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Recepția oferită de tovarășul I. li. Jegalin 
cu prilejul zilei de 7 Noiembrie

Joi seara, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Uniunii 
Sovietice în R.P. Romînă, I. K. Je- 
galin, a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei cu prilejul zi
lei de 7 Noiembrie — cea de-a 
46-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La recepție au luat parte tova
rășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej,

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
I. K. JEGALIN

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GH. GHEORGHIU DEJ

Scumpe tovarășe Gheorghe 

Gheorghiu-Dej,

Scumpe tovarășe Ion Gheorghe 

Maurer,

' Dragi tovarăși și prieteni,

Stimate doamne și stimați domni,

Acum 46 de ani s-a săvîrșit un 
eveniment istoric memorabil — 
marele Lenin a proclamat înteme
ierea primului stat din lume al 
muncitorilor și țăranilor.

Intr-o perioadă relativ scurtă 
din punet de vedere istoric popo
rul nostru, sub conducerea înțe
leaptă a P.C.U.S., a străbătut o 
cale uriașă — de la salvele de tun 

I
■afle crucișătorului „Aurora", la 
lansarea navelor cosmice. In cei 
46 de ani care au trecut, soeialis- 
mul, construit cu mîinile oameni
lor sovietici, a transformat în mod 
radical patria noastră, în așa fel 
îneît dintr-o tară agrară înapoiată, 
ea a devenit o mare putere in
dustrială înaintată.

Oamenii muncii din țara noastră 
sub conducerea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și a Co
mitetului său Central în frunte cu 
Nikita Sergheevici Hrușeiov, au 
obținut mari succese în îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
XXII-lea al partidului nostru co
munist.

S-au schimbat chipul moral, con
știința omului sovietic. Astăzi, a- 
cesta este un om întru totul nou
— constructor activ al comunis
mului — om al viitorului. Cu mîi
nile acestui om se împlinește vi
sul secular al oamenilor muncii din 
întreaga lume — crearea viitorului 
comunist luminos.

Pentru îndeplinirea acestei sar
cini nobile, poporul sovietic, sa șl 
popoarele întregii lumi, are ne
voie de pace. Uniunea Sovietică 
promovează în mod consecvent o 
politică de coexistență pașnică în
tre statele cu orînduiri sociale di
ferite. O confirmare grăitoare я 
acestui fapt o constituie unul din 
tre primele documente ale puterii 
sovietice, semnat acum 46 de ani
— Decretul asupra păcii, precum 
și Tratatul de la Moscova privitor 
la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă, semnat 
recent.

Astăzi, forțele păcii sînt repre
zentate de avangarda puternică
— marea comunitate a țărilor so
cialiste. Republica Populară Romînă 
aduce o mare contribuție la în
tărirea și dezvoltarea coeziunii la
gărului socialist

Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea. Gh. Gaston Ma
rin, Gogu Rădulescu, Con

Oamenii sovietici se bucură sin
cer de succesele poporului romîn 
frate, care, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn și a Co
mitetului său Central, în frunte cu 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pășește 
cu fermitate pe calea desăvîrșirii 
construcției socialiste.

Ingăduiți-mi ca de ziua celei 
de-a 46-a aniversări a Marii Re
voluții din Octombrie să urez noi 
succese mari tuturor oamenilor 
muncii din Romînia în lupta lor 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialismului.

S
Dragi tovarăși și prieteni !

Stimați oaspeți!

Noi și dv. trăim Intr-un timp 
atît de minunat, cînd ideile comu
nismului, cucerind masele largi 
populare, au devenit cea mai mare 
forță materială. Aceste idei sînt 
atotputernice pentru că sînt pro
fund adevărate, verificate de ex
periența istorică a Uniunii Sovie
tice, a tuturor țărilor socialiste. 
Ideile marxism-Ieninismului, victo
riile țărilor socialiste deschid oa
menilor cele mai largi orizonturi 
ale lumii noi. Viitorul aparține so
cialismului și comunismului, care 
statornicesc pe pămînt Pacea, Mun
ca, Libertatea, Egalitatea, Frăția 

și Fericirea tuturor popoarelor.
Ingăduiți-mi să toastez pentru 

propășirea continuă a Republicii 
Populare Romîne.

Pentru noi succese mari, obți
nute de harnicul și talentatul popor 
romîn în opera de desăvîrșîre a 
construcției socialismului.

Pentru prietenia veșnică și de
nezdruncinat dintre popoarele so-
vietic și romîn.

Pentru coeziunea și unitatea tu-
turor țărilor lagărului de neînvins 
al socialismului.

Pentru gloriosul Partid Muncito
resc Romîn — însuflețitorul și or
ganizatorul tuturor victoriilor po
porului romîn.

Pentru sănătatea marelui nostru 
prieten, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, pentru sănătatea mem
brilor Biroului Politic, pentru să
nătatea membrilor Comitetului 
Central ai Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Pentru guvernul romîn în frun
te cu tovarășul Ion Gheorghe Ma
urer.

Pentru sănătatea membriloi 
Consiliului de Stat al R.P. Romîne.

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre popoarele planetei noastre.

Pentru pace în întreaga lump.
Pentru sănătatea tuturor celor 

prezenți I 

stantin Tuzu, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, oameni de 
știință, artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei străine.

Au participat șefi ai misiunilor

Stimate tovarășe ambasador,

Dragi tovarăși și prieteni,

Doamnelor și domnilor,

Dați-mi voie ca în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Consiliului 
de Stat, al Consiliului de Miniș
tri și în numele întregului popor 
romîn să adresez un salut frățesc 
și cele mai calde felicitări Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Prezidiu
lui Sovietului Suprem, Consiliului 
de Miniștri și poporului, sovietic 
cu prilejul celei de-a 46-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

In anii care au trecut de la 
victoria Revoluției din Octombrie 
oamenii sovietici au făurit o eco
nomie puternică, în plin avînt, 
și-au transformat patria într-o pu
tere industrială de prim rang. Is
toricele realizări obținute de po
porul sovietic în dezvoltarea eco
nomisi și culturii, în făurirea bu
năstării celor ce muncesc, înfăp
tuirea cu succes a grandioaselor 
obiective ale programului construc
ției desfășurate a comunismului, 
aduc cel mai mare aport la con
tinua întărire a comunității țări
lor socialiste, a forțelor progre
sului social și păcii.

Intre Uniunea Sovietică și Ro- 
trrînia, între popoarele și partidei s 
noastre sa dezvoltă și se întăresc 
continuu relații de prietenie fră
țească și colaborare multilaterală. 
Bucurîndu-se de realizările remar
cabile ale poporului sovietic ca 
de propriile sala succese, poporul 
nostru transmite în această zi săr
bătorească oamenilor muncii sovie
tici urări da noi victorii, de în
florire și prosperitate a Uniunii 
Sovietice.

Problema problemelor epocii 
noastre este asigurarea păcii. U- 
niunea Sovietică, guvernul sovie
tic și-au cîștigat mari merite în 
fața popoarelor lumii datorită efor
turilor neobosite pentru instau
rarea în relațiile dintre state a 
climatului de destindere, de înțe
legere și colaborare, pentru pre- 

‘întîmpinarea primejdiei unui nou 
război mondial. Politica leninistă 
da pace a Uniunii Sovietice, a 
celorlalte state socialiste găsește 
un ecou profund în lume, se bu
cură de simpatia și sprijinul tu
turor popoarelor iubitoare de pace.

Republica Populară Romînă îm
preună cu Uniunea Sovietică și 

diplomatice acreditați în R.P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

In timpul recepției tovarășii *1. 
K. Jegalin și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, deosebit de prie
tenească.

(Agerpres)

celelalte țări socialiste, militează 
perseverent pentru triumful princi
piilor de coexistență pașnică intre 
toate statele, fără deosebire de 
regim social. întregul curs al eve
nimentelor demonstrează că aceste 
principii se impun cu tot mai mul
tă putere ca singurele juste și ra
ționale în relațiile internaționale.

Pe acest plan se situează și în
cheierea Tratatului cu privire la 
interzicerea experiențelor nucleare 
în trei medii, tratat printre ai că
rui primi semnatari se numără Re
publica Populară Romînă. Deși a- 
cest tratat nu rezolvă problemele 
majore ale luptei pentru prein- 
tîmpinarea unui nou război mon
dial, el constituie un succes de 
seamă al politicii de coexistență 
pașnică, venind în întîmpinareă 
cerințelor exprimate de-a lungul 
multor ani de opinia publică mon
dială cu' privire la încetarea ex
periențelor nucleare. experiențe 
care reprezintă un pericol pentru 
populația întregului glob pămîn- 
tesc.

Luptînd consecvent pentru în
făptuirea dezarmării generale șl’ 
totale, ca singura cale eficientă 
pentru excluderea războaielor din 
viața societății, considerăm nece
sar să sprijinim orice pas, orice 
măsură care pot contribui la des
tindere în relațiile între state și 
la soluționarea pe cale pașnică a 
problemelor internaționale liti
gioase.

Partidul Muncitoresc Romîn șl 
guvernul tării noastre își vor a- 
duce și în viitor întreaga lor con
tribuție la dezvoltarea colaborării 
pașnice între toate țările, la întă
rirea prieteniei frățești eu Uniu
nea Sovietică și celelalte țări so
cialiste. la victoria cauzei păcii și 
socialismului.

Permitețî-mi să toastez pentru 
marele popor sovietic, pentru prie
tenia de nezdruncinat dintre po
poarele sovietic și romîn; pentru 
conducătorul încereat și călit în 
lupte al poporului sovietic — glo
riosul Partid Comunist leninist al 
Uniunii Sovietice, pentru Comite
tul său Central și guvernul sovie
tic, în sănătatea primului secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
și președintele guvernului sovie
tic, tovarășul Hrușeiov; în sănăta
tea ambasadorului Uniunii Sovieti
ce la București, tovarășul Jegalin; 

pentru page și prietenie între toa
te popoarele; în sănătatea dumnea
voastră, a tuturor I

Tînăra Petrovlci Iozefina, de la 
lămpăria minei Lupeni este apre
ciată de mineri pentru conștiincio
zitatea cu care muncește. /
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apreciat
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Personalul magazinului 
mentar nr 2, din Petroșani, în 
frunte cu membrul de partid 
Bodrog Alexandru, obține lună 
de lună succese în buna de
servire a cumpărătorilor, în 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan.

Bine aprovizionat, curat;: cu 
un personal harnic și politi
cos, magazinul se situează la 
Ioc de frunte în întrecerea 
dintre unitățile de desfacere 
din iocalitate. Luna trecută, de 
pildă, planul de vinzări al ma
gazinului a fpst depășit cu 10 
Ia sută. De asemenea, planul 
de circulație a mărfurilor a 
fost depășit cu 5,8 la sută.

In
tate o contribuție prețioasă au 
adus-o vinzătoarele Crlșan 
Maria, Bădău Doina, Beretzky 
Agneta și Indian Teodor.
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dobîndirea acestor rezul-
o

4

C. IOAN
corespondent
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Acțiune de muncă 
patriotică

De curînd, brigăzile de întreți
nere din cadrul sectorului VIII 
transport de la mina Lupeni au 
întreprins o acțiune de muncă pa
triotică pentru curățirea vagone- 
t’elor de ‘ mină. In cadrul acestei 
acțiuni s-au evidențiat mai ales 
brigăzile ' conduse de tov. Mătă- 
săreanu Ilie, Chinezu Vasile și 
Droțingher Rudolf.

Muncitorii din brigăzile de în
treținere au curățit' cu acest pri- 
lei 108 vagoriete de mină, recupe
rând zeci de tone da cărbune.

----- ,©«-

Salon international de foto
La 16 noiembrie se va deschide 

la București, în sala „Dalles", cel 
de-al IV-lea Salon internațional 
de artă fotografică al R. P. Ro
mîne.

Pe adresa Asociației artiștilor fo
tografi din R. P. Romînă au fost 
primite din 42 de țări peste 4 500 
de lucrări alb-negru și color, cu 
tematică diversă.

Cu acest prilej, au fost invitați 
să participe oaspeți din nu
meroase țări, reprezentanți al 
Federației internaționale de artă 
fotografică, ai unor federații na
ționale.
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Ne scriu elevii corespondenți 
de la Școala de 8 ani nr. 2 Petroșani

Concurs 
cultural artistic

se face 
colectiv 
fiecare

In ședințe 
cunoscut 
didactic 

membru
de sarcinile a-

ÎI1- 
felul 

al a-

sar
de

cunoscute realizările și lipsu- 
cadrelor didactice in dome- 
aetivităților planificate în a- 

, orelor de clasă. In partea a

Cartea — prietena noastră

în 
d 

de 
o-

.Analiza muncii".
fulger 
tregului 
în care
cestuia s-a achitat 
vute în cursul săptămînii respec
tive. In prima parte a ședinței se 
fac 
rile 
ului 
fara
doua se popularizează metodele și 
procedeele bune în munca la «la
să, Nu este vorba de o analiză a- 
mănunțită, cî de reliefarea unor 
aspecte practice din lecții. Iată de 
pildă ce s-a reliefat din vizitele 
la unele ore ale săptămînii pre
cedente :

Pentru consolidarea cunoștințelor 
de anatomie la clasa a VI-a prof. 
Kraus S. a prezentat elevilor un 
diafilm asupra capitolelor „Siste
mul osos" și „Sistemul mușehiu- 
lar'' efectuînd totodată șj „obser
vații la microscop" asupra celulei 
osoase.

ta chimie, prof. Gordin Euge
nia, folosind metoda observației 
și a lucrărilor de laborator, a ținut 
o oră practică pentru consolida
tes cunoștințelor din capitolul 
„Apa. Soluțiile". Lecția a fost ast
fel organizată încît fiecare elev a 
putut munci independent, efectu
înd cîte 4 lucrări de laborator.

încheind lecțiile despre „Revo
luția burgheză din Franța", profe
soara de istorie, Panfilie Maria, a 
recurs la fixarea șl consolidarea 
acestor cunoștințe cu ajutorul dia- 
filmului.

Așa dar. se constată o preocu
pare sporită a colectivului didac
tic pentru legarea 
teoretice de viață, 
rea lor de către

In încheierea 
se dau și unele 
privind sarcinile
toate. In acest fel fiecare' membru 
al colectivului didactic simte con
trolul asupra muncii sale, urmă-

Majoritatea elevilor de ia școala 
noastră își petrec o parte din tim
pul lor liber citind cărți din bi
bliografia indicată de către tova
rășii profesori de limba romînă.

Nu de mult, la școală a luat 
ființă un stand de cărți cu vînzar;. 
In luna trecută, elevii au cumpărat 
cărți de la acest stand în valoare 
de peste 500 lei. Au cumpărat 
cărți elevii Băcilă Aurora și 
Tomuta Emilian din clasa a VI-a 
B, Bunici Constantin, Ionică Mir
cea din clasa a VI-a A și lonieă 
Cornel din clasa a VH-a B.

ANTOANETA MIHALY 
elevă — clasa а ѴП-а В

vii școlii pentru buna întreținere 
ș avutului obștesc și critică în 
același timp pe elevi ca Abrud за - 
nu
nu

Nicolae, Munteanu loan, care 
îngrijesc bunurile școlii.

ANDRONICA L’NGUREANU 
elevă — clasa a VII-a A

.O&lectivwl
mieilor corespondent

tm-

vi-
as-

Lk» galeta de perete 
a apărut o nouă ediție

începutul aces- 
pionlerii unltă- 

cadrul Scolii

cunoștințelor 
pentru 

el evi.
analizei 
indicații 

săptămînii

însuși-

fulger, 
scurte 
urmă-

NOTA

Cele două săli 
de clasă 

trebuie terminate
I 

f
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Cîmpu iui 
le vor tri- 
coneret nu 
a sosit și 
prelungiri. 
Neag aș- 
cele două

Gu cîtva timp în urmă, la Școa
la de 8 ani din Cîmpu lui Neag 
a început construcția a încă două 
săli de clasă. Prin darea lor în 
folosință se vor Îmbunătăți condi
țiile de școlarizare a elevilor. Din 
păcate lucrul la cele două săli de 
clasă merge foarte anevoios. Lip
sesc unele materiale și brațe de 
muncă. Conducerea sectorului 
I.L.L., Lupeni, a promis in repetate 
tînduri celor de la 
Neag că-i vot ajuta, că 
mite oameni, dar nimic 
s-a făcut. Timpul rece 
lucrarea nu mai suferă 
Elevii din Cîmpu lui 
teaptă cu nerăbdare ca
săli de clasă să fie date in fo
losință. 8 din cei 12 elevi de cla
sa a VH-a urmează cursurile la 
Uricani, din liptă de sală în comu
na lot. Ceilalți 4 insă, care învă
țau pînă nu de mult la Petroșani 
și Vulcan au fost trimiși să 
învețe ia școala din comuna lor, 
dar în comună n-au nici profe
sor, nici clasă. Secția de învăță- 
mînt știe acest 
ia măsuri.

Ar fi cazul 
repede măsuri. 
Lupeni să se țină de cuvînt, iar ! 
Secția de învățămint și conduce- î 
rea Școlii de 8 ani din Cîmpu 
lui Neag să depună mai mult in- 1 
teres. De asemenea, locuitorii co- 1 
munei sînt chemați să acorde și ) 
ei ajutorul cuvenit pentru termi- 'J 
narea și darea în folosință a ce- j 
lor două săli de clasă. O fac doar ) 
pentru copiii lor I )
',______>

t 
! 
) 
\ 
(

lucru. Și totuși nu

să se ia cit mai 
Tovarășii de la

rește realizarea obiectivelor și 
cinilor trasate prin planul 
muncă.

„Caiet de interasistențe". Rezul
tatele obținute de către cadrele 
didactice la lecții se popularizează 
la Școala de 8 ani nr. 1 nu numai 
prin consiliile pedagogice ori 
ședințele comisiilor metodice, 
și prin intermediul unui „caiet 
interasistențe". Particlpînd la
rele colegilor săi, fiecare cadru 
didactic notează observațiile în a- 
cest caiet care apoi trecînd din 
mînă în mînă și fiind la dispozi
ția tuturor, generalizează ce este 
bun în munca la clasă. Unii to
varăși vin și cu propuneri valo
roase în organizarea pe viitor a 
unor lecții, arată unele lipsuri. Si
gur că și acest aspect al ajutoru
lui tovărășesc va contribui la 
bunătăjirea activității metodice.

„Colțul metodic", deși mic, 
ne și el în sprijinul extinderii
pectelor pozitive în muncă, în spri
jinul perfecționării continue a ac
tivității profesionale. Coltul meto
dic dispune de lucrări metodice 
pe diferite specialități, reviste de 
pedagogie, cărți ideologice, cărți 
din colecția „Să ne cunoaștem pa
tria". Există de asemenea, cele 
mai bune planificări calendaristice 
la diferite specialități și diriginție, 
precum și albume istorice, geo
grafice, material didactic confec
ționat de elevi pentru orele de fi
zică, obiecte realizate în orele 
practice. Periodic aceste obiecte 
vor fi înlocuite cu altele noi, sti- 
mulînd și popularizînd pozitivul în 
munca cadrelor didactice pentru 
ridicarea calificării lor.

De curînd, la gazeta de perete 
a școlii noastre „Pionierul" a apă
rut o nouă ediție. Ediția cuprind? 
următoarele articole: „Alegerile 
activului pionieresc", în care pio
niera Mihaly Antoaneta scrie des
pre rolul acestui activ, „Cu ei de
tașamentul nostru se mîndrește", 
în care pionierul Ionică Mircea ne 
prezintă pe cei mai buni pionieri 
din detașamentul nr. 2 printre care 
Gluber Magdalena, Bogdan Adriana 
și Costinaș Monica cu care se mîn- 
drsște atît detașamentul cît și uni
tatea de pionieri. Un alt articol 
este cel intitulat „Cum păstrăm bu
nurile școlii". în care se vorbește 
despre grija pe сага o poartă ele-

in prima jumătate a lunii oc 
tombrie, tovarășul instructor 
unității noastre de pionieri a pro
pus înfiiniarșa unui cerc de co
respondenți care să poarte nutnel i 
de „Colectivul micilor corespon
denți". Propunerea' a fost primită 
cu multă bucurie de către elevi. 
La indicația tovarășilor profesori de 
limba romînă, din fiecare clasă 
au fost aleși cîte, doi elevi, dintr 3 
cei mai bun-i la învățătură și dis
ciplină. Printre aceștia sînt elevii 
Rusu P„ 
Țintea S„ 
V. și alții,

La prima 
pondenți, 
muncă.
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încă de la 
tui an școlar, 
ții noastre din 
de 8 ani nr. 5 Petroșani au
început pregătirile pentru a- 
legerea activelor pionierești. 
In cadrul numeroaselor acțiuni 
întreprinse de pionierii unită
ții noastre in cinstea alegeri
lor a lost și concursul cultural- 
artistic, faza pe grupe pionie
rești, care s-a ținut recent la 
școala noastră. Formațiile ar
tistice ale 
frumoase 
cuprinzind 
dansuri.

întrecerea 
primului ioc

grupelor au pregătit 
programe artistice 
cîntece, recitări și

Ionică M., Gruber M„ 
Ungureanu A., Levințki

ședință a micilor cores- 
s-a stabilit planul de
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Cum îmi ppegătesc lecțiile

an școlar clasa noas- 
după amiaza. De a- 
pregătesc lecțiile di- 

un program zilnic pe

Sînt pionier, elev în clasa IlI-a 
la Școala de 8 ani nr. 2 din Petro
șani. In aceșt 
tră are ore 
ceea, eu îmi 
mineața. Am
care-1 respect cu strictețe. La ora 
6,45 sînt lîngă apartul de radio, 
îmi place foarte mult să ascult e- 
misiunea „Salut voios de pionier" 
ce se transmite 
aflu vești de la 
de Ia școlile din 
masa, după care 
țiile.

învăț și-mi scriu prima dată țe

la această oră, să 
colegi și prieteni 
țară. Servesc apoi 
îmi pregătesc lec-

mele la matematică, deoarece este 
o materie mai grea și apoi învăț 
la celelalte materii. După ce-mi 
termin de pregătit lecțiile îmi ajut 
mama la treburile casei. Bineînțe
les, am și timp liber pe care-1 fo
losesc citind. îmi place foarte mult 
să citesc. înainte de a pleca la 
școală îmi mai revăd odată lecțiile.

Niciodată nu am întirziat de la 
ore. Am să mă străduiesc întot
deauna să învăț bine șj să fiu dis
ciplinat, încît eă fiu demn de 
litatea mea de pionier.

PETRU NIȚA 
elev clasa a IH-a

ca-

ocuparea 
fost viu dispu-

pentru
a

>• tată. Firește că au cîștigat cei.... ......
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desele I—IV 
s-a prezentat

mai buni. La 
cea mai bine 
clasa a IV-a B, iar Ia clasele 
V—VII, locul I l-a ocupat 
clasa a V-a B. Dintre inter
pret! s-au remarcat pionierele 
Coroboian Valeria din clasa a 
IV-a B, Ionuț Sofia din clasa 

a VI-a A și 
dasa a VH-a

Cîștigătorii 
în curînd la

ELENA HAMPO 
corespondentă

Pîrvu Elena din 
A.
se vor întrece 
faza pe unitate'

GABRIELA RUSU 
elevă — clasa а ѴП-а A

La fiecare sfîrșit de lună, conducerea unității împreună cu preșe
dinții detașamentelor de pionieri tin adunări pentru întocmirea pro
gramului de activitate pe luna urm ătoare. Iată în clișeul nostru un a- 
semenea instantaneu; președinții de detașamente împreună cu preșe
dintele unității de la Școala de 8 ani nr. 5 din Petroșani adunați 
pentru a întocmi programul de activitate pe luna noiembrie a. c.
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Cîntecul și jocul
a elevilor dinde educare

La fel ca și eelelalte materii de 
învățămint, orele de muzică și e- 
ducație fizică au un rol . important 
în educarea elevilor. Imagini ar
tistice, muzicale îmbogățesc per
sonalitatea elevului și contribuie 
Ia dezvoltarea lui multilaterală; la 
rîndul ei, educația fizică contri
buie la educarea voinței, a dîrze- 
niei elevului, la formarea unui om 
sănătos, călit.

In cele ce urmează, nu mă voi 
referi la importanța eîntecului și 
jocului în educarea elevilor în ge
neral, ci numai la cei din clasele 
I—IV, unde de altfel și predau.

Am arătat că muzica reflectă 
realitatea înconjurătoare în ima
gini specifice. Ea are deci un con
ținut realist, oglindind sentimentele 
și gîndurile poporului. Asta însă 
nu înseamnă că putem folosi orice 
material muzical, ci el trebuie a- 
les, selecționat cu grijă, să fie la 
nivelul de înțelegere al elevilor 
claselor respective.

Bunăoară, la dasa a IV-a s-au 
învățat mai multe cîntece printre 
care: „Salutul cravatelor roșii", „Por
niți înainte, tovarăși", la clasele 
l-a și a Il-a, cîntecele: „Țara 
mea", „Armata noastră", la clasa 
a Iil-a „Republică, măreață vatră", 
„Mulțumim din inimă partidului".

mijloace importante 
dusele MV

fost înțelese de 
învățătorului au 
semnificația lor. 
copii, cea mai

elevi, cu
scos în

potrivită

se 
deseori pe cînteee exem- 
în cadrul audițiilor muzi- 
exemplu, la clasa a Il-a, 
învățătoare a organizat

care au fost audiate basme 
de muzică. La fel și la 

IV-a, unde au fost audiate 
pentru copii, cîntece re-

rea dragostei pentru artă, pentru 
frumos.

Formarea deprinderilor de miș
care, corecta dezvoltare fizică, e- 
duearea voinței și încrederii în for
țele proprii constituie sarcinile 
principale ale educației fizice la 
clasele I—IV.

Dintre mijloacele folosite în ca
drul orelor de 
cui de mișcare 
re eficacitate, 
clasele I-a și
dezvoltarea deprinderilor de miș
care și calităților fizice ale elevi 
lor. Aceste jocuri nu le-am folo
sit numai în cadrul orelor de e- 
ducație fizică, ci și în afara lor și 
în mod deosebit în 
a avu t loe 
liber, chiar 
echipînd pe 
punzător.

O altă caracteristică a jocului 
este și aceea că prin el putem con
tribui la educarea în spiritul dra
gostei față de 
trebuie să 1 se 
punde de buna 
de eurățenia și
unde sînt păstrate acestea.

Am spus că jocurile sînt folo
site și In recreație. Acestea sînt 
organizate de către învățător îm
preună uneori cu instructorul de

educație fizică, jo- 
a avut cea m li ma- 
Cu ajutorul Iul, Ia 
a Il-a am urmării

pionieri. Iată eîteva din jocurile 
în pauză organizate ia școala 
noastră; „Ghicitori literare" pe 
marginea lecturilor efectuate de e- 
levi, jocuri cu versuri în care se 
citește un vers sau doua dintr-o 
poezie, ca apoi elevii să le con
tinue, „Cine-i cel din urmă' , joc 
in care elevii numesc titlul ope
rei unui scriitor (din cei învâțațl 

a amintit ul- 
сэіе citite și 
numește altă 
cîștigător. In 

fizică au

nu mai 
declarat 
educație

Toate au 
ajutorul 
evidență

Pentru
este muzica legată de cuvînt. Cu
noașterea notelor, solfegierea 
bazează 
plifieate 
cale. De 
tovarășa
audiții muzicale de cite 20 de mi
nute în 
însoțite 
clasa a 
cîntece
voluționare, ghicitori, cîntece popu
lare.

Cu această ocazie, li 6-a vorbit 
copiilor despre scopul și importan
ța acestor cîntece, mim muzica 
poate exprima tot atît de bine ca 
și versul și proza sentimentele și 
gîndurile compozitorului, ale po- 

. porului.
Ceea ce este important, e fap

tul eă toate cunoștințele acumu
late de elevi, să-și găsească apli
carea în viată. Pot să afirm cu 
toată siguranța că prin eonținutul 
cîntecelor pe care le-am predat e- 
levilor, prin desprinderea esenția
lului, am contribuit intr-o bună 
măsură la educarea elevilor în spi
ritul patriotismului socialist, la e- 
duceția lor estetică la dezvolta-

pe cît 
Și pe 
elevi

pauze. Aceasta 
posibil în aer 

timp mai rece, 
în mod cores-

de ei), iar cel care 
timul o operă din 
deci nimeni 
operă este 
orele de
fost organizate următoarele jocuri 
instructive : „Păsările zboară",
„Șoarecele și pisica", „Lupta coco
șilor", „Schiuri și săniuțe" etc.

Organizînd astfel de jocuri în 
orele de educație fizică, în ședin
țele cu pionierii și în recreații, 
învățătorii de la școala noastră 
au contribuit la dezvoltarea gus
tului pentru citit, le-au format e- 
levilor un vocabular bogat, le-au 
educat voința și spiritul de to- 
lectivitate.

Metodeie 
rea elevilor 
mai multe,
scop; educarea și creșterea unor 
oameni viguroșj și sănătoși, cu o 
cultură multilaterală, capabili 
ducă pe mai 
înfăptuite de

folosite pentru educa- 
prin cîntec și joc sînt 
Toate au însă același

muncă. Copilului 
spună că el răș- 
stare a jucăriilor, 

ordinea locului
să 

departe cuceririle 
poporul nostru.

PASCULESCUVERA
învățătoare Școala de 8 ani nr. 4 

Petroșani



STEAGUL ROȘU

In miezul problemelor celor
Râspindite în întreaga Vale a 

Jiului, celor 51 de unități de des
facere de legume și fructe le re
vine importanta sarcină de a asi
gur i o aprovizionare abundentă a 
populației din bazinul nostru car
bonifer cu aceste produse. Buna a- 
provizionare a oamenilor muncii 
prin unitățile O.L.F. e insă legată 
de o seamă de factori. Pînă să a- 
jungă în cămara gospodinelor, le
gumele și fructele fac un drum 
lung și dacă ele nu sînt manipu
late cu grijă și bine păstrate își 
pierd considerabil din calitate.

Cum aprovizionarea populației cu 
legume și fructe este sarcina prin
cipală a acestei organizații co
merciale, comuniștii de aici au mo
bilizat întregul colectiv la între
cere pentru o bună transportare 
și păstrare a produselor, pentru o 
aprovizionare abundentă și o de
servire civilizată a oamenilor 
muncii.

Fără îndoială că de la alegerile 
din anul trecut și pînă în prezent 
s-au înregistrat succese. Dacă mai 
anii trecuți, la capitolul pierderi 
se înregistrau cifre destul de mari, 
în prezent la această rubrică nu 
se trece nimic, în schimb apar tot 
mai des cifre la rubrica beneficii. 
Cu toate acestea, în activitatea 
O.L.F. s-au mai manifestat și u- 
nele lipsuri. Astfel, planul de des
facere pe 9 luni nu a fost îndepli
nit în proporție de sută la sută, nu 
întotdeauna au fost desfăcute măr- 

. Niri de calitate corespunzătoare.
'Darea de seamă și discuțiile pur

tate de membrii și candidații de 
partid cu prilejul adunării gene
rale de alegeri s-au axat pe scoa
terea Ia iveală a lipsurilor, pe mă
surile ce trebuie luate pentru în
lăturarea lor.

Este cunoscut faptul că grija 
pentru calitatea mărfurilor începe 
de la recepția ce se face la locul

Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid

de livrare. Se mai intîmplă insă 
cazuri cînd tovarășii de la recep
ție nu refuză furnizorilor mărfurile 
de slabă calitate. Nici în depozite 
nu se . sortează Întotdeauna cu des
tulă exigență mărfurile. In aseme
nea cazuri nu-i de mirare că în 
magazine se pun în vînzare măr
furi ce nu satisfac exigențele cum
părătorilor.

In ceea ce privește nerealizarea 
planului, aceasta se datorește și 
neonorării la timp și cu mărfurile 
solicitate a comenzilor de către 
depozitele din Petroșani și Lupeni,; 
Nu rare au fost cazurile oînd în 
depozite existau în cantități sufi
ciente diferite mărfuri, iar în ma
gazine se făcea simțită lipsa lor. 
In depozite se mai practică și în 
prezent deservirea preferențială la 
livrarea mărfurilor. In timp ce u- 
nele magazine sînt privilegiate în 
ceea ce privește onorarea comen
zilor, altele sînt vitregite. Unde a 
dus aceasta ? Magazinele bine a- 
provizionate înregistrau depășiri 
substanțiale de plan, în schimb 
altele nici nu reușeau să și-l rea
lizeze. E drept că și unii, gestionari 
făceau comenzi mici la mărfurile 
ușor alterabile de teama de a nu 
avea pierderi.

îndeplinirea planului este staîns 
legată și de aprovizionarea opera
tivă eu mărfuri a magazinelor. Deși 
O.L.F.-ul posedă un număr de 10 
mașini, ele nu sînt judicios folo
site fapt ce face să fie închiriate 
mijloace de transport de la I.R.T.A 
sporindu-se în acest fel cheltuie
lile.

Educarea lucrătorilor în spiritul 
cinstei, pentru a practica o deser-‘ 
vire promptă și civilizată a oame
nilor muncii, a stat mereu în cen
trul atenției organizației de bază. 
Cu toate acestea mai sînt cazuri 
cînd unii vînzători înșeală Ia cîn- 
tar, folosesc cuvinte nepoliticoase

mai arzătoare
în discuțiile cu cumpărătorii. De 
asemenea, în unele unități de des
facere cum sînt nr. 12 din Lupeni 
(gestionar Drăghici Gheorghe), acea 
condusă de Tămaș Zamfir și altele 
igiena" lasă mult de dorit. Toate 
acestea și încă multe altele au fost 
scoase la iveală’ în discuțiile pur
tate de Popescu Dumitru, Clos E- 
frim și ceilalți membri și candi
dați de partid ce s-au înscris la 
cuvînt.

Dezbătînd problemele cele mai 
importante, cu toții au făcut pro
puneri valoroase de înlăturare a 
lipsurilor, de îmbunătățire a mun
cii. Noului birou al organizației 
de bază i s-a recomandat să în
drume mai temeinic organizația 
sindicală în organizarea și desfă
șurarea întrecerii socialiste și 
popularizarea realizărilor, ca în
trecerea să cuprindă obiective con
crete privind îndeplinirea și depă
șirea cantitativă a sarcinilor de 
plan, reducerea perisajelor, păstra
rea curățeniei, deservirea civiliza
tă, fără nici o reclamație.

Organizația de bază să țină mai 
multe conferințe educative cu în
tregul personal, să îndrume să 
facă acest lucru atit organizația 
U.T.M. cît și cea sindicală. E ne
cesar, de asemenea, ca noul birou 
să studieze posibilitatea lărgirii 
continue a activului fără de partid, 
să-l atragă la rezolvarea unor pro
bleme.

In adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri, membrii șf 
candidații de partid au făcut încă 
multe propuneri menite să ducă 
la îmbunătățirea muneii. Străduin- 
du-se să le ducă la îndeplinire, 
noul birou ajutat de toți membrii 
și candidații de partid, va obține 
noi realizări în toate domeniile de 
activitate.

D. CRIȘAN

PUBLICITATE

!| ATENȚIUNE!
O.C.L. Produse Industriale Petroșani anunță că s-au pus în ' 

vînzare mart cantități de CONFECȚII pentru sezonul do toamnă-.; 
iarnă pentru femei, bărbați și copii; TRICOTAJE călduroase și ' 
fire de lină pură.

Vînzarea se face și cu plata în rate în condiții foarte avan
tajoase pentru salertații permanenți.

Condiții de vînzare:

Cumpărători cu remunerație Aconto Număr maxim H
lunara netkă minim de rate ■

— pînă la 1000 lei pt. muncitori
și militari 25%; 8

pentru alți 
salariați в

— peste 1000 lei pt. muncitori 
și militari 25% S

pentru alți 
salariați 25%; В

—■ Valoarea minimă pentru care se poate încheia un contract , 
de vînzare cu plata în rate este de 500 lei la confecții. La tricotaje 
și fire de lină pură pentru tri colat — 300 lei.

— Dobînda ce se percepe cumpărătorilor de mărfuri cu piața 
in rate este de 3 la sută pe an și se achită o dată cu ultima rată.

Pentru încheierea contracte lor „Dovezi tip" prevăzute de in
strucțiunile în vigoare, găsiți în magazinele de specialitate ale 
O.C.L.

Vizitați magazinele O.C.L. Produse Industriale și beneficiați de 
condițiile avantajoase de plată ce vi se oferă.

M. M. E. E. — I. С. E. M. I. N. |
Filiala Petroșani îi

Angajează FOCHIST CALIFICAT penfru în- У 
călzirea centrala la sediul din Maleia sir. Dr. Pe
tru Groza nr. 68 Petroșani.

Condiții: salarizare 4,50 lei,oră. Doritorii și 
se vor adresa în sfr. fovanilor nr. 1 Petroșani, 
telefon interurban 9. automat 275.

Ga=4k IB^= <»<«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
lre^ К J) №8? Ц ♦♦♦♦♦♦♦♦»♦<•♦♦•»

I. C. O. Petroșani anunța

Tot mai multi tineri 
trec normele pentru 

insigna de polisportiv
Organizarea de întreceri sporti

ve pentru obținerea insignei de 
polisportiv, dă posibilitatea între
gului tineret incapînd de la vîrs- 
ta de 12 ani de a cuceri această 
insignă.

In Valea Jiului s-a și trecut 
concret la organizarea de între
ceri. Astfel, la școala de 8 ani din 
Petrila întrecerile se desfășoară 
într-un ritm susținut. Peste 80 de 
pionieri și-au trecut normele la 
atletism, gimnastică și ciclism ur- 
mînd ca peste puțin timp să fia 
trecute și restul probelor.

Asemenea întreceri sînt în curs 
de desfășurare la școlile de 8 ani 
nr. 1 și 2 din Petroșani, nr. 1 și 3 
din Lupeni, școala de 8 ani Iscroni. 
Lonea și Vulcan.

Printre asociațiile sportive din 
întreprinderi și școli care au în
treprins acțiuni în această direc
ție, se numără Minerul Lupeni 
care a organizat întreceri la care 
au luat parte toți sportivii secției 
de fotbal precum și componenții 
echipei de rugbi. O bună preocu
pare au dovedit și asociațiile din 
cadrul școlilor profesionale Petro
șani și Lupeni unde pînă acum 
peste 800 de tineri au fost antre
nați în trecerea probelor de gim
nastică, atletism, cros și turism.

La fel în școlile medii din Lu
peni. Petroșani și Lonea, sub con
ducerea directă a profesorilor de 
educație fizică, se organizează 
săptămînal concursuri pentru cu
cerirea insignei de polisportiv.

Dacă se poate vorbi despre a- 
ceastă activitate în rîudul pionie
rilor și elevilor nu același lucru 
se petrece în rîndul celor peste 
30 de asociații sportive din între
prinderi și instituții și car г însu
mează peste 20 000 de membri ai 
Uniunii de cultură fizică și sport. 
Se impune ca toate comisiili aso
ciațiilor sportive să ia măsuri de 
a forma comisii de organizare corn- 
Duse din 2—3 tovarăși și să treacă 

neîntîrziat la mobilizarea tineretu
lui pentru trecerea normelor pre
văzute în regulamentul pentru cu
cerirea insignei de polisportiv.

S. BĂLOI 
corespond ent

FOTBAL

«Cupa campionilor 
europeni" .

Primul meci pentru optimile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal s-a disputat la 
Lisabona între campioana Portuga
liei, Benfica și echipa Borussia- 
Dortmund. Au cîștigat fotbaliștii 
portughezi cu 2—1 (0—0), Returul 
va avea loc la 4 decembrie la 
Dortmund.

Uniunea europeană de fotbal a 
comunicat și datele la care se vor 

©

Oprea Aurelian (stînga) șl Dimitriu Constantin, bobinatori la 
S.R.E. Vulcan depășesc în mod regulat planul lunar cu 5 la sută. 

Iată-i în clișeu asamblînd motorul de curent continuu pentru o 
locomotivă L.A.M.-4.

disputa celelalte meciuri din aceas
tă etapă a Cupei campionilor eu
ropeni : Dinamo București — Real 
Madrid, 13 noiembrie și 4 decem
brie; Internazionale Milano — Mo
naco, 27 noiembrie și 4 decembrie; 
Spartak Plovdiv — Eindhoven O- 
landa, 13 și 27 noiembrie; F. C. 
Zurich — Galatasarai Istanbul, 13 
și 27 noiembrie; Gornik Zabrze —■ 
Dukla Praga, 13 și 20 noiembrie; 
Jeunesse Luxemburg — Partizan 
Belgrad, 20 și 27 noiembrie. Nu au 
fost stabilite îneă datele meciuri
lor dintre A. C. Milano și Norrkoe- 
ping Suedia. S-a stabilit totodată 
ca în eventualitatea unui al treilea 
joc între Dinamo București și Real 
Madrid acesta să aibă loc la 11 
decembrie pe un teren neutru.

(Agerpres)

Din cauza scăderii debitului de apă la surse, I.C.O. Petro
șani trebuie să facă restricții în alimentarea cu apă potabilă a 
populației din localitatea Petroșani incepînd cu data de 5 noiem
brie 1963, după cum urmează:

1. Cartierele Dimitrov și Livezeni se vor alimenta cu apă 
și 14—20, iar restul orașului sepotabilă zilnic între orele 5,30 —8 

va alimenta intre orele 5,30—21.

2. Populația 
stalațiile de apă 
vita pierderi de 
strictul necesar.

orașului Petro șani 
în perfectă stare 
apă. Totodată se

3. Nerespectarea celor me nționate Ia punctul 2, vor atrage 
după sine sancțiuni.

9 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vînturilor, 9,40 So
liști instrumentiști de mpzică popu
lară, 10,00 Muzică ușoară romî- 
nească, 11,05 Șelecțiuni din opera 
„Andrea Chenier" de Giordano, 
12,00 Muzică populară din Ardeal, 
13,10 Arii și scene din operete cla
sice, 14,00 Din muzica popoarelor,
14.30 Soliști de muzică ușoară, 15,00 
Duete vesele din opere, 15,45 Ac
tualitatea literară în ziarele și re
vistele noastre, 16,15 Vorbește 
Moscova I 18,00 Muzică ușoară, 
18,20 Actualitatea muzicală 19,00 
Almanah științific, 19,25 Muzică 
de dans, 20,30 Pe teme internațio 
nale, 20,45 Melodii populare cerute 
de ascultători, 21,25 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 10,10 Arii 
din opere, 10,30 Melodii ce stră
bat lumea, 11,00 Cînteee pentru 
cei mici, 12,05 Pagini din operete,
12.30 Cînteee de dragoste, 13,22 
Muzleă populară, 14,05 Soliști ai O- 
perei de stat din Iași, 14,35 Mu
zică vocală și instrumentală de 

este rugată de a menține în
de funcționare pentru a se e- 
interzlce acumulări de apă decît 

compozitori romîni. 15,00 Cînteee 
șt jocuri de pe întinsul patriei, 
16,12 Muzică ușoară de Temistocle 
Popa, 16,30 Știința în slujba păcii, 
16,40 Cînteee de Nelu Ionescu și 
Tudor Jarda, 17.00 Prelucrări de 
folclor de compozitori din țări so
cialiste, 18,05 Recitalul baritonu
lui Dan Iordăchescu, 18,30 Melodi' 
populare cerute de ascultători, 
18,50 Muzică din opereta „Neapole 
sub sărutul focului" de Rascel, 
20,00 Muzică de dans, 21,20 Arii 
din operele lui Puccini interpre
tate de soprana Virginia Zeani, 
21,45 Agendă teatrală.

— o —

9 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Generalul; Republica: Cain al 
XVIII-Iea; BÂRBÂTEN1: Nicio
dată.
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NEW YORK 7 (Agerpres)
Intr-un articol publicat în nu

mărul din noiembrie al revistei 
„The Minority of one", cunoscu
tul savant american, laur sat al 
premiului Nobel Linus Pauling se 
pronunță în favoarea unor noi mă
suri eficiente pe calea păcii.

I „Este 
care se 
cheierii 
privind
riențelor nucleare, 
să-i urmeze alte măsuri în vede
rea realizării dezarmării generale 
și totale”.

In afară de aceasta, scrie în 
continuare Pauling, sînt necesare 
măsuri pentru crearea de zone 
demilitarizate în regiunile de în
cordare, începînd cu Europa cen
trală.

Parada militară și demonstrația 
oamenilor munci din Moscova

Lucrările Adunării Generale
a O N. U

un moment, scrie el, în 
impune necesitatea în- 
unui acord internațional 
interzicerea tuturor expe- 

acord căruia

—=©

Pentru salvarea templului 
de la Abou Simbel

CAIRO 7 (Agerpres)
I a Cairo a sosit directorul ge

neral al U.N.E.S.C.O., Rene Ma
ieu, pentru ca împreună cu auto
ritățile R.A.U. să semneze un con
tract cu privire la executarea lu
crărilor de 
Abou Simbel.

Comitetul 
fost constituit
întrunit la 6 noiembrie în capitala 
R.A.U. pentru a proceda la o ul
timă examinare a mijloacelor de 
finanțare a acordului cu R.A.U., 
avînd în vedere contractele 
47 țări care au donat sume 
acest scop.

Potrivit proiectului, operația
mutare a valoroaselor monumente 
<1 e artă de la Abou Simbel va 
dura șapte ani și va costa 36 
milioane dolari.

salvare a templului

U.N.E.S.C.O., care a 
în acest scop, s-a

cu
în

do

MOSCOVA 7 (Agerpres)
După cum transmite TASS, la 

7 noiembrie în întreaga Uniune 
Sovietică a fost sărbătorită cea 
de-a 46-a aniversare a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

In Piața Roșie din Moscova a 
avut loc tradiționala paradă mili
tară și demonstrația oamenilor 
muncii. In tribunele rezervate pen
tru invitați au luat loc muncito
ri, fruntași ai muncii comuniste, 
oameni de stat și fruntași ai vie
ții publica, ofițeri superiori ai Ar
matei Sovietice. Printre invitați 
erau oaspeți sosiți din numeroase 
țări, diplomați și atașați militari 
străini.

In tribuna centrală se aflau con
ducătorii Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și guvernului 
sovietic în frunte cu N. S. Hruș- 
ciov.

Ministrul Apărării al U.R.S.S., 
R. I. Malinovski, însoțit de gene
ralul de armată Beloborodov, a 
trecut în revietă și a felieitat tru
pele aliniate în Piața Roșie și pe 
arterele învecinate.

Apoi, ministrul Apărării al U.R.S.S. 
urcat la tribuna Mausoleului și 
rostit o cuvîntare adresată os- 

muncii sovie-
oaspeților străini. „Succesele 

зсопотіеі

a
a
t’așilor, oamenilor
tici,
noastre în dezvoltarea
naționale și culturii, în ridicarea 

л
e

In legătură 
submarinului

trans-

noiem- 
O.N.U.

țările comunității socialist a. 
forțele păcii și progresului 
consecvent și cu perseve- 
pentru preîntîmpinarea unui 
mondial termonuclear, pen-

bunăstării poporului, a spus el, 
constituie cea mai bună dovadă a 
superiorității socialismului față de 
capitalism". Această superioritate 
este demonstrată și de succesele 
obținute de alte țări ale lagăru
lui socialist.

Vorbitorul a subliniat că parti
dul comunist și guvernul sovie
tic, 
toate 
luptă 
rentă
război 
tru dezarmarea generală și totală, 
pentru menținerea și întărirea pă
cii. El a declarat că un pas im
portant în slăbirea încordării in
ternaționale îl constituie încheie
rea Tratatului de la Moscova pri
vitor la interzicerea parțială a ex
periențelor cu arma nucleară, care 
creează „posibilități mai favora
bile în lupta pentru întărirea’ pă
cii și securității popoarelor".

Referindu-se la faptul că for
țele agresive din statele imperia
liste se opun destinderii încordării 
internaționale, ministrul apărării al 
U.R.S.S. a declarat că acestea „ne 
silesc să facem tot ce este nece
sar pentru întărirea continuă a 
securității patriei noastre și a 
tregului lagăr socialist".

A urmat parada militară.
A urmat apoi demonstrația 

menilor muncii din Moscova.

NEW YORK. Trimisul special A- 
gerpres, C. Alexandroaie 
mite :

La ședința plenară din 6 
brie a Adunării Generale a
a fost adoptată cu 73 voturi pen
tru, 2 contra (R.S.A. și Portuga
lia) și 18 abțineri o rezoluție în 
care se arată că majoritatea co- 
vîrșitoare a populației africane din 
Rhodesia de sud este încă lipsită 
de principalele drepturi politice, 
iar guvernul minorității albe se 
străduiește să se mențină la pute
re pentru a promova în 
re politica de asuprire 
nilor.

Rezoluția, recomandată
tutelă, cere guvernului 
nu satisfacă pretențiile 
guvern al minorității 
acorde independență ță- 
după ce pe acest terl-

în-

oa-

continua- 
a africa-

de eo-
mrtetul de 
englez să 
actualului 
albe și să 
rii numai
toriu va fi instaurată puterea ma
jorității, pe baza dreptului electo
ral universal.

Adunarea Generală propune încă 
o dată guvernului englez să con
voace de urgență o conferință la 
care să participe reprezentanții 
tuturor partidelor politice din Rho
desia de sud. Scopul conferinței 
este de a elabora măsuri consti
tuționale, care să ducă la indepen
dentă, inclusiv stabilirea termenu
lui cel mai scurt pentru realiza
rea independenței.

Tot la 6 noiembrie, Adunarea 
Generală a O.N.U. a aprobat rapot- 
tul secretarului general al O.N.U., 
U Thant, cu privire la îndeplinirea 
sarcinilor sale legate de înfăptui
rea acordului dintre Olanda și In
donezia cu privire la Irianul de 
vest.

Secretarul general al O.N.U. a 
instituit fondul O.N.U. pentru dez
voltarea Irianului de vest, cu sco
pul de a 
neziei în 
conomică 
ritoriu.

sprijini guvernul Indo- 
opera de dezvoltare e- 
și socială a acestui te-

Dezbateri m Comitetul politic

încheierea vizitei 
lui Haile Selassie în R. A. U,

CAIRO 7 (Agerpres) 
La încheierea vizitei 
împăratului Etiopiei,

în R.A.U.
Haile Se
dat publi- 

comun.

a
lassie, la Cairo a fost 
citații un comunicat <

In comunicat, președintele Na
sser și împăratul Haile Selassie

cu scufundarea 
„Thresher66

LONDRA 7 (Agerpres).
„Cauza pieirii submarinului „Thre

sher" continuă să rămînă o enig
mă", subliniază ziarul „Daily Ex
press" intr-un articol care repro
duce o declarație făcută la Londra 
de către dr. Arthur Maxwell, parti
cipant la operațiile de descoperire 
a epavei acestui submarin.

După cum arată Maxwell, „cele 
500 000 de lire sterline cheltuite 
în cursul operațiilor efectuate pen
tru găsirea epavei submarinului au 
permis doar să se descopere ră
mășițe ale carcasei exterioare și 
ale unor instalții smulse de pe 
submarin în momentul în care l-a 
zdrobit uriașa presiune a apei". 
In continuare în articol se arată 
că oamenii de știință au descope
rit un adevărat „cimitir de fier 
vechi" aflat pe fundul Oceanului 
Atlantic, la o adineime de 8 500 de 
picioare.

„Se presupune că corpul princi
pal al submarinului în care, proba
bil, se mai

re

află cadavrele celor

129 de membri ai echipajului, 
latează în continuare ziarul refe
rindu-se la declarația lui Maxwell, 
s-a scufundat cu o viteză de peste 
150 mile pe oră. In acest caz el 
s-a înfipt adine în nisip fiind com
plet acoperit de acesta. Insă, mult 
mai probabil este că epava sub
marinului se află undeva pe fun
dul oceanului, în apropiere de „ci
mitirul de fier vechi".

„In cursul cercetărilor s-a efec
tuat 250 000 de fotografii subacva
tice. Pe una din ele se vede o filă 
din regulamentul flotei militare, 
iar pe alta o cizmă din material 
plastic care făcea parte din echi
pamentul necesar celor care de
serveau motoarele nucleare".

In încheierea articolului său, 
ziarul arată că potrivit părerilor 
dr. Maxwell, cercetările nu vor 
permite nieiodată elucidarea ade
vărată a cauzelor acestei tragedii. 
Totuși, se proiectează ca în pri
măvară să continue aceste cerce
tări pe o scară mai mare.

salută Tratatul de la Moscova 
privire la interzicerea parțială 
experiențelor nucleare, apreciin- 
du-1 ca „un pas pozitiv în direc
ția destinderii relațiilor internațio
nale și înfăptuirii dezarmării ge
nerale". Se subliniază totodată „im
portanța sprijinirii în viitor a ori
cărui progres realizat’ în domeniul 
dezarmării în vederea întăririi 
păcii și a securității internațio
nale".

Referindu-se la conflictul algero- 
marocan cei doi șefi de stat men
ționează hotărîrea lor de a conti
nua eforturile în vederea găsirii 
unei soluții pașnice și echitabile 
a acestui conflict.

cu
a

NEW YORK 7. Trimisul special 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite :

In preambulul proiectului comun 
de rezoluție prezentat de delega
țiile unei serii de țări afro-asia- 
tice și latino-americane precum și 
cele ale Olandei, Suediei și Iugo
slaviei în ședința din dimineața 
zilei de 6 noiembrie a Comitetu
lui politic (nr. 1) al Adunării Ge
nerale a O.N.U. se arată că „dezar
marea generală și totală sub control 
internațional eficient este garanția 
cea mai sigură a păcii generale și 
eecurității națiunilor".

Proiectul de rezoluție exprimă 
satisfacția în legătură cu realiza
rea Tratatului cu privire la inter
zicerea experiențelor nucleare în 
cele trei medii, a unei linii directe 
de telecomunicații între Moscova 
și Washington, precum și a înțe
legerii de principiu asupra inter
zicerii plasării pe orbită a unor

-----------©.

corpuri cosmice avînd la bord .ar
ma nucleară. k

Autorii proiectului de rezoluție 
cheamă Comitetul celor 18 să reia 
tratativele privitoare la dezarma
rea generală și totală sub un strict 
control internațional și să depună 
în continuare eforturi în vederea 
realizării unor pași spre reducerea 
riscului unui război în urma unui 
atac prin surprindere precum șl 
spre preîntîmpinarea sporirii sto
curilor de arme nucleare.

In ședința din dimineața zilei de 
6 noiembie a Comitetului politic, 
delegații Nigeriei și Ghanei, 
au luat cuvîntul în calitate

%r: 

coautori ai proiectului de rezolu
ție, au adresat marilor puteri che
marea să mențină „spiritul Trata
tului de la Moscova".

La discuția generală în proble
ma dezarmării generale și totale au 
luat, de asemenea, cuvîntul repre
zentanții Federației Malayeze, Ira
nului, Libanului și Turciei.

Reducerea ajutorului S.D.A. pentru străinătate
WASHINGTON 7 (Agerpres).
Senatul S.U.A. a adoptat miercuri 

noaptea un amendament de com-

Cairo, imamul urmează să se in- 
tilnească cu 
revoluționar

membrii Consiliului 
din Oman.

ANKARA. Agenția Associa
ted Press anunță că la Ankara au 
luat siîrșit lucrările celei de-a 
14-a sesiuni a Comitetului militar 
al pactului C.E.N.T.O. La lucrările 
sesiunii au participat reprezentanți 
ai statelor majore ale Iranului, 
Pakistanului, Angliei, Turciei și 
S.U.A. In comunicatul dat publi
cității la închiderea lucrărilor, se 
spune că participanții la sesiune 
au examinat planurile militare ale 
C.E.N.T.O. și au aprobat progra
mele de pregătire militară ce ur
mează să fie înfăptuite piuă in 
1965.

producția petrolie-

O

La frontiera algero-marocană 
domnește liniștea

RABAT 7 
Ministerul 

oului a anunțat că miniștrii afa
cerilor externe ai țărilor membre 
ale 
se 
va

(Agerpres).
de Externe al Maro-

Organizației Unității Africane 
vor îiAruni în conferința care 
discuta problema reglementării 
cale pașnică a conflictului depe

frontieră algero-marocan, între 18 
și 20 noiembrie, la Addis Abeba.

După cum se știe, în vederea 
pregătirii acestei conferințe, la

Rabat se află președintele Organi
zației unității africane și ministru] 
de externe al Senegalului, Doudou 
Thiam, precum și ministrul de ex
terne al Ghanei, K. Botsio.

Pe de altă parte, potrivit agen
țiilor de presă, hotărîrea conferin
ței de Ia Bamako privind înceta
rea focului de la granița dintre 
Maroc și Algeria este efectivă. 
De-a lungul graniței dintre cele 
două state domnește deplină li
niște.

5

ZANZIBAR. Ministrul comerțului 
și industriei al Zanzibarului, I. 
Saleh, a anunțat că drapelul na
țional al Zanzibarului, de culoare 
roșie cu un cerc verde, va fi ar
borat, pentru prima dată, la 10 de
cembrie a.c„ cînd această insulă 
se va proclama independentă.

LONDRA.
ră a Orientului Mijlociu în pri
mele nouă luni ale acestui an a 
crescut cu 10,5 la sută în raport 
cu perioada corespunzătoare a a- 
nului 1962, se spune într-un raport’ 
al „Biroului de informații în do
meniul petrolului" din Londra. 
Producția totalizează 253,5 mili
oane tona de produse petrolifere 
față de 229,4 milioane tone în 
anul trecut. Kuweitul rămîne pri
ma producătoare de petrol 
această parte a lumii, urmată 
Arabia Sajtdită, Iran și Irak;

promis propus în comun de lideri 
ai reprezentanților în Senat a ce
lor două partide — democrat si 
republican — în legătură cu legea 
privind ajutorul S.U.A. pentru 
străinătate.

Potrivit agenției Associated Press, 
amendamentul reduce cu încă 50 
milioane dolari suma prevăzută 
pentru așa-numitul ajutor pentru 
străinătate.

După cum se știe, legea propu
să inițial de administrația Kennedy, 
trecînd prin Camera Reprezentan
ților și prin Comisia senatorială 
pentru probleme externe, a fost 
treptat redusă.

-=O

In Canada se vor amplasa 
baze atomice americane

din
de

au

CAIRO. Imamul Omanului a 
sit la Cairo unde va petrece 
teva zile înainte de plecarea 
în Sudan, continuindu-și apoi 
zita In țările arabe. Imamul
mează să viziteze Tunisia, Alge
ria, Marocul unde va avea intre- 

f vederi cu persoane oficiale. La

so
ci- 
sa

vi- 
ur-

CAIRO. — La 6 noiembrie
Început la Cairo tratativele eco
nomice dintre R.A.U. și Kenya. 
Postul de radio Cairo relatează că 
aceste tratative au in vedere stu
dierea posibilităților de dezvoltare 
a cooperării economice și tehnice 
Intre cele două țări și pregătirea 
unui acord comercial S-a anun
țat, de asemenea, că s-a hotărît 
înființarea la Nairobi, a unui cen
tru arab pentru schimburi comer
ciale.

OTTAWA 7 (Agerpres).
In cadrul unei ședințe a Comi

tetului parlamentar special pentru 
problemele militare, ministrul de 
război al Canadei. Hellyer, a de
clarat că în tară se fac pregătiri 
în vederea amplasării armei nu
cleare americane. El a spus că au 
și fost amenajate rampe speciale 
pentru lansarea proiectilelor .,Во- 
таге” care au focoase nucleare, 
precum și depozite pentru această 
aripă'.

După cum a 
nuare ministrul. 
Шаге urmează
șamente speciale ale forțelor mili
tare aeriene ale S.U.A. pentru paza 
acestui armament.

declarat In contl- 
la două baze mi

să sosească deta-
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