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• Adunarea festivă de la Ulan В a tor
• CONGO: La Stanleyville continuă luptele; Poziții de condamnare 

a intervenției forțelor belgiene
• Instituirea legii marțiale în Saigon
• Declarația ambasadorului Maxwell Taylor
• In vederea întâlnirii forțelor politice din Yemen

Noi succese 
întrecerii 

ііжиіііі Miliției
Pe baza rezultatelor obținute în 

luna noiembrie, pînă în dimineața 
zilei de 26, în depășirea sarcinilor 
de plan, pe primele locuri în între
cerea socialistă se situează colecti
vele următoarelor exploatări:

Față
Exploatarea gaja.

meat

Angoasa 102,7% 101%
Vulcan 102,2% 100 %ț
{tnpeni 100,7% 98%
Uricani 100,4% 99%
Petriia 100,2% 97%

Dintre sectoare, locurile de frunte
sînt ocupate de:
Sectorul II Vulcan 113% 110%
Sectorul IV Aninoasa 108% 108%,
Sectorul 11 Lupeni 107% 104%
Sectorul 1 • Uricani 105% 103%
Sectorul III Petriia 102% 98%

Cărbune peste plan
Minerii de Ia Aninoasa continuă să 

obțină noi succese în sporirea pro
ducției de cărbune. In perioada 1—26 
noiembrie, din abatajele acestei ex
ploatări fruntașe au fost extrase 
peste prevederile planului mai mult 
de 1 500 tone de cărbune. Această 
cantitate se adaugă la cele 21000 
tone de cărbune extrase în plus de

Evidențiatele secției
In secția de boiange- 

rie și curățătorie chi
mică din cadrul coope
rativei „Deservirea" din 
Lupeni lucrează un co
lectiv mic dar harnic. 
Din acest colectiv, con
dus de maistrul Răduț 
Ioan, fac parte și tine
rele muncitoare Drăgan 
Maria și Lăcătuș FIo- 
rica.

Cele două tinere au 
pătruns în tainele mese
riei și lucrează cu price
pere contribuind la înde
plinirea planului secției. 
Ele obțin frumoase re
zultate în muncă, ca și 
tovarășele lor Abraham 
Lia. Uncioiu Emilie și 
Moldovan Margareta, e-

Pe șantiere

Cum folosim efectivele ?
In situația existentă în prezent 

pe șantiere, cînd se fac eforturi 
serioase în vederea lichidării ră- 
mînerii în urmă la capitolul pre
dări de apartamente, se impune ca 
fiecare om să fie folosit cît mai 
chibzuit în procesul de producție. 
Cum rezolvă șantierele această ce
rință ?

Ne-am deplasat pe trei șantiere 
— Petriila, căminul Institutului de 
mine și șantierul Livezeni.

La Petriia...
...Obiectivul către care ne-am 

îndreptat în primul rind atenfia a 
fost centrala termică nr. 2, lucra
re care a „lîncezit" multă vreme 
și care a polarizat în juirul ei tot 
felul de discuții. Semnalele de a- 
Iarmă trase pentru această lucra
re n-au fost în zadar. Echipele 
constituite aici din oameni ai șan
tierului și oameni transferați de 
la alte unități își știu fiecare lo
cul lor și lucrul precis pe care îl 
au de făcut. Nimeni nu umblă fără 
rost. Concluzia centrala termică 
nr. 2 a intrat în probele tehnolo
gice la cald cu 5 cazane, deci lo
catarii din blocul E 2 au căldură, 
iar la blocurile în finisaj se poate 
lucra avînd asigurate condițiile 
pentru lucru pe timp de iarnă. Sînt

pe graficul 
minerilor
minerii de aici în 10 luni ale anu
lui. Cu excepția sectorului I, toate 
celelalte sectoare productive ale mi
nei Aninoasa și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile planului lunar la zi. 
Se remarcă în mod deosebit acti
vitatea sectorului IV. Minerii din 
abatajele acestui sector au asigurat 
prin munca lor însuflețită, ritmici
tatea realizării planului pe sector. 
In fruntea întrecerii se situează bri
găzile minerilor Ianc Victor, Stan 
Gheorghe și Rădoi Gheorghe care 
lucrează cu randamente sporite în 
abataje.

Viteze mari de avansare
Colectivul sectorului III de la mi

na Petriia a extras în fiecare lună 
care a trecut din acest an însemna
te cantități de cărbune în plus. Acest 
lucru a făcut ca planul de produc
ție al sectorului, pe 11 luni ale anu
lui, să fie îndeplinit cu două săp- 
tămîni mai devreme. Cantitatea de 
cărbune livrată peste plan în anul 
curent de minerii de aici depășește 
12300 tone de cărbune energetic. 
De subliniat, de asemenea, faptul că 
pe întregul sector s-a realizat un 
randament mediu cu peste 120 kg 
cărbune pe post mai mare decît cel 
planificat.

Brigăzile minerilor Laszlo Ștefan, 
Cîșlaru loan și Bartok Iosif, aplicînd 
inițiativa „două cîmpuri pe schimb 
și aripă" au reușit să obțină lbriă 
de lună viteze de avansare între 
175—185 m.l.

vidențiindu-se în între
cerea socialistă.

In luna care a trecut, 
colectivul secției din ca
re fac parte cele două 
tinere a îndeplinit pla
nul cu trei zile mai 
devreme și a mai obți
nut și o depășire în 
valoare de 3000 lei.

lucrări — însă — unde echipele 
au fost lăsate fără supraveghere. 
O astfel de lucrare e racordul de 
canalizare de lâ blocul A 1. Aici, 
deși era ora 10 dimineața, oame 
nii discutau despre una, despre 
alta și din cînd în cînd mai arun
cau cite o lopată de pămînt într-un 
șanț. Ori atenția maiștrilor tre
buie să fie îndreptată în mod egal 
asupra fiecărei formații de lucru.

La căminul Institutului 
de mine...

...Am rămas surprinși cînd to
varășul Albu, maistrul responsa
bil de lucrare ne-a spus că are 
prezent la lucru un efectiv de 76 
de oameni. Calmul care domnea 
aici te îndreptățea să cercetezi si
tuația. să vezi cum este folosit 
fiecare om. Animația care trebuia 
să existe la un loc de muncă unde 
'ucrează 76 de oameni se observa 
lumai la etajul trei unde o bri

gadă de zidari executa ultimii me
tri cubi de zidărie. Dar aici nu 
erau mai mult de 20 de oameni 
La etajele inferioare, oamenii ri
sipiți dinir-un capăt la altui pe 
toată lungimea clădirii, în forma
ții de cîte doi sau numai cîte unul 
— în deosebi zidari executau di
ferite operații. Ori există front de 
lucru pentru zidari, mozaicari, tâm

In abataje — o productivitate mai înaltă
Discuții în jurul unei mese rotunde la mina Uricani

■ De la o tonă pe post la 1,556 tone pe post
■ 28 000 tone de cărbune peste plan pe seama depășirii in

dicatorului de productivitate

i *j In jurul mesei rotunde organizate de ziarele „Drumul socialismu- * 
i lui" și „Steagul roșu" s-au strîns cîțiva dintre reprezentanții cei mai ♦ 
i autorizați ai harnicului colectiv de muncă de la mina Uricani: Plic ♦
• Alexandru — secretarul comitetului de partid, inginerul Teslici Nico- ♦ 
ț lae, șeful exploatării, inginerul Ștefan Dumitru — locțiitorul șefului j 
J sectorului I, prim-maistrul miner Mardare Eftimie, din sectorul II, ; 
4 brigadierul Sorescu Constantin, din sectorul I. Fiecare dintre interlo- 4 
4 cutori are multe de spus despre activitatea, experiența, rezultatele și f
♦ preocupările colectivului din care face parte. Muncind cu însuflețire ♦
* pentru traducerea în viață a sarcinii puse de Congresul al Ш-lea al f 
’ P.M.R. privind creșterea productivității muncii în abataje, minerii din *
• Uricani, în frunte cu comuniștii au obținut rezultate care se înscriu J
: printre cele mai bune realizări din cadrul Combinatului carbonifer * 
І Valea Jiului. *
♦ In cele ce urmează redăm o parte din discuțiile purtate. ♦
* . *

Tov. Teslici Nicolae

Realizări 
și perspective

In anii șesenalului producția mi
nei noastre s-a dublat. Mina a cu
noscut o dezvoltare continuă prin 
pregătirea și deschiderea unor noi 
fronturi de lucru și modernizarea 
continuă a procesului de producție. 
Exploatarea s-a extins mult în par
tea nordică unde s-a avansat atît cu 
lucrări de deschideri cît și cu ex
ploatarea stratelor 17—18.

Condițiile diferite de zăcămînt — 
straiele au grosime de 3,5—4 m și 
o înclinare de 3—7 grade — au im
pus găsirea și adaptarea unor so
luții de pregătire și exploatare deo
sebite față de sistemele de exploa
tare folosite în restul minelor din 
Valea Jiului — soluții care să. nece
site un volum cît mai mic de lucrări 
în steril.

Adaptarea unor metode de exploa
tare corespunzătoare pentru Condi
țiile acestui strat ne-a permis să ob
ținem o productivitate din ce în ce 
mai mare. De la randamentul me
diu de circa o tonă de cărbune pe 
post, pe exploatare în anul 1959. am 

plari, instalatori—oameni existent! 
în efectivul șantierului. Se pot al
cătui echipe care să ia îri primire 
un palier și echipe care să se suc- 
eeadă una pe alta în executarea 
operațiilor, dar oamenii lucrează 
imprăștiați. In timp ce unii lu
crează, alții umblă fără rost pe 
scări în sus și în jos. Nu există o 
initate, o sincronizare a efortu
rilor și lucrarea rămîne în urmă.

La șantierul Livezeni...
...Impresia pe care o lasă ■șan

tierul e bună. Echipele sînt judi
cios distribuite la lucrări în func
ție de importanța lor în planul de 
predări. Oamenii știu ce au de 
făcut și nu e nevoie să plece de 
la un loc la altul pentru a . cere 
o lămurire de ordin tehnic sau . să 
umble după scule și materiale. 
Aici comentariul ar fi de prisos.

Concluzia Ia care ajungi este că 
acolo unde există preocupare în 
organizarea echipelor, unde opera
țiile se succed în ordinea impor
tanței și sînt asigurate cu efecti
ve calificate sau necalificate, și 
rezultatele sînt mai bune. Dovadă 
cele relatate de Ia Petriia precum 
și aspectul general al șantierului 
Livezeni, care te întâmpină de la 
intrare cu lucrări în mare parte 
terminate — drumuri, sistemati
zări, finisaje exterioare, alei — 
pentru ca pe măsură ce înaintezi 
mai adînc să găsești animația pro
prie șantierelor. 

reușit să ajungem la o productivi
tate medie de 1,556 tone pe post în 
cele .10'luni care au trecut din acest 
an. Această productivitate este mai 
mare cu 96 kg pe post decît cea pla
nificată. Menționez că media de vîțf 
s-a realizat în luna septembrie din 
acest an cînd s-a înregistrat o pro
ductivitate de 1.630 tone pe post.

Depășirea indicatorului de produc
tivitate ne-a condus anul acesta la 
obținerea .unei producții peste plan 
pînă lă 15 noiembrie de aproape 
28 000 tone de cărbune eocsfficabif.

Pe baza depășirii planului de pro
ducție pe seama creșterii productivi
tății muncii, colectivul minei și-a 
mărit de cîteva ori angajamentul 
inițial luat în întrecerea socialistă 
în cinstea celei de-a 20-a aniver
sări a eliberării patriei. De la 12000 
tone de cărbune, cît s-a angajat să 
dea peste plan pînă la sfîrșitul anu
lui, obiectivul întrecerii a fost, mă
rit Ia 30 000 tone.

Depășirea planului de creștere a 
productivității muncii a contribuit la 
îmbunătățirea simțitoare a întregii 
activități economice a minei. In a- 
ceastă privință vreau să menționez 
numai faptul că în zece luni am rea
lizat o economie de peste 750 000 
lei pe seama reducerii prețului de 
cost sub sarcina planificată.

Ce a stat la baza acestor succese ?
Ca și în celelalte întreprinderi, cu

1958 1959 1960 1961 1962  1963 1964

Cînd există
Unitatea O.L.F. tir. 10 din orașul 

Vulcan, al cărei responsabil este 
Mitrache Nicolae, a fost înzestrată 
recent cu rafturi mobilier nou.
Bine aproviziona®;^eu legume, ră- 
dăcinoase și fructe, unitatea a vîh- 
dut numai în luna trecută păsări în 
valoare de 20 000 lei. 94 tone de 
cartofi și alte produse reușind să-și 
depășească planul de vînzări cu 10 
la sută. Acest succes se datorește 
faptului că gestionarul se preocupă 

ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe 
anul 1964. colectivul minei noastre, 
îndrumat de comitetul de partid, și-ă 
întocmit un plan de măsuri iehnico- 
organizatorice în care au fost în
scrise cele mai importante sarcini 
ce ne-au stat în față pentru asigu
rarea realizării tuturor indicatorilor 
de plan.

Ne-am străduit să facem totul ca 
acest plan de măsuri în care și-au 
găsit locul cuvenit numeroase pro
puneri făcute de către mineri, 'teh
nicieni și ingineri să nu rămînă • un 
simplu petec de hîrtâe. Avînd îndru
marea permanentă din partea comi
tetului de partid, îndeplinirea preve
derilor planului a stat în centrul a- 
tenției conducerii exploatării.

Un loc important în preocupările 
noastre l-a avut asigurarea fronturi
lor de lucru în raport cu cerințele 
sarcinilor de plan sporite de la un 
trimestru la altul și ale angajamen
telor luate în întrecerea socialistă, 
ținînd în același timp seama de 
graficul scoaterii din funcție a undr 
abataje. Pentru aceasta am acordat 
atenție deosebită efectuării lucrărilor 
de deschidere a unor noi orizonturi 
și cîmpuri miniere pentru a avea ‘ tot 
timpul lucrări pregătite și fronturi 
de rezervă în fiecare sector., Acest 
lucqi are o deosebită iraportanjă -de
oarece a constituit principala :'.<jndi- 
tie care ne-a permis să obținem rea
lizări constante din ce în ce măi 
mari, să îndeplinim ritmic plantțl 
tie producție în toate sectoarele1.”*" ‘

Extinderea continuă a mecanizării 
a stat, de asemenea, în centrul aten
ției noastre. Nu s-ar putea spune 
că în această perioadă mina a fost 
dotată cu o cantitate mare de ma
șini și utilaje. Nici nu s-a prevăzut 
acest lucru în planul de dezvoltare 
a minei pe această perioadă. Din 
ceea ce s-a făcut, aș putea dfe men
ționez că la puțul nr. 4 s-au intro
dus împingătoa-re mecanice atît Ia 
suprafață cît-și Ja orizontul 580. . De 
asemenea, s-au introdus împingătoa- 
re mecanice la stația de culbutare

(Continuare în pag, 3-a)

In pagina a Ш-a pu* 
blicăm discuțiile purtate de 
alți participanți la masa 
rotundă.

preocupare
îndeaproape de aprovizionarea rit
mică a unității, de aranjarea cu gust 
a mărfurilor în rafturi și de buna 
deservire a cumpărătorilor. E>e la 
începutul anului și pînă în prezent 
unitatea O.L.F. nr. 10 a vîndut popu
lației mărfuri în valoare de 1405000 
lei, fără a primi nici o redamație 
din partea lor referitoare la deser
vire.

GERGELY OTTO 
, «respondent



я

Stabilirea scopului la lecțiile
de literatura romînă

Сип am predat tabla înmulțiri.
pi împărțirii la clasa a ll-a

BrmSrmd discuția din „Steagul 
foști" privitoare la stabilirea scopu
lui lecției la limba și literatura ro- 
mină arn ’căutat, în articolul de față, 
să expun exemple din care s« des
prinde cum siabilesc scopul lecției.

fâăcă în clasele V—Vili, scopul 
principal al lecțiilor de limba roroî- 
na, urmărește formarea și consoli
darea deprinderilor de exprimare 
«erectă — orală și scrisă — a ele
vilor, in cursul mediu, lecțiile de 
limba romînă urmăresc în mod deo
sebit să-i familiarizeze pe elevi cu 
aautiza textului literar, care le oferă 

sîbîlitatea să înțeleagă și să cu
noască problematica operei literare, 
Să-i aprecieze valoarea artistică, 
pritejuindu-Ie totodată, puternice e- 
rrtdții estetice,

lfi eele ce urmează voi reda unele 
aspecte din predarea istoriei litera
turii rornine la clasa a XI-а. In a- 
ftallîa literară a poeziei „Testament" 
Se Tudor Argliezi, scopul lecției poa
te fi formulat astfel ă) Ciifioașie- 
fea crezului poetic arghezian; b) a- 
pMeierea realizării artistice a poe
tici, sublinierea ineditului expresiei 
poetice argheziene.

Metoda principală de predate a 
Chei astfel de lecții, este conversa
ția înlesnită de faptttl că poezia poa
lă îi citită integral în clasă. Profe
sorul trebuie sS țină seama ей tex
tul poetic arghezian este mai greu' 
de descifrat de către elevi, de aceea 
trebuie să ie orienteze atenția către 
aspectele Importante din cate de pot 
desprinde anumite concluzii de ordin 
estetic.

In analiza literară a dramei „Bal- 
ces«u“ de Cărnii Petrescu, lecția va 
urmări: a) concepția științifică asu
pra istoriei, care stă la baza piesei; 
b) dezvoltarea Sentintenftldr și СОП- 
Vingeriior patriotice ale elevilor, 
prin prezentarea personalității lui

Scrisoare de mulțumire
Dragă redacție

Adesea citesc în ziarul local arti
cole în care se vorbește despre suc
cesele minerilor, constructorilor, ce
feriștilor. Aș vrea, va de data aceas
ta, să se vorbească în cuvinte la fel 
de elogioase, și despre cadrele di- 
daStice. lată de ce inii exprim aceas
tă dorință. Sînt mamă. Copilul meu 
este elev al Școlii generale de 8 ani 
nr. 4 din Petroșani. Are învățătoa
re pe tovarășa Ardeleana Elena. A- 
Căsă el avea o comportare normală, 
hivăța, se iuca, dormea, minca. Deși 
M ocupau de el fi-arn observat ni- 
rfiic ițșil din comun. y Dttcindu-mâ la 
școală, ern aflat de la tovarășa în- 
văfâtoare, că In clasă manifesta e- 
iltrvare. După această discuție in- 
văfâfparea a început să-l observe în
deaproape. La scurt timp m-а sfătuit 
să-l duc la un medic. Specialistul a 
descoperit simptomele unei boit, ca
re netratălă la timp, putea avea ur
mări grave. Hespectlnă tratamentul

Lccforât cu părinții
Dl la uh an la altul crește preo

cuparea cadrelor didactice pentru a 
pune părinții la curent cu unele 
probleme educativ*. In aCCat scop, 
în școli, se organizează lectorate la 
«tete participă un număr însemnat de 
părinți.

La lectora tul cu părinții de la Școa
la medie Petroșani, de exemplu, S-au 
•apus în aeest trimestru cîteva con
ferințe interesante. printre care: „Ro
lul familiei in îndeplinirea educației 
comuniste”, „Să ne cunoaștem copiii 
pentru a-i putea ajuta11. „Regimul de 
muncă și de odihnă al școlarului11, 
„Profilul moral al omului societății 
soeMiste", „Educația morală a co
piilor în familie" și altele.

Bălcescu; c) cunoașterea mesajului 
artistic și ideologic al piesei.

Analiste operelor literare create după 
23 August 1944, cere evidențierea 
acelor laturi ale creației artistice ca
re demonstrează calea nouă luată de 
dezvoltarea literaturii noastre. In 
funcție șl de aceste laturi noi ale o- 
perelor literare create după metoda 
realismului socialist, profesorul îșî 
forrnu'lează scopul lecției.

In cazul unei lecții Introductive la 
o perioada din istoria literata! noas

tre, ca de exemplu „Literatura ro- 
mină în perioada dintre cele două 
războaie rttorttJiale", scopul urmărit 
este: a) cunoașterea condițiilor is
torice și sociale în cadrul cărora s-a 
dezvoltat literatura romînă dintre cele 
două războaie mondiale; b) cunoaș
terea luptei dintre cele două culturi 
manifestată în special pe plan lite
rar ; c) sublinierea rolului P.C.R. în 
îndrumarea și orientarta literaturii 
noastre.

Prin specificul lor, lecțiile intro
ductive, deoarece nu se bazează pe 
o informare prealabilă a elevilor, pe 
cunoștințe asimilate anterior, sînt 
concepute pe baza metodei expune
rii. O lecție de încheiere privitoare 
la activitatea unui scriitor, de exem
plu Mihai) Sadoveanu, are drept 
scop: a) concluzii asupra activită
ții literare a scriitorului In cele două 
etape: înainte și după 23 August 
1944; b) stabilirea trăsâtufildr ma
jore ale creației lui M. Sadoveanu.

Recapitularea materiei la istoria 
literaturii romîne, ia forme diferite, 
efectuîndu-se în cadrul lecției cu
rente, în lecțiile de concluzii și cu 
pfitejiil repetării cunoștirițelâf la

prescris, boala s-a vindecat, iar co
pilul meu, datorită observațiilor și 
recomandărilor învățătoarei și rtiedi- 
culul, a fost redat părinților, școlii, 
societății.

Și acum sînt emoționată tind mă 
gîndesc ce mare bine ne-a făcut to
varășa învățătoare. Pentru faptă sa 
plină de umanism, U mulțumesc, pe 
această cale, din toată Inima. După 
cele petrecute, am convingerea că Și 
pe viitor ații copilul meu tit și cei
lalți elevi tier fi înconjurați Cu a- 
ceeași grijă și atenție de învățătoarea 
Ardeleanu Elena.

ALBU ANA
Petroșani

Cînd unii
Avusesem o ii grea. Muncisem 

scăldat in sudori de dimineața pi
uă la amiază pentru a învinge 
irezistibila încăpățînare a Unui 
Піо/or cn cilindrii bolnavi. Obo
seala mă biruise de-a binelea. 
Mlrtcttm în tăcere, sorbind prelung 
din supa fierbinte și alergam cu 
glnduriie de la un lucru la altul.

Deodată mă trail din toropeală 
un glas plin de asprime.

— Ai rămas cam iii urmă cu 
manierele, tăticule, mă apostrofă 
Adina de fa locul ei. Sorbitul du- 
mitule îmi amintește de acela al 
purcelușilor.

■— ...„îmi amintește de acela al 
purcelușilor". Gram de-a dreptul 
uluit de îndrăzneala ei. Plin de 
rninie am strigat:

— Cum ? De unde ai adus ase
menea expresii, obrăznicătură ? Și 
fără să mai steni pe gloduri i-arn 
plesnit o palmă în obrazul dinspre 
mine. Cu ochii sCăldati hi lacrimi. 
Adina a pus lingura Ungă farfurie 

sfârșitul anului școlar, mai aîes în- 
clasa a Xl-a.

0 astfel de lecție recapitulativă la 
sfîrșitul clasei a XI-а ar putea fi de 
exemplu: „Realismul socialist — 
metodă de creație în literatura noas
tră de după 23 August 1944“. Sco
pul unei asemenea lecții, constă în 
lămurirea noțiunii de realism socia
list pe baza cunoașterii dezvoltării 
literaturii noastre după eliberare. 
Folosind metoda cunoașterii, profe
sorul va consolida cunoștințele teo
retice ale elevilor despre metoda 
realismului socialist, ilustrftidu-le cu 
exemplificări din operele create du
pă 23 August 1944.

Cred că cele arătate în acest arti
col Vor Servi la lămurirea problemei 
ridicate de fov. profesoară C. Stoica 
în pagina de învățămînt a ziarului 
nr. 4688 din 13 noiembrie a. c.

Prof .PURDEA EMILIA
Școala medie Lupeni

Consiliu pedagogic
Recent, colectivul didactic al Șco

lii generale de 8 ani nr. 2 din Pe
troșani S-a întrunit în consiliu pe
dagogic. Cu acest prilej tov. prof. 
PStrășcoiu Elena a prezentat refera
tul „Cunoașterea particularităților de 
Vîrstâ și individuale ale elevilor — 
factor important în reușita procesu
lui instructiv educativ'1 Nivelul refe
ratului. exemplele care-1 ilustrau au 
constituit un valoros schimb de ex
periență pentru învățătorii și profeso
rii prezenți în consiliu.

Notlnd cu atenție explicațiile profesoarei, elevii clasei a IX-a A de la Școala medie din Lupeni se stră
duiesc să pătrundă înțelesul lecției încă de la predare.

zidesc iar alții dărîmă...
șl s-а sculat de la masă. Din pra
gul ușii mi-a aruncat o privire 
încețoșată, dîntlu-mi răspunsul prin
tre suspine:

— La școală am învățat cum 
trebuie să mîncăm. De la tovarășa 
învățătoare. Acolo învățăm toate 
cite пи-ți plac niatale. Apoi a tre-

In ce constă 
greșeala ?

cui în camera de alături să-și 
plingă In singurătate „obrăz
niciți".

— S-a obrăznicit de tot fata 
asta, nevastă. Ta nil ai nimic de 
zis la asemenea răutăți ?

— O fi avind dreptate și ea, 
veni răspunsul. Că doar nu de
geaba merge la școală. Sau crezi 
■că tu al capul mai mare deed o 
școală plină de profesori și învă
țători ?

Gunoștitițele ce se predau în ca
drul aritmeticii la clasa a ll-a al
cătuiesc conținutul primei etape u 
studiului matematicii și constituie 
baza predării acesteia în clasele ur
mătoare .

Prin modul cum este predată arit
metica, trebuie să dezvolte inteligen
ța. voința și imaginația copiilor. 
Elin punct de vedere Instructiv se 
transmit o serie de cunoștințe și se 
formează o seamă de deprinderi. în 
clasa a ll-a, conținutul principal al 
cursului îl formează concentrul 100 
și toate operațiile cu sutele și zecile 
din concentrul 1 OK) precum și re
zolvarea problemelor care conțin de 
la 1—3 operații. In această clasă 
copiii își însușesc tabla înmulțirii 
și împărțirii, procedeele principale 
ale caiculelor orale.

In însușirea tablei înmulțirii Cu 2 
și 3. predarea era simplă, căci În
mulțirea pînă Ja 20 a fost învățata 
în clasa I, la fel jumătate din în
mulțirea cu 4 a fost însușită tot 
în clasa I. A doua jumătate a 
acestei înmulțiri se află prin proce
deul dublării succesive. Linele difi
cultăți s-au manifestat la însușirea 
înmuițirii celorlalte numere.

La însușirea tablei înmulțirii cu 9, 
de pildă, pe lîngă procedeele obiș
nuite, am aplicat procedeul rotunji 
rii. Calculul cu 9 poate fi înlocuit 
prin calculul cu 10, bineînțeles, cu 
precizarea necesară. Am folosit și 
procedeul comutativității factorilor 
întrebuințînd dreptunghiul divizat în 
pătrate.

Cel mai elementar procedeu de în
mulțire este adunarea repetată a ter
menilor pe grupe (aplicare a pro
prietății asociativității înmulțirii), 
metodă care duce la însușirea și mai 
rapidă a rezultatului.

Materialul principal pentru exerci

Nu-mi plăcea noua întorsătură 
a discuției. Nu-mi plăcea pentru 
că nu acceptam să fiu contrazis. 
Mincarea căpătase un gust de 
cocleală și nu m-am mai putut a- 
propla de ea. Am ieșit să lucrez 
în grădină de unul singur.

<4 doua ei am plecat la școala, 
hctărlt să-i cer explicații învăță
toarei.

Învățătoarea m-a intlmpinat bi
nevoitoare, deși o umbră de doja
na stăruia pe fața-i străbătută de 
încrețiturile virstei.

— De multă vreme mi-ат pro
pus „Să mă cert" cu dumneata, a 
i пае pul ea pe un ton din care nu 
ghiceam dacă-i serios sau glumeț. 
Dumneavoastră, părinții uitați de 
multe ori că la școală copiii iși 
formează deprinderi de conduită 
civilizată pe cate doresc să le in
cludă în viața lor de toate zilele, 
învață să mănînce, fără zgomot, 
să folosească tatimurile corect, 
să-și întindă coaiele aiit cit M 

ții și pentru fixarea tablei împărțirii 
i-au constituit problemele. Ele au 
servit nu numai la perfecționarea 
tehnicii calculului ci și pentru lămuri
rea sensului împărțirii în părți egale 
sau prin cuprindere.

Memorarea tablelor de calcul s-a 
făcut ca rezultat al exercițiilor și 
al multiplelor repetiții ale diferite
lor cazuri din tablă în timpul re
zolvării problemelor și a exerci
țiilor.

In urma metodelor folosite, rezul
tatul n-a întîrziat să se vadă. In 
prezent toți cei 47 de elevi ai clasei 
a il-a de la școala noastră cunosc 
tabla înmulțirii.

Cunoscînd necesitatea practică a 
însușirii înmulțirii, am căutăt să mă 
ocup de fiecare elev în parte. Pen
tru a trezi interesul elevilor spre 
a-și însuși tabla înmulțirii, am or
ganizat un concurs pe rînduri la 
care a participat întreaga clasă. Ini
țiativa a dat rezultate bune. Și de 
data aceasta s-a dovedit că toată 
clasa era stăpînă pe tabla înmulțirii 
și împărțirii, răspunzînd cu siguran
ță ia întrebările puse.

Consider că în acest an am ob
ținut rezultate bune în însușirea a- 
cestui capitol al aritmeticii datorită 
exigenței cu care am urmărit zilnic 
însușirea lui. Din experiența de pî
nă acum am ajuns la concluzia 
că obișnuința de a-și pregăti tot
deauna temele, organizarea șî men
ținerea ordinei în timpul orei, men
ținerea interesului și a atitudinii ac
tive din partea elevilor au fost fac
torii care aU hotărît în bună mă
sură, însușirea tablei înmulțirii și 
împărțirii de către toți elevii.

PATRUNJAN FLORICA 
învățătoare

Școala generală de 8 ani nr. 3 
Petroșani

nu-i stingherească pe alții. Con
vinși de necesitatea , acestor de
prinderi, copiii afung să le impu
nă și părinților. Mai ales acelora 
al căror criteriu, de comportare in
tr-un fel este acaeă șl intr-altul 
in societate. (Acasă mănîncă frip
tura din mină, iar lâ restaurant, 
neavînd deprindere, se chinuiesc 
pînă asudă ca să mănînce corect). 
Asemenea părinți o țin una și 
bună: „ce dacă a zis învățătoarea, 
tu faci cam spun eu. Eu îți dau 
mîncare, eu te îmbrac... Trebuie să 
asculți de mine". Și nu e bine. 
Intre școală și familie trebuie să 
existe o unitate perfectă de ve
deri. Altfel, în timp ce unii zidesc, 
alții, dărimă...

...Ușor "îmbujorată, învățătoarea 
tăcuse de mult. Mă privea cerce
tătoare, căutind parcă să pătrun
dă în frămintările mele.

Trezit ca dintr-o aiureală, i-am 
mulțumit, bilblindu-mâ după fieca
re cuVînt. Aveam dintr-c dată re
velația tuturor greșelilor de care 
mă făceam vinovat, de atita .timp.

N. ARGEȘEANU



în abataje - o productivitate mai înaltă
low. Plic Alexandru

Discuție tn jurai mei mese rotunde la mina Uricanl
Realizări

Orientarea întregului colectiv 
spre obiectivul principal ț&ttnare din pag. l-a)

Sporirea continuă a productivității 
muncii constituie unul din indicato
rii de bază ai planului de produc
ție. De aceea, este și firesc ca rea
lizarea acestui indicator să stea în 
permanentă în centrul atenției orga
nizației de partid.

Comitetul de partid a orientat or
ganizațiile de bază, conducerile teh
nice ale minei și sectoarelor, orga
nizațiile de sindicat și U.T.M. să se 
ecupe îndeaproape de realizarea săr
ăciilor trasate de conferințele regio
nală și orășenească de partid, pri
vind creșterea productivității mun
cii în abataje.

In plenarele sale, comitetul de 
partid a analizat în mai multe rîn- 
iuri preocuparea conducerii exploa
tării pentru aplicarea măsurilor teh- 
nico-organizatorice menite să asigu
re creșterea continuă a productivită
ții muncii. In luna mai, de pildă, co
mitetul de partid a analizat preocu
parea conducerii exploatării pentru 
crearea condițiilor în vederea înde
plinirii planului și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă de că
tre toate brigăzile de mineri. In luna 
august, în cedrul unei plenare lărgi
te eu activul, s-a analizat preocu
parea pentru îndeplinirea planului 
de pregătiri și deschideri. Cu ocazia 
acestor analize s-au creat colective 
formate din cei mai buni muncitori, 
ingineri, tehnicieni care au studiat 
diferite probleme în legătură cu creș
terea productivității muncii.

Un colectiv din care au făcut parte 
și tovarășii Drăgbici Aurel, secre
tarul organizației de bază din sec
torul 1, Miscliie Gheorghe, Cîrciu- 
maru Victor, șefi de brigăzi cu multă 
experiență,' a studiat posibilitățile de 
extindere în sectorul I a metodei „două 
cfaipuri de cărbune pe schimb în

Tov. Kardare SHirrwe

Toiul pentru a asigura minerilor 
condiții bune de muncă

Ca organizatori direcți ai proce
sului de producție, maiștrilor mineri 
le revifle o mare răspundefe în în
drumarea, controlarea șl sprijinirea 
brigăzilor de mineri.

Prime grijă care preocupă cadrele 
medii tehnice la începutul fiecărui 
Schimb este aceea de a veghea la 

. plasarea forțelor de muncă potrivit 
cu cerințele producției. Desigur fie
cărei brigăzi fi este repartizat de 

;către conducerea sectorului un tiu- 
măr de mineri, ajutori mineri și va
gonetari corespunzător locului de 
ffluncâ respectiv. In activitatea prac
tica intervin însă anumite modificări. 
De pildă, într-o brigadă un om se 
poate îmbolnăvi sau intr-un abataj 
pot interveni schimbări în ceea ce 
privește condițiile de zăcămînt, de 
presiune etc. Maistrul miner trebuie 
să dirijeze forțele din schimbul pe 
care-l conduce în așa fel încît să 
asigure desfășurarea normală a pro
cesului de producție 1 abataje.

O sarcină de mare importanță de 
care maiștrii din schimbul în care 
lucrez se ocupă cu toată răspunde
rea este ac.eea de a veghea ca apro
vizionarea brigăzilor de mineri cu 
vagonete goale și materiale să se 
facă în condiții cît mai bune. Este 
limpede pentru toată lumea că fără 
a avea în permanență material pen
tru executarea armării, fără asigu
rarea unui număr corespunzător de 
vagonete goale, pentru transportul 
cărbunelui, brigăzile de mitieri nu 
pot . să-și realizeze planul zi de zi.

Nu este tot una dacă brigada de 
mineri are materialele necesare în 
apropiere sau la distanță mare. De 
pildă., pînă nu de mult brigada con
dusă de Cazan Stelian era nevoită 
să se aprovizioneze cu materiale de 
la o distanță de circa 500 m. Am 
propus conducerii sectorului să re
partizeze doi muncitori din regie în 

fiecare aripă de abataj cameră”. Un 
alt colectiv din care au făcut parte 
tov. lila Cornel, Burtea Niță, Ște
fan Nicolae, Dragomir lancu și aiți 
șefi de brigăzi a studiat posibilită
țile de extindere a acestei inițiative 
în sectorul H.

Prin aplicarea în practică a mă
surilor propuse de aceste colective 
s-a reușit ca metoda amintită, care 
conduce la obținerea Unei producti
vități ridicate în abatajele cameră, 
să fie însușită și aplicată de majo
ritatea brigăzilor de mineri de la a- 
bataje.

Organizațiile de bază din sectoa
rele I, II și ІІІ au analizat în decursul 
acestui an problemele productivității 
muncii sub cele mai, diferite aspecte. 
De pildă, nu de mult organizația de 
bază din sectorul III a analizat cum 
se ocupă Conducerea sectarului de 
aplicarea măsurilor tehnico-organiza- 
torice. Organizația de bază din sec
torul 11, constatînd că unele brigăzi 
nu-și realizează ritmic planul de 
producție, a analizat, încă din pri
mul trimestru, cauzele care frînează 
obținerea unor randamente mai mari 
în abataje.

Membrii de partid și muncitorii 
înaintați fără de partid din nume
roase brigăzi cum sînt cele condu
se de Pop Gavrilă. , Nâsălean Mi
ron, Ilin Cornel și altele desfășoară 
o susținută muncă de lămurire cu 
cei din jur pentru întărirea discipli
nei. In aceste brigăzi, spre cinstea 
lor, nu există absențe nemotivate, 
întîrzieri, încălcări ale dispozițiilor 
maiștrilor sau șefilor de brigăzi, a- 
hateri de la normele de tehnica se
curității.

Ar fi greșit să limităm preocupa
rea pentru creșterea productivității 
muncii la aceste cîteva forme ale 

sprijinul îmbunătățirii aprovizionării 
acestui loc de muncă. Brigăzii i s-a 
asigurat acest material la aproxi
mativ 100 m de abataj. îndată ce 
s-a făcut acest lucru s-a obținut o 
îmbunătățire a rezultatelor obținute 
ca urmare a faptului că minerilor 
Ii s-a creat posibilitatea să. foloseas
că din plin timpul de lucru in abataj.

Datorită măsurilor tehnice luate 
de conducerea sectorului, muncii po
litice de masă desfășurate de comu
niști peiltru mobilizarea întregului 
colectiv la realizarea sarcinilor de 
producție, în sectorul nostru toate 
brigăzile de mineri iși îndeplinesc 
în general planul de producție cu 
regularitate. Noi tiu avem brigăzi 
care să rămînă sub plan mai mult 
de o lună, și aceasta în mod cu to
tul accidental, din cauza apariției 
unor condiții de zăcămînt, presiuni 
etc.

Ocupîndii-ne în mod nemijlocit de 
organizarea și conducerea procesu- 
lui de producție, noi putem să ob-

RUDIC CONSTANTIN, 
șei de brigadă

muncii politice. Un rol important 
în educarea și orientarea colectivu
lui minei noastre spre rezolvarea 
srtcinifcr de creștere a productivi
tății muncii îl are propaganda de 
partid și munca politica de masă. 
Aș vrea să dau și în această privin
ță cîteva exemple.

In cercul de economie concretă în 
oare sfat încadrate cele mal pregă
tite cadre tdfentco-inginerești și șefi 
de brigăzi cu pregătire politică co
respunzătoare, s-au studiai printre 
altele, căile de creștere a producti
vității muticii pe exploatare. Refera
tul prezentat de tovarășul ing. Far

kas Mihai, în legătură cu această 
temă a trezit un viu interes în rîn- 
dul cursanților. Dezbaterile s-au 
soldai ș! cu unele propuneri concre
te privind extinderea mecanizării, 
îmbunătățirea transportului în aba
taje, ridicarea rriveltrftii de calificare.

Agitația vizuală a fost și ea fo
losită într-o măsură tot mai mare 
în acest scop. Numeroase panouri 
arată ce înseamnă creșterea produc
tivității muncii pe exploatare cu 1 
la sută. Alte panouri popularizează 
cele mai bune realizări sau carica
turizează pe unii indisciplinați.

Comitetul de partid a îndrumat, 
de asemenea, comitetul sindicatului 
ca în întrecerea socialistă preocu
parea pentru creșterea productivită
ții muncii să stea în centrul atenției. 
El a orientat organele sindicale, con
ducerile tehnico-administrative ale 
minei și sectoarelor ca în cadrul con
sfătuirilor de producție sa acorde a- 
tenție deosebită îmbunătățirii orga
nizării muncii, îngrijirii și folosirii 
utilajelor, extinderii metodelor a- 
vansate de muncă și altor probleme 
de care depinde sporirea continuă a 
productivității muncii.

servăm cel mai bine și să ne dăm 
seama de ce în condiții de muncă a- 
semănătoafe o brigadă obține reali
zări mai bune decît alta. In muncă 
mea obișnuiesc ca în astfel de ca
zuri să pun față în față realizările 
obținute, să îndrum minerii din 
brigăzile cu rezultate mai slabe să 
învețe de la cei cu realizări mari. 
Lunile trecute, de exemplu, brigada 
condusă de minerul Popa Gheorghe, 
obținea rezultate mai. slabe decît cea 
condusă de Cazan Stelian cu toate 
că aveau condiții de munca asemă
nătoare. Am luat măsuri ca mine
rii din bejgada lui Cazan să împăr
tășească celorlalți din experiența lor.

- In ultimul timp, în brigada lui 
Popa se observă o schimbare în bine. 
Experiența, metodele de muncă ale 
unor brigăzi cum sînt cele, conduse 
de Hrițcan Vasile, Rudic Constantin 
și altele care obțin o productivitate 
medie de 8 -10 tone pe post sînt 
studiate și popularizate de către co
muniști în rindul celorlalți mineri.

MARDARE EFTIMIE, 
maistru miner

și perspective
a vagonetetor, s-a dat în folosință 
funicularul de steril, s-au introdus 
transportoare blindate. Preocuparea 
noastră principală a fost îndreptată 
șpre folosirea cît mai deplină și mai 
eficientă a utilajelor existente.

Printre măsurile cu caracter mai 
deosebit, luate în această privință, 
aș aminti construirea din fondul de 
producție a unui garaj subteran, în 
apropierea locurilor de muncă și in
troducerea locomotivelor cu troici la 
orizontul 580.

Importante s-au dovedit măsurile 
luate pentru concentrarea producției 
la un singur puț de extracție. Aceas
ta a contribuit la reducerea unui 
mare număr de posturi neproductive 
și evitarea strafigulătilor de produc
ție care aveau loc la diferite puțuri 
și plătiuri înclinate, a influiențat po
zitiv transportul de la suprafața mi
nei și a asigurat condiții mai bune 
pentru aprovizionarea brigăzilor de 
mineri cu materiale și vagonete.

Tov. Ștefan Dumitru

Factorii principali
Potrivit sarcinilor de plan, pentru 

sectorul nostru s-a prevăzut să ob
țină anul acesta o productivitate me
die de 2,450 tone pe post. Realizările 
obținute de la începutul anului au 
întrecut însă cu mult prevederile 
planului. Lună de lună, colectivul 
sectorului 1 a obținut o productivi
tate medie intre 2,700—2,910 tone pe 
ppsi, ceea ce i-a permis să extragă 
peste plan aproape 18 000 tone de 
cărbune cocsificabit. . ,

Printre factorii care ne-au permis 
să obținem aceste rezultate aș men
ționa doar cîțiva, pe c’are-i consider 
mai importanți. Unul din aceștia este 
dotarea brigăzilor de mineri cu uti
laje moderne. Introducerea perfora
toarelor roto-percutante la toate bri
găzile a contribuit într-o mare mă
sură Ia creșterea productivității prin 
scurtarea timpului de batere a gău
rilor. De asemenea, introducerea 
transportoarelor blindate intr-un nu
măr de abataje a permis minerilor 
din aceste abataje să reducă simți
tor timpul de evacuare a cărbunelui.

Prin îmbunătățirile de ordin teh
nic cjye au contribuit la obținerea 
unor randamente sporite menționez 
și introducerea unor ventilatoare de 
mare capacitate șî îmbunătățirea ilu
minatului în abataje.

Repartizarea judicioasă a forțelor 
de rriuncă constituie una din pro
blemele cheie de rezolvarea căreia 
depinde în mare măsură îndeplinirea 
planului de producție și obținerea 
unei productivități ridicate. Colecti
vul de conducere el sectorului a ur
mărit cu perseverență ca brigăzile 
de mineri să aibă o compoziție cît 
mai omogenă, să înlăture cazurile 
ca o brigadă să fie formată numai 
din mineri cu cea mai înaltă califi
care, iar alta cu oameni mai slab 
pregătiți. Noi am combătut cu ho- 
tărîre tendința unor brigadieri de a 
aduna în jurul lor numai mineri din

DRAGHICl AUREL, 
șef de brigadă

In momentul de față conducerea 
tehnică, întregul colectiv al minei se 
frămîntă pentru găsirea de noi căi și 
posibilități de creștere a productivi
tății muncii, care să permită înde
plinirea și depășirea sarcinilor spo
rite Ce ne revin în anul viitor.

Pe baza experienței acumulate ne 
preocupăm de asigurarea fronturilor 
necesare, prin pregătirea unor noi 
panouri în stratele 17—18, efectua
rea unor lucrări m’enite să ducă la 
îmbunătățirea alimentării cu aer com
primat și energie electrică, construc
ția unui plan înclinat, extinderea fo
losirii transportoarelor blindate, In
troducerea mecanizării la rampele 
puțului nr. 4 de la orizontul 500.

Am deplina convingere că sarcina 
sporită de creștere a productivității 
muncii, prevăzută pentru anul viitor, 
va fi realizata în întregime la mina 
noastră. Rezervele în această pri
vință sînt mari. Valorificarea lor de
pinde de hărnicia, priceperea și en
tuziasmul întregului nostru colectiv.

cei mai buni, în timp ce în alte părți 
se duce lipsă de" тіпеяі cu o califi
care înaltă.

Vreau să mai adaug că la indi
cația biroului organizației de bază 
de partid din sectar membrii și can
didate de partid au fost repartizați 
în așa fel incit munca politică să 
poată cuprinde, toate locurile de mun
că, pe fiecare din cele trei schim
buri. Tot în legătură cu folosirea 
forței de muncă trebuie să amintesc 
și . faptul că ne-ат îngrijit în • per
manență de respectarea strictă a. nu
mărului de posturi planificate, folo
sind în fiecare brigadă și toc de 
muncă numai afîția oameni cîți erau 
necesari. In atenția noastră a stat 
șî extinderea metodelor de lucru ca
re au dovedit in mod practic că asi
gură o productivitate sporită. Meto
da „două cîmpuri de cărbune pe 
schimb din fiecare aripă de abataj” a 
fbst însușită și aplicată cu sifcces de 
către brigăzile conduse de minerii 
Cîrciumaru Victor, Pînzaru Alexan
dru, Năsălean Miron. Mora Grigo- 
re și alții. In ultimul timp s-a ex
tins la toate cele 9 brigăzi care lu
crează in abatajele cameră și meto
da de a se extrage .cîte o fișie fron
tală la fiecare abataj cameră înainte 
di: prăbușire, ceea ce contribuie la 
creșterea simțitoare a randamentelor 
și economisirea materialului lemnos 
și exploziv.

La aplicarea metodelor înaintate 
și obținerea unor randamente mari 
în abataje contribuie în mare măsu
ră îndrumarea tehnică concretă, spri
jinul operativ și eficient acordat bri
găzilor de mineri de către ingineri 
și tehnicieni. In sectorul nostru fie
care .cadru tehnic s-a angajat ca în 
afara sarcinilor curente să acorde 
asistență tehnică unei brigăzi sau 
două. Toate brigăzile se bucură ast
fel de un sprijin apropiat din partea 
tehnicienilor.

TESLICI NICOLAE, 
șeful exploatării
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GENEVA

Ciclu de conferințe cu tema : 

„Dezvoltarea economică 
a Romîniei“

GENEVA 26 (Agerpres).
La invitația Institutului universi

tar de înalte studii internaționale, a 
sosit la Geneva Costin Murgescu, 
membru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, director adjunct al Ins
titutului de cercetări economice, spre 
a ține un ciclu de conferințe cu te
ma : „Dezvoltarea economică a Ro- 
mîniei".

La conferințele ținute în zilele de 
23, 24 și 25 noiembrie a asistat un 
numeros public, format din cadre u- 
niversitare, studenți, ziariști, funcțio
nari internaționali etc.

Populația R. P. Polone
VARȘOVIA 26 (Agerpres).
La 30 septembrie a.c. R.P. Polo

nă avea 31 270 000 locuitori, iar în 
capitala țării, Varșovia, trăiesc în 
prezent aproximativ 1 241 000 de per
soane.

In vederea întâlnirii 
forțelor politice 

din Yemen
SANAA 26 (Agerpres).
Citind surse din Sanaa, agenția 

Associated Press transmite că din 
capitala Yemenului a plecat pe calea 
aerului un grup de delegați ai gu
vernului republican în vederea parti
cipării la întîlnirea cu reprezentan
ții forțelor regaliste, fixată pentru 
data de 30 noiembrie, într-o locali
tate de la granița cu Arabia Saudi- 
tă. In acest fel, recenta știre infirmă 
o serie de comentarii și aprecieri, 
care puneau sub semnul întrebării 
realizarea acestei întîlniri.

După cum transmite aceeași agen
ție, guvernul Yemenului, după dis
cuții care au durat 10 zile, a ela
borat un plan definitiv care va fi 
prezentat la masa tratativelor. Pla
nul prevede menținerea în continua
re a actualului regim republican.

In câteva
BRASILIA. — La Brasilia s-a 

anunțat că președintele Bra
ziliei, Castelo Branco, a semnat 
miercuri noaptea, un decret pentru' 
o intervenție a trupelor federale în 
statul Goias, In cercurile guverna
mentale se semnalează că, în ur
ma acestui decret, guvernatorului 
statului Goias, Mauro Borges, nti-i 
rămîne altceva decît să-și prezin
te demisia.

■ DELHI. — Camera Populară 
a Parlamentului indian a aprobat 
miercuri în unanimitate politica ex
ternă a guvernului condus de Lai 
Bahadur Shastri. După cum s-a 
mai anunțat, dezbaterile în aceas
tă problemă au început luni în 
Camera Populară.

TOKIO. Ministrul Afacerilor 
externe al Indoneziei, Subandrio, 
a sosit miercuri Ia Tokio, într-o vi
zită de șase zile, cu prilejul că
reia va avea întrevederi cu noul 
prim-ministru japonez. Eisaku 
Sato.

VARȘOVIA. — După cum anun
ță agenția China Nouă, la 25 no
iembrie a avut loc la Varșovia cea 
de-a 123-a întîlnire dintre ambasa
dorii R.P. Chineze și S.U.A. Cele 
două părți au anunțat că viitoarea 
întîlnire va зѵеа loc la 24 februa
rie 1965.

NEAPOLE. Potrivit relatări- 
rilor agenției A.N.S.A., un grup de 
huligani neofasciști au tras miercuri
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Adunarea festivă
ULAN-BATOR 26 (Agerpres).
La 26 noiembrie a avut loc la Ulan- 

Bator o adunare festivă cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a Republi
cii Populare Mongole. Adunarea a 
fost deschisă de J. Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., preșe
dintele Consiliului de Miniștri. Apoi 
J. Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular a prezentat un 
raport.

Proclamarea Republicii Populare 
Mongole, a spus vorbitorul, a cons
tituit un rezultat logic al victoriei 
Revoluției populare antiimperialiste 
și antifeudale, înfăptuită sub condu
cerea Partidului Popular Revoluțio- nismului.

Instituirea legii marțiale 
în Saigon

SAIGON. 26 (Agerpres).
Joi a fost publicat la Saigon un 

decret confirmi,nd instituirea legii mar
țiale în Saigon și purtînd semnătura 
șefului statului Phan Khac Suu. Deși 
această măsură a fost luată încă de 
miercuri seara, după violentele de
monstrații studențești, joi au mai avut 
loc în diverse părți ale orașului mi
tinguri, la care s-a cerut înlăturarea 
actualului guvern sud-vietnamez con
dus de Huong.

Se anunță, de asemenea, că la ce
rerea studenților din Saigon funera
liile celor trei budiști uciși în cursul 
incidentelor de miercuri au fost amî- 
nate pentru vineri dimineața. Cu pri
lejul funeraliilor se așteaptă să izbuc
nească noi demonstrații. Corpul unuia

Declarația ambasadorului Maxwell Taylor
WASHINGTON 26 (Agerpres).
Joi a sosit la Washington genera

lul Maxwell Taylor. ambasadorul 
S.U.A. la Saigon, care, după cum 
transmite agenția U.P.I., „urmează 
să participe împreună cu înalte ofi
cialități americane la o trecere în 
revistă a situației din Vietnamul de 
sud". Intr-o declarație făcută cores
pondenților de presă ia sosirea pe 
aeroport el a spus că „elementul 
cheie al situației din Vietnamul de

rindupi
focuri de armă asupra locuitorilor 
satului Visciano di Nola. aflat în 
apropierea orașului Neapole, care 
manifestau pe străzile satului în 
favoarea realegerii primarului lor. 
Două persoane au fost grav răni
te. A fost deschisă o anchetă.

BUDAPESTA. — Agenția M.T.I. 
anunță că întreprinderea de comerț 
exterior „Nikeks" din Budapesta a 
semnat un acord cu o firmă italia
nă potrivit căruia întreprinderea 
ungară va achiziționa din Italia o 
fabrică complet utilată pentru pro
ducția de porțelan.

NICOSIA, — Galo Plaza Lasso, 
mediatorul O.N.U. în Cipru, a a- 
vut miercuri după-amiază o ulti
mă întrevedere cu președintele Ci
prului, Makarios. Cu acest prilej 
au fost discutate o serie de aspec
te ale problemei cipriote pe care 
mediatorul O.N.U. intenționează 

să le prezinte secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, cu ocazia 
dezbaterii problemei cipriote în 
cadrul Adunării Generale a O.N.U.

MANILA. La Manila a fost dat 
publicității bilanțul definitiv al vic
timelor înregistrate în urma rava
giilor provocate de taifunul Loui
se, care s-a abătut săptămîna tre
cută asupra regiunilor de centru 
și de sud ale arhipelagului filipî- 
nez. Potrivit cifrelor, 567 de per
soane și-au pierdut viața și 306 434 
au rămas fără adăpost.

de la UI an Bator
nar Mongol în frunte cu înflăcăratul 
revoluționar Suhe-Bator. Referindu-se 
la problemele construcției desfășurate 
a socialismului, el a subliniat ritmul 
rapid de dezvoltare al economiei ță
rii.

Credincios marxism-leninismului și 
liniei generale a mișcării comuniste 
internaționale — a continuat rapor
torul — P.P.R.M. va depune și pe 
viitor toate eforturile în vederea în
tăririi prieteniei și unității țărilor sis
temului mondial socialist, a coeziu
nii rîndurilor mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale în nume
le triumfului socialismului și comu- 

dîntre tinerii budiști uciși a fost de
pus în clădirea unei instituții, la in
trarea căreia a fost lipit un comuni
cat al Asociației tinerilor budiști. In 
comunicat i se cere șefului statului 
să asiste personal la funeralii. In 
caz contrar ar putea decurge con
secințe grave. Se cere, de asemenea, 
demisia guvernului, „care a ordonat 
poliției să intervină împotriva de
monstranților neînarmați".

înaltul Consiliu Național sud-viet
namez s-a întrunit în noaptea de 
miercuri spre joi pentru a analiza 
situația critică din Saigon. Unii din
tre membrii consiliului, anunță din 
surse informate agenția U.P.I., au 
formulat critici deschise la adresa 
primului ministru și membrilor gu
vernului.

sud îl constituie stabilitatea guvernu
lui local", adăugind că guvernul a- 
meriean va continua să acorde regi
mului de la Saigon ajutorul care 
„să-t permită să se mențină la pu
tere".

CATASTROFĂ MARITIMĂ
NEW YORK 26 (Agerpres).
Pachebotul izraelian .,Shalom", cu 

un deplasament de 24 500 tone și 
petrolierul norvegian „Stolt Dagali" 
de 12 700 tone s-au ciocnit în noap
tea de miercuri spre joi la intrarea în 
portul New York. Petrolierul s-a rupt 
în două, partea din spate scufun- 
dîrtdu-se imediat. I.a rîndul lui, pa
chebotul izraelian a suferit grave a- 
varii. dar s-a putut înapoia prin mij
loace proprii în portul New York.

Un număr de 26 marinari aflați 
pe bordul petrolierului au puitut fi 
salvați, 9 au murit, iar 8 sînt dați 
dispăruți.

jjEW YORK TIMES"

Despre cauzele tulburărilor 
din Panama

NEW YORK 26 (Agerpres).
Ziarul „New York Times" publică 

un editorial în legătură cu ultimele 
tulburări din Panama în care se spu
ne :

Istoria se repetă în Panama Din 
nou studenții au ieșit pe străzi, flu- 
turînd drapele panameze și strigînd 
„Yankei, plecați acasă!“. Din nou 
garda națională panameză i-a risi
pit făcînd uz de arme, bastoane de 
cauciuc și gaze lacrimogene. Din nou 
problemele lăsate în suspensie pri
măvara trecută pentru a da răgaz 
Republicii Panama și Statelor Unite 
să țină alegeri prezidențiale, țîșnesc 
la suprafață.

Noile demonstrații ne amintesc că 
nimic nu a fost încă reglementat îri-

interurban 322, automat 269.

La Stanleyville continuă lupteleCongo:

STANLEYVILLE 26 (Agerpres).
La Stanleyville și în împrejurimi 

continuă luptele. Aviația guverna
mentală a bombardat ieri seara car
tierele orașului, situate pe malul 
stîng al fluviului Congo și care se 
mai află sub controlul răsculaților. 
Unele unități guvernamentale care 
au încercat să traverseze fluviul au 
întîmpinat o vie rezistență din partea 
răsculaților.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, întreaga populație albă din 
Stanleyville a fost evacuată. Roiul 
pe care și-l atribuiau trupele belgie
ne a fost astfel îndeplinit. Cu toate 
acestea, nu există indicii că aceste 
trupe ar urma să părăsească în cu- 
rînd Congo-ul. Dimpotrivă, agențiile 
de presă anunță că o companie de 
parașutiști belgieni se pregătește să

Poziții de condamnareя

a intervenției forțelor belgiene
0 agresiune tipică

DAR-ES-SALAAM 26 (Agerpres).
Comitetul pentru eliberarea terito

riilor africane care se mai află sub 
jugul colonial, creat de organizația 
Unității Africane, a dat publicității o 
declarație în care „condamnă cu e- 
nergie" parașutarea trupelor belgiene 
în Congo. Declarația relevă că „a- 
ceastă intervenție constituie o agre
siune tipică" împotriva poporului 
congolez.

Guvernul irakian cere 
retragerea forțelor de invazie

BAGDAD 26 (Agerpres).
Intr-o declarație transmisă de pos

tul de radio Bagdad se spune că 
guvernul irakian condamnă inter
venția forțelor belgiene în Congo. 
„Această intervenție armată în Con
go, în momentul în care O.N.U. și 
Organizația Unității Africane se 
străduiau să reglementeze toate pro
blemele, va avea consecințe grele, se 
spune în declarație. Guvernul ira
kian cere retragerea forțelor de in
vazie străine și oprirea amestecului 
străin în Congo, oricare ar fi forma 
lui".

Poziția hotărîtă 
a guvernului sudanez

CAIRO 26 (Agerpres).
Agenția M E.N. anunță că guver

nul sudanez a dat instrucțiuni dele
gației sale permanente la O.N.U. să 
ceara de urgență convocarea Consi
liului de Securitate, pentru a lua în 
dezbatere problema „intervenției im
perialiste în Congo".

Intr-o declarație a Ministerului de 
Externe sudanez, transmisă de postul 

tre Statele Unite și Panama în ce 
privește Tratatul canalului de Pana
ma încheiat în 1903.

Panama va trimite acum o nouă 
delegație la Washington pentru a dis
cuta chestiunea acestui tratat. Iama 
trecută, principala problemă a fost 
cererea panameză ca Statele Unite 
să consimtă la revizuirea tratatului. 
Guvernul american s-a eschivat în
să, fiind de acord doar să „discute", 
„să aibă un schimb de vederi sin
cer", „să ajusteze", dar nu să ne
gocieze.

Fondul chestiunii rămîne cererea 
panameză de respectare a suverani
tății naționale și demnității paname
ze. 

debarpe în orașul congolez Paulis, 
situat la 300 mile nord-est de Stan
leyville. Pe de altă parte, unitățile 
belgiene au început reprimarea crun
tă a răsculaților care au putut fi 
luați prizonieri. Agenția Associa
ted Press relatează despre torturi
le la care sînt supuși aceștia și des
pre execuțiile care au loc foarte frec
vent. Un corespondent al agenției 
United Press International a decla
rat că a văzut parașutiști belgieni 
împușcînd congolezi suspectați de a 
simpatiza cu răsculații.

Stanleyville-ul este complet pustiu, 
transmite agenția France Presse 
Populația congoleză s-a refugiat în 
junglă. Străzile sînt pline de cada
vre de congolezi. Magazinele sînt 
închise și se resimte o acută lipsă 
de alimente și combustibil.

de radio Omdurman, se arată că „gu
vernul și poporul sudanez condamnă 
cu tărie orice intervenție în aface
rile interne ale oricărei țări africa
ne”.

Chemarea Consiliului național 
de eliberare a Congoului

BRAZZAVILLE 26 (Agerpres).
Consiliul național de eliberare al 

Congoului (Leopoldville) a publicat 
un comunicat în care cheamă „toate 
țările prietene și frățești să acorde 
poporului congolez, care luptă pentru 
libertate ajutorul de care are nevoie, 
ca urmare a situației serioase care 
s-a creat în Congo".

Consiliul național de eliberare s-a 
adresat, de asemenea, tuturor patrîo- 
ților congolezi, chemîndu-î „să-și strîn- 
gă rîndurile și să continue lupta no
bilă pentru eliberarea patriei".

PRODRAM DE RADIO
28 noiembrie

PROGRAMUL I. 6,30 Melodii dis
tractive, 7,06 Dansuri de Estradă, 
8,00 Sumarul presei, 8,06 Melodii 
populare, 9,00 Muzică din operete, 
9.30 Formații de muzică ușoară, 10,03 
Cîntece pionierești, 10,20 Din muzica 
popoarelor, 11,00 Piese vocale și ins
trumentale de estradă, 12,03 Soliști 
și orchestre de muzică populară.
14.10 Muzică ușoară de compozitori 
din R.S.F. Iugoslavia, 15,10 Soliști 
ai Teatrului muzical „Gheorghe Di
ma" din Brașov, 16,10 Cîntă orches
tra ansamblului folcloric „Permit s 
al Sfatului popular al Capitalei, 17J6«r 
Cîntă Rise Stevens — arii din ope
rete, 18,00 Pe teme internaționale,
18.10 Muzică ușoară de Radu Șerban, 
19,15 Transmisiunea concertului or
chestrelor de muzică populară și de 
estradă ale Radioțeleviziunii, 21,30 Pro
gram de romanțe. 22,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL ’ II. 8,35 Pagini din 

’operete, 9,03 Cîntece și jocuri popu
lare, 10,00 Muzică ușoară interpre
tată la xilofon, 10,45 Cîntece patrio
tice. 11,30 Soliști de muzică ușoară, 
13,08 Valsuri interpretate de fanfară, 
13,25 Din creația de muzică ușoară 
a compozitorilor noștri, 14,30 Muzică 
din opere, 16,00 Muzică ușoară ja
poneză, 17,10 Piese corale romîneștî. 
18.20 Dansuri din operete, 18,40 „Ce 
frumos e-n sat la noi" — program 
de cîntece și jocuri populare, 19.05 
Muzică de dans. 20,40 Canțonete in
terpretate de Mario Lanza, 21,15 Mu
zică de dans.

Cinematografe
28 noiembrie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Străinul; Republica : Două duminici: 
LONEA: Comoara din lacul de ar
gint : ISCRONI : Doi colonei ; CRI- 
VIDIA : Colegii; PAROȘEN1 : Dra
goste și pălăvrăgeli ;LUPEN1 : Cul
tural : La strada.
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