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Bilanțul primei decade din februarie
Realizările 

industriei locale
■ Lucrătorii de la întreprinderea o- 
rășenească de industrie locală Petro
șani au produs în prima decadă a 
lunii februarie, peste sarcina de plan, 
306. kg vată industrială, 978 tone 
piatră conoasată, atelierul mecanic a 
îndeplinit sarcina de reparații șl con
fecții în proporție de 106,3 la suită. 
La I binale sarcina de plan a fost de
pășită cu 11,7 la sută. Morile de po
rumb din cadrul întreprinderii și-au 
îndeplinit planul în proporție de 109,4 
Ia sută triimițînd comerțului, în to- 

.« tal, 157 tone de mălai.
Pe întreaga întreprindere planul 

producției marfă a fost îndeplinit — 
valoric — în proporție de 102,6 la 
sută.

Primii pe bazin
Realizînd sarcinile de plan în pro

porție de 103,5, minerii din Uri- 
cani ocupă, după prima decadă din 
luna februarie, locul I în întrecerea 
ce se desfășoară între exploatările 
miniere din Valea Jiului. La succe
sul exploatării și-a adus contribu
ția îndeosebi sectorul I care a ex
tras, mai mult decît prevăd sarcinile 
de plan, 634 tone de cărbune. Pentru 
aportul adus la frumoasa realizare 
a sectorului merită а fi evidențiate 
brigăzile conduse de minerii Pînzaru 
Alexandru, Carciumaru Victor, Ti- 
mofte Spiridon, Apostol Vasille, Teo- 
dorescu Stancu și Rudic Constantin.

Locul 1 pe exploatare
Dintre colectivele de la mina Pe

trii a, prin»! loc în întrecere îl o-
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cupă — după cum se poate vedea și din 
clasamentul hărniciei — sectorul II 
oare, în prima decadă a lunii februa
rie, a trimis la ziuă 505 tone de căr
bune peste sarcinile de plan.

— Meritul aparține întregului co
lectiv, ne informa ieri telefonic tov. 
ing. Ștefan, șeful sectorului. Este 
demn de a fi scos.în evidență mor
tul, adus Ia acest succes de către'Șjri- 
g#ffle ce au în frunte pe iffimerii 
Lepădatu Nicol ae, Stăuceanu G^sor- 
ghe, Sidorov Vasile și Cristea nIco- 
lae. Merită a fi subliniată, de ase
menea, îndrumarea permanentă și ca
lificată ce au acordat-o brigăzilor de 
la abataje și pregătiri maiștrii mi
nieri Serea Virgil, Cosma Ernest, 
Kleibel Norbert și Domnișoru Gheor- 
ghe.

[ІЗИИІІ1І №oi[i!i Dimineață de iama Ia Paring. Fotoi N. MOLDOVBAND

Pe baza producției extrase în pri
ma decadă a lunii februarie, în în
trecerea socialistă ce se desfășoa
ră între sectoarele miniere din ca
drul Combinatului carbonifer Va
lea Jiului, primele locuri sînt ocu
pate de:

Sectorul
Față de

plan
Față de 

angajament

II Petrila 109% 109%
I Uricani 107% 105%
11 Lupeni 105% 104%
IV Vulcan 104% 103%
I Petrila 102% 101%
III Lupeni 101% 100%
V Lonea 100% 100%

Pe tema ritmicității producției

De ce a rămas în urmă 
mina Lonea

Cauza ?
nu s-a 

fată de 
ue a

Acfivitatea minei 
desfășurat rit- 

сё a ajuns în 
fi unica exploatare

Minerul David Ioan de la Aninoasa, candidat al F.D.P. în alegerile de 
Is 7 martie, conduce una dintre brigăzile de bază ale exploatării. Brigada 
sa se situează lună de lună în fruntea luptei pentru creșterea productivității 
muncii, pentru cărbune mult și de calitate.

Iaiă-1 în timpul lucrului în abatajul său frontal împreună cu uauT dintre 
ortaci.

Citiți în pagina BV-a
• O.N.U. — Lucrările Adunării Ge

nerale.
• Sosirea delegației sovietice la 

Phenian.
® Prezențe r.ominești — Expoziție de 

artă plastică la Milano.
• Mesajul președintelui Johnson a- 

dresat Congresului.
• Greva docherilor americani a in

trat în cea de-a 31-a zi.
• încetarea din viață a lui Bruno 

Leuschner.
• întrunirea Comisiei O.LI.A. de con

ciliere pentru Congo.
• Comportarea nedemnă a autorită

ților rasiste din Selma.

Intîlniri între candidați
Numeroși muncitori,

fală le
țărani,, inte-

вгоііійшеів gospolăiesii
deni. Locuitorii circumscripției o cu-

lectuali, funcționari și gospodine au 
fost prezenți, în ziua de 10 februarie, 
în sala Constructorul la întîlnirea cu 
tovarășii Ana Colda, artistă emerită, 
candidată în circumscripția electorală 
regională nr 69 și Șorecău Solomon, 
prîm-secretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Petroșani, candidat în 
circumscripția electorală orășenească 
nr 21 Petroșani.

Majoritatea celor din sală își cu
noșteau bine candidați!. E și firesc. 
Afișele care anunță reluarea prezen
tării piesei „Fii cuminte, Cristofor” 
de A. Baranga, avînd în fotografie 
pe artista emerită Ana Colda, inter
pretă a două roluri feminine din a- 
ceastă piesă, pot fi văzute pretutin-
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PE LISTELE DE ALEGATORI I

nosc pe candidata lor și din alte ro
luri pe care le-a interpretat de-a lun
gul anilor de cînd și-a pus talentul 
și puterea de creație în slujba tea
trului minerilor din Valea Jiului.

Luînd cuvîntul, alegătorii au vor
bit cu mîndrie despre realizările din 
orașul și regiunea noastră înfăptuite 
de-a lungul anilor regimului demo
crat-popular. Alegătorii au relevat, 
de asemenea, că au avut loc multe 
transformări în mai bine și în ceea 
ce privește gospodărirea orașului. To
tuși, în această direcție mai sînt mul
te de făcut.

— .Locuiesc pe strada 6 Martie — 
a spus muncitoarea Roșu Elena. 
Strada aceasta, fiind paralelă cu pî- 
rîul Maleia, care traversează orașul, 
trebuie să stea mai mult în atenția 
I.C.O. Ar fi bine să se curețe malu
rile pîrîului și să se interzică arun
carea gunoaielor în acest pîrîu.

Mai mulți alegători au ridicat pro
blema desfundării unor străzi din ju
rul obiectivelor în construcție.

— De la Casa de cultură — a a-

și alegători
ratat funcționarul Pali Alexandru — 
constructorii au săpat un șanț ne
cesar pentru canalizare. Cînd au ter
minat lucrarea, nu s-au gîndit să e- 
vacueze pămîntul rămas de prisos, 
sau să astupe gropile care s-au creat

M. GH1OREANU

Mina Lonea a încheiat anul 1964 
cu o depășire de plan de 25 066 tone 
de"cărbune. S-ă. muncit .deci cu hăr
nicie, cu avînt. Nu același lucru se 
poate spune îhsâ despre activitatea 
depusă la mina Lonea în prima lună 
a- anului '1965; exploatarea a rămas 
în ianuarie datoare economiei rîațio- 
nale.
Lonea 
mic. 
situația
din Valea țiului cu planul nerealizat 
în cursul lunii ianuarie. La nereali- 

. zarea planului au contribuit sectorul
II cu un minus de 393 tone, secto
rul III cu 3 527 tone și sectorul IV 
cu 1 029 tone. Să analizam acum 
cauzele.

In sectorul II nu s-au luat măsuri 
adecvate pentru a se organiza co
respunzător prăbușirea și atacarea 
unor abataje. Ca urmare, sectorul a 
rămas în ultimele zile ale lunii fără 
linie de front. In situația aceasta, 
conducerea sectorului trebuia să pla
seze din plin locurile de muncă în 
cărbune spre a realiza viteze de avan
sare mai mari și a acoperi minusul 
liniei de front. In viitor, conducerea 
sectorului II va trebui să urmăreas
că și să dirijeze abatajele în așa 
fel îneît să asigure linia de front 
minimă necesară realizării ritmice a 
planului de producție.

Conducerea sectorului III știaj încă 
din luna decembrie că sarcinile de 
plan solicită la limita maxjmă. linia 
de front deschisă. Existau posibilități 
de a se pune în funcție un nou aba
taj frontal în stratul 3 blocul VI. 
De asemenea, prin întreținerea la
timp a. unei galerii direcționale s-ar
fi pus în! exploatare . un abataj 
stratul 3 blocul V. Posibilități
erau de atacare a unor locuri

muncă și’ în stratul 5 blocul VI pa
noul vestic, locuri de muncă ce pu
teau fi pregătite cu scopul de a crea 
linia de front de rezerva. Surplusul 
de‘ linie de front era necesar fiindcă, 
se știe, că.orice defecțiune la unele a- 
bataje'în ' funcție, atrage după sine 
ner.ealîzarea planului. Față dc aceas
tă situație conducerea sectorului a 
rămas nepăsătuare, iar ca rezultat 
lucrările în sector au mers mai mult 
la voia întîmplăriî,

Pe lingă faptul că sectorul ui na 
și-a realizat sarcinile de plan la 
cărbune, n-au fost realizate nici lu
crările de pregătiri dealt intr-o pro
porție de 
pregătiri 
lași timp 
știe că p/egatirl la 

fie trainice 
10 ani. Cu 
betonate 
refăcute în

în

77 la sută. Lucrările de 
au fost executate în ace- 
și de calitate slabă. Or, se 
lucrările de

acest sector trebuie să 
pentru o durată de cca. 
toate acestea, lucrările 
luna ianuarie au trebuit 
luna februarie. Pentru remedierea a-
cestor lipsuri, conducerea C.C.V.J. a 
luat măsuri corespunzătoare.

Neritmicitatea producției la mina 
Lonea II se datorește și unor defi
ciențe de organizare. Conducerea mi
nei Lonea II nu a luat cele mai bune 
măsuri organizatorice și tehnice în 
scopul asigurării haldării sterilului 
la-Valea Arsului. Așa se întîmplă că 
la două sau • trei zile de activitate 
în subteran, mina este blocată j cu 
piatră care, fiind trecută Ia puțul

I

în 
măi 

de
(Continuare in pag. 3-a)

a listelor de alegători de la SfatulAspect de la centrul de afișare 
popular al orașului Petroșani,

ішіш ooic uiutaia , cu. 
fiind trecută Ia puțul 

Valea Arsului prin circuitul puțului 
orb 6, îi diminuiază capacitatea . de 
extracție și astfel sectorul III nu pu
tea să-și realizeze sarcinile de plan. 
Același sistem de, haldare l-a ,avut 
mina Lonea II și în anul 1964 dar 
sectorul III a realizat cu 100 tone 
pe zi, în medie, .mai multă producție 
ca în luna ianuarie .cînd.- nu putem 
spune că condițiile - atmosferice au 
fost vitrege. A fost doar un motiv 
să se spună că nu se poate face 
planul la Lonea II fiindcă nu este,pus 
în funcție funicularul de șist, fără să 
mai arătăm că, nepunerea în funcție 
a funicularului nu trebuie să influen
țeze atît de mult calitatea lucrărilor 
de pregătire și. întreținere.

■ Incepînd cu ziua de 28 ianuarie 
1965, funicularul de steril funcționea
ză în condițiuni bune. Se, pune în
trebarea cc va face sectorul III în 
luna februarie ?

Sectorul V a rămas sub plan da
torita neurmăririi din timp a prăbu-

Ing. VLADIMIR GIOSAN
C.C.V.J.

(Continuare in pag. 3-a)
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La ora 

de chimie
La Școala me

die Petroșani, <j- 
rele de chimie se 
desfășoară de obi
cei în laboratorul 
școlii. Aici, elevii 
au posibilitatea să 
prepare, sub su
pravegherea pro
fesorului, diferite 
substanțe chimice, 
însușindu-și astfel 
măi bine proprie
tățile acestora.

Fotoreporterul 
nostru a surprins 
pe elevii clasei a 
JX-a C la o oră 
de chimie. Elevii 
Obweger Angela, 
Bijtuza Rodica și 
Albu Constantin 
(în clișeu) pregă
tesc o experiență.

Л &
*

La panoul de onoare al școlii
De cum intri In holul Școlii gene

rale de 8 ani nr 1 din Petrila privi
rea iți este atrasă de un panou cu 
fotografii din care-ți zimbesc zeci de 
chipuri. Este panoul elevilor fruntași 
la învățătură. Zilnic prin fața aces
tui panou se perindă elevii școlii. 
Unii se opresc mai îndelung in drep
tul lui. alții trec in fugă aruncind 
doar cite o privire. Primii își admiră 
colegii, iar cei care trec in fugă sini 
de fapt fruntașii școlii, cei ale căror 
checuri zimbesc din fotografii. Nu 
s-a opri in fața panoului nicidecum, 
peililu a nu da impresia că se „au- 
toădmiră".

Ciad am vizitai școala, in dreptul 
panoului se afla un grup de elevi. 
Intre ei avea loc o „dispută". Ne-am 
apropiat și am aflat cauza disputei. 
Erau elevii din clasele a VII-a și a 
Vill-a. Fiecare dintre reprezentanții 
acestor clase, susținea că clasa lui 
are mai mulți fruntași la panou. Nu 
știm cum s-a terminat această dis
pută, care or fi avut dreptate ? I Poa
te că pînă la urmă au numărat po
zele și cu asta s-a dat ciștig de cau
ză celor in drept. Cert este insă că, 
despre elevii de la panoul fruntași
lor, vorbesc rezultatele la învățătură, 
notele de 8, 9, și 10 din cataloage.

Tovarășul profesor Niculescu Va- 
sile, directorul școlii, ne spunea că 
le-a venit foarte greu să se fixeze 

asupra elevilor care să fie puși la 
panoul de onoare. ,Jn școala noas
tră sînt mulți elevi buni. Fiecare 
clasă își are fruntașii ei. Qri, panoul 
nostru nu poate cuprinde decît 35 de 
portrete. Așa că..."'. Poate că din a- 
ceastă cauză a pornit și disputa 
dintre elevii celor două clase. Așa-i 
cind suit mulți fruntași f...

De la panoul fruntașilor am notat 
doar cîteva nume, luate la intimpla- 
re: Oaticea Rodica și Căluț Ana din 
clasa a VIII-a A, Crișan Petru și 
Kappl Iosif din clasa a VllI-a B. 
Kalman Felicia dirt clasa a IV-a A, 
Ciheroiu Mihăi din clasa a VI-a A, 
Rusan Traian din clasa a VI-a C și 
Kalapacs Gheorghe din clasa a VI-a 
D. Am luat numele la intirripldre, 
pentru că nu știam care dintre ei au 
note mai mari. Cind am deschis insă 
cataloagele am avut ocazia să ne 
convingem că nu greșisem. Ca toți 
ceilalți elevi, trecuți la panoul frun
tașilor, și aceștia aveau numai medii 
de 9 și 10 pe primul trimestru. Rar 
dacă se mai rătăcea pe ici, pe colo, 
cite o notă de 8.

La plecare am dorit directorului 
școlii să aibă mereu asemenea „în
curcături", iar ca soluție de rezolva
re, mărirea panoului de onoare.

C. COTOȘPAN

Datoria noastră 
de pionier

Datoria unui pionier este în primul 
rînd să învețe bine, să fie disciplinat, 
să ia la fiecare oră notițe în caietul 
maculator, să asculte cu atenție ex
plicațiile tovarășului profesor,

In clasa noastră sînt pionieri buni 
la învățătură ca de exemplu: lor- 
dache Gherghina, Haidu Maria, Po
troacă Viorel, Voicu Teodora și alții.

Pe lîngă acești pionieri, care merită 
laude, mai există și din aceia care 
nu pot fi lăudați. Astfel, pioniera 
Dicu Lucia, care pe trimestrul I nu 
a luat note de trecere la 6 materii, 
are multe absențe nemotivate și note 
miei și pe trimestrul II. Unii pionieri 
vin la școală ou lecțiile nefăcute, ab
sentează de la ore. Printre ei se nu
mără Mațencu Stelian, Hornincaru 
Ion și alții. Pionierul Hornincaru este 
mereu trecut în caietul de observații 
al clasei pentru diferite abateri de la 
disciplină. Eleva Macavei Viorica 
este o pionieră destul de bună la în
vățătură și disciplină dar nu-și scrie 
toate temele, are un singur caiet ma
culator la toate materiile.

Colectivul clasei a Vll-a В dorește 
ca în Viitor să nu mai existe pio
nieri ca cei din exemplele de mai 
sus, dimpotrivă, să fim toți pe a- 
ceeași treaptă, adică buni la învăță
tură, disciplinați, ordonați.

STREJAN IULIANA
elevă în clasa а ѴП-а B, &- 

Școala medie Vulcan

Predarea limbii romîne la secția maghiară
Preocuparea de căpetenie a fiecă

rui-profesor, care predă limba romînă 
la secția maghiară, este de a asigu

ra însușirea temeinică, de către elevi, 
a cunoștințelor lexicale și gramati
cale și de a le dezvolta deprinderea 
de a folosi corect limba romînă atît 
în vorbire cit și în scriere.

Munca de însușire a vocabula
rului cere din partea profesorului o 
pregătire minuțioasă a fiecărei lecții. 
La secția maghiară profesorul de 
limba romînă trebuie să se oprească, 
îndeosebi, asupra cuvintelor care a- 
parțin vorbirii curente, să explice cu 
grijă sensul lor. El va cere elevilor 
să introducă cuvintele noi învățate 
în vorbirea lor. să formeze cu ele 
propoziții legate de realitatea încon
jurătoare, să le scrie și să le pro
nunțe corect, să găsească sinonimele 
lor. Astfel lexicul învățat se va fixa 
în mod trainic și va intra în voca
bularul elevilor.

Desigur, cuvintele mai greu de 
explicat se vor traduce în limba ma
ternă. Totuși, în clasele Ѵ-ѴПІ nu 
trebuie să recurgem prea des la tra

O noua edifie 
a manualelor

Ministerul Invățămîntului a inițiat 
recent, prin Editura didactică și pe
dagogică, o nouă ediție a concursu
lui de elaborare a manualelor școla
re, a metodicelor de predare pentru 
diferite obiecte de studiu, precum și 
а prezentării grafice. Concursul este 
deschis cadrelor didactice din învă- 
țămîntul mediu și superior, specia
liștilor din producție cu preocupări 
în domeniul învățămîntului, artiști
lor plastici și arhitecților. Pentru lu
crările reușite la concurs se vor a- 
corda premii și mențiuni.

Știința — prietena noastrâ
Meîsriufe In ajutorul educării științifice a tineretului 

voL II

Lucrarea dezbate diverse probleme: 
știința îh R.P.R. în plin avînt, ga
laxia și metagalaxia, o mare lege a 
naturii — atracția universală, omul 
asaltează cosmosul, ce este teoria re
lativității ?, reacții termonucleare di
rijate, automatizarea și cibernetica, 
chimia — mare creator, cum au a- 
părut și s-au dezvoltai viețuitoarele, 
deapre viață și moarte, medicala ro-

ducere. deoarece folosirea limbii ma
terne întîrzie procesul de asimilate 
activă a limbii romîne. *

Deprinderea exprimării corecte se 
realizează, în bună parte, prin citirea 
expresivă. Pentru â-i obișnui pe elevi 
cu lectura expresiv,ă, profesorul își 
va începe activitatea învuțîndu-i să 
pronunțe corect cuvintele. Sunetele ă 
și î prezintă dificultăți pentru elevii 
maghiari. De asemenea, ei nu reușesc 
să pronunțe clar vocalele a și e. Pro
nunțarea diftongilor prezintă, de ase
menea, o greutate pentru ețjevii care, 
în majoritatea lor le tratează ca 
două vocale distincte.

Pe lîngă preocuparea pentru o 
pronunțare corectă a sunetelor lim
bii romîne, profesorul trebuie să ur
mărească, în aceiași timp și modul 
accentuării cuvintelor. Aceasta, cu atît 
mai mult, cu cît există deosebiri e- 
sențiale cu privire la locul accentu
lui între limba romînă și cea ma
ghiară. Prin exerciții repetate, făcute 
cu elevii, profesorul ii va obișnui cu 
accentuarea corectă a cuvintelor.

Folosind toate mijloacele de care

a concursului de elaborare 
școlare și a metodelor de predare

Concursul este inițiat în vederea 
îmbunătățirii permanente a conținu
tului științific și pedagogic al ma
nualelor. ca și a prezentării lor gra
fice. Astfel, la manualele școlare des
tinate actualului an de învățămînt, 
au fost adăugate capitole, teme și 
lecții noi introduse în urma sugesti
ilor și propunerilor făcute de oa
meni de știință și cultură, de cadre 
didactice cu o bogată experiență și 
specialiști din diferite domenii, cu 
prilejul concursurilor anterioare.

(Agerpres)
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mînească îmbogățește tezaurul știin
ței mondiale, ereditatea, circulația 
materiei în natură, omul corectează 
planeta, vulcanii și cutremurele de 
pămînt, ferestre spre viitor.

De asemenea volumul mai cu
prinde următoarele materiale: mici 
experiențe distractive, mic dicționar 
de termeni științifici, indice de nume. 

dispune, profesorul de limba romînă 
trebuie să obișnuiască pe elevi cu 
exprimarea corectă și cu interpreta
rea semnelor de punctuație, condiții 
de bază în formarea deprinderii ci
tirii expresive.

Citirea și învățarea pe de rost a 
poeziilor, a unor pasaje din lecturi 
și mai ales citirea model a profeso
rului — obligatorie la secția maghia
ră — îi vor ajuta pe elevi să dobîn- 
dească deprinderi de citire expresivă.

Educatorul trebuie să stabilească 
o strinsă legătură între lecțiile de 
lectură Și lecțiile de limbă, să asi
gure ca lecțiile de- lectură să conso
lideze și să îmbogățească cunoș
tințele de gramatică ale elevilor. Sim
plul fapt de a îndrepta greșeliîe de 
exprimare nu este suficient. Elevul 
trebuie să înțeleagă de ce este bine 
să folosească o anumită formă gra
maticală și nu alta, în ce constă gre
șeala pe care a făcut-o. Atrăgînd de 
fiecare dată, atenția elevilor asupra 
regulii gramaticale care trebuie aplica
tă, vom reuși, cu timpul, să formăm 
la elevi deprinderi temeinice de ex
primare corectă în limba romînă.

Munca susținută a profesorului de 
limba romînă va fi incompletă dacă 
el nu va acorda atenția cuvenită lec
turii în afara clasei. Recomandîndu-le 
să citească lucrări literare clasice și 
contemporane copiii vor înțelege mai 
profund valoarea fiecărui cuvînt. în
drumați cu pricepere și cu perseve
rență, elevii maghiari își vor însuși 
temeinic limba romînă .

prof. PRECUL IRMA
Școala generală de 8 ani nr. 4 

Petroșani

Oră de geografie la clasa a IV-a de la Școala generală de 8 ani din leeronl ♦

Scrisori de la elevi, către elevi

Cum să ne pregătim lecțiile
Pentru ca să obținem rezultate bu

ne la învățătură trebuie să știm cum 
să ne pregătim. In cele ce urmează, 
voi căuta să arăt cum mă pregă
tesc eu.

In pregătire, mă folosesc mai mult 
de manualul școlar. Lecția nu tre
buie citită ca o carte de literatură, 
ci studiată. Mulți elevi cred că lec
ția se învață dacă este citită de mai 
multe ori. Dar, a învăța nu înseamnă 
a citi. Atunci cînd sînt scoși la răs
puns ei nu știu lecția spunînd to
tuși că au învățat. Intr-adevăr, ei 
au citit lecția de multe ori în ca
mera lor de studiu, sau în recreație, 
dar n-au încercat să memoreze nici 
măcar ideile principale. Cum proce
dez eu: mai întîi citesc lecția 
o dată, de la început pînă la sfîrșit, 
apoi iau fiecare capitol în parte și-l 
citesc de mai multe ori pînă l-am 
înțeles. După ce am memorat ideile 
principale din fiecare capitol mai 
citesc o dată paginile respective. Pen
tru a-mi da seama dacă știu sau nu, 
povestec o dată toată lecția cu cu
vinte proprii. Este bine să se scoată 
pe maculator ideile mai importante. 
In felul acesta oricînd vom citi a- 
ceste notițe ne vom reaminti lecția. 
Lecția nu trebuie niciodată învățată 
pe de rost, deoarece nu se păstrează 
mult timp în memorie. Elevul care 
a învățat lecția astfel, scos la tablă, 
nu va ști să răspundă la întrebările 
puse de profesori. De memorat se 
cer doar poezii, definiții, reguli care 
trebuie învățate ca în manual. Unii 
elevi învață pînă seara tîrziu, alții 

își scriu mai întîi temele. Nici unul 
din cele două exemple nu sînt bune. 
Rezolvarea temelor depinde, în pri
mul rînd, de însușirea cunoștințelor. 
Mult mai ușor vom rezolva o pro
blemă la algebră dacă vom învăța 
mai întîi formula.

Lecțiile se pot învăța fie citind cu 
glas tare, fie în gînd. Toate lecțiile 
trebuie învățate chiar dacă ai notă, 
sau sînt ușoare. Scrierea temelor se 
face individual fără „așa-zisul“ aju
tor al părinților. Numai cind ai 1**W 
sit de la școală un timp mai îndelt—-? 
gat trebuie să soliciți ajutorul colegi
lor. Invățînd temeinic putem să fim 
fruntași la învățatuță, să luăm numai 
ndte bune. La noi în școală sînt 
mulți elevi fruntași care își pregătesc 
zi de zi lecțiile. Astfel sînt elevii 
Dreghici Veronica, Todoran Mihai din 
clasa а VIII-a, luhas Paulina, Teo- 
dorescu Georgeta din clasa a Vll-a, 
Purcea Dorel, Lazăr Livia din cla
sa a Vi-a și alții cu care școala se 
mîndrește.

Mai avem însă și elevi care nu 
învață. Astfel sînt: Câți loan, Pavi- 
lionescu loan, Ghelțer Roland. Aceș
tia, cu tot ajutorul primit, nu vor să 
se îndrepte. Colectivul de conducere 
al unității de pionieri, organizația de 
U.T.M. se străduiesc să-i ajute pe a- 
cești elevi ca să obțină medii de tre
cere la toate obiectele.

TINȚARCU SOFICA, elevă, 
secretara organizației U.T.M. 

Școala generală de 8 ani 
Uricani
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ÎNTÎLNIRI ÎNTRE 
CANDIDAȚI ȘI ALEGATORI 

Pitmt fata iii! priAMtit доэдим

De ce a rămas în urmfi 
mina Lenea

(Urmare din pag. l-a)

în

(ISrmare din pag. l-a)

mașini, a devenit

de spus ceva despre 
exprimat dorința ță- 
Gălățan Miron din 

ce duce

urma lucrărilor. De aceea, strada 
paralelă cu Casa de cultură, pe care 
înainte circulau 
impracticabilă.

— Și eu am 
drumuri — și-a 
ranul muncitor
satul Slăfinioara. Drumul 
din satul nostru spre oraș este ne
corespunzător. Ar trebui să facem un 
drum bun. Sătenii vor să pună cu 
toții umărul la ; 
ne este necesar 
sfatului popular.

Ѳ preocupare 
festat alegătorii 
țarea orașului și

această lucrare, dar 
sprijinul din partea

deosebită 
față de 
întreținerea

au mani- 
înfrumuse- 

curățe-

niei. Ei au arătat că este necesar să 
se amenajeze mai multe spații verzi 
în jurul blocurilor și să fie îngrijite 
cele existente.

— Cartierul Carpați este destul de 
mare — a spus mecanicul Cazan 
Gheorghe. In acest cartier trăiesc 
sute de copii. Din păcate ei n-au un 
loc anume unde să se joace, să se 
destindă. Propun, ca îndată ce tim
pul va permite, să se inițieze o ac
țiune 
unui 
teren

In
vîntul tovarășii Ana Colda și Șorecău 
Salomon, care s-au angajat să spri
jine înfăptuirea propunerilor făcute 
în cadrul întîlnirii.

obștească pentru amenajarea 
solar pentru cei mici și a unui 
de joacă.
încheierea întîlnirii au luat cu-

noul cartier
К .

■- \ In mijlocul cetățenilor din
rul Braia erau prezenți tovarășii 
Szuder Wiliam, Pamfilie Gheorghe, 
Bido Card, Dan Vaier, Pușcarju E- 
milian, Bojin Ioan — candidați ai 
F.D.P. în alegerile de deputați pen
tru sfaturile populare. In cadrul în
tîlnirii s-a discutat despre diferite 
realizări gospodărești înfăptuite în 
orașul Lupeni, s-au făcut propuneri 
pentru ca orașul să devină mereu 
mai .frumos. Cetățenii au vorbit cu 
însoțire despre dezvoltarea orașu
lui în anii puterii populare. Ei au 
arătat că în cartier s-a construit o 
școală nouă, un cinematograf, blo
curi cu sute de apartamente confor
tabile, un complex comercial, care ta 
curînd se va deschide. Anul trecut 
aici s-au amenajat numeroase zone 
verzi. Participanții, la întîlnire

cartie- discutat, de asemenea, sarcinile ce 
Ie revin din planul de înfrumusețare 
a orașului întocmit de sfatul popu
lar Lupeni pe anul în curs.

Dovedind grijă pentru copiii din 
cartier, alegătorii Popescu Elena, 
Balint Maria și Nostrai Vasile au 
reliefat necesitatea amenajării unor 
locuri de joacă pentru copii. Alți ce
tățeni au propus să se extindă ilu
minatul public între , blocurile din 
cartier cît și pe Calea Brăii, să se 
repare drumul care duce la Grafit, 
podețele de pe Calea Brăii.

Luînd cuvîntul, candidații Szuder 
Wiliam,
Vaier au arătat că var sprijini pro
punerile făcute cu prilejul întîlnirii 
și se vor strădui ca, alături de cetă
țenii cartierului, să muncească neo- 
bosiți pentru continua înfrumusețare 
a cartierului Braia din Lupeni.

șirii și atacării abatajelor așa că prin 
15-17 ale lunii ianuarie sectorul avea 
în funcție doar un abataj camera cu 
o aripă și două abataje in curățire 
unde se realiza o producție și o pro
ductivitate scăzută. Cu această linie 
de front redusă sectorul a lucrat a- 
proape jumătate de lună. Pentru rea
lizarea planului este necesar să se 
urgenteze deschiderea abatajului nr. 
0 503 și punerea în exploatare 
tului 5 blocul II.

Situația arătată mai sus 
să dea de gîndit conducerilor 
relor vizate dar și conducerii minei 
care a cunoscut situația și nu a luat 
măsurile tehnice și organizatorice ce
le mai eficace în vederea asigurării 
liniei de front active și a celei de 
rezervă, acolo unde aceasta se ia® 
simțită.

Din deficiențele de pină acum se 
pot trage învățăminte corespunzătoare. 
Se impune a se lua măsuri eficiente 
pentru redresarea activității minei, 
pentru a crea toate condițiile ca E. 
M. Lonea să lucreze ritmic, să fie 
în pas cu celelalte exploatări din ba
zin.

a stra-

trebuie 
sectoa-

1 ‘T • ■

In orașul Deva a fost dată de curînd în folosință o nouă clădire 
destinată laboratorului veterinar regional.

Această unitate deservește circumscripțiile veterinare din regiunea Hu
nedoara, care trimit spre examinare diferite probe recoltate din sectoarele 
zootehnice ale unităților agricole socialiste pentru depistarea bolilor infecto
contagioase. De asemenea, se efectuează analize chimice tuturor produselor 
alimentare de origine animală (conserve, mezeluri, pește, lapte, brînzeturi 
etc.), IN FOTOGRAFIE: Exteriorul clădirii laboratorului veterinar regional.

Din scrisorile corespondenților

tehnicieni 
de con- 
recent în

PamfiJie Gheorghe și Dan

Noi apartamente 
în fsnisaj

Colectivul de muncitori, 
și ingineri al șantierului 
strucții din Lupeni a dat
folosință 40 de apartamente cu în
călzire centrală în blocul В 1. La 
terminarea lucrărilor de finisaj și-au 
adus aportul în mod deosebit con
structorii din brigăzile de instalații 
rețele hidrotermice conduse de Com- 
șa Achim și Istodor Vintilă. Prin ter
minarea la timp a instalației termice 
s-au asigurat condiții optime brigă
zilor de zugravi conduse de comu
niștii Ferestrău loan, Berciu Gheor- 

, ghe precum și celor de tîmplari și 
parchetari conduse de Boștină loan 
șî Dumitru Aurel să scurteze eu cinci 
zile termenul de predare a lucrărilor 
ce le-au fost încredințate. Colectivul 
constructorilor s-a mai angajat să 
termine lucrările de finisaj la încă 
40 de apartamente {5înă la data 
5 martie a. c.

La obținerea succeselor și-au adus 
aportul în mod deosebit tovarășii 
Mindreanu Tudar, Răcășan Vasile, 
Palko Ida, Mihăilescu Ana, Oprea 
Iacob, Adămoiu Constantin, Miu 
Constantin de la secția spălare, mun
citorii din echipele conduse de Du
mitrescu Nicol ae, Gyorgy Ștefan, 
Goia Năstase și alții. Muncind cu 
hărnicie și pricepere colectivul nos
tru este hotărit să-și îndeplinească 
și pe viitor sarcinile de plan în 
ritmic și la toți indicatorii.

FOLO.P GEZA 
muncitor

A
У

de

mod

Un bun ce trebuie 
respectat

In vara anului trecut, parcul 
limon Sîrbu“ din Petroșani -— 
transformările ce i s-au adus

Aparate de telecomunicații 
perfecționate

Folosind metode moderne de lucru, 
colectivul uzinelor „Electromagnetica*1 
din Capitală, întreprindere profilată 
în fabricarea de aparate, instalații e- 
lectrice și pentru telecomunicații, a 
adus noi perfecționări produselor. Te
lefonul automat, de exemplu, prin 
modernizarea și folosirea maselor plas- 
tice de diferite culori în construcția 
lui. are un aspect mai plăcut. Sigu
ranța lui în exploatare a sporit da
torită îmbunătățirii discului de apel, 
capsulei receptorului și soneriei, per
formanțele acestuia devenind astfel 
comparabile cu cele mai reușite mo
dele similare cunoscute în tehnică. 
Ea fel, noul telefon antigrizutos fo
losit în exploatările miniere, care are 
o greutate de 20 kg, față de 47 cît 
avea tipul vechi, are acum calități 
electroacustice mult îmbunătățite.

(Agerpres).

VALENTIN CÎRSTO1U 
muncitor constructor

Lucrări
Două noi obiective. Casa de cul

tură și căminul Institutului de mine 
din Petroșani, au început să cunoas
că din nou activitatea.

La căminul institutului, de pildă, 
brigăzi de mozaicari, tîmplari, zu
gravi, instalatori de apă și calori- 
feriști, eșalonați pe frontul celor cinci 
nivele, duc bătălia cu timpul. Se pare 
că lucrarea va putea fi dată în func
țiune la jumătatea lunii martie. Con
diții de lucru există, toate cete 120 
de camere, cîte are căminul, sînt în
călzite de la centrala termică, așa că 
se poate lucra în bune condiții la 
baterea parchetului, turnarea și fre 

^carea mozaicurilor, instalarea obiec 
telor sanitare. Se ridică însă un im
pediment mare : tencuielile sînt proas
pete și nu permit aplicarea zugrăve
lilor, a gletului și a vopsitoriilor de 
ulei pe pereți. Ce se poate face în 
această situație ? Un singur lucru 1 
funcționarea continuă a cazacelor de 
încălzire centrală astfel ca în camere 
să fie asigurată în permanență o 
temperatură de plus 20 de grade.

Despre calitatea 
lucrărilor pe care 
le dă bobinatoarea 
Sibișan Ileana de 
la S.R.E. Vulcan, 
se spun numai 
lucruri bune. Iat-o 
în clișeu lucrînd 
ia rebobinarea unui 
rotor.

Cu hărnicie 
și pricepere

De la începutul acestui an, colec
tivul preparației din Lupeni a acor
dat o atenție deosebită îmbunătăți
rii calității cărbunelui. Obiectivul nr 
1 al întrecerii socialiste în prepara- 
ție este calitatea. Iată de ce de la 
preparație pleacă zilnic zeci de va
goane încărcate numai cu cărbune 
de calitate. Pe lingă faptul că s-a 
îmbunătățit calitatea cărbunelui a 
fost depășit și planul pe luna ianua
rie cu 0,8 la sută la producția netă, 
iar la cărbunele special pentru cocs 
s-a obținut o depășire de 0,7 la sută. 
Recuperarea globală și randamentele 
au crescut de asemenea.

„Fi- 
prin

— a 
devenit mai frumos. A fast împrej
muit cil zid, s-au betonat aleile, s-au 
instalat bănci noi, s-a semănat iarbă 
și s-au plantat arbuști ornamentali. 
Toate acestea au necesitat muncă și 
cheltuieli. Acum însă, în timpul ier
nii, printre 
re, pentru 
trec peste 
parc unde
crează poteci după bunul lor plac. 
Se pune întrebarea : parcul nu va 
mai fi de trebuință la primăvară și 
vară ? Gospodarii orașului sînt da
tori să ia măsuri pentru a nu se de
grada un bun aii tuturor.

trecători se află unii ca- 
a economisi cîțiva pași, 
porțiunea de teren 
se află

din
semănată iarbă,

1. TOMESCU 
pensionar

vechi, probleme noi
Acest lucru nu e asigurat în mo
mentul de față la căminul institutu
lui. Combustibilul de încălzire (pro
blemă veche, prea veche am putea 
spune) — nu e asigurat în canti
tăți suficente, iar granulația sa lasă 
de dorit. Inlăturînd acest impediment, 
darea în funcțiune a căminului la 
jumătatea lunii martie e posibilă.

La Casa de cultură în schimb, 
condițiile de lucru sînt vitrege. De 
aceea și activitatea e mult mai sla
bă- Aici lucrările de primă impor
tanță sînt: închiderea spațiului prin 
montarea tîmplăriei metalice și a gea
murilor de 4 și 5 mm, precum și 
punerea la punct a cazanului și in
stalației de încălzire centrală. Iarna 
e încă în putere, deci e nevoie de 
căldură. Numai astfel se poate trece 
la executarea unor lucrări interioare 
cum ar fi tencuielile și pardoselile 
de mozaic și marmoră. Se pot face 
în schimb o serie de lucrări care nu 
reclamă neapărat un spațiu încălzit 
Așa de pildă, se poate monta instala
ția de ventilație ascunsă. Pînă nu

nu se poa- 
tencuielilor.

tîmplăriei 
alte lucrări

se execută această lucrare 
te vorbi de executarea 
Așadar pină Ia sosirea 
metalice speciale, sînt 
la riad. In forma actuală de orga
nizare, lotul Petroșani, cupriilzînd a- 
ceste două lucrări, a fost inclus in 
componența șantierului Livezeni, dar 
totodată de acest lot răspunde unul 
dintre inginerii șefi adjuncți ai gru
pului Valea Jiului. De ce mai e ne
voie ca toate problemele acestui lot 
să treacă întîi pe la Livezeni, cînd 
conducerea grupului e numai la doi 
pași și s-ar putea rezolva mult mai 
operativ orice problemă prin inter
mediul inginerului șef adjunct care 
răspunde de acest lot ? Conducerea 
grupului trebuie să analizeze dacă 
nu e mai indicat ca acest lot să-i 
fie direct subordonat.

Rezolvarea acestor probleme va 
permite ca cele două lucrări să poată 
fi puse în funcție la termenele pre
văzute în graficele de execuție.

I. GIOGbEI

Exploatarea 
minieră Aninoasa 

angajează prin concurs:

— maiștri minieri
— tehnician I Hltnți 

ndlci
— tehaidan II eiltali» 

indici
Cererile de angajare se 

vor depune pină la 1 , 
martie 1965 la biroul per
sonal al E. M. Aninoasa,

&& I 1
13 februarie

PROGRAMUL I. 7,45 Duete vo
cale — muzică ușoară, 8,00 Suma
rul presei, 8,06 Cîntece și jocuri 
populare,. 8,30 Selecțiuni din operete, 
9.40 Cîntece de dragoste, 11,00 So
liști de muzică populară. 11,30 Arii 
din operete, 12,40 Muzică populară, 
14,10 Muzică ușoară, 15,00 Interpreți 
roinîni de operă,. 15,30 Actualitatea 
literară. 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova, 17,30 Muzică din ope
rete, 18,00 Un cîntec pentru tine, 
19,00 Caleidoscop muzical, 20,00 Ra- 
diogazeta de seară. Sport, 20,30 Pe 
ringul de dans, 21,40 Cîntă Edith 
Piaff și Charles Aznavour, 22,20 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Pagini orchestrale din operete, 
9,03 Piese de estradă, 9,30 Roza vin- 
turitor (reluarea emisiunii din .10 fe
bruarie), 10,22 Melodii populare din 
diferite regiuni ale țării, 11,45 Cîn
tece patriotice, 12,00 Muzică popu
lară, 13,03 Muzică ușoară, 13,35 
Concert de prînz. 14,35 Pagini din

opere, 15,05 Cântece de dragoste 
jocuri populare, 16,00 Duete din 
perete, 16,30 Soliști și orchestre 
muzică ușoară, 18,00 Piese vocale și 
instrumentale, 18,20 Muzică ușoară, 
19,05 Melodii populare cerute de as
cultători, 19,30 Dansați în ritmul 
preferat, 20,40 Canțonete, 21,15 Mu
zică de dans, 22,30 Mari ctatăreți de 
operă.

?> 
ca
de

7

Cinematografe
13 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
ani de căsnicie; REPUBLICA : Mu

safiri ciudați pe Muntele de gheață; 
PETRILA. Tînărul de pe vasul Co- 
lumb; ISCRONI : Dă-i înainte fără 
grijă; VULCAN : Germanie, steluțele 
tale; CRIViDIA : Nu-i loc pentru al 
3-lea; PAROȘEN1 : Totul despre Eva; 
LUPENI-MUNCITORESC : Ghinionis
tul; BARBĂ TEN 1 : E permis să calei 
pe iarbă.
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O. №. II.

Lucrările Adunării Generale
NBW YORK 11 (Agerpres).
In ședința din 10 februarie 1965 я 

Adunării Generale O.N.U. au fost a- 
•leși prin consimțămînt general noi 
membri ai Consiliului Economic și 
Social. Printre noii membri aleși, 
fără obieefiuni pe o perioadă de 3 
ani, sîint: Romînia, Canada, Pakis
tan, Peru și S.U.A. Consiliul Econo
mic și Social este organismul spe
cializat ai O.N.U. care dezbate în 
două sesiuni anuale problemele dez
voltării economiei mondiale, proble
mele industrializării și planificării, 
valorificării resurselor naturale, pro
bleme sociale și coordonează activi
tatea instituțiilor specializate și a 
unor organizații neguvernamentale. 
Intrucît pentru cel de-al șaselea loc 
candidează două țări, Republica Ga
bon și Guineea, președintele sesiunii 
va continua joi consultările în Biroul 
său, ceea ce înseamnă. în fapt, că 
va avea loc un vot neoficial.

In aceeași ședință a Adunării Ge
nerale a fost numit ca membru al 
Comitetului consultativ pentru pro
blemele administrative și bugetare, 
pe o perioadă de 3 ani, delegatul 
R. P. Romine, Dragoș Șerbănescu. 
Au fost, de asemenea, numiți dele-

Prezențe romîneștî

Expoziție 
de artă plastică 

la Milano
MILANO 11 (Agerpres).
La Galeria de artă modernă din 

Milano s-a inaugurat, miercuri după- 
amiază o expoziție de artă plastică 
romîneaseă, care prezintă lucrări ale 
unor cunoscuți graficieni romîni. Ex
poziția a fost organizată în cadrul 
programului de schimburi culturale 
între Italia și R. P. Romînă.

In numele orașului Milano a luat 
țȚtiVÎnfiil deputatul Giovanni Clerici, 
care a mulțumit pentru prezentarea 
acestei expoziții deosebit de intere
sante. Atașatul cultural al R. P. Ro- 
mîne la Roma. George Lăzărescti, a 
subliniat importanța pe care o are 
pentru cele două țări dezvoltarea 
schimburilor culturale. 

gații Braziliei, Nigeriei și R.A.U. 
Totodată, a fost aprobată desemna
rea unor noi membri în Comitetul 
pentru contribuții, Comitetul de in
vestiții al Adunării Generale, Tribu
nalul administrativ al O.N.U. și în 
alte organisme.

După scurte intervenții ale repre
zentanților Indiei șî Republicii Sierra 
Leone, Adunarea Generală a hotă- 
rît ca viitoarea ședință să atbă ioc 
marți 16 februarie, cînd vor fi exa
minate recomandările făcute în pro
blemele bugetare.

ÎN CÎTEVA
CAIRO. Miercuri a avut loc la 

Cairo, intr-un cadru festiv, lamina
rea medaliei de aur „Frederic Joliot 
Curie" a Consiliului Mondial al Pă
cii lui Haled Mohi Ed-Din, publicist, 
cunoscut militant pe tărim obștesc 
din R.A.U., secretar general al Con
siliului național al partizanilor păcii 
din R.A.U.

BRUXELLES. In Belgia a fost 
creat Comitetul de luptă împotriva 
prescrierii crimelor săvîrșite de na
ziști în perioada celui de-al doilea 
război mondial. Din comitet fac parte 
reprezentanți ai aproape 20 organi
zații ale foștilor deținuți politici, 
participant la mișcarea de rezisten
ță, ai organizațiilor de tineret și 
studențești.

ZARAGOZA. Miercuri în apropiere 
de Zaragoza, pe linia Madrid—Bar
celona, s-a produs un accident pe 
calea ferată, în cursul căruia 30 de 
persoane au fost arse de oii, iar alte 
32 au suferit arsuri grave. Se pare, 
scrie agenția France Presse, că in
cendierea vagoanelor a fost provo
cată de aprinderea unei osii și de 
nefuncționarea semnalului de alarmă.

BONN. Un purtător de1 cuvin t al 
Partidului social-democrat din Ger
mania a anunțat că Willy Brandt, 
primarul Berlinului occidental și li
der al P.S.D.G., va întreprinde între 
14 și 15 aprilie o vizită oficială în 
S.U.A. Cu această ocazie Willy 
Brandt va avea o întrevedere cu pre
ședintele Johnson.

Soclrea ielmliti siileiliii 
la Piraiao

PHENIAN 11 (Agerpres).
După cum transmite agenția TASS, 

răspunzînd invitației guvernului Re
publicii Populare Democrate Coreene, 
la 11 februarie a sosit la Phenian 
delegația Uniunii Sovietice condusă 
de A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Pe aeroport, delegația sovietică a 
fost întîmpinată de Kim Ir Sen,, pre
ședintele C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, și de 
*■ conducători ai Partidului Muncii 
din Coreea și ai guvernului republicii..

Я î N D U R I
REYKJAVIK. Greva a peste 1000 

de pescari din principalele orașe din 
Islanda, care a durat mai bine de o 
lună, s-a încheiat cu victoria par
țială a greviștilor. Greva a fost de
clarată în sprijinul satisfacerii reven
dicărilor cu privire la majorarea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

LUXEMBURG. Comunitatea vest- 
entopeană a cărbunelui și oțelului a 
anunțat că în luna ianuarie produc
ția de cărbune a comunității a fost 
de 20,17 milioane tone, ceea ce față 
de aceeași lună a anului trecut re
prezintă o scădere de 1,82 milioane 
tone.

0 nouă acțiune agresivă
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres).
Avioane militare americane au e- 

fectuat joi la amiază un nou atac 
împotriva unor localități din Vietna
mul de nord.

După cum a relatat, la o confe
rință de presă, șeful misiunii de le
gătură a Comandamentului suprem 
al armatei populare vietnameze, co
lonelul Ha Van Lau, un mare grup 
de bombardiere și avioane de vînă-

Moțiunea unui grup de 50 de membri 
ai Camerei Comunelor

LONDRA 11 (Agerpres).
Un grup de 50 de laburiști, mem

bri ai Camerei. Comunelor, au sem
nat o moțiune în care cer guvernu
lui să ia inițiativă pentru „înceta
rea focului și o reglementare politi
că, care sînt esențiale pentru resta
bilirea păcii în Vietnam".

Moțiunea a fost publicată după o 
ședință de două ore în care nume
roși membri ai aripei de stînga a 
Parlamentului britanic au criticat 
politica Statelor Unite în Vietnam.

„Camera Comunelor, se subliniază 
în moțiune, consideră că politica gu
vernului britanic cu privire la Viet
nam se bazează pe acceptarea în 
principiu a declarației conferinței de 
la Geneva din 1954. Politica State- 

CONGO. Forte 
răsculate ale Con- 
goului în timpul 
unui marș prin 
junglă.

toare cu reacție americane de tip 
„F-100" au bombardat și- mitraliat 
de trei ori localități nord-vietname- 
ze situate în provinciile Kuang-Bin, 
Nghe-An și în județul Vin-Lin.

Potrivit datelor preliminare artile
ria antiaeriană a armatei populare 
vietnameze a doborît șapte avioane 
și a avarit grav alte cîteva avioane 
militare americane. Un pilot ameri
can a fost făcut prizonier.

lor Unite izvorăște din neacceptarea 
acestei declarații, și de aceea obiec
tivele celor două țări nu pot fi ace
leași".

☆

LONDRA 11 (Agerpres).
Treizeci de membri ai organizației 

„Comitetul celor o sută" din Anglia 
s-au prezentat miercuri seara la Ca
mera Comunelor pentru a-și expri
ma protestul în legătură cu acțiunile 
războinice ale armatei americane în 
Vietnam. Ei au fost primiți de depu
tății laburiști Tom Driberg, Hardd 
Boardman și alții, oare au dat asi
gurări reprezentanților că vor face 
tot ce le stă în putință pentru a de
termina guvernul britanic să uzeze 
de influența sa în vederea tarii 
intervenției americane în Vta ăm.

Mesajul președintelui Johnson 
adresat Congresului

WASHINGTON li (Agerpres).
Președintele Johnson a adresat 

miercuri Congresului un mesaj spe
cial cu privire la situația balanței 
internaționale de plăți și poziția do
larului american. Mesajul reafirmă 
hotărîrea Statelor Unite de a men
ține dolarul ca bază a sistemului 
monetar internațional și propune o 
serie de măsuri destinate să întă
rească încrederea internațională în 
dolar pe calea reducerii deficitului 
persistent al balanței externe de 
plăți a Statelor Unite. Răspunzînd 
la crițicile formulate joia trecută 
împotriva dolarului de președintele 
Franței, de Gaulle, președintele John

Greva docherilor americani 
a intrat în cea de-a 31-a zi

NEW YORK 11 (Agerpres).
In timp ce tratativele în vederea 

reglementării definitive a grevei ce
lor 60 000 de docheri americani con
tinuă la diferite nivele, activitatea 
porturilor de pe coasta răsăriteană 
a Atlanticului și din golful Mexic a 
rămas paralizată și miercuri — a 
31-a zi de la declanșarea grevei. Du
pă cum transmite agenția Associated 
Press. greva, a provocat economiei 
americane pierderi evaluate pînă în 
prezent la suma de 6 miliarde do
lari.

Asociația armatorilor din New Or

son a afirmat că „reîntoarcerea la 
un sistem bazat în mod unic pe aur 
nu este o soluție pe care o va accepta 
lumea".

Mesajul prezintă Congresului bi
lanțul balanței internaționale de plăți 
a S.U.A. pe anul 1964 care s-a sol
dat cu un deficit de 3 miliarde dolari, 
deși guvernul american se aștepta 
ca acest deficit să poată fi menținut 
în jurul sumei de 2 miliarde dolari. 
Arătînd că deficitul înregistrat ta 
anul 1964 a fost mai mic deoît în anii 
precedenți, președintele a subliniat 
că „progresele noastre sînt cu toate 
acestea prea lente".

leans а adresat un nou apel preșe
dintelui Johnson în care qere inter
venția acestuia pentru reglementarea 
conflictului de muncă.

Miercuri seara, președintele John
son a anunțat că a numit o comi
sie federală, alcătuită din ministrul 
muncii, Willard Wirtz, ministrul co
merțului, John Connor, și senatorul 
Wayne Morse care a primit sarcina 
să încerce să găsească o soluție a 
divergențelor dintre campaniile ma
ritime șî sindicatul docherilor. Co
misia va prezenta un raport preșe
dintelui, pînă vineri la amiază.

încetarea din viată 
a lui Bruno Leuschner

BERLIN 11 (Agerpres).
. Comitetul Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania și Con
siliul de Miniștri al R. D. Germane 
anunță cu profundă durere încetarea 
din viață, în seara zilei de 10 februa
rie, a lui Bruno Leuschner, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane.

C. Adoula renunță 
la candidatura sa 

în viitoarele alegeri 
din Congo

BRUXELLES 11 (Agerpres).
După cum relatează coresponden

tul agenției D.P.A., fostul prim mi
nistru congolez, Cyrille Adoula, a 
făcui cunoscut că renunță la candi
datura sa în viitoarele alegeri din 
Congo.

Adoula, cunoscut adversar al ac
tualului prim ministru, Chombe, a 
declarat, că în situația actuală ține
rea unor alegeri în condițiuni nor
male este imposibilă în Congo.

întrunirea Comisiei O. U. A. 
de conciliere pentru Congo

0AIRO 11. Corespondentul Ager
pres, N. Plopeanu, transmite:

Pentru a doua oară în decurs de 
două săptămîni, astăzi vineri se în
trunește la Nairobi Comisia O.U.A. 
de conciliere pentru Congo consti
tuită din reprezentanții a zece țări 
(Camerun, Etiopia, Ghana, Guineea, 
Nigeria, Kenya, R.A.U. Somalia, 
Tunisia și Volta Superioară). Cu a- 
cest prilej, va fi ascultat raportul 
subcomisiei celor trei (Ghana, Gui
neea și Nigeria) trimisă la Leopold
ville, Brazzaville șî Busumbura. în 
urma hotărîrii precedentei sesiuni. 
Avînd în vedere pozițiile, diferite a- 
doptate de cele două părți, urmează

Comportarea nedemnă 
a autorităților rasiste din Selma

NEW YORK 11 (Agerpres).
Autoritățile rasiste din orașul Sel

ma (Alabama), unde în ultimele săp
tămîni se desfășoară puternice ac
țiuni ale populației de culoare în fa
voarea recunoașterii dreptului de în
scriere în listele electorale s-au com
portat miercuri cu o cruzime neobiș
nuită împotriva unui grup de 170 
copii negri, care organizaseră o ma
nifestație pașnică în fața clădirii tri
bunalului local, unde se află biroul 

să aibă loc întrevederi separate ale 
comisiei de conciliere cu reprezen
tanții răscul-aților și ai guvernului de 
la Leopoldville, pentru a se vedea 
dacă stat gata să participe la trata
tive, precum și condițiile pe oare le 
pun fiecare.

In rîndul observatorilor din Gairo 
se manifestă totuși oarecare scepti
cism față de rezultatele întrunirii de 
la Nairobi. Presa din capitala R.A.U. 
subliniază că în ciuda eforturilor de
puse „O.U.A.. nu și-a dovedit pînă 
acum eficacitatea în problema con
goleză, datorită lipsei de unitate din
tre țările membre".

de înregistrare pe listele electorale. 
Pentru ,„a pedepsi" pe copii, șeriful 
orașului, James Clark, a ordonat po
lițiștilor înarmați cu bastoane de 
cauciuc și bastoane cu electricitate 
să-i fugărească mai mulți kilometri 
în afara orașului. '

Biroul Federal de Investigații a 
anunțat că â deschis o anchetă a- 
supra comportării polițiștilor din 
Selma pentru a stabili dacă legea 
federală a fost violată.
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