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Zilele trecute, pe 
tierul 9 Petroșani a 
loc o consfătuire de 
ducție în care au 
analizate rezultatele
ținute în întrecerea socia
listă desfășurată între 
brigăzi. S-a decerna 
drapelul roșu de frunta 
cîștigătorilor întrecerii.

Pe perioada analizată 
colectivul șantierului 9 r 
reușit să realizeze sarci - 
a planului valoric și au 

zat o economie 
: 100.000 lei la 

țul de cost.
Cele mai frumoase 

cese în întrecerea socia
listă au test obținute de 
loturile conduse de to
varășii Kovacs Menyhart 
și Krauter Emil iar din
tre brigăzile de construc-

tori s-au evidențiat cele 
conduse de zidarii Roșu 
Dumitru, Galigher Ște
fan, Rădulescu Marin, 
Vieru Constantin, Ma
tei Nicolae, instalatorii 
Andraș Ștefan, Sachela- 
rie N.; dulgherul Șerbă- 
nică loan, electricianul 
Dăian loan, zugravul La- 
zăr Gheorghe, mozaicarul 
Cojan Ștefan. betonistul 
Bej an Mircea și fierar- 
betonistul Horvath Ludo
vic.

Colectivul șantierului 9 
și-a exprimat hotărîrea 
ca în trimestrul IV să-și 
sporească eforturile pen
tru a realiza sarcinile pla
nului fizic astfel ca pînă 
la sfîrșitul anului toate 
angajamentele luate să 
fie îndeplinite integral.

o
Brigada tinerilor tîmplari

In cadrul sectorului de 
tîmplărie din Livezeni, a 
I.I.L. „6 August“. lu
crează și brigada condu
să de
Ovidiu.
numără
Datorită
a sarcinilor de plan, pre
cum și lucrărilor de ca
late. executate de cei 14

tîmplari, brigada 
încă din luna fe-

Vizita solilor poporului romîn 
în indonezia

DJAKARTA 11. De la trimi
sul special Agerpres Ion Gă- 
lățeanu.

Joi s-a înapoiat la Djakar
ta tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej care împreună cu 
președintele sukarno și tova
rășii Ion Gheorghe Maurer șl 
Corneliu Mănescu au făcut o 
călătorie de șase zile prin In 
donezia. vizi tind orașele Bo- 
gor. Bandung, Djokdjakarta 
și insula Ball In timpul că
lătoriei. inalții oaspeți au fost 
însoțiți, de asemenea, de Ich- 
san, secretar de stat. Suharto, 
ministrul comerțului, Prijono, 
ministrul invățămintului și 
culturii, Kadarusman, procu
ror general. Abem Erningrad 
jo, ministru al muncii, și Su- 
krisno. ambasadorul extraor
dinar al Indoneziei la Bucu
rești.

La ora 9,30 avionul prezi
dențial a părăsit aeroportul 
Tuban, din apropierea ora

șului Den Pasar. plecînd spre 
capitala Indoneziei.

Pe aeroport

natorul provinciei Băii și alte 
oficialități care au urat drum 
bun oaspeților.

Garda aliniată pe aeroport 
a prezentat onorul. S-au intos. 
nat imnurile de stat ale R.£^ ■ 
Romîne și Republicii Indone^ i 
zia. Tovarășul Gheorghe Ghe- ’ 
orghiu-Dej și dr. Sukarno au j 
trecut în revistă garda de ote! 
noare. !

Miile de locuitori de pe ta- | 
sula Bali aflați pe aeroport j 
au aclamat pentru prietenia j 
romîno-indoneziană. Inalții * 
oaspeți au trecut printre două; 
rînduri de tineri și tinere în ! 
frumoase costume de sărbă!- ; 
toare balineze, care i-au pri- i 
mit cu o ploaie de petale de ■ 
flori.

La ora 12, avionul a aterizat j 
pe aeroportul Kemajoran din i 
Djakarta, 
tîmpinați 
vernului.
mentului,
vieții artistice și culturale din 
capitala Indoneziei.

Oaspeții au fost în
de membri ai gu-; 
deputați ai paria-1 

reprezentanți al

se aflau guver-
★

tînărul Șandru 
Această brigadă 
14 muncitori, 
depășirii lunare

țineri 
deține 
bruarie drapelul de bri
gadă fruntașă pe între
prindere.

Printre tinerii de frun
te ai brigăzii se numără 
tîmplarii Burciu Constan
tin, Brînză Mihai, Buzatu 
Gheorghe, Voicu Radu și 
alții.

O

Invafăniintal politii U.T.M. paate începe
Suc îndrumarea comitetului U.T.M. de la 

preparația Lupeni, în cadrul organizațiilor 
U.T.M. din secții a fost terminată repartiza
rea cursanților la formele de învățămînt poli
tic pe anul 1962—1963.

In cadrul organizațiilor U.T.M. din secții își 
wvor desfășura activitatea 9 cercuri. In cele pa

tru cercuri „Să ne cunoaștem patria socialis
tă" și de studiere 
înscris 230 utemiști

De asemenea, au
gandiști din rîndul membrilor și candidaților 

de partid ca 
Birsan Cons
tantin, Dumi
tru Chirilă și 
Nagy I.

a Statutului U.T.M. s-au 
și utemiste.
fost recrutați noi propa-

La tratarea seulurilor de mă
tase în secția a III-a a Visco- 
zei Lupeni lucrează un colec
tiv mic, dar harnic care își a- 
duce contribuția sa la reali
zarea sarcinilor de plan.

In clișeu, unul din munci- 
' lorii secției, Drăghici Dumi- 

. tru, lucrînd la încărcarea cen
trifugei, cu sculuri de mătase 
care au fost supuse procesu
lui de tratare și urmează să 
fie uscate.

Coiectivul lămpăriei minei Lupeni se stră
duiește să asigure o bună întreținere a lămpi
lor de mină ca astfel să vină în sprijinul pro
ducției.

Clișeul nostru o reprezintă pe una din frun
tașele lămpăriei, tovarășa Klapp Paraschiva 
efectuind verificarea unei lămpi
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INTERVIU :
Despre aprovizionarea populației 

pe timp de iarnă
Apropierea sezonului 

de iarnă pune la ordinea 
zilei problema aprovizio
nării populației cu produ
ce agro-alimentare și in
dustriale în cantitățile și 
sortimentele cerute de 
cumpărători. Acum este 
sezonul cînd se pun la 
păstrat murături, se însi- 
lozează cartofi, se cum
pără bocanci. paltoane 
etc.

Pentru a cunoaște mă
surile luate în direcția a- 
provizionării populației cu 
cele necesare de către or
ganizațiile comerciale ne
am adresat tov. Scoroșan 
Constantin, șeful Secției 
comerciale a Sfatului 
popular, care a răspuns 
la cîteva întrebări in le
gătură cu această pro
blemă :

Joi la ora
Negara, unde _
inalții oaspeți romini, repre
zentanți ai Frontului național, 
nrecum și ai Partidului Na
tional, Partidului Comunist, 
ai Centralei Sindicale Sobsi. 
organizațiilor țărănești „TarJ 
Marhaen" și „San Tani Indo
nesia", Asociației de prietenie 
Indonezia — Romînia au făcut 
o vizită tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dei și Ion Gheor
ghe Maurer.

In numele Asociației de prie 
tenie Indonezia-Romînia ing. 
Partosedono, a arătat că pri 
mirea caldă făcută de poporul 
indonezian oaspeților săi re

17,00 la 1st ara 
sint găzduiți

flectă relațiile tot mai strln- 
se dintre cele două țări.

Reprezentanții organizațiilor 
politice și obștești prezente au 
oferit daruri înalților oaspeți;

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a mulțumit pentru, 
salutul adresat și • pentru da-; 
rurile primite, expresie a sen
timentelor de prietenie ale po- ■ 
porului indonezian pentru po-1 
porul romîn. Tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a urat apoi ■ 
reprezentanților organizațiilor '■ 
politice și obștești succes in; 
activitatea lor, consacrată în
tăririi și dezvoltării Republi
cii Indonezia, prieteniei între 
țările noastre.

I

Care este preocuparea 
pentru aprovizionarea cu 
produse legumicole ?

In aceste zile, pe pri
mul plan al activității 
O.A.D.L.F. se află adu
cerea și însilozarea 
tităților de produse 
gumicole necesare 
bune aprovizionări 
populației din Valea 
lui pe perioada de iarnă. 
Ținînd cont de lipsurile 
care au existat în acest 
domeniu anul trecut, pen
tru anul acesta s-au cerut 
și contractat cu cca. 2000 
tone mai multe produse 
legumicole și cu 650 tone 
de fructe mai mult de- 
cît în iarna anterioară. 
Ca urmare, în sezonul 
actual vom primi 7.390 
tone cartofi, 526 tone

can- 
le- 

unei 
a 

Jiu-

Continuare în pag. 3-a'

(Continuare în pag. 4-a)
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CARNET BRIGADA LUI MLRLAK lOANlg 
gonet intrat în atelier w iasă g 
cit mai repede din reparație și g 
să fie îndreptat spre puț pentru g 
a lua drumul fronturilor de lu- g 
cru. De fapt zilnic această briga- 8 
dă repară între 18—20 vagonete 8 
de mină plus 3-4 cărucioare pentru 8 
lemn. Angajamentul luat de Mer- 8 
lak loan. în numele brigăzii pe 8 
care o conduce, prevede ca de 8 
acum înainte zilnic să se repare 8 
20—25 vagonete. să se economi- 8 
sească lunar metale și alte mate- 8 
riale în valoare de cel puțin 8 
1.000 lei. să se strîngă săptămî- ° 
nai cîte 2.000 kg. fier vechi. In ° 
acest an brigada lui Merlak loan ° 
a strîns peste 25.000 kg. fier ° 
vechi care a fost predat centru- ® 
lui de colectare. £

Membrii acestei brigăzi, în „ 
frunte cu comunistul Merlak loan, g 
au dovedit prin fapte că luptă g 
cu hotărîre pentru a sprijini mi- g 
nerii din abatajele exploatării g 
să-și realizeze cu cinste sarcinile g 
ce le revin în extracția cărbu- g 
nelui. g

Z. ȘUȘTAC g

In întrecere cu celelalte brigăzi 
din sectorul VIII al minei. Pe- 
trila. brigada condusă de comu
nistul Merlak loan deține un loc 
fruntaș. ' /

Șefut de brigadă a imprimai 
simțul gospodăresc fiecăruia dir. 
cei 9 muncitori cu care lucrează. 
Eî folosesc cu chibzuință metalul, 
materialele. Brigada condusă de 
Merlak a trecut la recuperarea a 
peste 200 rulmenți de la vagone- 
tele de mină degradate, aducînâ 
Win aceasta însemnate economii

Brigada lui Merlak loan s-/. 
specializat în repararea vagonete
lor și cărucioarelor de mină. Ea 
se îngrijește ca cele peste- 2.500 
de vagonete de la mină să fie în
treținute și reparate în bune con
diții. Meseriașii din brigadă trans
formă — acolo unde e posibil — 
fierul vechi în suporți și rame 
pentru vagonete. recondiționează 
trenuri de roți de la vagonete de
gradate.

Șeful brigăzii., de pildă, lucrea-

Ză acolo unde este mai greu. El 
este acela care studiază -posibili
tățile recuperării metalului vechi, 
îndrumînd execuția reparațiilor in 
așa fel incit să se realizeze ci. 
mai multe economii.

In brigadă sint muncitori de 
nădejde, cu o bună pregătire pro
fesională. Dobîrșan Pavel, specia
lizat în repararea vagonetelor tur
tite, face întotdeauna lucrări de 
calitate. Stoica Constantin s-a 
specializat în repararea tampoa
nelor rupte la cîrlige, Tătar Save, 
Matei Marin, Munteanu Emeric, 

_ repară suporții de axe, cîrligele 
vagonetelor și cărucioarelor. Ope 
rațiile de sudură le execută to
varășul Szabo Ștefan și alți sudori 
din brigadă. Fiecare vagonet și 
cărucior reparat este văzut de co
munistul Merlak loan care veri
fică calitatea reparației. Dacă 
constată vreo defecțiune, sesizea
ză meseriașul respectiv și-i cere 
s-o lichideze.

Acestea sint doar cîteva din 
preocupările brigăzii lui Merlak 
care se îngrijește ca fiecare , va -

Secția întreținere și repa< 
rații se numără printre sec
țiile fruntașe de la U.R.U.M.P. 
Aici lucrează și lăcătușul | 
Klausman Iosif care lunar 
își depășește 
plan cu 20-^-40

IN CLIȘEU 
Klausman Iosif
rea ambreiajului la un strung 
„Iosif Rangheț".

sarcinile 'de 
la sută.
: Lăcătușul
făcînd regla -
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Chimiștii se afirmă
Secția l-a chimică numără pu

țini muncitori, dar cu toate aces
tea ea aduce un aport însemnat 
la realizarea angajamentelor luate 
de colectivul Viscozei Lupeni. Din 
această secție începe procesul teh
nologic pentru fabricarea firului de 
mătasă, din viscoză și celofibră 
De aici, denumirea de chimiști da
tă muncitorilor secției.

Trimestrul al lll-lea chimiștii 
l~au încheiat cu o depășire de 2.4 
la sută în prepararea viscozei, pro
cent cu care se reafirmă în între
cerea socialistă. Numele munci 
torilor Voinea Marin, Voin loan. 
Mateescu Nicolae, Pop Traian sint 
strîns legate, de succesele obținute 
de întreaga secție în prepararea 
unei viscoze de bună, calitate.
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NOTA

de copii de as- 
vîrstă cu tînâra 
populară. Doar 
cuvintele celor 
afla despre ex~ 

a părinților

Cu fiecare an, condiții tot mai bune
Vitrege erau condițiile de în

vățătură în trecut. Numărul să
lilor de clasă era foarte redus, 
manualele școlare erau puține și 
scumpe, învățători și profesori erau 
puțini. In săli mici, întunecoase, 
elevii care frecventează școala erau 
îngbesuiți cite 3—4 într-o bancă. 
Iarna stăteau și mai mulți că era 
frig in clasă... își amintește >ov. 
Tetileanu E., directorul școlii din 
Bărbăteni.

— S~a schimbat insă radical 
viața noastră, spuse apoi după 
un moment de gîndtre tov. Teti
leanu. Generația 
tăzi este de-o 
noastră republică 
din cărți și din 
vîrstnici, ei pot
ploatarea nemiloasă 
lor, despre analfabetism, foame și 
mizerie.

Elevii de astăzi au asigurate 
cele mai bune 
tură și viață, 
ochii luminoși 
ricire, își pot 
îndrăznețe visuri și năzuințe. Ele
vii din clasele 1—Vil primesc gra
tuit manualele școlare, iar numă
rul sălilor de clasă a crescut con
siderabil. lată, numai la școala din 
Bărbăteni, se vor da in folosință 
încă în cursul acestei săptămîni 
alte două săli de clasă. Lucrările 
de parcbeiare și reparare a celor 
două săli sînt pe terminate. Ele
vii abia așteaptă să intre în ele.

Acest an școlar ~ spune tovară
șul Emil Tetileanu — l-am înce
put în condiții mult schimbate în 
bine față de anul trecut. De la în
ceputul anului am intrat direct în 
procesul de învățămînt, fără să 
întîmpinăm greutăți. Au fost în
tocmite orarele pe clase, progra
mele de învățămînt, planurile de

----------------- ©.

condiții de învăță- 
Ei își pot ridica 
spre soare, spre fe- 

permite cele mai

Pîonierii participă
In cinstea alegerilor pionie

rești care au loc in aceste zile 
la Șdoala medie mixtă din Vul
can, pionierii și școlarii au În
treprins mai multe acțiuni de 
înfrumusețare a școlii șl de 
amenajare a terenului de 
sport. Intr-una din zilele tre
cute, numeroși elevi au apă
rut în curtea școlii înarmați 
cu lopețl, greble, pregătiți pen
tru muncă. Au început lucrul 
la curățirea terenului de 
sport și la curtea școlii. 
Dornici să facă curtea școlii 
cît mal frumoasă și curată, 
pionierii au muncit cu multă 
însuflețire.

Printre cei care s-au eviden
țiat în mod deosebit se nu
mără și pionierii din clasa 
VII-a A, Ardelean Emil, Hașca

—=©=—
acțiuni În cinstea

ALEGERILOR PIONIEREȘTI
Pionierii de la Școala de 8 

ani nr. 3 din Petroșani au aș
teptat cu nerăbdare și justi
ficată bucurie alegerile pio
nierești din cadrul organiza
ției lor. Constituind o adevă
rată sărbătoare în viața orga
nizației, pionierii s-au stră
duit s-o întimpine cu rezulta
te cît mai bune la învățătură 
șl în activitatea obștească. De 
aceea s-au făcut din timp im
portante pregătiri. In flecare 
detașament s-a prelucrat re
gulamentul organizației de 
pionieri, s-au scos ediții noi 
la gazetele de perete privind 
alegerile pionierești, s-au scris 
lozinci mobilizatoare.

In cinstea alegerilor pionie
rii au organizat numeroase ac
țiuni patriotice, au inițiat În
treceri între detașamente a- 
vînd ca prim punct învățătu
ra. Conform graficului afișat, 
primele alegeri pe grupe 
detașamente au șl început.

MARIA OPREAN
elevă Școala de 8 ani nr. 

Petroșani

Șl

3

muncă. Conducerea școlii a fost 
sprijinită de Sfatul popular al 
orașului Lupeni, de șantierul 9 
construcții care patronează școala, 
precum și de comitetul de părinți- 
In felul acesta au fost asigurate 
condiții optime de îrrvătătu ă pen
tru elevi.

Deschiderea anului de învăță
mînt a găsit școala complet pregă
tită. Sălile de clasă și coridoarele 
curate și frumos pavoazate ii dau 
un aspect plăcut, îmbietor. La 
ora actuală are 446 elevi, ceea ce 
reprezintă o creștere cu 124 față 
de anul trecut. In clasa l-a învață 
un număr de 98 elevi, repartizați 
în trei săli de clasă. La una din 
aceste clase predă tînărid învă
țător Berea Gheorghe. El se stră
duiește să imprime micilor școlari 
dragostea pentru învățătură, disci
plină. Și roadele muncii sale au 
început să apară. Elevi ca Truță 
Partenie, Lăcătuș Maria, Medrea 
loan. Spîrlea Viorica și alții, dau 
dovadă de sîrguință și disciplină.

Răsfoind citeva cataloage ne 
dăm seama de preocuparea elevi
lor față de învățătură, de intere
sul pe care îl manifestă pentru 
acumularea de cît mai multe cu
noștințe. Acest fapt este relevat 
de notele bune ale elevilor Budai 
loan, Boicea Constantin. Ritsu Ma
ria, Great Valeria și alții.

Anul școlar abia a început, dar 
pînă la sfîrșit - âți 
vor întrece pentru a 
note bune ?

Pe zi ce trece 
creează condiții tot 
viață și învățătură, 
ei răspund printr-o muncă sîrguin- 
cioasă depusă în scopul acumulă
rii de cunoștințe cît mai bogate.

seelevi nu
obține numai

elevilor li se 
mai bune de
Acestei griji

D. GHIONEA

la muncă patriotică
Emilia, Trestian Alexandru, 
Julu Lucia, Oprean Elena si 
alții.

Pionieri ca Botar Rodica, 
Dicu Filia, Purniche loan șl 
Bozgan Meion care au lipsit 
de la această acțiune pionie
rească au fost puși în discu
ția adunării de detașament. 
Ei șl-au recunoscut vina și au 
promis că nu var mai lipsi.

DUMITRA STAMATE 
elevă — Vulcan

Activitatea grupelor de pionieri 
Ia nivelul cerințelor!

în școa-

Petroșani 
de pio-

I

Alături de familie^ școala ocu
pă uu loc însemnat în procesul 
insttuctiv-educativ ai elevilor, în 
pregătirea lor pentru a deveni 
constructori de nădejde ai socie
tății socialiste. La instruirea și 
educarea elevilor în școală, con
tribuie mai mulți factori printre 
care și organizația de pionieri.

Congresul al Ill-lea al U.T.M. 
a arătat că munca cu pionierii este 
o parte organică; indisolubil le
gată de întregul proces de pregă
tire și educare a elevilor 
lă.

Recentul seminar de la 
al instructorilor superiori 
nieri a scos în evidență spri
jinul acordat școlilor de către or
ganizațiile de pionieri în ridica
rea calitativă a învățămîntului.

Faptul că din cei 6.000 de pur
tători ai cravatei roșii, 1.045 au 
obținut distincții pionierești, că 
numărul promovaților a crescut 
simțitor, iar abaterile de la disci
plina școlară au fost tot mai pu
ține, arată că organizațiile de 
pionieri au desfășurat o activi
tate mai intensă pentru ca elevii 
să-și însușească cunoștințele pre
date, că au muncit mai mult pe 
linia educării școlarilor. Rezultate 
mai bune au obținut în această 
privință unitățile de pionieri de 
la școlile de 8 ani nr. 5 Petroșani
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La Școala medie mixtă din 
Lonea au avut loc primele 
adunări de dări de seamă și 
alegeri pe grupa. U.T.M. 
Printre acestea se numără și 
cea de la clasa IX-a B.

Din darea de seamă pre
cum și din discuțiile purta
te a reieșit că in domeniul 
învățăturii și disciplinei s-au

BILANȚ
obținut rezultate frumoase. 
Elevii s-au ajutat intre ei 
formînd grupe de învățătu
ră, au cerut sprijinul cadre
lor didactice. Astfel s-a reu
șit ca elevii mai slabi la în
vățătură in primul trimestru 
ca Bodreanu loan și Dîrnu 
Gheorghe să încheie anul 
școlar cu rezultate satisfă
cătoare.

In darea de seamă au fost 
criticați unii elevi ca Trif 
Constantin, Morar Dochița 
care sînt fruntași la învăță
tură dar care au fost pasivi 
față de rezultatele slabe ob
ținute de colegii lor. Aduna
rea a hotărit luarea unor 
măsuri menite să ducă 
îmbunătățirea situației 
învățătură și disciplină a 
levilor in noul an școlar.

♦
i

i
i

• 
i 
i 
i 
i
ț 
i
i 
i
4
4
4
i
4 
t
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
i

Elevilor Școlii profesionale din Lupeni li s-au creat con
diții optime de învățătură și viață, pentru a-și 
meseria aleasă. Ei sînt ajutați de cadre didactice 
superioară, de maiștri și ingineri cu îndelungat 
producție.

IN CLIȘEU: Elevii anului I B de Ia Școala profesională 
din Lupeni la o oră <ie meditație.
33^333333*

colegialitate este înțe- 
Așa se explică faptul 
critic și autocritic al 
e la nivelul cerut, că 

abateri nu sînt combă-

nr. 4 Lupeni, Aninoasa și Crivi- 
dia.

Cu toate acestea, în munca or
ganizațiilor de pionieri au existat 
unele lipsuri.

Așa de exemplu, nu s-a reușit 
încă să se creeze o opinie puter
nică împotriva acelora care ab
sentează de la ore, obțin rezul
tate slabe la învățătură, săvir- 
șesc unele abateri de la discipli
nă.

In limbajul curent al unor elevi, 
spiritul de 
Ies greșit, 
că spiritul 
elevilor nu 
o serie de 
tute.

Grupa de pionieri este 
pala colectivitate a muncii 
ganizație. Aici pionierii 
prind să ia cuvîntul, să se ajute 
reciproc, să-și dezvolte spiritul 
critic și autocritic. Deci grupa este 
temelia unității de pionieri. Gru
pele se constituie conform ins
trucțiunilor. ținîndu-se cont 
realizarea unui 
cu un echilibru 
zînd felul cum 
grupele în anul 
cum și felul în 
șurat ele activitatea, 
serva unele lipsuri.

Faptul că instructorii de pio-

princi- 
de or- 

se de-

de 
colectiv omogen, 
de forțe. Anali- 

au fost constituite 
școlar 
care

trecut, pre- 
și-au desfă- 
se pot ob-

Pînă cînd doar

organizației

la această 
considerabil

Școala de 8 ani nr. 4 din 
Petroșani e situată chiar în 
centrul orașului. Aici învață 
un număr mare de elevi, fii de 
muncitori și mineri din oraș, 
pentru ca mâine să devină con
structori de nădejde ai socie
tății socialiste.

Copii romîni și maghiari în
vață în aceeași școală, între
prind împreună numeroase ac
țiuni de folos obștesc și pa
triotice in cadrul 
de pionieri.

In ultimii ani 
școală a crescut 
numărul elevilor. Astfel, în a- 
cest an școlar, numărul elevi
lor atinge cifra de 906, nemai- 
întîlnită în istoricul școlii. 
Pentru ca învățămîntul să se 
desfășoare în bune condiții, au 
fost necesare o serie de repa
rații care s-au ridicat la suma 
de 150.000 lei. Sfatul popular 
al orașului Petroșani a alocat 
această sumă, inginerii, spe
cialiștii au întocmit judicios și 
bine gîndit devizul cu lucră
rile necesare, apoi l-au dus din

însuși bine 
cu pregătire 

stagiu în

★

nieri de la Școlile de 8 ani din 
Petrila, Lonea, Iscroni au cons
tituit grupe mai mult formal, în 
ordinea alfabetică, nu s-au putut 
constitui adevărate nuclee ale opi
niei clasei. Grupele fiind colective 
neînchegate, neechilibrate, activi
tatea lor n-a adus roadele scon
tate. Atît instructorii cît și sfatul 
pionieresc, cadrele didactice nu 
s-au preocupat de grupe de la în
ființare, lucru ce a dus ca aces
tea să fie inactive tot timpul a- 
nului.

Faptul că încă nu s-a putut 
forma o opinie puternică de masă 
a elevilor împotriva lipsurilor, tre
buie căutat și în formalismul cu 
care s-a lucrat cu grupele de pio
nieri.

O altă problemă importantă și 
care și-a dovedit eficacitatea în 
procesul de învățămînt este aceea 
de acordare a distincțiilor pionie
rești celor mai buni la învățătu
ră, disciplină și activitatea ob
ștească.

Din păcate această sarcină a 
fost lăsată mai mult pe seama 
unității de pionieri, cadrele di
dactice motivînd că aceasta nu in
tră în atribuțiile lor. Oare chiar 
așa stau lucrurile ?

Iată de exemplu, la Școala de 
8 ani nr. 1 din Lupeni din tota
lul de 1.680 de elevi, 730 sînt 

Petroșani: 
zilele în

mai era, 
Conduce-

promisiuni ?!...
timp la I.L.L. care urma să e- 
xecute lucrările. Timpul a tre
cut. Elevii au fost în vacanță 
și lucrările se puteau executa 
la timp și în bune condițiuni. 
Dar, ce și-au zis tovarășii de 
la sectorul I.L.L.
,.Doar n-au intrat 
sac. Mai e timp".

Intr-adevăr timp 
dar nu de pierdut, 
rea școlii sesiza mereu.

— Tovarăși nu lăsați pe 
mîine ce puteți face azi.

Dar conducerea sectorului 
I.L.L. nu și-a făcut necazuri 
pentru atîta „lucru". Așa ei 

le-au tot amînat mereu. Abia 
la sfîrșitul lunii lui cupj^ 
constructorii s-au apucat dțj 
lucru. Dar nu se grăbeau. Lu
crările au mers foarte anevo
ios și sînt de proastă calitate.

Așa de pildă, prin acoperi
șul care a fost refăcut în în
tregime, ploaia pătrunde pînă 
în tavanul sălilor de clasă, 
stricîndu-le aspectul. Instala
țiile sanitare, de asemenea, 
s-au defectat, iar casa scări
lor a rămas nezugrăvită, dînd 
școlii un aspect neplăcut.

Cursurile au început de pes
te două săptămîni. Conduce
rea școlii sesizează zilnic con
ducerea sectorului I.L.L. pen
tru a lua toate măsurile nece
sare în vederea înlăturării a- 
cestor stări de lucruri.

Dar.- din nou promisiuni. 
Pînă cînd tovarăși ?— Cei 906 
elevi cît și conducerea școV 
așteaptă mereu doar, doar to
varășii din conducerea secto
rului I.L.L. s-or îndura să re
pare ceea ce au făcut 
mîntuială. Elevii abia 
ca și școala lor să fie 
să și pavoazată cum 
lelalte școli din oraș 
au fost obișnuiți șj în 
cuți. Oare mal au de 
mult ?

de 
așteaptă 
frumoa- 
sînt ce- 
și cum 

anii tregA 
așteptai

M. PLOEȘTEANU |

pionieri, iar din aceștia doar 50 
au obținut distincții pionierești. 
Numărul purtătorilor distincțiilor 
este într-adevăr mic. Dar alți pio
nieri nu puteau obține distincția ? 
Cu siguranță că da ! Dar cadrele 
didactice nu au acordat atenția 
cuvenită acestui lucru. Se știe că 
distincțiile pionierești sînt o stimu
lare pentru cei care obțin cele 
mai bune rezultate. Or, atît ca
drele didactice cît și instructorii 
s-au ocupat în prea mică măsuță 
de această problemă, nu au antre
nat masa mare a pionierilor pen
tru obținerea acestor distincții. 
Iată așa dar că lipsa de conlucrare 
dintre cadrele didactice și organi
zațiile de poinieri este una din 
cauzele care au făcut ca rezul
tatele la învățătură să nu fie cele 
dorite. In această situație se află 
și alte școli ca cele din Aninoasa. 
Iscroni, nr. 1 Petroșani.

In perioada actuală au loc ale
gerile pionierești. Este 
aceste alegeri. începînd 
pă și pînă la unitate, 
dactice să ia parte, să 
organe alese în întocmirea planu
rilor și chiar să întocmească pla
nuri comune care să ducă la ob
ținerea de rezultate cît mai biqjfik 
în procesul instructiv-educativ al 
elevilor.

AUREL SLABII
instructor al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Petroșani

bine ca la 
de la gru- 
cadrele di- 
ajute noile
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Alegerile în organizațiiie de bază ale partidului

Munca politică — mai strîns «egală 
de activitatea economică a sectorului

Un rol de mare importanță 
în dezvoltarea minei Vulcan 
îl are sectorul de investiții. Mi
nerii acestui sector deschid 
drumurile spre bogatele zăcă
minte de cărbune. In centrul 
dezbaterilor adunării generale 
de dare de seamă și alegeri a 
organizației de bază din sec
tor s-au aflat principalele sar
cini economice ce-i revin sec
torului. Membrii de partid au 
analizat cu atenție munca or
ganizației de bază, a biroului 
pentru mobilizarea întregului 
colectiv la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate în 
întrecere.

Din darea de seamă și dis
cuțiile purtate a reieșit faptul 
că a crescut maturitatea po
litică a biroului organizației 
de bază, a comuniștilor din 
sector. Membri de partid ca 
șefii de brigadă Ionașcu loan, 
Mitre Mihai, Dîaconescu Du
mitru, Truică Florea și Mîn- 

. dru Constantin s-au dovedit a 
fi agitatori activi. Brigăzile 
conduse de ei au adus o con
tribuție de seamă la termina
rea unor lucrări miniere de 
mare importanță. La lecui de 
muncă acești șefi de brigadă 
au desfășurat o susținută 
muncă politică cu toți mem
brii brigăzii, mobilizîndu-i la 
îndeplinirea cu succes a sar
cinilor de plan. Lucrările exe
cutate de aceste brigăzi
fost de cea mai bună calitate. 
Membrul de partid Dudui Ni
colae, în calitate de maistru 
minier a fost întotdeauna e- 
xemplu de conștiinciozitate în 
muncă, un bun organizator. 
El a acordat în permanență 
sprijin brigăzilor de mineri.

Biroul organizației de bază 
a sesizat la timp unele lipsuri 
și greutăți ivite în activitatea 
economică a sectorului, a tras 
Ia răspundere conducerea a- 
ceștuia, dovedind spirit de 

Răspundere și competență în 
îndrumarea activității politico- 
organizatorice în vederea în
deplinirii sarcinilor de plan. 
Minerii din sector au dat în 
funcție în acest an lucrări 
principale ca : suitorul de ae- 
raj și rambleu din blocul IX, 
casa compresoarelor de 
țul nr. 4, circuitele de 
port din jurul puțului 
și altele.

In discuțiile purtate, 
brii și candidați! de 
s-au referit mai mult la lip- 
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In același timp, din
18 brigăzi pe lună

de 8. S-a vorbit în

nr. 3 orizontul 
mari. Pentru 

a unor lucrări 
și maiștrii mi- 
Vasile, Gabor

au

la pu- 
trans- 
nr. 10

mem- 
partid

suri, aceasta din cauză că sec
toral a avut rezultate slabe, 
care i-au nemulțumit. Sarci
nile de plan au fost realizate 
doar la cîțiva indici. Produc
tivitatea muncii planificată a 
fost realizată în proporție de 
numai 90,2 la sută, viteza me
die la săpări nu a atins cifra 
prevăzută, 
totalul de
au rămas în medie sub plan 
un număr 
cadrul adunării generale des
pre greutățile întîmpinate: 
lipsa de exploziv în trimestrul 
I, aprovizionarea defectuoasă 
cu materiale, lipsa unor uti
laje că mașini de încărcat, 
perforatoare etc. S-a criticat 
atît în darea de seamă cît și 
în discuțiile purtate calitatea 
slabă a lucrărilor executate de 
unele brigăzi. Așa de pildă, 
brigada condusă de Flămînzea- 
nu Nicolâe a trebuit să refacă 
40 m. de galerie la orizontul 
537 blocul IX, din cauză că nu 
a respectat panta de săpare, 
iar minerii din brigada lui Dan 
Constantin au executat circui
tul puțului orb 
480 cu greșeli 
calitatea slabă 
se fac vinovați 
neri Boldijar
Romulus, Tuculescu Emil, pre
cum și conducerea sectorului 
care nu au acordat la timp 
sprijinul cuvenit acelor brigăzi 
care au întîmpinat greutăți în 
muncă și aveau nevoie de în
drumare tehnică. Din cauza 
lipsei materialelor necesare și 
a vagonetelor goale la locu
rile de muncă multe brigăzi 
au muncit efectiv în unele zile 
doar cîte 3—4 ore pe schimb. 
Activitatea sectorului a fost 
îngreunată și de manifestările 
de indisciplină. Numărul ne
motivatelor se ridică la aproa
pe 400. Agitatorii au muncit 
slab în această direcție. In a- 
celași timp, cadrele tehnice 
din sector nu s-au preocupat 
îndeajuns de scoaterea tutu
ror brigăzilor de sub plan.

Toate aceste lipsuri și greu
tăți au făcut ca sectorul să 
nu-și îndeplinească planul la 
unii indici de bază.

In cuvîntul său maistrul mi
nier Dudui Nicolae a arătat 

, că pe unele schimburi maiștrii 
mineri nu se ocupă suficient 
de asigurarea unui transport 
corespunzător. Șeful de briga
dă Zână Constantin, inginerul 
șef al minei, tov. Fodor Arca-

die și alții au vorbit despre 
modul defectuos de aprovizio
nare cu materiale, despre li
niile de transport care nu se 
întrețin cum trebuie.

Vorbind despre activitatea 
minerilor de la investiții iov. 
ing. Cioată Constantin, șeful 
sectorului, a spus că față de 
greutățile întîmpinate s-au 
obținut totuși unele rezultate, 
că datorită sprijinului dat de 
organizația de bază s-au creat 
condiții ca sectorul să lichide
ze rămînerea în urmă. El a 
arătat totodată că asistența 
tehnică nu s-a ridicat la nive
lul cerut, că unii maiștri sînt 
slab pregătiți din punct de 
vedere profesional, lucru ce a 
influențat asupra organizării 
muncii în sector. Membrii de 
partid au criticat toate aceste 
lipsuri, au arătat că biroul or
ganizației de bază putea munci 
mai bine pentru înlăturarea 
lor.

Pe baza propunerile făcute 
de comuniști adunarea gene
rală a adoptat hotărîri menite 
să ducă la înlăturarea lipsuri
lor semnalate, pentru ridicarea 
sectorului la nivelul sarcinilor 
de plan. In primul rind se pune 
accentul pe scoaterea tuturor 
brigăzilor de sub plan și pe 
creșterea vitezelor de avansare.

In încheierea lucrărilor adu
nării generale de alegeri a luat 
cuvîntul tovarășul Lazăr Da
vid, prim-secreiar ' sx 
tului orășenesc de 
troșani. Vorbitorul 
dat noului birou ales să țină 
seama de indicațiile adunării 
generale, să lupte cu perseve
rență pentru traducerea în 
fapte a hotărîrilor adoptate și 
să elimine lipsurile încă exis
tente în munca politică. A a- 
rătat, de asemenea, că la lo
curile mai grele de muncă tre
buie să se repartizeze mai mulți 
membri de partid. Vorbitorul 
a recomandat conducerii sec
torului să ceară mai mult spri
jin organizației de bază, pen
tru a crea brigăzilor de mineri 
condiții optime de muncă în 
vederea îndeplinirii sarcinilor 
de plan la toți indicii. Munca 
politică să fie mai strîns lega
tă de activitatea de producție.

ȘT. EKART

al Comite- 
partid Pe- 

a recoman-

Cu stagiul de
Recent, într-o adunare ge

nerală a organizației de bază 
nr. 9 de la mina Lonea comu
niștii au luat în discuție cere
rea de primire în rîndurile 
membrilor de partid a candi
datului Vitez Alexandru.

Din discuțiile purtate a re
ieșit că în timpul candidaturii 
el s-a achitat cu cinste de 
sarcinile pe care i le-a încre-

candidat redus
dințat organizația de bază, 
iar în producție a fost exem
plu pentru tovarășii săi. Adu
narea generală a hotărît 
unanimitate să-i reducă sta
giul de candidatură și 
primească în rîndurile mem
brilor de partid.

în

să-l

ȘTEFAN NAGY
corespondent

Brigada de dulgheri condusă de comunistul Kiss Alexan
dru este bine cunoscută pe șantierul 6 Petrila. Ea se eviden-’ 
țiază în special prin economii de material, folosirea cu chib
zuință a fiecărei bucăți de le n>n de pe șantier la alcătuirea 
cofrajelor, schelelor.

IN CLIȘEU : Dulgherii Kiss Alexandru, Baia E., Dobai D., 
Brînzar V., Florea A., Onu C„ Cuțui E și Cuțui Al. care for
mează un colectiv mic dar harnic.

Noul spital din Lupeni construit în anii puterii populare 
asigură condiții optime pentru îngrijirea sănătății oamenilor 
muncii. v-

IN CLIȘEU: Vedere a noului spital.

IN CASĂ NOUĂ
De curind minerul Arcz Io

sif de la mina Vulcan a pri
mit repartiția pentru locuință 
în noul bloc P. De mult dorea 
el acest lucru. Cit de frumos 
e să stai intr-un bloc ! Abia 
ajuns acasă a și adus 
la cunoștința familiei.

Toți se pregăteau să 
cheteze cit mai repede 
a fi gata in ziua cind vor tre
bui să se mute. Toată bucu
ria le-a stricat-o insă o vecină 
care i-a găsit muncind de zor.

— Ce vă grăbiți așa tare ? 
Credeți că o să se țină cei de 
la construcții de cuvînt ?

— Se vor ține 1 — a spus 
Arcz.

intr-adevăr, 
s-au ținut de cuvînt. 
Arcz s-a mutat în 
cea nouă.

Intr-o zi sosi vecina 
încrezătoare.

— Am venit să vă văd noua 
locuință. Se zice că e grozavă 
— zise ea.

Soția lui Arcz ii arăta totul 
cu bucurie.

— Aici este bucătăria, aici 
cămara, aici baia, antreul. 
Aici avem priză pentru frigi
der, aici pentru mașina de 
spălat rufe...

Vecina nu avea ce să spu
nă. Aspectul interior, aranja
rea frumoasă a încăperilor îî 
întreceau așteptările. Totuși 
ea căuta ceva care să-i... dea 
apă Ia moară. După un timp 
găsi ceea ce căutase.

— Degeaba te-ai lăudat cu

vestea

impa- 
pentru

constructorii 
Minerul 
locuința

cea ne-

constructorii. Iacă au uitat să 
pună oglindă în baie...

După plecarea vecinei, soția 
lui Arcz se gîndea la oglindă. 
Avea dreptate vecina.

— Mă voi duce la construc
tori și voi cere oglindă — spu
se Arcz cind veni acasă. Dacă 
nu vor avea, voi cumpăra una.

Minerul începuse să se îm
brace cind soneria sună pre- 
lung. Se duse și deschise. In 
ușă apăru un constructor cu 
o oglindă.

— îmi dați voie să vă mon
tez oglinda ? Nu le-am mon
tat pînă acum, de teamă să 
nu se deterioreze. Sînt din 
cristal și e păcat de ele...

Mulțumită, soția lui Arcz 
spuse: /

— Ei, acum să vină vecina 
la noi !

I. CRIȘAN. 
corespondent

Gazetele de perete ale or
ganizațiilor de bază P.M.R. 
și comitetelor sindicatelor de 
secție din sectoarele II și III 
ale minei Lonea se aseamă
nă ca două picături de apă. 
Din două motive. In primul 
rind pentru că au construc
ție identică. Dar în aceasta 
nu-i nimic rău. Răul vine de

!n urma vieții
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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Despre aprovizionarea populației 
pe timp de iarnă

(Urmare din pag. l-a)

ceapă, 335 tone rădăcinoase, 1610 
tone varză, 166 tone fasole usca
tă, 669 diverse legume și 1119 
tone fructe — în total cca. 12.000 
tone produse. Au fost luate mă
surile necesare : contractări, asi
gurarea mijloacelor de transport, 
forță de muncă, materiale.

Ce produse s-au adus pînă în 
prezent ?

Din cantitatea totală contrac
tată au intrat deja 1882 tone car
tofi, 190 tone varză, 189 tone di
verse legume. 17 tone rădăcinoa
se, 32 tone ceapă și 196 tone fruc
te, din care o parte a fost pusă 
în vînzare către populație sau re
partizată cantinelor pentru aprovi
zionări proprii, iar altă parte a 
intrat în silozurile noastre. Avem 
deja pregătite capacități de depo
zitare pentru 1.800 tone cartofi în 
Petroșani, Vulcan, Lupeni și Uri- 
cani ; fructele vor fi însilozate la 
Petroșani ; rădăcinoasele se vor 
păstra în nisip. Pentru aprovizio
narea populației cu cartofi vor fi 
înființate centre volante de des
facere la rămpile Petrila, Pe
troșani, Iscroni, Vulcan și Lupeni, 
iar O.A.D.L.F. va folosi și siste
mul de aprovizionare cu cartofi la 
domiciliu.

Anii trecuți populația a primit 
cu interes produsele legumicole 
semiindustrializate, pregătite de 
O.A.D.L.F. Anul acesta va fi con
tinuată acțiunea ?

Da ! Cantitatea produselor legu
micole semiindustrializate crește 
anul acesta cu 50 la sută față 
de anul trecut. Vor fi preparate

100 tone murături la butoaie (40 
tone gogonele și 60 tone asortate); 
apoi 100 tone castraveți. 120 tone 
varză căpățîni și tocată, 45 tone 
bulion — în total 370 tone. Din 
aceste cantități au și fost puse la 
păstrat 60 tone castraveți, 30 tone 
murături, 32 tone bulion. 4 tone 
gogoșari în oțet, 6 tone ardei grași 
și iuți în saramură și 4 tone fa
sole verde în saramură. Acțiunea 
continuă din plin.

Dar în alte domenii ce se va 
face pentru aprovizionarea popu
lației ?

Sarcini speciale revin O.C.L.- 
urilor alimentar și industrial. De 
pildă, conducerea O.C.L. Ali
mentara va aproviziona încă în 
luna octombrie unitățile respective 
din localitățile periferice Dîlja, 
Cîmpu lui Neag, Jieț, Merișor, 
Bănița și Aninoasa — ca și ma
gazinele alimentare forestiere — 
creînd stocuri la principalele pro
duse. Se va asigura aprovizionarea 
populației din aceste localități pî
nă în primăvară, în scopul evitării 
greutăților de aprovizionare în caz 
de înzăpeziri etc. Cît privește sec
torul de produse industriale. în 
depozite se vor stoca 230.000 in. 
țesături diverse ca : finet, 
sibir, 10.000 m. stofe de 
19.000 buc. paltoane 
16.000 perechi bocanci, 
perechi încălțăminte diversă 
iarnă etc.

Sîntem încredințați că prin mă
surile luate se va asigura anul a- 
cesta o mai bună aprovizionare de 
iarnă a populației din Valea Jiu
lui cu cele necesare traiului.

barchet, 
palton, 

diferite, 
150.000 

de

la al doilea motiv și anume 
de la „boala" comună de ca
re suferă ambele gazete.

„Suferința" care s-a abă
tut asupra celor două gaze
te de perete poate fi ușor 
diagnosticată. Trebuie doar 
citite articolele afișate în 
ramă. Rămîi uimit de ceea 
ce afli. La mina Lonea tim
pul s-a oprit în loc. Scrie 
negru pe alb în articole. 
Cele de la gazeta sectorului 
II înștiințează cititorii, la 
timpul prezent, că minerii 
obțin realizări frumoase în 
cinstea Zilei minerului și a 
zilei de 23 August. Aceastăl 
„noutate"' e de mare actua
litate și în articolele de la 
gazeta sectorului III. Dar mai 
e și altceva ! Pe panoul 
fruntașilor, încadrat între 
cele două gazete, se poate 
vedea ceva și mai și. Aici e- 
xistă afișat un articol datînd 
din 30 aprilie. In el sînt 
popularizate succesele obți
nute în întrecere de brigă
zile fruntașe în cinstea zilei 
de 1 Mai. Adevărat record de 
rămînere în urma vieții I

Să precizăm: nu gazetele 
de perete sînt „suferinde" 
de boala activității anacro
nice, ci colectivele de redac
ție ale gazetelor muncesc a- 
nacronic. Ele trebuie vinde
cate de această boală. Ar fi 
timpul ca birourile organi
zațiilor de bază din sectoa
rele II și III să aplice un 
„tratament" adecvat colec
tivelor de redacție. Doar vor 
fi readuse cu activitatea la 
viață. Prea au rămas în ur
ma ei 1

I. BRADEANU
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poporului romîn în Indonezia
K,Urmare din pag. l-a)

... , --------------------------------------

Joi seara a avut loc la Pa
latul Merdeka solemnitatea 
înmînării de ordine die Repu
blicii Populare Romîne preșe
dintelui Sukarno și unor înalți 
demnitari ăi Republicii Indo
nezia.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, a înmînat 
președintelui Republicii Indo
nezia, dr. Sukarno ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne cl. I-a“ conferit de 
Consiliul de Stat al R.P. Ro
mîne pentru contribuția adu
să la lupta popoarelor pentru 
independență, pentru merite 
în aplicarea principiilor coe
xistenței pașnice și dezvolta
rea relațiilor dintre R.P. Ro
mînă și Republica Indonezia.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Ion Gheorghe Mau
rer l-au felicitat și s-au îm
brățișat cu dr. Sukarno.

Au mai fost conferite oirdi- 
nul „Steaua Republicii Popu
lare Romîne cl. a îl-a" mi
nistrului prim Djuanda, „Or
dinul 23 August clasa a II-a“ 
dr. Leimenă, prim-îoctiitor 
al ministrului prim și dr. 
Subandiro, locțiitor al mi
nistrului prim, ministrul afa
cerilor externe și al relațiilor 
economice externe.

al minis-bandrio, locțiitor 
trului prim, ministrul a- 
facerilor externe și relațiilor 
economice, Chaerul Saleh, 
președintele Adunării Populare 
Consultative, locțiitor al mi
nistrului prim, Zainul Arifin, 
președintele parlamentului, 
locțiitor al ministrului prim, 
Suhardjo, locțiitor al minis
trului prim, Notohamiprodjo, 
locțiitor al ministrului prim, 
general Nasution, locțiitor al 
ministrului prim, generalul 
Jani, ministrul forțelor teres
tre, Dani, ministrul forțelor 
aeriene, Sukarno Djojonegoro, 
ministru al poliției, Prinjojo. 
ministru al invățămîntului și 
culturii, Suharto, ministrul co
merțului, Aii Sastroamidjojo, 
vicepreședinte al Adunării 
Populare Consultative, Ichsan, 
secretar de stat, Sukrisno. am
basadorul Indoneziei în Repu
blica Populară Romînă, mi-

niștri, vicepreședinți ai parla
mentului, membri ai Adunării 
Populare Consultative, șefi ai 
diferitelor departamente, oa
meni de știință, artă și cultu
ră.

Din partea romînă, la ban
chet au participat tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romî
ne, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al R.P. 
Romîne, membrii ambasadei 
R.P. Romîne și 
oficiale.

Au participat, 
șefii misiunilor
acreditați la Djakarta.

In timpul banchetului, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și dr. sukarno au rostit 
toasturi.

In timpul banchetului a dom
nit o atmosferă de caldă prie
tenie.

alte persoane

de asemenea, 
diplomatice

Semnarea declarației comune 
romîno-indonezîene

☆

In seara zilei de 11 octom
brie, tovarășul Gheorghe 
Gheorghîu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, a ofe
rit în saloanele hotelului „In
donesia" un banchet în cinstea 
președintelui Republicii 
donezia, dr. sukamo.

Din partea indoneziană au 
participat Leimenă, prim-loc- 
țiitor al ministrului prim, Su-

In-

DJAKARTA 11. De la trimi
sul special Agerpres :

Joi la ora 19,00, ora locală, 
la Palatul Merdeka a avut loc 
solemnitatea semnării decla
rației comune romîno-indone- 
ziene cu privire la vizita 
în Indonezia a președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer.

A fost semnat apoi proto
colul cu privire la .desfășura
rea șl dezvoltarea în continua 
re a colaborării economice și 
tehnice între 
Iară Romînă 
donezia.

Declarația 
tocolul au 
președintele
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghlu-

Republica Popu- 
și Republica In-

comună șl pro- 
fost semnate de 

Consiliului de

Dej și președintele Republicii 
Inddnezia, dr. Sukarno.

Acordul comercial de furată 
între Republica Populară Ro- 
mînă și Republica Indonezia 
pe perioada 1963—1965 a fost 
semnat de ministrul afacerilor 
externe al R.P. Romine, Cor- 
neliu Mănescu și de ministrul 
afacerilor externe și relațiilor 
eco/nomice externe al Repu
blicii Indonezia, dr. suban- 
drio.

La solemnitate a fost de fa
ță președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer. Din partea 
romînă au mai fost de față 
ambasadorul R.P. Romine în 
Indonezia, Pavel Silard, și alte 
persoane oficiale.

Din partea indoneziana au 
fost de 
nistrul 
Chaerul 
Adunării
tive, Suprajogi, ministru pen
tru lucrări publice și probleme 
energetice, Suharto, ministrul 
comerțului, Ichsan, secretar 
de Stat, și Sukrisno, ambasa
dorul' Republicii Indonezia în 
R.P. Romînă.

față Leimenă, mi- 
prim ad-interim, 

Saleh, președinte al 
Populare Consulta-

0

R.A. Yemen se află în stare de război 
cu Arabia Saudită

CAIRO 11 (Agerpres).
După cum anunță agenția MEN, 

guvernul Republicii Arabe Yemen 
a declarat că se consideră în stare 
de război cu Arabia Saudită. A- 
ceastă declarație a fost făcută la 

.10 octombrie la Sanaa de El-Bai- 
dany, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și comandant suprem 
adjunct al armatei yemenite.

El-Baidany a declarat: ^Auto
ritățile saudite și-au concentrat tru
pele la frontierele Yemenului și 
au introdus în secret arme pe te
ritoriul Yemenului. Un asemenea 
act nu poate fi considerat decît ca 
o agresiune împotriva Republicii 
Yemen și de aceea guvernul Yeme
nului se consideră în stare 
război cu Arabia Saudită".

de

--- --------©------------
R. A. U. sprijină R. A. Yemen

11 (Agerpres).CAIRO
TASS transmite :

Republica Arabă Unită sprijină 
prin toate mijloacele sale Yemenul 
pentru a-1 ajuta să respingă agre
siunea, a declarat la 10 octombrie 
Aii Sabri, primul ministru al 
R.A.U. Această declarație a fost 
făcută în urma ședinței Consiliului

prezidențial al R.A.U. care a 
loc sub președinția lui Nasser. La 
ședința a fost dezbătută problema 
..actualei agresiuni a Arabîei Sau- 
dite și Iordaniei la frontierele de 
nord ale Yemenului și amestecu
lui străin din partea de sud în 
treburile interne ale Republicii 
Yemen".

avut

0

Avioane americane au violat spafiul 
aerian al Cubei

(Agerpres).

(Agerpres). -

Comitetul po-
17-a sesiuni a

[omitelul Politii o imopoi discutarea oreltlemet 
încetării exoeriențelor nucleare si lermn-nucioare
NEW YORK 11 

TASS transmite :
La 10 octombrie 

litic al celei de-a
Adunării Generale a O.N.U. 
început să discute problema ne
cesității imperioase de a se pune 
capăt experiențelor cu arma nu
cleară și termonucleară. Reprezen
tantul Indiei, care a luat primul 
cuvîntul și-a exprimat speranța că 
Comitetul va cere în unanimitate 
puterilor nucleare să realizeze un 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare pe baza me
morandumului celor opt țări neu
tre, prezentate la Geneva spre exa 
minare Comitetului celor 18 ;

Delegatul S.U.A., Stevenson, a 
repetat vechea poziție S.U.A. în 
problema controlului asupra înce 
tării experiențelor subterane cu 
arma nucleară.

Luînd apoi cuvîntul reprezen
tantul sovietic V. A. Zorin a de
monstrat pe bază de fapte cin»: 
împiedică încheierea unui acord cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare.

Chestiunea e că S.U.A. nu țin 
cîtuși de puțin seama de voința și 
dorința popoarelor ca arma nuclea
ră să dispară' de pe planeta noas 
tră. a subliniat Zorin.

Principala dificultate care îm
piedică realizarea acordului cu 
privire la încetarea experiențelor 
nucleare, a spus el, o constituie

i

HAVANA 11
TASS transmite :

Ministerul forțelor armate re
voluționare al Cubei a anunțat că 
la 7 octombrie un avion militar 
american a încălcat spațiul aerian 
al Cubei.

La ora 9; în dimineața de 9

octombrie, un alt avion cu reacție 
american a lansat 9 rachete dea
supra provinciei Oriente la vest 
de baza maritimă militară ame
ricană Guantanamo. Ministerul for
țelor armate revoluționare califică 
acest act ca o agresiune împotriva 
poporului cuban.

numai și numai poziția S.U.A. și 
a aliaților lor din blocurile mili
tare.

Dacă puterile occidentale. a 
spus în continuare reprezentantul 
U.R.S.S.. 
realizeze un acord cu privire 
interzicerea 
cu arma nucleară, Uniunea 
vietică este de acord să semneze 
tratatul cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în atmosfe
ră, sub apă și în Cosmos, urmînd 
ca țările să-și asume obligația de 
a continua tratativele cu privire la 
interzicerea experiențelor subtera
ne, bineînțeles, cu condiția ca atît 
timp cît se desfășoară tratativele 
și pînă la 
privire la 
nucleare 
experiențe

nu sînt gata acum să 
la 

tuturor experiențelor 
So-

realizarea unui acord cu 
încetarea experiențelor, 
subterane, asemenea 

să nu fie efectuate.

admiterea 
U.
(Agerpres).
United Press

Uganda a cerut 
în O. N.

NEW YORK 11 
Potrivit agenției

International, Consiliul de Securi
tate al O.N.U. a fost convocat 
pentru data de luni 15 octombrie, 
în scopul de a lua în discuție 
cererea Ugandei cu privire la ad
miterea acestei țări ca cea 
110-a membră a Organizației 
țiunilor Unite.

--  ---Jta*. .; =---------

Din trecutul lui Adenauer...
BERLIN 11 (Agerpres).
Institutul de istorie generală mo

dernă al universității Humboldt 
din Berlin, a publicat noi docu
mente în legătură cu trecutul can
celarului vest-german Adenauer. 
După cum subliniază ziarul „Neues 
Deutschland", din aceste documen
te rezultă că cu cinci ani înainte 
de venirea la putere a lui Hitler, 
Adenauer a desfășurat o propagan
dă fățișă a lozincii naziste „po
porul fără spațiu", urmărind ex
pansiunea imperialistă.

In anul 1928, scrie „Neues 
Deutschland"; în cadrul „Expozi
ției internaționale a presei" din 
Koln, a fost deschisă o expoziție 
colonială specială. Ziarul publică 
o fotografie care redă felul în care 
populariza lozinca nazistă „Poporul 
fără spațiu"; organizatorul acestei 
expoziții internaționale, actualul 
cancelar de la Bonn. Adenauer,

închide atelierele ferotale de a 
viare.

TOKIO. •— La Tokio s-a des
chis cel de-al 36-lea Congres ex
traordinar al Federației sindicate
lor muncitorilor din industria car
boniferă din Japonia. Congresul va 
dezbate măsurile pe care trebuie 
să le întreprindă minerii pentru 
a-și apăra drepturile lor vitale.

NEW YORK. — La 10 octom
brie Statele Unite au anunțat că 
intenționează să efectueze în zi
lele următoare o explozie nuclea
ră la mare altitudine în regiunea 
insulei Johnston. In comunicatul 
comisiei pentru energia atomică 
se arată că puterea exploziei în
cărcăturii nucleare va fi de cel 
puțin 1.000.000 de tone trinitro- 
toluen.

LONDRA. — La 10 octombrie. 
a avut loc o ședință a reprezen
tanților muncitorilor de la atelie
rele feroviare din Anglia care fac 
parte din Confederația sindicate
lor muncitorilor din industria na
vală și constructoare de mașini

Intr-o declarație, care a fost 
dată publicității după închiderea 
ședinței, se subliniază că oamenii 
muncii sînt botăriți să se ridice 
în apărarea dreptului la muncă 
împotriva planurilor guvernamen-

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stt. Republicii n- 56 Tel. interurban 322. automat 269

de-a 
Na-

ora-pe atunci primarul general al 
rasului Koln.

Din documentele institutului re
iese, de asemenea, că „expoziția 
colonială specială" a fost organiza, 
tă cu sprijinul marilor întreprinderi 
monopoliste și îndeosebi de în
treprinderile concernului „I. 
Farben-Werke" din Leverkusen.

Totodată, documentele publicate 
demonstrează ce scopuri neocolo- 
nialiste urmărește așa-numitul 
„ajutor destinat statelor slab dez
voltate" pe care îl acordă astăzi 
Bonn-ul.
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— Aproape toate par- 
grupările politice din

PARIS, 
tidele și 
Franța se pronunță împotriva pro
iectului antidemocratic de reformă 
a constituției} elaborat de preșe
dintele de Gaulle. Ele cheamă po
porul francez să spună un „nu" 
hotărît le referendumul în această 
problemă care va avea loc la 28 
octombrie. Acest lucru a fost anun
țat la 10 octombrie în cadrul con
ferinței de presă organizată de li
derii partidelor și grupărilor care 
au prezentat în Adunarea Națio
nală votul de neîncredere în gu
vernul Pompidou.

PAR1S. — Speriată de mișcarea 
antifascistă crescîndă, poliția secre
tă salazaristă își intensifică repre 
siunile împotriva forțelor patrio
tice. La 10 octombrie, la Lisabo
na s-a anunțat oficial despre ares
tarea unui mare grup de 
antifasciști. După cum 
France Presse, printre cei 
se află pictorul Niquias
Scapinaqutas, unul dintre organiza
torii juntei patriotice.

patrioț't 
anunță 

arestafi 
Ribeiro

Situația grea 
a țăranilor olandezi
HAGA 11 (Agerpres).
Mii de țărani olandezi se a- 

flă în pragul ruinării, scrie 
ziarul „Het Vrije Volk“. In 
multe regiuni ale țării, veni
turile fermierilor s-au redus de 
două ori în comparație cu a- 
nul trecut. Și mai alarmante 
sînt pronosticurile pentru anul 
viitor. Retragerea subvențiilor 
de stat, prețurile de achizițio
nare extrem de reduse pentru 
produsele agricole, precum și 
alte măsuri ale guvernului 
dictate de legile Pieței comu
ne, subminează gospodăria fer
mierilor, scrie ziarul.
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Un eșec al fasciștilor 
din Anglia

LONDRA 11 (Agerpres).
Curtea supremă a Angliei a res

pins apelul căpeteniei fasciștilor 
englezi Mosiev, în legătură cu ho- 
tărîrea judecătorească prin care nu 
s-a dat curs plîngerii lui împotriva 
ziarului „Daily Worker".

Mosley a dat în judecată Parti
dul Comunist din Marea Britanic 
și ziarul „Daily Worker" chipurile 
ca să-i „tragă la răspundere" pen
tru 
ții 
să 
că
înceteze publicarea 
care demască activitatea fasciști
lor. !

zădărnicirea unor demonstra- 
fasciste. El a căutat zadarnic 
obțină o hotărîre judecătoreas
ca ziarul „Dailv Worker" să 

de materiale
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