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PROIECTUL DE LEGE A PENSIILOR
IN DEZBATEREA OAMENILOR MUNCII

Răspunsuri la întrebările 
pensionarilor actuali

Peste 100 de pensionari din Petroșani 
au participat ieri, 3. noiembrie, în sala 
mică a Casei de cultură, la dezbaterile ce 
au avut loc pe marginea Proiectului noii 
legi a pensiilor. Întrebările formulate cu 
acest prilej arată interesul deosebit pe 
care-l suscită în rîndul oamenilor muncii 
de toate categoriile și, implicit a pensiona
rilor, Proiectul noii legi a pensiilor. In rân
durile de mai jos vom răspunde 
din întrebările puse :

• BUCIUMAN NICO
LAE : Am lucrat ca 
maistru minier principal 
la mina Petrila timp de 
30 de ani. In prezent 
sânt pensionat pentru 
limită de vîrstă. Primesc 
o pensie de 1 200 lei. Aș 
dori să cunosc dacă 
voi beneficia de sporul 
procentual ce se acordă 
pentru anii lucrați peste 
limita de vîrstă.

RĂSPUNS: Dumnea
voastră nu beneficiați 
de acest procent. Potri
vit Proiectului noii legi 

după 1 ia- . 
acordă pen- 
din . calcul.

de 1 200 lei 
în prezent, 
pensia dvs. 
la 1 741 lei.

IACOB:

a pensiilor 
nuarie vi se 
sia rezultată 
Deci, în loc 
cît primiți 
după 
se va

pentru

calcul,
ridica
UNGUR
mea, în vîrstă deSoția

54 ani, are lucrați 22 de 
ani și 8 luni. In 1962 s-a

îmbolnăvit și 
spitalizare de 
s-a mai dus la serviciu 
fiind slăbită. Ar vrea să 
știe dacă are 
pensie pentru 
vîrstă ?

RĂSPUNS:
se poate pensiona pen
tru limită de.
mai duipă ce 
57 de ani.
• DEAR 

Am lucrat ca 
re la mina Jîeț. Acum 
am 77 de ani și pensie 
de invaliditate gradul II. 
Primesc 521 lei. Vă rog 
să-mi spuneți cu cît va 
crește pensia mea după 
noul Proiect de lege ?

RĂSPUNS: Proiectul 
noii legi stabilește că 
pensiile de toate catego
riile cuprinse între 501- 
550 lei vor fi majorate 
cu 25 la sută. In această 
categorie vă. includeți.. 51 
dvs.
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Soția dvs.

drept la 
limită de

vîrstă nu- 
a împlinit

după
95 zile nu

LETIȚLA: 
munci toa-

la o parte

Mina Vulcan, a- 
telierul 
mecanic.

Unul 
muncitorii 
ciați pentru
tatea lucrărilor e- 
fectuate — strun
garul L a u r a n 
Emil.

electro-

dintre 
apre- 
cali-

Ajunge doar punerea în funcțiune 
a mașinii de încărcat ?

Ea orizontul X al minei Aninoasa, 
o nouă galerie direcțională înain
tează în culcușul stratului 13. In 
stînga, ascuns în strînsoarea rocilor, 
stratul de cărbune așteaptă să-și dă
ruiască bogăția o dată cu punerea 
în exploatare a noului orizont. Des
chiderea acestei lucrări miniere a 
fost încredințată brigăzii lui Plăviță 
Gheorghe. Pentru sporirea vitezei 
de avansare și reducerea efortului 
fizic, locul de muncă a fost dotat 
nu de mult cu o mașină electrică 
de încărcat.

Punerea în funcțiune a mașinii 
de încărcat — aflată mai de mult în 
dotarea unității — se înscrie pe li
nia preocupării conducerii exploa
tării Dentru folosirea din plin a par
cului de mașini și utilaje. In 
timpul scurt de la începerea lucru
lui cu mașina electrică de încărcat, 
minerii brigăzii lui Plăviță au depus 
mult interes pentru folosirea posi
bilităților de creștere a producti
vității muncii.

Cert este însă că realizările bri
găzii nu se situează la nivelul do
tării tehnice a locului de muncă. Și 
aceasta, în primul rînd, datorită 
faptului că introducerea mașinii de 
încărcat nu a fost însoțită de mă
suri menite să asigure toate condi-
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țiile pentru sporirea substanțială a 
productivității muncii și creșterea 
vitezei de avansare.

Iată cîteva exemple . In apropie
rea frontului de lucru, mașina de 
încărcat se deplasează pe panouri 
de șine asamblate cu traverse me
talice. Probabil că din lipsă de ex
periență, traversele metalice au 
fost confecționate din profile sub
dimensionate și din această cauză 
ele cedează sub greutatea și șocu
rile dinamice ale mașinii de încăr- - 
cat, care cade astfel între șine. Pen
tru a menține ecartamentul normal 
al i liniei ferate, minerii pun propte 
între șine și pereții galeriei. Pe d'e 
o parte aceste propte împiedică cir
culația, iar pe de altă parte străda
niile nu dau rezultat : în ziua de 
26 octombrie, de exemplu, mașina 
de încărcat a căzut de 4 ori de pe 
linia ferată. Tov. Șerban Ilie, mi
ner șef de schimb, spunea că de 
cîteva saptămîni a solicitat maistru
lui mecanic de sector, Manea loan, 
să procure traverse metalice care 
să reziste solicitărilor mașinii de 
încărcat. S-au primit doar promi
siuni cu care minerii, oricîtă bună
voință ar avea, nu pot opri căde
rea de pe linie a mașinii.

Pierderi de timp și eforturi inu
tile cauzează și faptul că porțiunea 
de linie dublă necesară manevrei 
de înlocuire a vagonetelui plin cu 
altul gol nu urmează îndeaproape 
mașina de încărcat, pe măsura a- 
vansării frontului de lucru. In ziua 
de 26 octombrie „dubla" rămăsese 
cu aproape 100 m în urmă. Pe a- 
ceastă distantă trebuie împins ma
nual vagonetul încărcat și adus al
tul gol .Pe lîngă eforturi nejusti- 
ficate, distanta mare
blă“ duce la pierderi de timp, 
prelungirea operației 
a sterilului.DESTOINIC 

DE MÎINE

pînă la „du- 
la 

de încărcare 
Ea mașină nu se află

Ing. Ion BRANEA

(Continuare în pag. a 3-a)

întrevederea fi.rtre 
secretarul general al C.C. al P.C.R.,

Nicolae Ceaușescu, 
și primul ministru al Iranului 

Amir Abbas Hoveida
Joi după-amiază, secretarul ge

neral al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, au avut o între
vedere cu primul ministru al Ira
nului, Amir Abbas Hoveida.

La întrevedere au participat 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Gheor
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, 
junct al ministrului afacerilor 
terne, Valentin Vlad, însărcinat 
afaceri ad-interim al României 
Teheran.

Șeful guvernului iranian a fost 
însoțit de persoanele oficiale ira-

ad-
ex-
cu
la

niene 
România.

In timpul întrevederii s-a relevat 
că relațiile între eele două țări e- 
voluează pozitiv, exprim îndu-se ho- 
tărîrea comună de a le dezvolta în 
folosul ambelor popoare.

In schimbul de păreri care a a- 
vut Ioc asupra problemelor actua
le ale situației internaționale s-a 
evidențiat dorința celor două țări 
de a-și aduce și în viitor contribu
ția la promovarea colaborării între 
popoare, la lichidarea focarelor de 
încordare internațională și Ia asi
gurarea păcii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

care-l însoțesc în vizita îa

înapoierea in Capitală 
a tovarășului Gheorghe Rădulescu

Joi la amiază s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de . la Moscova, to
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al

Republicii Socialiste România în 
C.A.E.R., care a participat • la cea 
de a 26-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. (Agerpres)

RITMICITATEA
0 CERINȚA
nu Ștefan,’ Oprișân Gheorghe, Po
pescu Tudor, Vedea Ioan, dulghe
rii Neagoe Gheorghe, Nicolae Ma
rin, tîmplarii Coteț Matei, Țabrea 
Nicolae, zugrăvii Baciti Vasile, 
Dragu Marin, Sturzu Grigore sînt 
doar cîțiva din comuniștii care îm
preună au echipele ce le conduc

UITATArăsună de clo- 
verticala celor 
glisați trans- 

parchet arilor 
cîntecul ve- 

întreaga 
E

Impunătorul bloc 
cotul muncii;
8 
mit 
și 
sel 
simfonie a activității creatoare, 
în toi finisajul marelui bloc D5 cu 
72 apartamente 
Vulcan. Muhca 
intensitate. Sute 
gravi, parchetari 
concentrați la acest 
este doar unul din 
pe acest șantier cuprinse de inten
sitatea străduințelor constructori
lor.

264 de apartamente cuprinse în 
5 blocuri cu 8—9 etaje mai sînt 
de predat pînă la sfîrșitul anului 
pe acest șantier. De aceea, în a- 
ceste zile șantierul Vulcan seamă
nă cu un adevărat furnicar ,• se lu
crează pe schimburi, ziua și noăp-, 
tea; se muncește cu program pre
lungit la terminarea acoperișurilor 
la o seamă de blocuri, electricienii 
trag lumina în apartamentele afla
te în finisaj, caloriferișitii dau zor 
pentru a asigura încălzitul, ier 
geamgiii nu prididesc cu tăierea 
sticlei pentru închiderea camere
lor.

Motorul acestei activități inten
se, pline de clocot și stăruință 
pentru executarea la timp a blocu
rilor, este organizația de piartid, 
comuniștii constructori. Zidarii Ba-

pe 
etaje pereții'. 

ciocăniturile 
caloriferiștilor, 

al vopsitoarelor

■ ■■

de 
se
de
Și

pe șantierul 
desfășoară 
zidari și 

instalatori 
obiectiv,
obiectivele de

cu 
zu- 

sînt 
Și,

participă din plin la bătălia apar
tamentelor, dăruindu-se muncii cu 
întreaga capacitate profesională, 
cu toate cunoștințele lor.

Diferite aspecte ale acestui iureș 
creator ce domină' șantierul, pre
cum și exigentele ce le ridică pla
nul construcției de apartamente au 
fost analizate cu răspundere de a- 
dunarea de alegeri a organizației 
de partid de pe șantierul Vulcan. 
S-a subliniat că, sub îndrumarea 
organizației, conducerea șantieru
lui a luat măsuri pentru glisarea 
blocurilor prevăzute a fi predate în

acest an.,- acum se fac pregătiri: 
pentru glisarea blocurilor care vor 
constitui front de lucru pe anul 
viitor.

Una din măsurile eficiente ini
tiate de organizația de partid a 
șantierului este aceea de a încadra 
toate blocurile aflate în finisaj cu 
maiștri și șefi de echipe membri 
de partid, oameni cu o bună pre
gătire profesională, cu inițiativă 
în lupta pentru reducerea, terme
nelor de execuție.

Comuniștii S'toian Nicodae, Co
teț Matei, Trușcă Nicodae, Badea 
Constantin, Popescu Nicolae, care 
au luat cuvîntul în adunarea ge
nerală s-au referit și la o seamă 
de deficiențe ce se mai manifestă 
pe șantier.

De cîțiva ani, pe șantier persistă 
un fenomen neliniștitor față de 
care organizația de partid a șan
tierului nu a intervenit cu toată 
hotărîrea; la fiecare sfîrșit de an 
trebuie dat asalt pentru realizarea 
planului, trebuie cerut ajutorul al
tor șantiere din Valea Jiului, se 
apelează la diferite întreprinderi 
din Vulcan pentru sprijin în efec
tive etc.

De ce ? Cauza este că la înce
putul anului, în primele 3—4 luni 
se lucrează foarte lent, neîndepli- 
nindu-se planul trimestrial sau se
mestrial. Așa se- ajunge că IN 
FIECARE AN, în ultimul trimestru, 
constructorii slnt nevoiți să dea 
asalt, strigă după ajutorul altora I 
Este oare normală situația cînd în 
10 luni nu s-au predat nici jumă
tate din apartamentele planificate 
pe an ? Sau faptul c#* la un bloc 
aflat în pli-n finisaj (F9), în 15 zile 
s-au schimbat 4 maiștri ?

Organizarea temeinică a muncii, 
de la începutul anului, pentru rea
lizarea planului de. construcții în 
mod ritmic, pe lună și trimestru, 
este cerința principală care tre
buie să stea în atenția conducerii 
șantierului și pentru realizarea că
reia organizația de. partid are da
toria să intervină cu toată hotărî
rea. O altă problemă oare pînă a- 
cum nu a. fost rezolvată este calita
tea lucrărilor de glisare și finisa
je, ridicarea lor la nivelul cerințe
lor unui apartament confortabil, 
dintr-un bloc modern. Aici trebuie 
acționat prin exigență, prin ridica
rea calificării oamenilor, prin or
ganizarea de schimburi de expe
riență cu alte șantiere.

ȘT. MIHAI

mo-
se-

Instantaneu de 
la unul din pun
ctele de lucru de 
pe șantierul Vul
can. Construcția 
blocului F5- e în 
plină desfășurare. 
Din beton, fier 
și sticlă harnicii 
oameni de pe 
schele făuresc â- 
partamente 
derne pentru 
menii lor.

(Continuare în pag. a 3-a)
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# Vă place meseria aleasă ? 0 Uni
tatea școală —- producție Orlen 
tarea și controlul practicii > la ba 
za pregătirii generale — studiul sis
tematic • Profesorul să fie mereu 
exemplu pentru elev.

Oră de tehnologia meseriei la anul IC — instalatori tehnico-sanilari 
la Grupul școlar minier Petroșani. Fredă lng. prof. Kilyen Glaudia.

Practica în producție 
profesionale temeinice

baza pregătirii
Visul meu

de demult

u
ii-

Î0-

Congresul al IX-lea al parti
dului Comunist Roman a pus 
fa fața școlilor prolesionale 
una din cele mai importante 
sarcini: de a da economiei 
naționale cadre bine pregătite 
de muncitori caliilcați, capabili 
să stăpinească utilajele moder
ne și procesele tehnologice 
cele mai avansate, să tacă fa
tă cu succes cerințelor indus
triei noastre socialiste.

Baza pregătirii temeinice 
acestor cadre o constituie, 
rește, legătura permanentă
tre școală și producție, îmbi
narea armonioasă a teoriei cu 
practica, modul cum fiecare e- 
Iev—ucenic își însușește abe
cedarul 
școlii.

Pentru 
care se 
ucenicilor de azi, 
de muncitori de mline, in cele 
două școli profesionale din 
Valea Jiului, ne-am adresai 
conducerilor acestora, unor ca
dre didactice și unor elevi 
care ne-au dat cu amabilita
te date semnificative ptivind 
activitatea și preocupările lor.

In cele ce urmează vom con
semna in rezumat aceste date, 
la care alăturăm și citeva 
considerentele noastre.

meseriei pe băncile

a cunoaște modul in 
realizează pregătirea 

a cadrelor

din

Ținînd seama de cerințele peda
gogice și metodologice, organizarea 
practicii în producție a elevilor Șco
lii profesionale Lupeni s-a făcut pe 
meserii, la Întreprinderile cu con
diții de practică, căutlnd ca și pro
fesorii de tehnologia meseriei să fie 
cadre inginerești cu funcții de răs
pundere In aceete întreprinderi. Ast
fel ei au posibilitatea de a urmări 
cum elevii aplică In practică cu
noștințele teoretice căpătate la 
cursuri, cum muncitorii șl malșlrll 
secțiilor în care fac elevii practica 
îi îndrumă In executarea lucrărilor 
și cum aplică normele tehnice ele 
protecția muncii.

In scopul respectării graficelor de 
rotație a elevilor pe locuri de mun
că, conform programelor analitice 
de practică, flecare conducător de 
întreprindere a însărcinat un teh
nician sau muncitor cu înaltă cali
ficare, să 
educarea 
disciplina 
nistă față 
însă și unele greutăți In aceas'ă 
privință. La I.C.E. Paroșeni, de 
dă, controlul 
tar. Bl este

unde 
vorbă 
lingă 
par'e

de

ca-
A-

Pentru cei

urinărească instruirea și 
acestor elevi (frecventa, 
muncii, atitudinea comu- 

de muncă etc). Intîmpinăm

practicii nu este 
dispersat In secții,

pil- 
uni- 

ltir

730 de elevi
cîți învață 
de ucenici

la 
din 
din

Cei 730 de elevi 
$cGala profesională 
cadrul Grupului școlar minier 
Petroșani au create condiții optime 
de învățătură și viață, îneît să-și 
poată însuși temeinic meseria alea
să, să poată face față cu succes ce
rințelor producției. La dispoziția lor 
stau săli de clasă, spațioase, ate
liere, patru laboratoare (de fizică, 
de electrotehnică, de geologie și de 
exploatări miniere), trei cabinete (de 
desen, de tehnologia meseriei și de 
mașini miniere), cămine, o cantină 
ce deservește peste 400 de elevi, 
orecum și cadre didactice cu înaltă 
alificare, cu experiență la catedră 

ii în producție. Și an de an condi
țiile de școlarizare se îmbunătățesc. 
Anul acesta, de pildă, laboratoarele 
șl atelierele noastre au 
trate cu unele aparate și 
te noi. Recent am primit 
urmînd ca în scurt timp 
șl o freză, două agregate 
o mașină de găurit etc.
nea, am primit unele materiale di
dactice. Aș vrea să evidențiez tot
odată, preocuparea cadrelor noastre 
didactice de a confecționa material 
didactic intuitiv ca machete, planșe, 
linele scule și obiecte, preocupare 
dare S-a transmis și elevilor. Aceș
tia, fn timpul orelor de practică, e- 
xecută diferite piese, mașini și 
agregate miniaturale, care folosesc 
mai apoi instruirii altor colegi de-ai 
lor.

Pe linia îmbunătățirii condițiilor 
de învățătură și de viață ale elevi- 
let se înscrie și noul cămin cu 300 
de locuri, două săli de meditație

club, cu camere fru-

fost înzes- 
instrumen- 
un strung 
să primim 
de sudură. 
De aseme-

Pagină îngrijită de: 
C. COTOȘPAN 
și D. GHEONEA

deuă pentru
moașe și mobilier modern, care se 
va da în curind în folosință, lărgi
rea spațiului sălii de mese și înzes
trarea ei cu mobilier nou, dotarea 
bucătăriei cu unele agregate și apa
rate noi, organizarea mai judicioasă, 
mai plăcută, a timpului lor liber. La 
acest ultim capitol, conducerea șco
lii împreună cu comitetul U.T.C. si 
comitetul sindicatului au întocmit un 
plan de acțiuni și sarcini concrete, 
repartizate pe oameni. La întocmi
rea acestui plen s-a ținut cont de 
sarcinile instructiv-educative din 
școală, de preferințele elevilor, de 
importanța și utilitatea activităților 
respective. S-ap pus, de pildă, ba
zele unui cete „Tineri prieteni ai 
cărții". In cadrul căruia se anali
zează diferite opere literare, se dis
cută pe marginea desfășurării acțiu
nilor, se fac audiții pe discuri. 
De asemenea, se organizează 
vizionări de filme și de spec
tacole de teatru în colectiv, activi
tăți cjltural-aitistice și sportive, li
nele reuniuni, excursii în localitățile 
Văii Jiului sau în regiune, unele 
vizite la întreprinderi etc. Mențio
nez că multi dintre elevii noștri 
practicai diferite discipline sportive, 
unii dintre ei ajungînd pînă la fazele 
republicane.

Am enumerat doar citeva din 
condițiile pe cere le au elevii noștri 
de a învăța, de a conviețui în că
min. Trebuie numai ca acestor con
diții ei să le răspundă prin obține
rea unor rezultate cît mai bune la 
învățătură, prirtr-o comportare ci
vilizată în școală și în societate îti 
așa fel îneît atunci cînd ver merge 
în producție să fie putem mîndri că 
am dat cadre de nădejde industriei 
îsintere.

DUMITRU IOAN,
director adjunct — fSrapul Școlar 

minier Petroșani

colectivul de îndrumare și control 
nu-și trăiește viața.

In scopul urmăririi practicii ele
vilor, conducerea școlii a delegat 
maiștri instiuctori care merg pe
riodic la locurile d« muncă 
ucenicii fac practica, stau de 
cu muncitorii și maiștrii pe 
care lucrează acești elevi, iau
la ședințele de analiză a muncii pe 
secții etc. Acești maiștri au ocazia 
să cunoască anumite lipsuri în pre
gătirea practică de bază a elevilor 
care se dă în atelierele-școală și 
astfel îșl perfecționează și ei proce
deele tehnice și metodice din puncl 
de vedere practic, iar din punct de 
vedere teoretic pot lămuri anumite 
probleme tehnice cu profesorii 
specialitate.

O mare atenție s-a acordat și 
tetelor de practică ale elevilor,
cestea constituie, atît pentru maiștrii 
din producție, cit și pentru profe
sorii ingineri de tehnologia meseriei, 
o oglindă a felului cum îmbină ele
vul cunoștințele tehnice cu cele 
practice, cum se respectă prevede
rile programei analitice de practică 
de către șefii secțiilor sau sectoa
relor respective, cum sînt îndrumați 
elevii în execuțiile practice.

Unul dintre factorii determinant! 
care contribuie la îmbinarea ' teo
riei cu practica, îl constituie călită 
țile profesionale șl ținuta etică a 
muncitorilor cu care lucrează acești 
elevi. Această trăsătură nu o găsim

\ totdeauna întruchipată la totalita
tea muncitorilor. Mai avem cazuri 
negative cu care trebuie să lupte 
colectivele din întreprinderi ce se 
ocupă cu organizarea și îndrumarea 
acestei practici.

Se mai constată că nu se respectă 
cu strictețe principiu) metodic de 
aplicare imediată a cunoștințelor 
teoretice tehnice în practică în mod 
gradat, datorită faptului că în pro 
ducție instruirea practică este con
diționată și de necesitățile procesu
lui de producție, care nu Iasă loc 
exclusiv principiilor învățftmîntului 
sistematic din. școală.

Colaborarea dintre conducerea 
ștolii și întreprinderile unde elevii 
fac practica, constituie de asemenea 
unul din factorii însemnați pentru 
buna organizare a practicii în pro- 

pentru crearea condițiilor 
ducă

Și

jucam cu lanterna 
luam becurile, le 

loc, îmi plăcea să 
mereu cîte 

pasiunea 
electrician 

de tatăl
ca maistru de 

E.M. Rovlnarl.

es- 
pen* 
mi-a 
meu

Am venit la Școala profe
sională din Lupeni pentru a 
învăța meseria care mă pasio
nează de cînd eram mic. De 
atunci mă 
Iul tata, ii 
puneam la 
,,meșteresc"
va. De altfel, 
tru' meseria de 
fost insuflată 
care lucrează 
utilaj greu la
Acum visul meu începe să JȘe 
realizeze. In toamna acestui 
an am fost admis la Școala 
profesională din Lupeni cu me- 

8,40 la clasa de electricieni 
reparații 
sirgulnță 
școală ți

și instalații. învăț 
din primele zile 
voi învăța Ia fel 
că numai astfel

la îmbinarea 
înlăturarea

teoriei cu 
anumitor

îmbinării teoriei cu 
prin 
care 
con*

ducție, 
care să 
practica 
lipsuri.

Urmărirea
practica în producție a elevilor 
toate formele organizate — din 
am specificat mai sus citeva —
stituie pentru cadrele didactice și 
conducerea școlii noastre o datorie 
de respectarea căreia depinde însăși 
pregătirea temeinică a viitorilor 
muncitori.

Prof. MURGU A. VIRGIL,
Dir. adj. al Grupului școlar 

minier Lupeni

dia 
de 
Ou 
de
mereu. Știu 
voi deveni un bun muncitor, 
că din miinlle mele vor putea 
ieși lucrări de care să mă bu
cur.

Condiții pentru aceasta a- 
vem. Datoria noastră rămîne 
doar de a învăța, de a Ji disci
plinați, de a asculta întotdea
una sfaturile tovarășilor pro
fesori care nu 
binele.

Și încă ceva: 
rea școlii ni se 
pective mari. Fiecare va putea 
să-și continue 
ridice nivelul 
Personal, sînt 
și să muncesc 
visul meu de 
realizeze în întregime.

NIMARA C. GHEORGHE 
elev anul I

ne vor docil

după absolvi* 
deschid pers*

studiile, să-și 
de calificare, 

hotărît să învăț 
in așa fel incit 
demult să se

CÎND EXISTA DORINJA 
DE CONTINUA 
PERFECȚIONARE

Pregătirea judicioa
să, aprofundată a ele
vilor este condiționată 
în primul rînd de pre
gătirea cadrelor didac
tice, de modul cum a- 
c astea știu să foloseas
că cele mai eficiente 
metode de predare și 
seminarizare îneît să 
le capteze atenția ele
vilor, să le stârnească 
interesul pentru noțiu
nile predate.

Despre toate acestea 
ne-a vorbit cu multă 
amabilitate tovarășul 
Dumitru Ioan, director 
adjunct al Grupului 
școlar minier 
șani.

Din discuțiile 
varășul director 
vizitarea cltorva săli 
de clase și laboratoare 
ne-am convins că acti
vitatea cadrelor didac
tice de aici este rod
nică. Majoritatea pro
fesorilor reușesc ca, 
prâh metode variate in 
predare, tact pedago
gic și experiență in 
muncă, să transmită e- 
leviler cunoștințe so
lide, oare tă constituie 
b. pregătirii lor de 
viitor.

Petro-

cu to- 
și din

Atît profesorii cumu
larzi ca inginerii Pă- 
trașcu Mihai, Constan
tin Gheorghe și Sîrbu 
Sofronie, ca și profe
soarele Părăianu Vio
rica, Rădulescu Tere
zia, Todoroni Maria șl 
bineînțeles, numărul lot 
nu se oprește aici, se 
bucură de multă stimă 
și apreciere în cadrul 
colectivului didactic ai 
școlii, în mijlocul ele- 

, vilor.
Bună este și activi

tatea unor maiștri ins
tructori ca Iancu loan, 
Faur Gheorghe, Todor 
Ioan, 
tirea 
să și asigurarea bazei 
materiale în predare, 
fac ca lecțiile practice 
să fie însușite temei
nic de elevi.

Se remarcă în rîndul 
colectivului, acestei șco
li e preocupare conti
nuă pentru găsirea u- 
nor forme mereu mai 
bune, mai noi, mal 
perfecționate în mun
că cu elevii, se obser
vă Căutări în privința 
realizării de material 
didactic și chiar de 
curmul și manuale. De

care plin pregă- 
ior conștiincioa-

pildă, tov. profesor Du
mitru Ioan a trimis la 
Ministerul Minelor o 
serie de planșe didac
tice pentru discipline
le : desen tehnic, ma
șini miniere, tehnica 
securității. Aceste plan
șe au fost aprobate și 
urmează a fi difuzate 
în toate școlile profe
sionali® ca material di
dactic intuitiv. De ase
menea, 
cadre 
școală 
ginerii 
Mitrică 
Franciec, ultimul 
profesor la școală 
puțin timp în urmă, a 
elaborat manualul de 
„Topografie generală și 
minieră" care a fost 
deja editat, difuzat și 
după Care se predă in 
școlile tehnice. La rîn- 
dul său inginerul Ola- 
riu Gheorghe, directo
rul Uzinei de reparat 
utilaj minier și profe
sor cumulard al școlii, 
a făcut parte dintr*un 
alt colectiv care a ela
borat un manual de 
tehnologia materialelor 
ce a intrat deja în uzul 
școlilor.

Iată așadar că inimo
sul colectiv didactic al 
Grupului școlar minier 
din Petroșani se ocupă 
cu pasiune și simț de 
răspundere atît de pro
pria pregătire cît și de 
cea a elevilor ucenici.

Muncitor bun, 
muncitor cult

un colectiv de 
didactice din 

compus din In-, 
Waning Etheric, 

Dianu și Kiss 
fost 

cu

Și mie îmi place meseria pe 
care mi-am ales-o și care este 
identică cu a colegului meu, Nl- 
tnara. îmi place pentru că e 
frumoasă, pentru că e o mese
rie de viitor. Eu știu astăzi ce 
înseamnă electrificarea patriei. 
Și, intr-adevăr, pentru a de
veni un bun muncitor, parti
dul și statul nostru ne asigură 
toate condițiile de învățătură 
și de viață. Despre ele a vor
bit colegul meu. Eu aș vrea să 
completez că pe lingă pregăti
rea de specialitate ce ni se 
tace in școală și în întreprin
derile în care ne efectuăm 
practica, nj»i avem și posibili
tatea să ne dezvoltăm 
punct de vedere al culturii 
nerale. Există în școală o 
bliotecă cu cărți din toate 
meniile de activitate, ziare și 
reviste. Pentru noi se organi
zează diferite acțiuni cultural- 

, educative in cadrul cărora ne 
îmbogățim vocabularul, ne 
completăm cunoștințele despre 
bogățiile și frumusețile patriei, 
despre munca oamenilor.

îmi plac toate acestea și voi 
căuta să devin nu numai un 
muncitor bun, dai și un mun- 

cultură generală 
știu
Ib

cttor cu o 
bogată, care 
mare ajutor 
producție.

ȘTBFANESCU 
elev anul I

din 
ge- 
bi- 
do

că-mi va fi 
procesul de

NICOLAE



MBAGUt R0$® 3

►

PIN ȚARA
lljlute mile peeiiu 
untltria preiei leitiale 
le lecalităllle îndepărtate

De cur i nd, prin introduce
rea unor mijloace rapide de 
transport, presa ajunge in lo
calitățile îndepărtate din țară 
în dimineața zilei apariției ei 
in Capitală și este difuzată in 
mare parte in aceeași zi.

Astfel, pe ruta București— 
Arad—Timișoara s-a pus în 
circulație un avion turbo-pro- 
pulsor IL-18 care transportă 
presa centrală șl periodică 
pentru regiunile Banat, Crișa- 
na șl Hunedoara. Un alt avion, 
1L-14, asigură transportul pre
sei în regiunile Cluj și Mara
mureș. De la aeroporturi cu 
ajutorul unor curse speciale 
auto șl a trenurilor, presa se 
expediază in localitățile din 
regiunile respective. Ca urma
re, cotidienele sint difuzate In 
prezent publicului în Arad la 
ora 7,30, Timișoara 8,30, Re
șița 14,00, Oradea 11,30, Cluj 
10,30, Baia Mare 11,00, Sighe- 
tul Marmațiel 14,00, Negrești 
15,30 etc.

De asemenea, pe distanțele 
București — Ploiești — Ctmpi- 
na, București — Ploiești — Mi- 
zll — Buzău, București — Pi
tești — Cimplulung Muscel 
(de la Pitești o cursă pentru 
Valea Oltului), București — 
Alt^țndria — Roșiori de Ve
de, București — Giurgiu, au 
fost puse în circulație curse 
speciale auto pentru transpor
tul presei și trimiterilor poșta
le. Distribuția iot are ioc ast
fel în primele ore ale dimi
neții.

La întoarcere, avioanele și 
autovehiculele speciale trans
portă spre Capitală trimiteri 
poștale și mesagerii.

Sibiu — Alba 
și o arteră 
combinatul 
lemnului

modernizare

Iu
de 
de 

din

au

Mnltiri ie well
BRAȘOV. — Au început lu

crările de organizare a șantie
rului in vederea asfaltării dru- 
tr&lui national Blaj — Copșa 
Mică. Prin modernizarea aces
tuia se va realiza legătura cu 
șoseaua națională București — 
Brașov
iia — Oradea 
circulație spre 
industrializarea 
Blaj.

Lucrările de
început șl la șoseaua naționa
lă Turnu Sevetin — Cetate — 
Calafat.

Modernizarea acestei artere 
de circulație, in lungime de 
05 km, care va fi terminată in 
amil 1969, prezintă o 
tanță deosebită pentru 
tarea traficului auto și 
mului in această zonă 
dul țării.

impar- 
dezvol- 
a turis- 
din su-

(Agerpres)

Filarmonica de 
în Valea Jiului

Luni 30 octombrie. Filarmonica de 
Stat „George Enescu" a inaugurat, 
în orașul nostru, printr-un concert 
de muzică de cameră o așa zisă sta 
giune permanentă în Valea Jiului 
Programul inaugural a fost deschis 
de cvartetul ,,Muzica", o formație 
de o înaltă valoare artistică, ai cărei 
componenți sînt purtătorii unui 
prestigios palmares internațional.

Cei patru interpreți : G. Hamza — 
vioaia I, C. Costache — vioara 
a Il-a, C. Buică — violă și R. Sla- 
dek violoncel și-au reunit eforturile 
pentru reînvierea uneia din cele 
mai vechi forme muzicale — muzica 
de cameră.

Practicată inițial în grațioasele 
saloane rococo ale seniorilor cu pe
ruci pudrate al secolului al XVIII-lea, 
muzica de Cameră a pasionat pe 
Haydn, Mozart, Beethoven care au 
creat ta acest domeniu lucrări ne
muritoare. De la facilă, menită să 
omoare plictisul nobililor, muzica 
de cameră a căpătat, prin aportul 
celor trei mari compozitori susamin- 
tiți, un plus 
sibilitate. ta 
ceput să fie 
profesioniști
concert. In zilele noastre asistăm la 
marea ofensivă de pătrundere a 
muzicii simfonice în cele mai largi 
sfere. Astăzi, ta patria noastră, mu
zica simfonică și de cameră este ac
cesibilă oricărui om al muncii, ea 
este îndrăgită de un număr din ce în 
ce mai mare de elevi, studenți, mun-

de profunzime, de sen- 
secolul trecut ea a în- 
interpretată de artiști 
pe podiumul sălilor de

Stat „George Enescu"

citori, funcționari. In condițiile re
voluției culturale nu surprinde pe 
nimeni faptul că cel mai înalt foi 
muzical din țara noastră — Filarmo
nica de 
își va trimite lunar solii pe 
Casei de cultură spre a 
cunoscute capodoperele 
universale.

Concertul, de luni seara 
memorabil nu numai prin 
interpretării a celor patru soliști ci, 
mai ales, ca act de cultură.

A devenit o tradiție în concertele 
noastre deschiderea programului cu 
o operă a unui compozitor român. 
Este și acesta un omagiu adus ora
torilor români.

Concertul ce ne-a fost prezentat a 
fost inaugurat de Cvartetul în fa 
major de Teodor Rogalski, lucrare 
de tinerețe a compozitorului, dis
tinsă în anul 1924 cu premiul „Geor
ge Enescu". Lucrarea reflectă o 
perfectă stăpînire a mijloacelor de 
expresie, o puternică originalitate, 
o subtilă cunoaștere și folosire a 
folclorului românesc și rămîne una 
din cele mai reprezentative lucrări 
de acest gen din muzica românească.

Cvartetul în fa major opus 96 (al 
negrilor) de A. 
cetea puternicii 
torului simfonist 
și al concertului 
orchestă (de altfel 
cvartetul negrilor pasiunea 
violoncel a compozitorului ceh). Es
te o lucrare plină de vitalitate, cu

Stat „George Enescu" — 
scena 

ne face 
muzicii

rSBiiae 
valoaTWrt

Dvorak poartă pe- 
personalități a au- 
„Din lumea nouă" 
pentru violoncel și 

se simte și în 
pentru

Ajunge doar punerea în funcțiune
a mașinii de încărcat ?

1
(Urmare din pag- 1)

pentru munci -montat postamentul 
torul manevrant.

In asemenea condiții, acest utilaj 
menit să mecanizare cea mal grea 
dintre operațiile miniere •— încăr
carea sterilului nu poate fi fo
losit la nivelul posibilităților. Nu 
este sutiicient să se pună utilajele în 
funcțiune, ci este absolut necesar 
să se creeze toate condițiile pentru 
realizarea unei productivități ridi
cate, care să justifice cheltuielile 
pentru achiziționarea și 
rea acestor uitilaje.

Inginerul Totnuș Iosif 
încă un neajus: nu s-au 
suri pentru formarea, prin cursuri 
a unui corp de muncitori care să 
cunoască temeinic construcția mași-

întreține-

semnala 
luat tnfi

Ritmicitatea
(Urmare din pag. 1)

ANUNȚ

nilor de încărcat, funcționarea 
modul în care trebuie folosite, 
care să fie repartizați în brigăzi, 
schimburi, pentru manevrarea aces
tor mașini. Așa cum se pregătesc 
mecanici pentru locomotive de mi
nă, pentru pompe etc. este necesar 
să se formeze și manevranții pen
tru mașinile de încărcat, care să 
stăpînească temeinic tehnica lucru
lui cu aceste utilaje.

Iată deci că nu este suficientă nu
mai introducerea utilajelor la lo
curile de muncă. Fără organizarea 
minuțioasă a deservirii, fără asigu
rarea tuturor condițiilor, e clar că t 
nu se va reuși niciodată să se | 
obțină randamente și viteze de a- J 
vansare mari care pot fi realizate ț 
la locurile de muncă dotate cu ma< i 
șint de Încărcat. |

I 
uitată I

I 
I

și 
și 

pe

I

o melodică în care se resimt sono
rități ale folclorului negrilor (Dvo
rak se afla în America la dată com
punerii acestui cvartet).

Concertul s-a încheiat cu cvarte
tul în fa major opus 59 („Razu- 
movski") de Ludwig van Beetho
ven. Frumusețea armonică, strălu
cita îmbinare a partiturilor celor 
pătru instrumente, simfonismul ca- 
re-1 trădează pe autorul „Eroicei" 
și „Pastoralei" au făcut din cvarte
tul ,,Razumovski" una din cele mai 
celebre opere din literatura geniu
lui, nelipsit din repertoriul 
formații.

Cvartetul „Muzica" s-a 
cu dragoste și înțelegere de
compozitor în parte, relevîndu-i spe
cificul, personalitatea artistică. Este 
o fermatie omogenă, sobră, capabilă 
însă Să-l emoționeze nu numai pe 
cunoscători. Publicul petrOșănean 

de frumos, a făcut o căl- 
primire solilor muzei en-

I. C. 0. Petroșani
a redeschis

oricărei

apropiat 
fiecare

amator 
du roasă 
terpe.

Maria Octavia TREISTAR

începînd cu data de 1 
noiembrie a. c. după 
următorul Orar săpttt- 
mînal:

9 marți, joi și 
sîmb&tb — pentru 
bâr buți

miercuri și vi
neri pentru femei

Zilnic
între orele 16—22.

O. C. L ALIMENTARA

deservire a populației din 
Alimentara a introdus sis
ta domiciliu cu mârfuri a- 

îimentare, pe bazâ de comenzi telefonice sau 
verbale, începînd cu data de 5 noiembrie 1966.

Solicitanțîi se pot adresa zilnic la magazinul 
nr. 18 Petroșani, cu autoservire, i 
cîi nr. 3, la tâlefon 256 între orele 6,30 
și 14 — 19, urmînd ca 
rilor sâ se efectueze în ziua următoare între o- 
rele 8 — 15, dupâ preferință.

Pentru prestarea acestor servicii, se perce
pe o cotă de cheltuieli de 3 la sută la prețul 
de vînzare.

Valoarea unei comenzi minime este de iei 50.

Pentru o mai bună 
orașul Petroșani, O.C.L. 
temui de aprovizionare

din str. Repub+i- 
. I — 12 

livrarea mârfu-

PROGRA M DE RADIO

o cerință...

Condițiile de viață, de cultura
lizare, activitatea tineretului stat de 
asemenea aspecte — neglijate pi
uă acum pe șantiere cărora comu
niștii organizației de partid de aici 
vor trebui să' le acorde pe viitor 
mai multă atenție deoarece acestea 
concură la stabilizarea cadrelor de

închegarea unui co-

șantierului Vulcan 
colectiv harnic, ou

i
l

și indtumîndu-1 la 1

constructori, la 
lectiv puternic.

Constructorii 
alcătuiesc un
multă experiență. Biroul organiza
ției de partid nou ales este chemat 
să conducă cu competență activita
tea de fiecare zi a acestui colectiv, 
mobilizindu-1 ■ 
realizarea ritmică a sarcinilor do 
plan.

18,00

I
19,30

18,50
19,00
19,20

Vedere interi- 
oară a noii stații 
de compresoare 
de la puțul auxi
liar nr. 2 Dîlja.

5 noiembrie
PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 

DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață,- 5,30 Gimnastică; 5,40 Pro
gram muzical de dimineață; 6,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me- 
teo-rutier,- 6,15 Actualitatea agrară;
6.25 Program muzical de dimineață; 
6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport Buletin meteo-rutier, 
7,30 Muzică ușoară; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,10 Viers, nai și strune;
8.25 MOMENT POETIC; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Sta
tul medicului t Profilaxia arterio- 
sclerozei; 9,35 Orchestra de muzică 
populară a uzinelor „1 Mai" din 
Ploiești; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,15 Emisiune de folclor; 10,30 Flu- 
icraș de fag, mult zici tu cu. drag 
(emisiune pentru școlari); 
Săptatnîna muzicii sovietice;
REVISTA LITERARĂ RADIO; 12,00 
BULETIN DE ȘURI. Buletin meteo
rologic; 12,10 Opera săptămînii: 
„Aida" de Verdi,- 12,32 Cîntece de 
Emil Lerescu; 13,15 Săptămîna mu
zicii sovietice,- 13,30 Muzică popu-

10,55
11,20

lară cerută de ascultători, 14,1,0 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier,- 14,08 Voci, orchestre, melo
dii,- 14,40 Muzică de operetă; 15,00 
Orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii de stat din Arad,- 15,20 
Caleidoscop muzical, 16,00 RADIO- 

Sport. Buletin meteorolo- 
Emisiune muzicală de la 
17,10 CADRAN CULTU- 
Nevski Prospect'' — note 

de drum de D. Șincan; 17,40 Muzica 
și filmul; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 In jurul globului, 18,15 Varie
tăți muzicale; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEH
NICĂ, FANTEZIE; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Concert de melodii românești; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,20 
Sport; 20,30 Concert de melodii ro
mânești (partea a Ii-a., 21,05 Cine 
știe cîștigă; 21,35 Muzică de dans 
pentru tineri și vîrstnici,- 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo 
rOloglC; -22,20 Cîntă Wilma Goich și 
Luigi lonescu; 22,40 Din nou mu
zică de dans; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

JWRNAL. 
gic; 16,30 
Moscova; 
RAL: „Pe

T E L E V I Z I
4 noiembrie 

Pentru copii: „Ala-bala". 
Pentru Tineretul școlar: 
Sport la microscop ; 
Publicitate ; 
Telejurnalul de seară; 
Buletinul circulației ru
tiere ;
Prin atelierele artiștilor 
plastici amatori;

19,45 „Un bilet la alegere" — 
Examen muzical 
Doina Badea ( 

20,00 Săptămîna; 
21,00 Avanpremieră;
21,15 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice: Le
ningrad ;

CU...

21,45

UNE
Dicționar de personaje. 
Litera E (II).
Program de romanțe. Iși 
dau concursul: Fory Et- 
terle, Adriana Codreanu, 
Cristina Speriosu, Silviu 
Itănculescu, 
Vrînceanu și 
joițescu ;
Acompaniază 
instrumentală
Valeriu Popescu. 
Telejurnalul de noapte ; 
Buletinul meteorologic ; 
închiderea emisiunii.

Gheorghe 
Anton Ne-

o formație 
condusă de

22,35
22,55
23,00
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TOVARĂȘUL GHIVU STOICA A VIZITAT 
CAPITALA R. D. GERMANE

Lucrările Conferinței generale 
a U.N.E.S.C.O.

Erhard nu se retrage 
din funcția 
de cancelar

BERLIN 3. — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite : In cea 
de-a doua zi a vizitei sale in R. D. 
Germană, tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu soția, însoțit de 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și dr. ing. Nicoiar 
Ghenea, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în R. D. Germană; au 
vizitat capitala R.D.G. La primăria 
Berlinului, oaspeții români au avut 
o convorbire cu primarul Berlinu
lui, Friedrich Ebert, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
Președintele Consiliului _ de Stat al

Comitetul O.U.A. a trecut la dezbaterea 
problemei rhodesiene

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). — 
In ședința de miercuri seara a Co
mitetului O.U.A. pentru examina
rea problemelor politice, economi
ce și sociale s-a trecut la dezbate
rea problemei Rhodesiene. A fost 
creat un subcomitet însărcinat cu 
elaborarea unui proiect de rezo
luție ce va fi prezentat spre apro
barea comitetului în ședința de 
azi. Au mai fost examinate unele 
probleme ale decolonizării Africii, 
în special referitoare la lupta de 
eliberare națională din teritoriile 
africane aflate sub dominație por
tugheză.

In cuvîntul său, Oscar Kambona 
(Tanzania), președintele Comitetu
lui pentru coordonarea ajutorului 
destinat mișcărilor de eliberare, a 
subliniat că partidele africane din 
Rhodesia, care desfășoară o luptă 
aprigă pentru independență, au ce
rut O.U.A. să le acorde un sprijin 
eficace.

Pe de altă parte, se anunță că 
după convorbirile de la Accra, 
membrii misiunii speciale de pace 
a O.U.A. au plecat miercuri seara 
spre Conakry pentru a continua 
discuțiile în vederea soluționării 
diferendului dintre Ghana și Gui
neea. Delegația nigeriana plecată, 
de asemenea în cele două capitale | 
în același scop, s-a întors miercuri 
seara la Lagos. Șeful delegației a 
comunicat că a avut convorbiri cu 
generalul Ankrah și cu președinte
le Seku Ture.

La rîndul său, secretarul generai 
al Organizației Națiunilor Unite, U 

DE TOATE, 
Tuburi cinescop pentru 
televiziunea în culori

MOSCOVA. Uzina de lămpi 
electronice din Moscova a În
ceput să producă în serie tu
buri cinescop pentru televi
ziunea In culori. Culoarea 
imaginii obținute pe ecranul 
de 59 centimetri pe diagonală 
este tot timpul constantă. Te
levizoarele de acest gen nu 
vor fi prevăzute cu buton spe
cial pentru reglarea culorii, 
deoarece aceasta se va obține 
cu ajutorul obișnuitelor bu
toane pentru luminozitate și 
contrast. Culoarea va fi obți
nută prin iluminarea cu un 
fascicul de electroni a trei 
straturi de luminofori de cu
loare albastră, verde și roșie.

0 nouă teorie 
despre descoperirea 
Americii și a... Europei

COPENHAGA. — Scriitorul 
danez Etik Kfrchheiner ’'emite.

Republicii Socialiste România și 
soția sa au semnat în Cartea de 
oaspeți a primăriei.

Tot în cursul dimineții de joi, 
oaspeții au vizitat poarta Branden
burg, unde au fost întîmpinați de 
comandantul militar al orașului Ber
lin, general maior Poppe.

După-amiază tovarășul Chivu 
Stoica a depus o coroană de flori la 
monumentul eroilor clasei munci
toare germane din Berlin — Frie
drichsfelde. A fost vizitată apoi 
uzina de rulmenți „Orlop" din Ber
lin, unde directorul întreprinderii, 
Kurt Winkler, a făcut o prezentare a 
istoricului uzinei și a profilului ei 
actual de producție.

Seara, oaspeții au asistat la un 
spectacol la Opera de stat din 
Berlin.

Thant, a adresat generalului An
krah, șeful guvernului militar gha- 
nez, un mesaj în care cere elibe
rarea neîntîrziată a membrilor de
legației guineze. U Thant arată în 
mesaj că arestarea membrilor de
legației guineeze, oare se bucurau 
de imunitate diplomatică, reprezin- 
lă o încălcare a articolului 40 a 
„Convenției de Ia Viena cu pri
vire la relațiile consulare", semna
tă și de Ghana. U Thant a adresat 
de asemenea, un mesaj președinte
lui Guineei, Seku Ture, în oare in
sistă asupra folosirii tuturor mij
loacelor care-i stau la dispoziție 
„pentru a evita incidentele violen
te și pentru a restabili cit mai ur
gent posibil condițiile normale ne
cesare dezvoltării bunelor relații în
Africa".

Atacuri ale aviației americane asupra 
unui important centru industrial 
din R. D. Vietnam

HANOI 3 (Agerpres). — In zile
le de 1 și 2 noiembrie, anunță a- 
genția V.N.A., aviația americană a 
atacat în trei rînduri orașul Viei 
Tri, un important, centru industrial 
din R.D. Vietnam. Avioanele ame
ricane au bombardat cartiere popu
late, întreprinderi industriale și lo
calități din împrejurimi. In urma a- 
ceslor atacuri, un miare număr de 
locuitori au fost omorîți sau răniți, 
iar mai multe locuințe distruse.

DE PRETUTINDENI
intr-un articol publicat în bu
letinul etnologic „Popoarele 
lumii", o nouă teorie, afirmind 
că America ar fi fost desco
perită de japonezi cu 5 000 de 
ani î.e.n., iar Europa ar fi fost 
descoperită de pieile roșii prin 
anul 60 Î.e.n, In ce privește 
America, Kirchheiner își înte
meiază teoria pe extraordinara 
similitudine dintre ceramica 
descoperită de arheologul Emi
lio Estrada in Ecuador și cea 
a civilizației Jomon din Japo
nia, care datează din epoca de 
piatră. El face presupunerea 
că o ambarcațiune de pescari 
japonezi ar fi putut fi surprin
să de un ciclon și aruncată pe 
țărmul Americii de Sud.

Cu privire la Europa, scrii
torul danez citează episodul 
indienilor naufragiați pe coas
ta Germaniei care au fost ofe
riți In dar de către un rege 
celt proconsulului taman Me- 
tellus Cele: la anul 60-59 Î.e.n. 
El trage concluzia că ar ii tost

PARIS 3. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Conferința generală U.N.E.S.C.O. a 
aprobat în unanimitate, pe bazei 
propunerilor formulate de Consiliul 
Executiv și de directorul general 
al U.N.E.S.C.O., bugetul organiza
ției pe exercițiul 1967—1968, în va- 
Ware de 61 506 140 dolari.

In subcomisia a doua, care exa
minează capitolul „științe exacte și 
naturale" din Proiectul de program 
ail U.N.E.S.C.O. pe ani, 1967—1968, 
au fost discutate probleme privind 
„Planificarea politicii științifice pe 
plan național" și „Studiul științelor 
fundamentale în învățămîntul me
diu și universitar".

Luînd cuvîntul la aceste dezba
teri, delegatul român prof. dr. Iile 
Diculescu a prezentat un proiect de 
rezoluție. Subliniind importanța pe 
care o are în lumea contemporană 
cooperarea științifică internaționa
lă, și ținînd seama de prioritatea a- 
cordată științelor în programul 
U.N.E.S.C.O., rezoluția română a- 
preciază că trebuie să fie întreprin
se noi eforturi pentru a dezvolta 
cooperarea științifică în Europa.

In intervențiile lor, delegații 
Franței, Italiei, I Greciei, Elveției,

Mini F.H.E. adresat Armatei de Eliherare națională 
li DOBoniliii sml-nietnamez

HANOI 3 (Agerpres). — Prezi
diul Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a adresat Arma
tei de Eliberare Națională și po
porului sud-vietnamez un apel în 
care îi cheamă la lansarea ifhei 
noi contraofensive în iarna aces
tui an și primăvara viitoare, pen-

lntr-un mesaj de protest adresat 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control în Vietnam, mi
siunea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze subliniază că bombar
darea acestui oraș este un nou act 
de război comis de agresorii ame
ricani în încercarea de a masacra 
populația civilă, a distruge roadele 
muncii și instalațiile de utilitate 
publică ale poporului vietnamez.

vorba probabil de piei roșii 
care, dintr-o întlmplare nefe
ricită pentru ei, au „descope
rit" Europa.

Luptă între tigri și lei 
sub cupola circului

BRUXELLES. Sub cupola cir
cului Sarrassani din Bruxelles 
a avut loc miercuri o aprigă 
luptă între tigrii și leii care 
urmau să distreze publicul in- 
tr-un număr de dresură. Închiși 
în aceeași cușcă, tigrii și leii 
nu au putut suporta apropie
rea și s-au încăierat. Un dre
sor temerar a încerat să-i des
partă dar a fost grav rănit. 
Un polițist care se găsea in 
incinta circului a tras mai 
multe focuri de armă asupra 
urnii tigru furibund. Prins în- 
tr-o plasă specială, tigrul fu
rios a reușit din nou să sca
pe, dar in cele din urmă a fost 
izolat. Dresorul a fost internai 
în spital în stare gravă.

Uniunii Sovietice, Spaniei, Finlan
dei, Indiei au susținut proiectul de 
rezoluție. Trecîndu-se la vot, rezo
luția a fost adoptată în unanimitate.

In cadrul aceleiași subcomisii, de
legatul român Claudiu lone-scu-Bu- 
jor a prezentat propunerea română 
privind organizarea în cursul pe
rioadei 1967—1968 a unei reuniuni 
internaționale de experți, care să 
examineze situația predării mate
maticii în învățământul secundar 
din statele europene. Propunerea 
ă fost adoptată în unanimitate.

Cuvîntarea lui Wladyslaw Gomulka 
la plenara C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — In 
cuvîntarea rostită la cea de-a Vil-a 
plenară a C.C. al P.M.U.P. Wladys- 
law Gomulka, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a arătat că problema 
îmbunătățirii organizării muncii și 
conducerii în întreprinderi a figurat 
din nou pe ordinea de zi a discuți
ilor, deoarece acesta este un proces 
continuu iar, în al doilea rînd, pen
tru că în ultimul timp în multe ra
muri ale industriei prelucrătoare 
s-au manifestat fenomene negative.

tru înfrîngerea agresiunii america
ne și înlăturarea marionetelor de 
la Saigon. Apelul demască adevă
ratul scop al propagandei zgomo
toase americane cu privire la așa- 
zisa dorință de pace a S.UA., care 
continuă să trimită noi întăriri mi
litare pe fronturile sud-vietnameze 
și pregătesc noi atacuri . în viitorul 
sezon uscat. „Noi, se spune în con
tinuare în apel, luptăm împotriva 
uneia din cele mai mari agresiuni 
din lume, luptăm pentru existența 
națiunii noastre, pentru viitorul ge
nerațiilor tinere și pentru pace în 
întreaga lume". Apelul cheamă for
țele patriotice să-și intensifice lup
ta împotriva trupelor americane, să 
desfășoare o activitate de construc
ție economică în provinciile elibe
rate. Populația din regiunile, elibe
rate este chemată să-și apere cu 
fermitate casele și familiile, să spri
jine Frontul Național de Eliberare 
și să ia parte activă la lupta arma
tă și politică împotriva inamicului. 
Populația din regiunea temporar o- 
cupată de inamic este chemată la 
acțiuni împotriva agresorilor și au
torităților marionetă.

„Situația pe fronturi, se spune 
în apel, este favorabilă trupelor 
Frontului Național de Eliberare, în 
ciuda sosirii de noi trupe america
ne și ale aliatilor acestora. Sîntem 
hotărîți să luptăm pînă la victoria 
finală".

Hofărîrea neașteptată 
a guvernului danez de a organiza 

alegeri înainte de timp
COPENHAGA 3 (Agerpres). — 

Primul ministru danez, Jens Otto 
Krag, a anunjat miercuri demisia 
guvernului său și organizarea, în 
mod anticipat, a alegerilor pentru 
Folketing (Parlamentul danez). A- 
ceastă hotărîre a intervenit după 
ce în cursul dezbaterilor din par
lament, partidele liberal (Venstre) 
și conservator au votai împotriva 
unui proiect de lege guvernamen
tal privind instituirea unui impo
zit pe venituri.

In cercurile politice din Copen
haga se caută diverse explicații 
pentru hotărîrea neprevăzută a gu
vernului de a organiza la o dată 
apropiată alegeri parlamentare, 
care, în mod normal, urmau să ai
bă loc abia în 1968. Primul minis-

BONN 3 (Agerpres). — Ziua de 
2 noiembrie a marcat, se pare, un 
moment hotărîtor în evoluția cri
zei politice din R.F.G. Deși anterior 
Erhard răspunsese la cererile de a 
se retrage din funcția de cancelar 
prin declarația că „nu renunță la 
drepturile conferite de constituție", 
în ședința din 2 noiembrie a frac
țiunii parlamentare UCD—UCS el 
a afirmat că este dispus să demisi
oneze, dacă acest lucru va fi ne
cesar pentru soluționarea crizei și 
refacerea coaliției guvernamentale.

care au încetinit ritmul creșterii 
productivității muncii. Vorbitorul a 
arătat că elementul nou în problema 
productivității muncii și ritmicității 
producției îl constituie faptul că în
deplinirea acestor sarcini se pune 
în fața industriei concomitent cu 
sarcinile îmbunătățirii calității, mo
dernizării produselor și reducerii 
cheltuielilor de producție. El a sub
liniat că una din condițiile princi
pale ale creșterii productivității mun
cii și realizării unor pf+csifie de 
înaltă calitate o constituie îm,-r 
bunătățirea ritmicității producției. 
O mare parte a cuvîntării primului 
secretar al C.C. al P.M.U.P. a fost 
consacrată creării în întreprinderile 
poloneze a comisiilor speciale de 
uzină, a căror menire este îmbună
tățirea organizării muncii și condu
cerii întreprinderilor.

Noul program militar 
al tortelor armate 
japoneze

TOKIO 3 (Agerpres). — In pre
zența premierului japonez, Sjsaku 
Sato, și a unor membri ai Ditecției 
apărării naționale, la Tokio a avut 
loc o consfătuire a Consiliului na
țional al apărării consacrată defini
tivării noului program militar al 
forțelor armate japoneze pe o peri
oadă de cinci ani. Potrivit ziarului 
„Japan Times", premierul Sato a sub
liniat că este necesară o sporire a 
bugetului „în vederea efectuării de 
cercetări și a dezvoltării armamentu
lui". Șeful Direcției apărării națio
nale a Japoniei a subliniat, la rîn
dul său, că este necesar ca Japonia 
să pună la punct producția proprie 
de armament modern de toate tipu
rile, inclusiv a rachetelor ,,Nike" șl 
„Hawk".

Pentru realizarea noului „pro
gram de apărare", care trebuie ela
borat pînă la sfîrșitul acestui an, 
guvernul japonez intenționează să 
cheltuiască suplimentar 2 700 mi
liarde yeni. Este prevăzut ca pune
rea în aplicare a programului de 
apărare să înceapă de la 1 ianuarie 
1967.

tru danez, Krag, a declarat că re
zerva cu care a fost primit în par
lament proiectul guvernamental de 
reformă fiscală a determinat guver
nul său să recurgă la noi alegeri 
parlamentare. Unele cercuri poli
tice daneze consideră, însă, că, ți
nînd seama de anumite disensiuni 
intervenite între partidele de opo
ziție conservator și agrarian-libe
ral, guvernul intenționează,1 proba
bil, să folosească această conjunc
tură, bizuindu-se și pe sprijinul u- 
nor categorii sociale favorabile re
formei fiscale, pentru a-și consoli
da poziția sa în parlament. Se știe 
că partidul de guvernamînt social; 
democrat este minoritar în parla
ment, deținînd numai 76 din cele 
180 de lo-curi ale Folketingului.
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