît 
învățătorilor și părin
ților, cit ți elevilor în
șiși. Iar peste vreme, 
cînd elevii dinir-a-ntîia

AZI... $1 PESTE
VREME

lare și a făcut cunoș
tință cu viitorii săi e- 
levi, a început prima 
oră de curs.

Ne-am grăbit să no 
tâm numele cîtorve 
„boboci" care acum, 
după o săptămînă de 
școală, au început să 
pătrundă în taina abe
cedarului : Bordea Ve
ronica, Petrescu Talia- 
na, Munteanu Silvia, 
Moldovan Uțu, Bujor 
Nlcolae, Bang Dorina,

Desigur că e doar 
începutul. Cu timpul 
însă elevii dintr-a-ntîla 
vor crește, vor învăța

de azi vor fi mari — 
vor fi studenți sau vor 
lucra în producție — 
își vor aminti, desigur, 
cu plăcere și nostalgie 
de prima lor zi de 
școală. Mai ales că ei 
au inaugurat o frumoa
să școală generală, pe 
care partidul le-a dă
ruit-o întru educare ți 
luminare. „Bobocilor" 
de azi le vor crește 
aripile și mfine își vor 
lua zborul spre înăl
țimi. Să ne ocupăm cu 
grijă d» creșterea lor.

profesional și tehnic din țara noas
tră, au primit în folosință noi școli. 
Dintre acestea fac parte Grupul 
școlar Borzești, unde sînt pregă
tiți muncitori calificați, tehnicieni 
și maiștri care vor lucra în sec
torul electroenergețic, Școala pro
fesională de pe Ungă Fabrica de 
ciment din orașul Tg. Jiu, care va 
da operatori pentru fabricile de 
specialitate și muncitori calificați 
în domeniul întreținerii și exploa
tării utilajelor din industria cimen
tului, Grupul școlar agricol — Gra- 
iova și altele.

In anul de învățământ 1966—1967, 
baza materială a școlilor profesio
nale și tehnice a crescut cu peste 
220 săli de clasă, noi ateliere de 
lucrări practice însumîpd 7 000 m p 
și aproximativ 16 00Q locuri în in
ternate și cantine.

(Agerpres)

Aspect dim case pu
ternicei mașini de ex
tracție a puțului central 
al minei Febrila.

G. DINU

I
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ORGANIZAȚIILE DE BAZĂ 
$1 ACTIVUL FĂRĂ DE PARTID

nota

Lecție de echilibristică
Cerințele etapei desăvîrșirii con

strucției socialiste impun creșterea 
într-o măsuță tot mai mare a rolului 
conducător al organizației de pârtie 
în toate domeniile de activitate.

Printre organizațiile de partid cart 
au acumulat o experiență bogată în 
această direcție se numără și cea 
de la sectorul IV B de la E. M. Pe
trila. De lă crearea organizațiilor de 
bază pe schimburi această organiza 

și-a întărit neîncetat rîndurile.
5. ha început — ne relata tov. Cojc, 
taru Gheorghe secretarul organiza
ției de bază — exista un număr 
restrîns de membri' de partid și ca 
atare repartizarea comuniștilor pe 
locurile cheie ale procesului de pro
ducție era greu de rezolvat. Biroul 
organizației de bază, analizînd situa
ția, a desprins concluzia că va tre
bui să desfășoare o muncă susținută 
organizată, pentru primirea în pârtie 
a celor mai buni muncitori, ingineri 
și tehnicieni din sector.

Atenția biroului a fost îndreptată 
spre reîmprospătarea și educarea ac
tivului fără de partid. Astfel, au 
fost cuprinși în activul fără de partid 
muncitori din diverse locuri de pro
ducție : mineri, lăcătuși, mecanici, 
electricieni, ingineri și tehnicieni din 
rîndul cărora urma să se facă pri
miri mai tîrziu în partid. <

! Creșterea și pregătirea activului 
dferă de partid a constituit o pro- 

i.. blemă nu numai pentru birou, ci 
l r pentru întreaga organizație de bază.

Comuniștilor cu experiență li s-a
trasat sarcina să se preocupe de pre
gătirea a 1-2 tovarăși ajutîndu-i să
cunoască Statutul partidului, să-și 
însușească politica partidului și sta
tului nostru. De pildă comuniștii Du
nă Ioan, miner șef de schimb și Jo-
niță Aurelian, miner, s-au îngrijit de 
pregătirea tov. Penciu Gheorghe și

Preparația cărbunelui Coroești. Lăcătușii din eebipa condusă de 
comunistul Hamasz Irimie se îndreaptă spre un punct al uzinei unde . 
este necesară prezența pentru a efectua lucrări da Întreținere la agre- , 
gatele de preparare.

PROGRAM DE RADIO
24 septembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 

- dimineață; 5,15 Gimnastica de în
viorare,- 5,25 Program muzical de 
dimineață; 5,30 Actualitatea agrară; 
5,40 Program muzical de diminea
ță,- 6,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier,- 6,15 Program 
muzical de dimineață; 6,30 Anun
țuri, muzică; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL. Sport.
Buletin meteo-rutier; 7,30 Muzică 
ușoară pentru toate gusturile; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 Itinerar fol
cloric muzical prjn regiunile pa
triei; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului : 
Alimentația hipertensivilor; 9,35 
Jocuri populare; 10,00 BULpTIM 
DE ȘTIRI; 10,15 Muzică populara,
10,30 EMISIUNE MUZICALA PEN
TRU ȘCOLARI; 11,20 REVISTA LI
TERARĂ RADIO : Număr închinat

I lui George Coșbuc; 12,00 BULETIN 
■ 4<DE ȘTIRI. Buletin meteorologic.

12,10 Selecțiuni din opereta „Țara 
șurjsului" de Lehar,- 12,30 Cîntece 
de LMu Ionescu; 13,12 Un oîntec 

respectiv Diaconu Emil și Zamfir 
Năstase.

Merită a fi evidențiată preocupa
rea biroului organizației de bază în 
ceea ce privește cuprinderea îp di
ferite colective a activului fără de 
partid pentru pregătirea unor ana
lize ce urmau să aibă loc în adună
rile generale pe diverse teme pro 
fesiopale. Adesea activul fără de 
partid g fost invitat la dezbaterile 
care au avut loc în adunările ge
nerale pe teme ca : „Preocuparea 
biroului grupei sindicale privind îrp- 
■bunătățirea protecției muncii și asi
gurărilor sociale, pentru rezolvarea

VIAȚA 
DE PARTID

propunerilor și sesizărilor făcute în 
adunăirile grupei sindicale", „Efi
ciența învățămintului de partid asu
pra îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție" și alte teuje.

In ridicarea nivelului politic-ideo
logic al activului fără de partid ca și 
al membrilor de partid, în bună mă - 
sură au contribuit expunerile făcute 
pe teme cum sînt: „Disciplina de 
partid", „Republica Socialistă Româ
nia, factor ■ activ în lupta pentru 
triumful cauzei păcii și socialismu
lui" ș.a.

Organizînd în acest fel munca, bi
rou] organizației de bază a dat or
ganizației de partid posibilitatea ca 
lunar să primească în rîndurile șale 
1-2 tovarăși. Preocuparea pentru în
tărirea continuă a rîndurilor organi
zației de bază o dovedește faptul că 
aproape jumătate din salariații co
lectivului sectorului IV B sînt mem
bri de partid, creîndu-se astfel con
diții ca în locurile cheie ale prece- 

drag,- 13,30 Muzică populară căruță 
de ascultători; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Voci, orchestre, melodii,- 15,00 So
liști de muzică populară; 15,30 Ca
leidoscop muzical; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic,- 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova; 17,00 Transmisiune 
sportivă. Turul ciclist al României;
17.30 Din albumul cu discuri; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 ÎN JU
RUL GLOBULUI; 18,15 Revista cîn- 
tecelor îndrăgite; 18,40 ȘTIINȚA, 
TEHNICĂ, FANTEZIE; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră;
19.30 Varietăți muzicale; 20,00 RA- 
DIOGAZEȚA DE SEARA; 20,3. 
Concert de melodii românești; 21,Of 
Sport. Au cuvîntul crainicii reporteri;

’.1,33 Ciută orchestra Electrecord; 
12,00 RADIOJURNAL. Sport, Buletin 
meteorologic,- 22,20 Ciută Anca Age- 
nolu; 22,35 Sonata nr. 2 în Re ma
jor pentru violoncel și pian de 
Mendelssohn-Bartholdy; 23,00 Le 
balul de sîmbătă șeara,- 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI. 

sului de producție să muncească co
muniști cu bogată experiență profe 
slonală.

Munca polifică oglindiți 
în activitatea profesională

întărirea rîndurilor organizației de 
partid și îmbunătățirea muncit de 
educare a comuniștijc r, a tovarășilor 
din activul fără de partid, a dat re
zultate bune în activitatea profesio 
nală. In acest an, colectivul mine; 
Petrija a dat peste plan 8 688 tope 
cărbune din care peste 4 000 tone a- 
parțin colectivului sectorului IV J3. 
Brigada condusă de comunistul Tă- 
nase Ioan a dat peste plan 907 tone 
cărbune, iar cea a tov. Zamfir Năs- 
tase, care de curînd a luat condu
cerea brigăzii, a extras peste plan 
în luna august 204 tone cărbune,

Productivitatea muncii pe sector a 
crescut cu 180 kg. pe post, consu
mul specific de material leînnos ș-a 
redus cu 1,5 la șută pe mia de tope 
de cărbune, realizîndu-se în același 
timp economii la prețul de cost pe 
sector în valoare de 578 058 lei. Rea
lizări de seamă s-au obținut și în 
direcția îmbunătățirii calității căr
bunelui.

Experiența bună acumulată de or
ganizația de partid de la sectorul 
IV B Petrjla trebuie generalizată la 
alte organizații de bază.

Ion VIDRAȘCU

La secția L. 5

PREGĂTIRILE 
DE IARNA 
SÎNT
PE TERMINATE
Invățind din experiența anilor 

trsouți, colectivul sepțjei L 5 Pe
troșani a început amil acesta pre
gătirile de iarnă chiar.., clin primă 
vară. Colectivul de conducere ai 
secției a studiat atunci, pe teren, 
toate punctele care af putea pro
voca neplăceri m circulația trenu
rilor în timpul iernii, a întocmit 
planul de măsuri și s-a trecut la 
realizarea luj.

Au fast stabilite 37 obiective, tre- 
cîndu-se apoi la realizarea Jor. Fi
nă în prezent majoritatea pregăti
rilor de iarnă sînt deja terminate

Dintre lucrările ma.j importanțe 
ce au fost executate pînă în pre
zent putem enumera următoarele: 
s-au revizuit și reparat 220 panouri 
de parazăpezi; revizuit l 893 de pa
nouri cu șine izolate: asigurat 
scurgerea apelor la linia de cale 
ferată din stații, depouri și linia 
curentă pe o lungime de 13 630 m 
precum și din cele 248 de ramlli 
cații; reparat și desfundat rețeaua

TELEVIZIUNE
23 septembrie

18,00 Emisiune pentru copii și i» 
neretul școlar; 19,00 Telejurnalul 
de seară; 19,15 Orchestra — gale
rie a instrumentelor; 19,30 Dictip- 
nar de personaje. Litera D (II); 
20,00 Săptămîna; 21,00 Avanpre
miera; 21,15 Telegloh — emisiune 
de călătorii geografice : „Guatema
la"; 21,45 „Armonii în alb și ne
gru" -- emisiune de Marcela Po
peau. Cori-grafia: Gelu Matei,- 
22,15 Parada vedetelor; 32.30 Tele
jurnal ui de noapte,- 22,40 Buletinu 
meteorologic; 22,45 închiderea 
misiunii-

HWOTOGIUFL
24 septembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie .
Fiii marii ursoaica; Republica: Mii- 
ne, Mexicul; LQNEA —■ Minerul • 
Serbările galante; 7 Noiembrie: 
Cei mai frumoși ani; GRIV1DJA; 
Viață dificilă; LUPENI — Cultural:
Coliba unchiului Tom.

Ca să vezi un film, la Uri- 
bani nu e suficient să fii ama
tor de asemenea spectacole. 
Țtebuie să ai și unele calități 
cum ar fi: curaj, răbdare șl 
pricepere în a merge pe buș
teni suspendați Ia cîțiva metri 
Înălțime deasupra unei ape. 
Și iată de ce : in timpul oloi- 
lor mari din această vara, po- 
ciul de peste Jiu pe care se 
trecea spre cinematograful „7 
Noiembrie" din localitate a 
tost luat de ape. duș a fost... 
Altul nu s-d mai făcut. Acum 
funcționează pe schemă de 
pod trei bușteni pește care 
trebuie să treci pa să vezi fil
mul. Si cum ei nu-ș stabili, tre
buie să ai deprinderi de echi-

IN EDITURA POLITICA A APĂRUT :
SABIN PQR 

conrrlbBfla linliuisloi la miliara iliMim 
de salarizare |l nirmare a ranneii

Lucrarea prezintă fe
lul în pare sindicatele 
iau parte la aplicarea 
corectă a elementelor 
sistemului socialist de 
salarizare (sistemul ta
rifar, formele de sala

rizare, sistemul pre
mial și sistemul de 
sporuri). De asemenea, 
folosind exemple con
crete din diverse în- 
treprinderi, cartea ara
tă experiența bună pri

de canalizare pe o lungime de 375 
IU; nivelat terenurile din depauri 
pe o lungime de 325 m,

In aceste zile vor începe lucră
rile șl la placa turnantă din de
poul Petroșani.

Bate știut de toți că perioada de 
iamă constituie un dușman de te
mut pentru toate întreprinderile. 
In transportul feroviar însă reper
cusiunile iernii sînt și mai mari, 
dacă nu se iau din timp măsuri 
Pentru preîntimpinarea tuturor de 
liciențefor îp transportul feroviar 
și pentru desfășurarea întregii ac
tivități în cele mai bune condiții 
-le regularitate și siguranță în a- 

Orupul școlar minier Lupeni 
anunța că, în anul școlar 1966—4967, va 

funcționa în cadrul grupului 
ȘCOALA TEHNICA DE PERSONAL TEHNIC 

în specialitatea tehnician minier
CONDIȚII DE ADMITERE :

Candidați! să fie absolvenți ai liceului de cultură generală 
posesori ai diplomei de bacalaureat șau ai certificatului de absolvire.

înscrierile șe fac pînă la 23 septembrie a.c. la sediul școlii, în 
baza uției cerpri înșoțjță de următoarele acte :

— certificat de naștere (copie legalizată);
— diploma de studii în original;
— buletinul de analiza sîngelui;
— rezultatul examenului radiologie pulmonar

Concursul de admitere se va ține între 24-30 septembrie și vS 
consta din :

— vizita medicală (eliminatorie);
— lucrare scrisă șj oral la matematică;
— fizică — oral:

Concursul se va d» 'in materia cuprinsă în programele școlare 
ale claselor VIII — XII.

întreprinderea forestieră Petroșani
Sir. Berzei nr. 2

Angajează;
• 2 contabili i

• 1 contabii II

Condiții de studii 5' stagiu conform H.C.M.
1053/1960.

librist pentru a ajunge de Pe 
un mal al Jiului pe eelâlalt. 
la film ppți merge, e drept, 
tțecînd pe podul care duce în 
incinta minei, dar pe acolo 
drumul e prea lung. De aceea, 
scurtindu-și drumuj, mai WUlți 
spectatori au fost supuși nu 
de mult unei adevărate Ișejii 
de echilibristică. De i-ați fi vă
zut ce tehnică aveau ■ Păcat 
însă că n-a trecut pe același 
drum și cineva de la Sfatul 
popular dip Uripănt; să vadă 
ce plăcut e cind ești P9 punc
tul de a... intra la apă- Cred 
că acești tovarăși nr trebui șă 
intre fa-,, idee și șă conștru- 
iască aici w ppd adevărat. B 
foarte necesar.

C. V.

vind perfecționarea fer
melor de cointeresare 
a oamenilor muncii Și 
participarea sindicatelor 
la elaborarea uorwolpr 
de muncă.

notimpul friguros, muncitorii de la 
secția L 5 din Petroșani nu au pre
cupețit nici un efort pentru a e- 
fectua la timp Și de calitate toate 
lucrările din cadrul pregătirilor de 
iarnă, știind că astfel vor aelȘium 
un transport neîntrerupt, în depli
nă siguranță și în timpul anotim
pului friguros. Un aport deoșeblt 
la acesta realizări a fost adva de 
către colectivul districtului Petro
șani și cei al districtului de clădiri, 
care au terminat aproape in în
tregime sarcinile avute In proble
ma pregătirilor de iarnă.

C. IONESGU
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PREZENTE ROMANEȘTI
GENEVA 22 (Agerpres). — 

Corespondentul Agerpres, H. 
Liman, transmite: La Geneva 
are loc o conferință tehnica 
a Organizației meteorologice 
mondiale asupra stațiilor me
teorologice, la care participă 
delegați din 35 de țări. Româ
nia este reprezentată de ing. 
Florian Patrichi, de la Institu
tul meteorologic din București. 
Conferința se va ocupa de stu
diul și construcția stațiilor me
teorologice automate, de orga
nizarea serviciilor meteorolo
gice naționale, precum și de 
formarea cadrelor de specia
liști.

Cu acest prilej, a fost orga
nizată o expoziție cu diierite 
tipuri de materiale, la care 
participă U.R.S.S., S.U.A., R.F.G.,

Presa franceză despre relațiile 
franco-americane

PARIS 22. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Cu prilejul prezentei sale în S.U.A., 
unde a plecat miercuri seara pentru 
a conduce delegația franceză la 
O.N.U., ministrul de externe al 
Franței, Couve de Murville, va 
avea mai multe întîlniri cu secre
tarul de stat, Dean Rusk, și o între
vedere cu președintele Johnson. A- 
ceste discuții vor permite minis
trului francez să abordeze cu con
ducătorul american relațiile dintre 
Franța și S.U.A. „Vor permite oare 
întrevederile franco-americane în
călzirea raporturilor dintre Paris și 
Washington?" — se întreba mier
curi ziarul „Les Echos". „Aceste 
raporturi, continua ziarul, sînt azi 
mai proaste ca oricînd... „Războ'ul 
rece în catifea", cum numesc unii

Franța, Suedia, Elveția și 
România.

•fa
SOFIA 22 (Agerpres). — La 

Rila (R. P. Bulgaria) au luat 
siirșit lucrările celei de-a H~a 
conferințe în problemele con
servării și ocrotirii monumen
telor de cultură din țările so
cialiste. Din Republica Socia
listă România la conferință au 
participat prof, arhitect R. Bor- 
denache, directorul Direcției 
Monumentelor istorice din Co
mitetul de Stat pentru con
strucții, arhitectură și sistema
tizare (C.S.C.A.S.) și arhitect 
G. Curinschi, director tehnic. 
In ultima zi a lucrărilor au 
fost discutate probleme referi
toare la urbanistica orașelor- 
muzee.

conflictul dintre Quay d' Orsay și 
Departamentul de stat, nu va fi mai 
ușor de stins — conchide ziarul 
„Ies Echos".

„Paris Jour" trece în revistă, cu 
prilejul acestei călătorii, probleme
le divergente dintre cele două țări, 
pe care americanii „nu par să le 
înțelagă exact". „Asupra problemei) 
atlantice, în special privind bazele 
americane din Franța, dialogul nu 
va putea avansa foarte mult, deoa
rece Franța ține la principiile ce au 
motivat hotărîrea ei. Primul dintre 
aceste principii — arată ziarul — 
este că Fianța nu vrea să fie an
trenată în mod automat în orice con
flict. Or, întreaga discuție în mo
mentul de față se învîrtește în ju
rul dorinței mărturisite a partene
rilor noștri de a ne readuce m acest 
automatism

Lucrările celei de-a 21-a sesiuni 
a Adunării Generale a 0. N. U.

NEW YORK 22. — Trimisul spe
cial Agerpres, Niicolae Ionescu, 
transmite: Joi dimineața, în cadrul 
lucrărilor celei de-a 21-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. au în
ceput dezbaterile generale. Cu a- 
cest prilej, șefii delegațiilor state
lor membre expun punctele lor de 
vedere în legătură cu principalele 
probleme ale vieții politice inter
naționale, cu activitatea și sarcinile 
care stau în prezent în fața O.N.U.

Potrivit tradiției, dezbaterile au 
fost deschise de șeful delegației 
Braziliei. In intervenția sa, minis
trul de externe brazilian, Juracy 
Magalhaes, a scos în evidență re
zultatele pozitive ale sesiunii de a- 
nul trecut. Exprimîndu-și regretul 
că nu au fost realizate succese per
ceptibile în domeniul dezarmării, 
vorbitorul a subliniat printre altele 
că, după părerea sa, „neprolifera- 
rea nu poate fi asigurată printr-un 
veto al puterilor nucleare". Ea tre
buie să aibă la bază „renunțarea 
voluntară de către puterile nenu
cleare la posibilitatea de a se ală
tura „Clubului atomic" prin pro
priile lor eforturi".

Cea mai mare parte a cuvîntării 
reprezentantului permanent al S.U.A. 
la O.N.U., Arthur Goldberg, care 
a luat în continuare cuvîntul, a 
fost consacrată problemei vietna
meze. El a repetat poziția oficială 
cunoscută a guvernului S.U.A. față 
de această problemă și a vorbit 
din nou despre „dorința de pace a 
S.U.A.", „Hotărîrea de a limita 
războiul și a pune capăt conflic
tului cît mai curînd cu putință", 
dar a trecut sub tăcere problema

Dezbaterile tiu Biadestagil 
test-german 

satisfacerii cererilor legitime ale 
Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud și guvernului 
R. D. Vietnam care în esență con
stau în retragerea trupelor ameri
cane din Vietnam și asigurarea 
dreptului poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta. Arthur 
Goldberg a arătat că poziția țării 
sale față de problema reprezentării 
Republicii Populare Chineze în 
O.N.U. nu s-a modificat. Această 
poziție constă în sprijinirea în con
tinuare a reprezentanților ciainkai- 
siști la O.N.U.

In continuare a luat cuvântul mi
nistrul de externe al Camerunului, 
Benoit Biindzi, care s-a oprit asu
pra problemelor africane arătînd 
progresele înregistrate pe acest 
continent în numeroase domenii. 
Cu toate acestea, a subliniat vor
bitorul, ultimele bastioane ale co
lonialismului . și rasismului și-au 
consolidat forțele. El a condamnat 
politica rasială a Africii de sud și 
regimul rasist ilegal din Rhodesia.

Ministrul de externe al Cameru
nului s-a pronunțat pentru „inten
sificarea preocupărilor privind mic
șorarea inegalității economice din
tre țările bogate și cele sărace".

In ședința de miercuri după-amia- 
ză a Comiteiului general a tost 
luată în discuție ordinea de zi a 
sesiunii.

Toate problemele recomandate în 
memorandumul secretarului general 
pentru a fii incluse pe agendă au 
fost sancționate, cu excepția unui 
punct privind dezvoltarea regiona
lă, care a fost transferat sesiunii 
următoare, nefiind încă definitivat. 
Au mai fost incluse două proble
me ridicate în rezoluțiile Consiliu
lui economic și social privind dez
voltarea resurselor naturale și vio
larea drepturilor și libertăților fun
damentale ale omului prin politica 
de discriminare rasială și apartheid.
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Pe scurt
0 LOS ANGELES. Cetățea- 

na Bonnie Glîdeen din Los An
geles, care în urmă cu un an 
a suferit o operație în cursul 
căreia i-au fost exlrași ambii 
rinichi și îinlocuiți cu unul 
singur aparținînd fratelui eiX'a, 
dat naștere miercuri unui c<5- 
pil absolut normal. Doctorii 
care au asistat la naștere au 
declarat că acesta este un a- 
devărat miracol. Starea mamei 
și copilului este satisfăcătoare.

LIMA. Liniile telefonice 
care leagă capitala peruviană 
de celelalte orașe din țară, 
precum și de cele din străină
tate nu funcționează din cauza 
grevei declarate de lucrătorii 
de la firma „Campania Peru
viana’ de Telefonos". Greviștii 
revendică majorarea salariilor.

4 OUAGADOGOU. Ministe
rul de interne din Volta Su
perioară a anunțat că „toate 
activitățile politice, cum ar fi 
reuniunile, congresele, stabili
rea de contacte de ordin poli
tic etc. sînt interzise pe Jp 
treg teritoriul țării pînă la noi 
ordine". Postul de radio, 
Voita, transmițând comunicatul, 4 
a adăugat că toate grupările 
politice ce nu se vor supune 
ordinului ministrului de inter
ne vor fi dizolvate.

4. STOCKHOLM. O nouă 
metodă suedeză asigură naște
rea fără dureri, pe baza unei 
anestezii locale. Clinica de . fe
mei din Vastervik a elaborat 
formula unui preparat lichid, 
denumit „Lac-43", care, injec
tat la apariția durerilor celor 
mai accentuate de naștere, le 
atenuează în proporție de a- 
proximativ 85 la sută.

Congresul Partidului liberal
din Anglia

LONDRA 22 (Agerpres). — Mier
curi a început la Brighton congre
sul anual al Partidului liberal din 
Anglia. încă din primele ședințe s-a 
vădit o evoluție deosebit de inte
resantă în rîndul acestui partid. Cu 
o majoritate de 60 de voturi, con
gresul a respins proiectul unei rezo
luții propus de Comitetul Executiv 
care se. pronunță pentru întărirea 
legăturilor Angliei cu N.A.T.O. Dez
baterea acestei rezoluții a dat loc 
unor vii schimburi de replici între 
delegați. Numeroși tineri liberali 
au cerut schimbarea politicii exter-

Mari demonstrații 
studențești în Brazilia

RIO DE JANEIRO 22 (Agerpres). 
Miercuri, pe străzile centrale ale 
orașului Goiania, capitala .-tatului 
brazilian Goias, au avut loc de
monstrații ale studenților în semn 
de protest împotriva amestecului 
autorităților în viața universitară. 
Căutînd să împrăștie pe manifestanți, 
poliția a intervenit atacînd co
loanele celor aproximativ t 000 de 
studenți. Mulți dintre participanții 
la demonstrație s-au refugiat în 
clădirea Facultății de Drept, care 
a fc-st asediată de polițiști. Zece 
studenți au fost grav răniți.

La rîndul lor, studenții Universi
tății din Sao Paulo au hotărît să 
continue greva generală pînă la sa
tisfacerea revendicărilor lor de 
către autorități. Aproximativ 200 de 
studenți de Ia Universitatea parti
culară Mackenzie din localitate au 
ocupat clădirea universitară în 
semn de protest împotriva recente
lor arestări în rîndul studenților de 
la facultățile din Sao Paulo, Belo 
Horizonte și Rio de Janeiro. 

ne britanice întemeiate pe războiul 
rece. Ei au subliniat necesitatea a- 
doptării unei rezoluții care să pre
conizeze o politică de pace, ținînd 
seama de schimbările care au in
tervenit în Europa. Intervențiile u- 
nora din partizanii rezoluției pro
puse, ca de pildă cea a lui Richard 
Moore, membru al Comitetului Exe
cutiv, au fost, în repetate rînduri, 
întrerupte de remarcile sarcastice și 
strigătele ostile ale tinerilor libe
rali.

Se relevă că printre delegații care 
au votat împotriva rezoluției s-au 
aflat și 13 din cei 48 de membri ai 
Comitetului Executiv. Potrivit tra
diției, proiectul urmează să revină 
în discuția Comitetului Executiv 
pentru a se efectua schimbările ne
cesare obținerii majorității de vo
turi în cadrul congresului.

S. U. A.

Audieri în Comisia senatorială 
pentru problemele externe
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

In contijuarea audierilor din Comi
sia senatorială pentru problemele 
externe, în legătură cu amplifica
rea prezenței militare americane în 
Tailanda, William Bundy, asistent 
al secretarului de stat pentru pro
blemele Extremului Orient, a pre
zentat un raport în care a încercat 
să justifice politica guvernului ame 
rican în Tailanda și a răspuns !< 
întrebările congresmenilor cu pri 
vire la sporirea numărului efective 
lor trupelor americane în Tailanda

A luat apoi cuvîntul senatorii 
William Fulbright, președintele Co 
misiei senatoriale pentru problemele 
externe, care a arătat că „politica 
S.U.A. în Asia este foarte aproape

BONN 22 (Agerpres). — Dezba
terile din Bundestag s-au desfășu
rat miercuri după-amiază în condi
țiile unor ascuțite divergente în
tre parlamentari. Deputății social- 
democrați l-au criticat vehement pe 
Kai Uwe von Hassel cerî-nd desti
tuirea lui din funcția de mwiistru 
al apărării, în timp ce deputății 
U.C.D.-U.C.S. au respins cererea 
acestora. In cuvîntul lor, princioalii 
conducători vest-germaini au încer
cat să diminueze criza militară 
provocată de recenta „revoltă a 
generalilor". Fostul ministru al a- 
părării, Strauss, în prezent preșe
dintele U.C.S., a cerut mărirea nu
mărului de divizii N.A.T.O. în Eu
ropa și a susținut operația de cum
părare de avioane americane 
„Starfghter" pentru Bundeswehr. 
Se știe că, achiziționarea acestor 
avioane, care au provocat zeci de 
catastrofe aeriene, a generat pu
ternice proteste ale opiniei publice 
vest-germane.

de un regim colonial". Fulbright a 
propus, totodată, inițierea unor au
dieri deschise nu numai în ce pri
vește scopurile urmărite de S.U.A. 
în Tailanda, ci și în legătură cu 
întreaga politică americană în Asia 
de sud-est. Propunerea a întîmpinat, 
însă, rezistență din partea unor mem
bri ai Senatului american. Fulbright 
si-a exprimat dorința de a „cu
noaște în mod clar care sînt obiec
tivele politicii S.U.A. în Asia, și 
Iacă acestea sînt rezonabile". El a 

declarat în continuare că, datorită 
ooliticii promovate de Administra
ție, „S.U.A. sînt acuzate de impe
rialism". „Mă tem, a arătat Ful
bright, că Tailanda se va transforma 
în al doilea Vietnam".

Un nou canal interoceanic ?
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

La cererea guvernului columbian, 
un grup de cercetători de la Insti
tutul nord-american „Hudson" a 
prezentat un proiect pentru con
struirea unui nou canal interocea
nic pe teritoriul Columbiei. Proiec
tul prevede posibiltatea săpării unui 
canal de 270 mile lungime pentru 
realizarea căruia ar fii nevoie de 
investiții în valoare de 750 milioa

DE PRETUTINDENI
Pianistul „maratonist"

NEW YORK 22 (Agerpres). 
Pianistul „maratonist" vest- 
german, a Heinz Arntz, în 
vîrstă de 66 de ani, a sosit 
miercuri la New York pe bor
dul transatlanticului „United 
States", după ce a interpretat 
muzică populară și clasică în 
tot cursul călătoriei de Ia Dus
seldorf pînă în S.U.A. EI a în
ceput să cînte la 19 august, 
ora 6 d. a. într-o încercare de 
a doborî propriul său „record 
mondial" — 1 003 ore. El a 
cintat zilnic 22 de ore din 24, 
cele două ore de pauză fiind 
folosite pentru odihnă în pe
rioade de cîte 20 de minute. 
La sosire, Arntz a declarat că 
„se simte excelent" și Inten
ționează să-și continue „mara
tonul pianistic" la o expoziție 
organizată la New York.

Operă de proporții 
gigantice

CIUDAD DE MEXICO 22 (A- 
gerpres). — Cunoscutul pictor 
mexican Siqueiros lucrează în 
prezent la „Istoria omenirii", 
operă de proporții gigantice, 

ne dolari. Crearea sistemelor -jde 
canale și lacuri, prevăzută în 
proiect, ar asigura și producăfea 
a aproximativ 3,3 milioane kW de- 
energie electrică, prin hidrocentra
lele ce s-ar putea realiza pe cursul 
viitorului canal. Planurile prevăd 
și posibilitatea dezvoltării unor 
vaste terenuri forestiere din zona 
canalului.

destinată să împodobească o 
clădire din Cuernavaca, in a- 
propiere de Ciudad de Mexico. 
Pictura cu o suprafață totală 
de 6 400 m p, fără a mai ține 
seama de plafon, care are 
1 700 m p, este realizată pe 
panouri din azbest și ciment. 
Acoperișul clădirii va servi 
pentru aterizarea elicopterelor, 
care vor lega localitatea Cuer
navaca de capitala Mexicului. 
Siqueiros s-a consacrat „sculp- 
topicturii" executînd sculpturi 
uriașe din material plastic pe 
care apoi le pictează.

Și-a recunoscut 
„greșelile"

GENEVA 22 (Agerpres). — 
Elvețianul Max Datwyler a 
fost peste 60 de ani vegeta
rian. Ca băutură el a folosit 
în exclusivitate ceaiul. Cînd a 
ajuns însă la vîrsta de 80 de 
ani, bătrînul vegetarian s-a de
zis pe neașteptate de obiceiu
rile sale, intorcîndu-se la pre
paratele de carne și Ia băutu
rile alcoolice. Cu aces. prilej 
a afirmat „că în cele din urmă 
fiecare trebuie să-și recunoas 
că greșelile".
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