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Una din preocupările de 
ză ale colectivului minei 
nea o constituie realizarea 
mică a sarcinilor de plan. In
acest scop au fost luate o 
seamă de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care, împletite cu 
munca entuziastă a minerilor 
și tehnicienilor au dus la in 
deplinirea zilnică a planului 
de producției In perioada 1-7 
octombrie, de exemplu, pe in? 
treaga mină au fost extrase 
peste prevederile planului 722 
!r>ne de cărbune energetic. In 
acest timp toate sectoarele 
productive ale exploatării și-au 
îndeplinit și depășit 
de plan la extracția 
lui. S-au evidențiat 
deosebit 
lor II și 
abataje 
tone de 
litate peste plan.

finisarea exterioară 
de cărămidă și ten- 
praf de piatră. Va- 
experiența execută- 
această tehnologie 
căpătată la con-

I

TOAMNA
MOTIV

t sarcinile 
i cărbune

în mod 
sectoare- 

extras din
colectivele
V care au
115 și, respectiv, 102 
cărbune de bună ca-

INIȚIATIVA
ANINOSEN1LOR
SE EXTINDE

La Petrila, se construiește 
în prezent prin metoda rapidă 
a glisării,. blocul F 3 cu 9 e- 
taje și 40 de apartamente. In 
cursul zilei de ieri, construc
torii petrileni au terminat gli
sarea etajului 6 al blocului 
Concomitent cu glisarea se e- 
xecută și 
cu placaj 
cuieli din 
lorificînd 
rii, după 
complexă,
strucția blocului F 1, construc
torii înaintează spre înalt cu 
cîto 2,40—2,60 m în 24 de ore.

La construcția acestui bloc, 
care face parte din frontul de 
lucru pe anul viitor, lucrează 
brigăzile de zidari fațadiști 
conduse de Mozberger Bruno, 
Hodiș Dumitru și Chinal loan; 
de betoniști conduse de Bo- 
țîrcă loan și Dorneanu loan; 
de fierar-betoniști a lui Oșvat 
loan și de dulgheri pe 
conduce Gheorghi loan.

Blocul F 3 este al 
bloc turn de la Petrila
tat prin metoda glisării și al 
doilea la care se aplică, con
comitent cu glisarea, finisarea 
exterioară.

care o

treilea
execu-

ф Oaspeți în abatajul lui 
David • David reîntoarce vi
zita țț 0 lună de succese 
£ Inițiativa cîștigă teren

. In abatajul frontal din sectorul 
I al minei Aninoasa, unde lucrea
ză btigada condusă de comunistul 
David Ioan, munca se desfășura în 
ritmul ei susținut de fiecare zi. 
In abataj sosiseră ca oaspeți 
cițiva mineri de la Lonea. Printre 
ei se afla șeiul de brigadă de fron
tal, Pop loan lui Pavel îmoreună 
cu șefii de schimb Rusu Petru, Do- 
hotaru Viorel și Clamba Iosit pre
cum și șeful de brigadă Birluț Cle
ment cu Miclea Ioan III. Au venit 
ca musafiri in abatajul lui David 
cu scopul de a învăța cum să apli- 
ce_ și la locul lor de muncă podi- 
rea cu plasă de sîrmă și cabluri. 
Gazdă amabilă, David Ioan le-a 
explicat pe îndelete cum se poate 
aplica această inițiativă, iar rezul
tatele le-au văzut practic în aba
taj, unde totul mergea strună.

— E treabă faină — și o să îm
brățișăm și noi inițiativa — și-au 
exprimat aprecierea și dorința mi
nerii din brigada lui Pop loan.

— Faină și bună — a întărit

CÎND

D. CRIȘAN

(Continuare in pag. 3-a)

Parcul de autobuze al I.C.O. Pe
troșani a fost îmbogățit, recent cu 3 
noi autobuze pentru transportul în 
comun.

Fotografia de față înfățișează ce- 
trei noi autobuze în rodai.

Joi la amiază a sosit în tara 
noastră președintele Republicii In
dia, dr. Sarvepalli Radhakrishnan, 
care în calitate de oaspete al pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, va face o vizită în țara 
noastră ca răspuns la vizita făcută 
în India de conducătorii de stat 
români în anul 1962.

In întîmpinarea înaltului oaspete 
pe aeroport se aflau președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Constanța Crăciun, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Gri
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, conducători de instituții 
centrale, generali și 
’ieri, ziariști.

Erau prezenți K. 
ambasadorul Indiei 

misiuni diplomatice 
București.

Pe frontispiciul 
arborate drapelele de stat ale celor 
două țări.

Avionul 
cortat de 
cu reacție 
mate.

de
ofițeri supe-

F. Khilnani, 
alți șefi de 

la

R.
Și

acreditați

aerogării erau

prezidențial a fost es- 
la frontieră de avioane 
ale forțelor noastre ar-

fost salutat 
Consiliului 

Socialiste 
conducători

președintele
Republicii

de ceilalți 
nostru prezenți la ae-

intonate imnurile de

Sosirea președintelui Indiei,
dr. S. Radhakrishnan, la București

La coborîrea din avion, președin
tele Republicii India, a 
cordial de 
de Stat al 
România și 
ai s'.atului 
ropoit

Au fost
stat ale Indiei și României. In semn 
de salu’ s au tras 21 de salve de 
artilerie. Cei doi președinți au tre
cut în revistă batalionul de onoare.

După defilarea batalionului de o- 
noare, un grup de copii a oferit 
flori președintelui Indiei și condu
cătorilor de stat români.

De la aeroport, convoiul mașini
lor oficiale, escortate de motoci- 
cliști, s-a îndreptat spre reședința 
rezervată înaltului oaspete.

☆

Președintele Republicii India, dr. 
Sarvepalli Radhakrishnan a făcut o 
vizită protocolară președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu -Stoica.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat Constanța Crăciun, Grigore 
Geamănu, George Macovescu.

Au luat parte K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Republicii India la Bu
curești și persoanele oficiale care 
însoțesc pe președintele Indiei.

(Agerpresl

Ancheta noastră

SE VOR PUNE IN FUNCȚIE COMPLEXELE 
COMERCIALE N01 DE LA LIVEZENI Șl LUPENI ?

Creșterea necontenită a numărului locatarilor din cartiere
le de locuințe Livezeni și Braia — Lupeni, datorită extinderii 
acestor cartiere, reclamă punerea în funcție fără întîrziere
a unor unități de comerț, deservire și alimentație publică. 
Pentru satisfacerea nevoilor de acest gen, în cele două car
tiere s-a început mai demult construirea a două complexe co
merciale, social-culturale și de deservire. Tergiversată multă 
vreme din anumite cauze, construcția acestor complexe este 
la ora actuală terminată (La Livezeni) sau aproape terminată 
(la Lupeni). Totuși populația respectivelor cartiere nu se poa
te folosi de aceste unități, în cazul de la Livezeni, pentru că... 
nu s-au deschis, în 
unele „amănunte" 
tor stări de lucruri ? Iată întrebarea al cărei răspuns 
cercat să-1 aflăm în

cazul de Ia Lupeni pentru că... mai sînt 
de pus la punct. Care sînt cauzele aces- 

am în-
ancheta de față.

„Se va deschide 
înfr-un cadru festiv"

Foarte mulți oameni, locatari 
cartierului Livezeni, își pun în mod 
legitim întrebarea: „De ce 
deschide noul complex de 
ce s-a recepționat de către 
ficiar ?". Iată răspunsul pe 
îl dau :

ai

nu se 
vreme 
bene- 

care

Tov. SCOROȘAN CONSTANTIN, 
șeful secției comerciale a Sfatului 
popular al orașului Petroșani.

— La unitățile aferente O.C.L. In-

dustrial și Librăriei a fost 
mobilierul în întregime. In 
se montează utilajul și mobilierul în 
magazinele de carne, de produse 
lactate și ‘autoservire. Pentru acesta 
din urmă se așteaptă sosirea specia
liștilor de la fabricile furnizoare.

— Pentru magazinul de desface
re a legumelor și fructelor precum 
și pentru magazinul de desfacere a 
cărnii există și mobilierul, și uti
lajul necesar și nu e nevoie de 
specialiști pentru montare. De ce 
nu se pun în funcție ?

— S-a hotărît ca toate unitățile,

montat 
prezent

mai puțin farmacia care nu are mo
bilier, să se deschidă pe data de 10 
octombrie într-un cadru festiv.

— Poarte frumos. Dar lingă com
plex se află un chioșc al O.L.F. 
care îi împiedică pe constructori 
să termine racordarea noului com
plex la rețeaua termică. Racorda
rea. după cum s-a convenit Ia re
cepție, trebuie să se facă pînă la 
15 octombrie. Dacă în 10 octom
brie se va muta chioșcul 
clădire, constructorii se 
putea achita 
asumată ?

— Așa s-a
Credem că

trebui să privească cu mai multă 
răspundere obligația pe care și-a 
asumat-o, știind că de multe ori 
constructorul speculează aceste de
ficiențe ale beneficiarului în folo
sul său.

la timp de

hotărît. 
conducerea

în noua 
vor mai 
obligația

O.L.F. ar

Cad bănuții de aramă, cad. 
Căldura prelungită din vară 
pînă spre mijlocul toamnei 
nu-i împiedică să cadă. Bănu
ții de aramă vestesc inevita
bila existență a toamnei. O 
toamnă — motiv. Motiv de 
bucurie pentru culegătorul ca
re s-a îngrijit din timp, gos
podărește, ca să poată fi „la 
toamnă" un harnic culegător. 
Căci de anotimpul toamnă se 
leagă 
cații, 
strins 
lui și

Petroșani. Pentru ei 
după nouă luni a 
și semnificativ, 
constructori, vai.

Documentația, 
asta a fost fotul

Construcția complexului comer
cial din Lupeni stagnează de a- 
proape 9 luni de zile. Mai era

I. C.
(Continuare în pag. 3-a)

veroul cu atftea impli- 
a culege. După ce au 
in ei zahărul pămîntu- 
lumina soarelui îngemă-

nindu-le în laboratoare inti
me, strugurii se transformă în 
must. Culegătorul se bucură 
și are de ce. Stăruie în suflete 
un sentiment al pierderilor. E 
pentru vremea frumoasă care 
se duce, e după amintirile 
unui concediu de neuitat. Dar 
e numai un sentiment vag. 
Anotimpurile își urmează în 
mod firesc unul altuia, așa că... 

Verbul culesului are însă și 
alte valori, simbolice. Au tre
cut nouă luni și ceva din an. 
Cei ce nu culeg strugurii sau 
ionatanele „culeg" în schimb 
roadele muncii de pe cele 
nouă luni. La ei „culesul" în
seamnă fapte transformate 
convențional în cifre după ca
re pot să spună „am muncit 
bine și cu spor". Pot să spu
nă așa metalurgiștii de la 
U.R.U.M.P., minerii aninoseni, 
minerii sectorului III Petrila, 
sectoarelor III și IV В Lupeni, 
IV Vulcan, IV Lonea, lucrăto
rii R.C.M.
„culesul" 
fost bogat

Pentru
„culesul" nu a dat roadele aș
teptate, Poate că roadele lor 
se „coc" acum în octombrie ? 
Ce bine ar fi să fie așa.

T oamna-motiv își extinde 
sfera de influență pînă în piv
nițele O.L.F. In unele găsește 
ce caută. în altele nu. Și plea
că mai departe, mîniată pe 
unii „gospodari". Poposește, o 
dată cu noi la mustăriile de 
curînd deschise. Soarbe mus
tul dulce din căni o dată cu 
noi și nu-i place ca și nouă 
că mustăria de la halele din 
Petroșani a fost așezată în 
imediata vecinătate a grupu
lui sanitar din hale. Și e su
părată că la mustăria de la 
terasa „Minerul" bănuții ei de 
aramă stau de cele mai multe 
ori risipiți vraiște pe mese șt 
pe sub mese și nimeni nu-i 
strînge. Ce vreți, e o toamnă- 
motiv. Se bucură și ea și se 
supără ca și oamenii.

Toamnă. Cad bănuții de a- 
ramă. Sentimentul vag al pier
derii nu se poate dizolva decît 
în tulburel, acest copil vesel 
al toamnei care va deveni in 
curînd matur, ca toate lucru
rile și faptele împlinite. Ca 
toamna de acum.

I. CIOCLEI

ACTUALITATEA
fll Й

1

• Teatrul de stat 
„Valea Jiului** din Pe
troșani prezintă mîine, 
ora 19, în , premieră 
pe țară comedia în 
patru acte „Cînd vine 
barza" de Andre Rous- 
sin. Spectacolul e mon
tat în regia lui Mar
cel Șoma, iar sceno
grafia este semnată de 
Emil Moise. In dis
tribuție vor apare ac
torii Ion Negrea, Con
stantin Dicu, Mia Ma

cri, Astra. Miclescu, 
Paulina Codreanu și 
alții.

• Federația de tu
rism din Republica So
cialistă România a pro
gramat finala pe țară 
a concursului de o- 
rientare turistică — e- 
diția 1965 — in ma
sivul Paring. Concu- 
renții au sosit ieri la 
cabana Rusu pentru 
acomodarea cu tere
nul. Startul concursu-

Iui va fi dat mîine 
dimineață.

• Ieri după-amiază 
Ia clubul sindicatelor 
din Vulcan, în cadrul 
săptămînii poeziei or
ganizate de Uniunea 
Scriitorilor, a avut loc 
o întilnire a unor 
poeți cu cititorii. Au 
participat T i b e г i и 
Utan, Gh. Radu Chi- 
rovici, Constantin A- 
băluță și alți poeți, 
care au recitat din 
poeziile lor. Intîlni- 
rea s-a bucurat de a- 
preciere.
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ȘCOALA
EDUCAȚIE

CULTIVAREA 
patriotismului la elevi 
prin lecțiile

In manualele de limba română 
pentru clasele Ѵ-ѴШ există un 
număr însemnat de poezii, povestiri 
sau nuvele cu кп profund conținut 
patriotic. Dintre acestea, cele care 
evocă trecutul de luptă al poporu
lui oferă largi posibilități pentru e- 
ducarea patriotică a elevilor. Asu
pra uneia dintre acestea vot stă
rui in materialul de față.

Pentru predarea operei „Dan, că
pitan de plai" de V. Alecsandri, 
programa prevede trei lecții. In ce
le ce urmează mă voi referi numai 
lâ cea de-a doua lecție care, soco
tesc eh, oferă posibilități mari de 
cultivare a patriotismului la elevi.

Am căutat Să demonstrez că izvo
rul eroismului personajelor princi
pale, eu care elevii au făcut cunoș
tință doar sumar în prima lecție, rezi
dă In dragostea lor de patrie, de po
porul căruia aparțin, fiind întreținută 
ți de prietenia cimentată între cei doi 
vechi tovarăși de luptă Dan și Ur- 
мп.

Pe această bază am îăeut caracteri
zarea personajului principal, Dan 
demonstrînd că metodele de expu
nere, mijloacele artistice și figurile 
de stil sînt folosite de poet cu sco
pul de a sublinia trăsăturile morale 
caracteristice acestui erou.

După citirea expresivă și povesti
rea scurtă a conținutului părții a 
doua a poemului, elevii au arătat 
că bătrînul Dan află vestea năvăli
rii tătarilor din vorbele a doi ste
jari crescuți dintr-o tulpină (cadru 
de basm semnificînd poate și prie
tenia celor doi eroi, care-și trig se
va sentimentelor lor din pămîntul 
drag al țării). Personificarea steja
rilor, vorbele pline de durere de
monstrează o caracteristică a sufle
tului românesc, a eroilor populari: 
înțelegerea, cunoașterea adîncă a 
naturii care în orice împrejurare 
este alături de ei.

Mînia bătrînului Dan este expri-

Realeasă 
președintă de unitate

Ea Școala generală din Iseroni e 
pauză. Copiii au ieșit în recreație 
șl se zbenguie în voie. Le place 
mult toamna asta frumoasă și bo
gată. Bogată îri roade și rodnică 
în rezultate la învățătură. Numai 
pioniera Dîrță Margareta pare pre
ocupată de ceva. Citește cu aten
ție în caietul detașamentului des
pre acțiunile pionierești organizate 
în anul școlar trecut. Fața i se lu
minează. Deci... Zipenfenic Olga. 
Cernea 2oița, Teates Elena, Cata- 
nă Rodica și alți pionieri au pri
mit distincții pionierești, au avut 
loc concursuri culturăl-sportlve în
tre detașamente, vizite și drume
ții... Toate au fost așa de intere- 
Sânte, de Instructive.

Această elevă fruntașă este me- 
teu preocupată de activitatea pio
nierească. Ii place această muncă 
șl vrea ca totul să fie mai frumos, 
mai bine făcut. Toți elevii școlii 
o cunosc pe Dîrță Margareta ca 
pe una dintre cele mai sîrguin- 
doase eleve și pioniere. De aceea, 
la adunarea de alegere a colecti
vului unității de pionieri, cu toții 
au primit ca Dîrță Margareta să 
fie realeasă președintă a unității. 
„Ește o colegă foarte bună" — a 
spus pioniera Cernea Zoița. „înva
ță bine, este disciplinată și are 
spirit de inițiativă" —- a adăugat 
pioniera Zipenfenic Olga. „Sîntem 
de acord cu Margareta" — an 
completat pe toții in cor.

Si astfel pioniera Dirță Marga
reta a primit din nou încrederea 
îndreptățită a colegilor de a con
duce și îndruma activitatea unită
ții de pionieri de la Școala gene
rală din Iscfoni.

CORNEA ТІТЫ 
învățător 

mată prin metafora: „un fulger se 
aprinde în ochii Mii...", Iar hotărî- 
rea Iul dîrză și rapidă prin propo
ziții scurte, exclamative: „ta luptă 
Dane 1 țara-i în joc, țara-i în foc!".

Elevii au observat că modul de 
expunere diferă în permanență a- 
nunțînd precipitarea evenimentelor, 
începutul acțiunii propriu-zise.

După monologul scurt al lui Dan 
exprimînd hotărîrea luată atît de 
firesc de a lupta pentru că patrla-i 
în pericol, urmează partea descrip
tivă a desprinderii paloșului vechi 
și constatarea metaforică: „Pe ini
mă și paloș rugina nu s-au pus", 
llustrînd bucuria și mîndria eroului 
că, deși bătrîn, inima-i bate pentru 
patrie ca și în tinerețe, fără rugină. 
Ihima „română" care dorește încă...
,2ife de traii pîn' ce-oî strivi toți

Pentru îmbunătățirea muncii
Consiliul pedagogie al Liceului 

din orașul Vulcan a analizat într-o 
ședință toate aspectele muncii des
fășurate în anul precedent și a 
stabilit măsuri concrete pentru îm
bunătățirea în continuare a proce
sului instructiv-educativ.

Din analiza muncii desfășurate 
anul trecut s-au desprins o serie de 
învățăminte pe baza cărora în a- 
cest an școlar conducerea școlii 
urmează să-și întărească munca de 
îndrumare și control asupra cadre
lor didactice și să popularizeze re
zultatele bune obținute de profe
sori și diriginți în procesul instruc
tiv-educativ. De asemenea, va tre
bui să folosească mai mult comi
tetele de părinți in educarea tine
rei generații, să aeorde un sprijin 
substanțial organizațiilor de tineret 
din școală.

In planul de muncă din noul an 
școlar au fost repartizate sarcini 
concrete fiecărui cadru didactic.

In discuțiile la care au luat 
parte 17 cadre didactice s-au dez
bătut probleme ca: îmbunătățirea 
învățăturii, întărirea disciplinei, 
participarea cadrelor didactice la 
înfrumusețarea școlii, preocuparea 
pentru înzestrarea cu material di-

CARNET
Au trecut mal bine de 

trei săptămîni de cînd 
elevii și-au reluat locu
rile în bănci. Conștiente 
de sarcinile ce le revin 
în acest an de învăță* 
mînt, cadrele didactice 
din școlile Văii Jiului 
au pornit la muncă asi
duă din prima zi de curs 
Preocuparea lor, intere
sul ee-1 manifestă pen
tru îmbunătățirea conti
nuă a procesului instruc
tiv-educativ sini oglin
dite in cataloage, prin 
notele obținute de elevi, 
note ce reflectă just gra
dul lor de pregătire, de 
însușire a materiei. Nota 
— acest stimulent mo
ral și carte de vizită a 
elevului este înscrisă 
acum în dreptul fiecărui 
ntuhe de șeolăr. băr nu 
aste-1 esențialul: că Se
care elev ăfe una Sau 
mai multe note. Esențial 
este că notele Obținute 
plnă acum de elevi sînt, 
în general bune, ceea ce

de literatură
lupii, toți șerpii de pe plai".

Epitetul „bătrîn" pe lingă nume
le lui Dan contrastează din plin fe
lul tineresc de-ă se botărî, de a U 
gata pentru apărarea gliei strămo
șești, cu mîndria de â constata că 
inlma-i bate ca în tinerețe cînd e 
vorba de țară.

Folosirea citatelor și analiza mij
loacelor artistice au contribuit la o 
mai bună Înțelegere a mesajului de 
idei, iar vibrația sentimentului pa
triotic în sufletul elevilor s-a reflec
tat puternic, înregistrînd o intensi
tate maximă la sfîrșitul lecției cînd 
elevii au desprins concluzii ce-au 
ilustrat puternicul ecou produs asu
pra lor de opera studiată.

prof. SZILAGYI AGATHA
Școala generală nr. 5 Petroșani

dactic, planificarea și controlul 
timpului liber al elevilor. Partici- 
panții la discuții au făcut o serie 
de propuneri menite să contribuie 
la ridicarea calității lecțiilor și la 
educarea elevilor în spiritul mora
lei comuniste.

Tov. director adjunct Bildea A- 
lexandru a scos în evidență nece
sitatea unei ritmicități in notare, 
a obiectivitătii în aprecierea cu
noștințelor elevilor, a necesității 
formării unui front unic din par
tea cadrelor didactice în privința 
exigenței față de elevi.

Colectivul didactic, alcătuit din 
profesori cu experiență bogată la 
catedră, împreună cu cadrele tine
re își va uni toate forțele pentru 
ridicarea calitativă a procesului 
instructiv-educativ, sporirea conti
nuă a eficienței lecțiilor, intensifi
carea colaborării cu familia și în
treprinderile, perfecționarea conti
nuă a cadrelor didactice prin acti
vități de cercetare, lucrări meto- 
dico-științifice, îneît la finele anu
lui Liceul7din Vulcan să poată ra
porta îndeplinirea cu succes a sar
cinilor ce-i revin.

Prof. LIVIU MACEA
Liceul Vulcan

dovedește conștiinciozi
tatea lor, răspunderea 
pentru propria pregătire.

Urmărind cîteva cata
loage de la Liceul din 
Petroșani am constatat 
locmai lucrurile bune de 
cate spuneam. Ne-au a- 
ttas atenția orizontalele 
de 8, 9 și 10 aliniate în 
dreptul numelui elevilor

liceului, să-mi dea o mi
nă de ajutor, luciu pe 
care l-a făcut cu plăcere.

— Deși s-a scurs pu
țin timp din acest an 
școlar — a spus tovară
șul Bădău — elevii noș
tri au obținut deja unele 
rezultate bune. Pentru 
a-i scoate insă din ca
taloage pe toți elevii

PRIMII FRUHTAȘI
Onciu Teodora, Părăianu 
Sorin, Szep Alexandru, 
Matyaș Veronica, Vlad 
Ioan și ale altora. Sînt 
lucruri îmbucurătoare 
Dar și mai îmbucurător 
este faptul că In pregă
tirea elevilor se Observă 
continuitate, aprofundare 
a cunoștințelor, perse
verență, că tot mâl multi 
elevi se încadrează in 
riadul fruntașilor.

Si pentru că tot vro
iam să scriu ceva despre 
primii fruntași ai școlii, 
l-am rugat pe tovarășul 
Bădău Victor, directorul

fruntași pină acum ne-ar 
trebui prea mult timp.

Intr-adevăr, și nouă 
prea mult spațiu in ziar 
pentru a-i menționa. De 
aceea am transcris lh 
carnețel doar dțiva din
tre elevii cei mai sîr- 
guincioșl de la Liceul 
din Petroșani și, după 
un sistem convențional, 
dumneavoastră vă facem 
crmoseuțl puțini dintre 
aceștia, alături de primii 
citați I Martlnovici Mi
hai, Ștefan Sorin, Lukăes 
Eva, MMrunțelu Llviu, 
Popa Luda. Stat desigur

Aspect din timpul unei ore de curs la Școala generală nr. 5 
Petroșani. In prim plan — elevii fruntași Rați Marinela, președinta 
unității de pionieri din școală și colegul ei. Bănică Gheorghe. De la 
începutul anului școlar ei au obținut numai note de 9 și 10.

..... . 4.------------------------------------------------------- --- — — , л 

De vorba, cu un
director de școală

Dacă m-ar întreba cineva unde se 
află cea mai frumoasă școală din 
Valea Jiului, negreșit i-aș răspunde 
că Școala generală nr. 5 Petroșani 
posedă toate atributele frumuseții. 
Cuvîntul frumusețe are aici c ac
cepție foarte largă, sintetizînd tot 
ceea ce este strîns legat de ordine, 
curățenie, disciplină, ambianță plă
cută și gust pentru frumos în ge
neral.

Pen.ru a afla cum au fost posibile 
toate acestea, am stat mai îndea
proape de vorbă cu tovarășul Pa- 
raschivoiu Constantin, directorul 
școlii, rugîndu-1 să ne împărtășeas
că cîte ceva din experiența sa.

Iată ce ne-a relatat:
„Pentru ca munca instructiv-edu- 

cativă să se desfășoare în bune 
Condițîuni este necesar, în primul 
rînd, să fie asigurată ordinea și cu
rățenia în școală. Asigurarea cură
țeniei în școala noastră este posibi
lă, deoarece am întocmit un plan 
de muncă pentru personalul de în
grijire în care s-au prevăzut sar
cini concrete privind modul cum 
trebuie să se desfășoare această ac
tivitate. îngrijitoarele fac serviciu) 
prin rotație, liicrînd două dimineața 
și trei după-amlază. Cele care lu
crează dimineața aerisesc sălile de 
clasă și șterg praful de pe mobi
lier înainte de intrarea elevilor în 
clasă. Apoi supraveghează venirea 
elevilor, sfătuindu-i să-și șteargă 
încălțămintea la intrarea în școală. 
După începerea cursurilor își con
tinuă munca măturînd și spălind 
Scările de la intrare și din interior, 
ștergînd praful de pe obiectele 
aflate pe culoare. Spălarea scărilor 
și a coridoarelor este reluată de 
schimbul de după-amiază, care asi 

mult mai multi. E și fi
resc. Din cei peste 550 
elevi citi numără liceul 
trebuie să fie și multi 
buni. De fapt numărul 
celor rămași in urmă la 
învățătură este într-o 
continuă scădere. A- 
ceastă problemă stă în 
centrul atenției tuturor 
cadrelor didactice.

Am notat în aceste 
rîndurt doar cîtiva din
tre primii elevi fruntași 
de la Liceul din Petro
șani. Dar asemenea e- 
levi, care au început și 
continuă cu rezultate 
bune anul de învăță- 
mînt, se află în toate 
școlile din Valea Jiului. 
Condițiilor optime de 
viață și studiu pe care 
partidul le creează tine
rel generații, elevii le 
răspund prin rezultate 
bune și foarte bune Io 
învățătură.

Exemplul fruntașilor 
poate și trebuie să fie 
urmat și de ceilalți e- 
levi din școlile noastre.

D. GHEONEA 

gură și curățenia întregului local 
pentru a doua zi.

Deși numărul elevilor este mare, 
școala funcționînd în prezent cu un 
efectiv de 1 410 elevi, sub îndruma
rea organizației de partid din școa
lă și în colaborare cu organizația 
de pionieri, s-a reușit să se impri
me elevilor o disciplină liber con
simțită, dezvoltîndu-le grija și res
pectul față de bunurile școlii.

La noi nu se mai simte nevoia 
profesorilor care să supravegheze •- 
levii în pauze, deoarece instructoa- 
rea superioară de pionieri. Dean Fe
licia și instructoarele de detașamen
te lațenco Maria, Iacob Lucia, Voi* 
culescu Maria și altele au desfășurat 
o intensă muncă politlco-educativă 
în rîndul pionierilor șl elevilo,’ care 
a contribuit ia întărirea prestigiului 
și autorității grupelor de serviciu 
alcătuite din pionierii fruntași. Gru
pele de serviciu au îndatoriri pre
cise din care nici amănuntele 
nu sînt neglijate, fiindcă de 
multe ori tocmai lucrurile mărunte 
constituie punctul de plecare al de- 
zordinei. De pildă, dacă grupa de 
serviciu pe clasă nu s-ar îngriji ca 
tabla să fie ștearsă, să existe cretă 
și cele necesare atunci s-ar pierde 
un timp prețios din lecție.

Țin să subliniez — a spus in în
cheiere tovarășul Paraschivoiu —• 
că tot ceea ce s-a făcut la noi în 
școală n-ar fi fost posibil dacă pro
fesorii și învățătorii n-ar fi influen
țat permanent elevii prin exemplul 
lor personal, prin punctualitate și 
pregătire temeinică pentru lecții. 
Fiindcă în procesul educației nu 
poți cere ceea ce tu însuți nu poți 
să dai".

Din cele relatate mai sus avem 
convingerea că experiența tovarășu
lui Paraschivoiu, deși mărturisită cu 
modestie, merită să fie studiată și 
de ceilalți directori de școli din 
Valea Jiului, iar o vizită la fața lo
cului ar fi edificatoare.

N. CHERCIU

in curînd în librarii
In lunile următoare, părinții vor 

găsi în librării noi publicații deo
sebit de folositoare în muncă de- 
educare și îndrumare a copiilor 
lor. In colecția intitulată „In aju
torul părinților", care apare în ca
drul Editurii didactice și. pedago
gice, vor vedea lumina tiparului 
cîteva volume, frumos ilustrate: 
„Elevii mei, copiii dv.", „Legătura 
familiei cu grădinița”, „Despre au
toritatea părinților" și altele, tha
nite să reliefeze rolul și impor
tanța strîngerii colaborării între 
părinți șl cadrele didactice.

In curs de elaborare se mai gă
sește o carte intitulată „Copiii âe 
pe strada noastră", care înfățișa 
ză influenta prieteniilor — ineă 
din fragedă virstă — in formarea 
educației. De asemenea, Editura va 
tipări o serie de schițe și povestiri 
tratind diferite aspecte ale com
portării copiilor și tineretului în 
familie, la școală Și în societate- 

(Agerpres)

Pen.ru
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Efad se w pun fa funțfa 
complexele comerciale noi 
de h Livezeni și Lupeni?

(Urmare din pag. l-a)

foarte pu(in de iiieru dar s-a îne
cat, cum se spune, la mal. De ce?

Iată ce ne spune în legătură cu 
aceasta:

Tov. STANCU DUMITRU, tehni
cian relații și documentație din gru
pei de șantiere Valea Jiului al 
ТЛ.С.Н.

— Situația este următoarea: La 
complexul comercial de la Lupeni 
s-au făcut o seamă de înlocuiri ale 
soluțiilor de proiect menite să Im- 

- ^gunătățeasci calitatea construcției.
'Acestea s-au făcut, bineînțeles, lă 
cererea proiectantului Și cu acordul 
beneficiarului; Dar făcîndu-se aceste 
îmbunătățiri, s-au depășit prevederi
le devizelor. Trebuia o documentație 
suplimentară, avizată, aprobată, au
torizată, o nouă finanțare. Pe aces
tea le-am așteptat vreme de opt 
luni. Cînd în sfîrșit a sosit documen
tația suplimentară am mai așteptat 
Încă o lună de zile deschiderea fi
nanțării. In asemenea cazuri noi nu 
avem autoritatea de a interveni. 
Trebuie să o facă beneficiarul.

— Adică?
— O.C.L. Alimentara, prin organe

le sal-г de resort.
Deci asta-i cauza: documentația 

suplimentară.
— Alo, șantierul de construcții 

: Lupul I S-a primit documentația

Ce patern conclude pe marginea anchetei ?
Constructorul a lungit in mod nepermls de mult timpul 

de execuție a acestor obiective. Beneficiarul a facilitat, ca în 
cazul de la Lupeni, această „tragere de timp*' prin neîndeplt- 
nlrea la timp, a obligațiilor care îi revin. Se simte nevoia în
tăririi activității de investiții a beneficiarilor din rețeaua de 
comerț. Așa cum e organizată în prezent, ea nu poate cores- 

ț( punde tuturor cerințelor. Șantierele de construcții care au în 
execuție asemenea faerări, trebuie să fie mai interesate în 
terminarea lor în același ritm cu predarea apartamentelor în 
noile cartiere.

moță Decepția din fața panourilor
Anul trecut, una din revistele 

centrale exprima cuvinte de laudă 
ia adresa comitetului sindicatului 
de la mina Uticanl pentru modul 
cum sînt popularizați fruntașii și 
evidențiata în producție. Era Vor
ba, mal ales, de un sistem de pa
nouri in mijlocul cărora trona o 
stei?1 de iruntaș de mari proporții. 
Fiind acoperite cu vopsea de dife
rite culori, de departe, panourile 
sînt interesante și azi. Decepțiile 
vin numai după ce te apropii să 
citești conținutul acestora.

Ce am găsit Ia Uricani, în urmă 
cu două săptămtni ? La panoul din 
Stingă, numele majorității eviden
ția/Hor nu mal puteau fi citite-, au 
fost scrise Ia Începutul lunii iulie 
(cuprind evidențiații pe iunie) și 
unele litere au fost spălate de 

PROGRAM DE RADIO
g octombrie

PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 „Cîntec și joc" — muzi- 

bi’că populară,- 5,15 Jurnalul satelor; 
' f 5,25 Muzică distractivă; 5,45 Melo

diile dimineții; 6,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologie; 6,10 Seherzo- 
vals pentru pian de Chabriet; 6,15 
Cîntă orchestra de muzică populară 
„Dunărea"; 6,35 Ritmuri vasele; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Melodii distractive in
terpretate la acordeon,- 7,30 Sfatul 
medicului: Alimentația rațională a 
școlarului; 7,35 Anunțuri, muzică; 
7,45 Piese distractive interpretate de 
fanfară,- 8,00 Sumarul presei; 8,06 
Muzică populară interpretată la di
ferite instrumente,- 8,30 Pagini Or
chestrale din opere; 9,00 La microfon 
melodia preferată; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Muzică populată; 10-,30 
Pagini alese din muzica ușoară; 11,00 
Fragmente din opere; 12,00 Buletin 

, de știri; 12;51 Muzică ușoată; 13,00 
Îbpas folcloric pe meleaguri transil- 

ănene; 13,30 De la о melodia la 
alta; 14,00 Buletin de știri; 14,05

pentru continuarea lucrărilor de ia 
complexul comercial. Pe cînd se vor 
începe (a se înțelege continua n.n.) 
lucrările г

Răspunde tov. PECEK ALEXAN
DRU, dirigintele șantierului.

— Deși nu mă ocup de această 
lucrare, ea nefăcînd parte din lu
crările pe care ie supraveghez, sînt 
totuși în măsură să dau lămuririle 
necesare. Da, s-a primit documenta
ta și s-au luat toate măsurile pen
tru continuarea lucrărilor.

Iată răspunsul tov. SCOROȘAN 
CONSTANTIN.

— In ultima lună din trimestrul IV 
complexul de la Lupeni va intra în 
funcțiune,

— Le acordați un rabat construc
torilor ? Oamenii au nevoie cit mai 
repede de acest complex. Credeți 
cd sînt necesare neapărat trei luni 
de zile pentru a exeeuta lucrări în 
valoare de circa 140000 lei cit re
prezintă documentația suplimen
tară ?

— Experiența trecută ne îndrep
tățește să fim prudenți.

Vrem să credem că nu va fi 
așa. Că constructorii de la Lupeni 
Vor luă toate măsurile pentru ca 
lucrarea aceasta să intre cit mai 
repede în funcție. Prea s-a tergi
versat mult, prea a suscitat inte
resul public.

ploile din vară. La panoul vecin, 
care cuprinde fotografii de frun
tași — alte surprize. Unor foto
grafii Ie-au dispărut explicațiile, 
iar la alte spații au rămas doar 
explicațiile.

Graficul cu realizările in Între
cere nu a rămas în urmă cu trei 
luni, precum panoul evidențiaților, 
ci... numai cu două luni. AU rămas 
de descifrat cîteva cifre, probabil 
scrise cu cretă, spălate de ploi și 
bătute de vint, din care deduci to
tuși că este vorba de 10 august i...

Eram încredințat că la „vitrina 
calității" voi găsi ceva de... cali
tate. Dar, decepție și aici. Cîteva 
desene îngălbenite de vreme poar
tă ca dată luna iunie.

Atunci, în urmă cu două săptă- 
mlnt, adueîndu-i-se la cunoștință

Varietăți muzicale; 15,00 Concertul 
în la minor pentru pian și orches
tră de Schumann; 15,31 Săptămîna 
literară; 15,45 Recitalul sopranei 
Elena Botez,- 16,00 Radiojurnal; 16,15 
„Pe-ale țării largi ogoare" — emisiu
ne de cîntece,- 16,30 Emisiune muzi
cală de la Moscova,- 17,00 Piese 
de Fritz Kreisler interpretate de 
violonistul Henryk Szeryng; 17,15 
Emisiune literară; 17,30 Muzică 
ușoară interpretată la diferite in
strumente; 18,00 „De ce î De un
de ? De cînd î" (Emisiune pentru 
copii); 18,20 Mici piese simfonice de 
compozitori români; 18,30 In ajunul 
zilei petrolistului; 18,45 Melodii 
populare; 18,55 Soliști și orchestre 
de muzică ușoară interpreted mu
zică din operete; 19,15 Muzică de 
balet; 19,30 Dansați cu noi; 20,00 
RadiogaZeta de seară; 20,30 Muzică 
ușoară de George Grigoriu; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Arii din 
opere interpretate de Maria Callas 
șl NlcClM Herlea,- 21,25 Muzică 
ușoară de pretutindeni; 22,00 Radio

Pe rampa de la Lupeni, încărcarea buștenilor în vagoane se face cu 
mijloace mecanizate.

Inițiativa aninosenilor 
se extinde

(Urmare din pag. l-a)

David — și de aveți nevoie de o 
mină de ajutor la început vin bu
curos — s-a angajat să-i ajute co
munistul David.

Prea multă vreme n-a trecut de 
cînd cei cîțiva mineri loneni «iu 
fost oaspeți în abatajul lui David 
și iată că David, răspunzind in
vitației, le-a întors vizita. Abata
jul frontal, armat cu ștîlpi meta
lici G.H.H. unde lucrează brigada 
lui Pop loan Iul Păvel, a produs o 
impresie bună asupra Iui David 
loan.

— Abataj aveți bun, armături 
cum scrie la carte. Dacă aplicați și 
podlrea cu plasă cum v-ați pus In 
gtnd o să dați cărbune mai mult 
— a spus David.

starea acestor grafice, tovarășul 
Hrițcan Vasile, vicepreședintele 
comitetului sindicatului minei a 
promis în mod solemn că „în două 
zile totul va ii pus la punct /". Insă, 
tn mare parte promisiunea a ră
mas promisiune. Doar panoul cu 
fotografii a fost aranjat. Dacă un 
vizitator venit din întîmplare tn 
urmă cu două-trei zile la Uricani. 
s-ar fi aventurat să afle numele 
de evidențiați sau realizări din în
treceri ar fi rămas decepționat. A- 
proape totul a rămas Ia fel ea Și 
în urmă cu două săptămîni. be 
ce ? Și pînă cînd ? întrebările sînt 
adresate conducerii sindicatului de 
la mina Uricani.

F. V.

jurnal; 22,20 Ritm și melodie; 22,40 
Vă invităm Ia dans,- 23,50 Buletin 
de știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Buletin de 
știri; 7,35 Jocuri interpretate de 
fanfară; 7,48 Muzică ușoară; 8,45 
Muzică vocală și instrumentală de 
Ciprian Porumbescu; 9,00 Buletin 
de știri; 9,03 Cintă Magda Constan- 
tinescu, Remus Bistrița și Nelu Io- 
vănescu; 9,30 Roza vînturllor; 10,00 
Scene de balet din opere; 10,30 
Uvertura „Hebridele" de Mendels
sohn Bartholdy; 11,00 Buletin de 
știri; 11,03 Cîntă orchestra de es
tradă a Radioteleviziunii; 11,30 Mu
zică instrumentală de Țiberiu Bre- 
diceanu și Marțian Negrea; 12,00 
Cîntece de dragoste și jOGuri popu
lare; 12,30 Arii celebre din opere; 
13,00 Buletin de știri; 13,06 Avan
cronica muzicală Radio de Geta 
Stegărescu; 14,00 Muzică din opere
ta „Ana Lugojana" de Filaret Bar
bu,- 14,30 Potpuriuri de muzică ușoa
ră; 15,00 Radiojurnal; 15,10 Program 
de canțonete; 15,30 Concert folclo
ric; 16,30 Muzică ușoară de Vasile 
Veeelovski și Pallavicini; 16,50 Pot
puriu! „Buchet de flori" de Dumitru 
Eremia; 17,00 Radiojurnal; 17,15

— Asta-i și dorinfa noastră — 
a vorbit in numele ortacilor Pop 
loan. Apoi, împreună cu David, 
care se simțea In abataj ca la el 
acasă, au început munea. După 
terminarea șutului minerii s-au 
despărțit strlngtndu-și mîinile eu 
putere și urlndu-și succese în mun
că. Comunistul David Ioan s-a în
tors la Anihoasa cu satisfacția că 
fhcd o brigadă i-a îmbrățișat ini
țiativa și că aceasta înseamnă noi 
realizări pe irontul cărbunelui.

...La 1 octombrie s-a încheiat 
prima lună de cînd brigada lui Pop 
Ioan lui Pavel din sectorul IV ai 
minei Lonea a început sd aplice 
metoda podirii frontalului cu pla
să și cabluri, începutul a fost greu. 
Voința minerilor, faptul că ingine
rul Burian Constantin, maiștrii 
Sicoi loan, Țăndrău Moise, prim- 
maistrul minier Nicoiau Tiber iu și 
alții au stat zile și nopți in aba
taj, au făcut ca greutățile începu
tului să fie învinse. Lucrurile au 
Început să meargă ea pe... sîrmă. 
O lună de muncă, o luna de suc
cese. Acest lucru 11 oglindește bi
lanțul realizărilor — 622 tone de 
cărbune peste sarcinile de plan și 
o depășire de peste o tonă pe post 
a randamentului planificat. Pe lin
gă aceasta, se fac economii ia ma
terial lemnos de circa 5 000 lei pe 
mia de tone de cărbune extras. 
Recompensa ? Un salariu pe mă
sura realizărilor și o primă de 
5 000 de lei pe Întreaga brigadă.

Minerii din brigadă lui BttlUț 
Clement n-au stat pasivi față de 
străduința celor din frontalul lui 
Pop, de a îmbrățișa noul. S-au in
teresat îndeaproape de mersul lu
crărilor, de rezultate, apoi au ho- 
lărît cu toții ca un singur om.

— Incepînd cu luna octombrie 
aplieăm și noi inițiativa.

Muzică populară cerută de ascultă
tori; 17,30 Anunțuri, reclame, mu
zică; 18,00 Mic dicționar de muzică 
ușoară,- 19,00 Buletin de știri; 19,05 
Muzică de dans; 19,30 Pagini de că
lătorie : „Drumuri europene" de D. 
Popescu; 20,00 Dintr-un vecht album 
de discuri — muzică ușoară; 20,35 
Melodii populare, 21,00 Radojurnal. 
Sport; 21,20 Voci celebre; 21,50 
Succese internaționale ale tinerilor 
noștri interpret; 22,05 Toată lumea 
dahsează; 23,00 Buletin de știri; 
23,10 Mari festivaluri europene; 
„Vifina 1965"; 23,56 Program pentru 
amatorii de dans; 0,50 Buletin de 
știri; 0,55 Din nou muzică de dans,- 
1,50 Buletin de știri.

Cinematografe
9 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Un șdarece printre bărbați; REPU
BLICA : Procesul profesorului Welr, 
PETRILA: O stea cade din cer; LO- 
NEA: Uh lueru făcut la timp; VUL
CAN : Regina cînteeelor,- CRIVIDIA -. 
A fest prietenul meu,- PAROȘEnI • 
Fata în deliu.

ИН ЕМКИ 
КРІЕ2ШІЦІІМ I

Deunăzi. Camera Reprezen
tanților a aprobat eu mare 
majoritate de voturi o rezolu
ție prin care se recomanan 
folosirea forței de către oricare 
stat american pentru a împie
dica, dacă acest lucru se do
vedește necesar, preluarea 
puterii de către comuniști în 
oricare din țările emisferei 
occidentale. Rezoluția al cărei 
autor este Armistead I. Sel
den jr„ membru al Camerei 
Reprezentanților din parted 
statului Alabama, a stîrhil o 
adevărată vîlvă în America 
Latină fiind condamnată de 
mai toate țările. Eâ â prile
juit, de asemenea, un nou Văi 
de critici la adresa politici 
S.U.A. față de America La
tină.

Am Insă plăcerea să rela
tez că există un stat, Repu
blica Enchilada, care nu nu
mai că sprijină rezoluția Ca
merei Reprezentanților dar și 
intenționează să acționeze in 
baza ei. Nu este un secret 
pentru nimeni că dușmanul 
de moarte al Republicii Ehehi- 
lada este stalul Tămâie de 
sus, situat dincolo de vziee 
fluviului Chili. Intre Enchlla-

FOtLETON
de Arf Buchweld

da șl Tamale de sus există de 
ani de zile o dispută de fron
tieră. De multă vreme Enchi
lada caută un pretext pentru 
a ataca statul rival. Ea a feet 
însă ținută în frîu datorită 
tratatului O.S.A. care interzice 
unei țari din emisfera occiden
tală să atace o altă țară din 
aceeași emisferă.

De îndată ce a ailat de a- 
doptarea rezoluției, generalal 
El Finco, președintele Repu
blicii Enchilada, și-a reeoflvo- 
cat Parlamentul, pe care tot 
ei îl dizolvase cu patru luni M 
urmă, șl a declarat tntr-в tm- 
vintare plină de înflăcărate t 
„Câ urmare a rezoluției adap
tate de Camera Reprezentan
ților a S.U.A., prin care S6 
spune că otice republică ame
ricană poate să atace altă re
publică americană pe punctai 
de a cădea in mîinile comu
niștilor, slnt de părere să ata
căm fără întirziere Tamale de 
sus. După cum toată lumea 
știe Ih Enchilada, Tămâie de 
sus mișună de comuniști. Este 
de datoria enchHâdenilOr să 
măture forțele subversive din 
această emisferă și am cerul 
S.U.A., prin intermediul Ali
anței pentru ptogtes, să ne' 
trimită 200 de bombardiere 
„B-52", 400 de tancuri Patton 
și 1 000 de proiectile-racheta 
Hawk pentru curmarea din ră
dăcini a dcestâi amenințări, 
ostiei ca întreaga Americă de 
Sud să poată trăi în pace șl 
libertate. Propun ca Parlamen
tul să adopte îh unanimitate 
o rezoluție prih care să mul
țumească legislatorilor din 
S.U.A. pentru că au făcut po
sibil acest atac impotrlva sta
tului Tamale de sus".

Cuvintele președintelui El 
Finco au fost acoperite de a- 
rale și el a fost transportat te 
entuziasm în afara clădirii 
Parlamentului pe umerii găr
zii sale personale. In timpul 
demonstrației au fost uciși 
doar trei studenți. .

Exact în momentul în cate 
generalul El Finco își rostea 
cuvîntarea, generalul Frijoles 
se adresa propriului săli Senil. 

„Sînt fericit să vă anunț, de
clara el, că stalul cel mai (Й- 
bftor de libertate din întrea
ga Americă de sud, Tamale d» 
sus, № pregătește dl dea o fc 
vllutâ puternică eomuhfemu.ui 
in valea fluviului Ghili. Gți 
vernului Enehiladef dominat de 
elemente de stingă șl în ecue

(Continuare in pag. 4-a)
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Cu prilejul celei de a 16-a 
aniversări a R. D. G.

EVENIMENTELE
DIN INDONEZIA

BERLIN 7 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-а 16-a aniver

sări a proclamării Republicii De
mocrate Germane, la 7 octombrie 
la cimitirul Friedrichsfeld, unde 
sînt înmormîntați eroii mișcării 
muncitorești germane, precum și la 
Monumentul soldaților sovietici că- 
zuți în războiul antifascist, au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Comitetului Central al P.S.U.G..

Sosirea la Moscova
MOSCOVA 7 (Agerpres).
La 7 octombrie la Moscova a so

sit într-o vizită oficială de zece 
zile Jens Otto Krag, primul minis
tru al Danemarcei, împreună cu

Santo Domingo

Explozie în birourile revistei „Ahora“
SANTO DOMINGO 7 (Agerpres).
O bombă puternică a explodat 

In birourile revistei „Ahora" dis- 
trugînd mașinile publicației și o 
parte a edificiului. Redactorul șef 
al revistei, Rafael Molina Morillo. 
a declarat în fața autorităților că 
autorii atentatului erau elemente 
de dreapta. Trei funcționari ai re

Primîrea de căfre Stephanopoulos 
a ambasadorului Turciei la Л^епа

ATENA 7 (Agerpres).
Guvernul grec a adresat mier

curi Ambasadei Turciei din Atena 
o notă de protest în legătură cu 
măsurile luate de autoritățile Tur
ciei față de Patriarhia ortodoxă 
greacă din Istanbul. Un comunicat 
oficial publicat în seara aceleiași 
zile a anunțat că primul ministru 
Stephanopoulos l-a primit pe am
basadorul Turciei la Ate,na, care 
a exprimat dorința guvernului său 
de a restabili relațiile de priete; 
nie dintre cele două țări. Potrivit

Ploi torențiale și inundații in R. A. U.
CAIRO 7 (Agerpres).
Ploile torențiale care s-au abă

tut asupra regiunilor Suez și Is- 
mailie au provocat mari inundații 
în aceste provincii. Agenția M.E.N. 
anunță că au fost distruse peste 
330 de locuințe și aproximativ 3 000 
de persoane au rămas fără acope

ÎN ClTEVA
BONN. Bugetul R.F.G. pe anul 1966 

se va solda cu un deficit de apro
ximativ 7 miliarde mărci. Cheltuie
lile pentru anul viitor se vor ridica 
la 76 miliarde mărci, fiind cu 20 la 
sută mai mari decît în anul 1965, 
în timp ce veniturile sînt apreciate 
la 69 miliarde mărci, reprezentînd o 
creștere de numai 7 la sută.

PHENIAN. Intre R.P.D. Coreeană 
și Siria a fost încheiat un acord co
mercial și de plăți. Acordul prevede 
sporirea volumului schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

☆

La Bagdad a fost încheiat un a- 
cord de schimburi culturale pe 1965- 
1966 între R.P.D. Coreeană și Irak.

SANTIAGO DE CHILE. Miercuri 
s-a produs o puternică explozie la o 
mină de cupru situată Ia 90 de kilo
metri sud de capitala chiliana. In 
timpul exploziei un miner și-a pier
dut viața, iar alți șase au fost grav 

Consiliului de Stat al R.D.G., Con
siliului de Miniștri precum și a u- 
nor organizații de masă.

La ceremonie au participat Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri, Johannes Dieckmann, pre
ședintele Camerei Populare, precum 
și mii de oameni ai muncii din 
capitala R.D.G.

Depuneri de coroane au mai a- 
vut loc și în alte localități din Re
publica Democrată Germană.

a premierului danez
soția. Pe aeroportul Vnukovo oas
petele danez a fost întîmpinat de 
A. Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și de 
alte persoane oficiale.

vistei au relatat că cinci indivizi 
înarmați cu puști automate au pă
truns în clădire obligîndu-i să iasă 
afară; după cîteva momente bom
ba a explodat.

„Ahora" a criticat vehement in
tervenția militară americană în Re
publica Dominicană și pe membrii 
juntei militare conduse de genera
lul Imbert.

aceleiași surse, Stephanopoulos l-a 
asigurat pe ambasadorul turc de 
bunăvoința poporului grec. El a 
subliniat însă că recentele acțiuni 
ale guvernului Turciei fac dificilă 
promovarea relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări. Referindu-se 
la problema cipriotă, primul mi
nistru grec a declarat că „această 
chestiune este de resortul Organi
zației Națiunilor Unite și că, prin 
urmare, ea nu poate constitui o- 
biectul negocierilor dintre Grecia 
și Turcia".

riș. La Cairo s-a anunțat, potrivit 
primelor rapoarte, că trei persoa
ne au dispărut în urma inundați
ilor. Totodată, s-a anunțat că au 
fost întrerupte comunicațiile fero- 

, viare între zonele inundate și ca
pitala țării.

RÎN DURI
răniți. Mina aparține companiei a- 
mericane „Braden Copper Company".

NEW YORK. La Tribunalul federal 
regional din Broocklyne a început 
procesul a trei sludenți, invinuiți de 
„activitate complotistă'', care s-a 
concretizat într-o călătorie, în vara 
anului 1963, a unui grup de tineri a- 
mericani în Cuba. Unul dintre aceș
tia, A, Schloser, nici nu a făcut 
parte din grupul ce a făcut călăto
ria în Cuba; el este învinuit de „ac
tivitate antiamericană" numai pentru 
că a participat la organizarea aces
tei călătorii.

BELGRAD. Noua rafinărie de pe
trol care a fost construită la Șoiți, 
lîngă Rieka, cunoscutul port iugoslav 
la Marea Adriatică, va produce a- 
nual 700 mii tone combustibil și lu- 
brifianți pentru marina comercială.

S-a calculat că anul viitor noua 
rafinărie va furniza flotei iugoslave 
aproximativ 350 000 tone combustibil 
și lubrifiant! și va vinde aproxima
tiv aceeași cantitate navelor străine.

DJAKARTA 7 (Agerpres).
Situația din capitala Indoneziei a 

început să se normalizeze după a- 
pelul lansat de președintele Su
karno, relatează postul de radio 
Djakarta. Totuși la Djakarta continuă 
să r'ămînă în vigoare restricțiile 
de circulație. Din timp în timp, 
posturile de radio transmit diferite 
ordine ale autorităților militare. In 
insula Java continuă luptele.

După ședința din 6 octombrie a 
Cabinetului indonezian, care a dis
cutat ultimele evenimente din ța
ră, un reprezentant al Partidului 
Comunist din Indonezia a înmînat 
corespondenților de presă indone
zieni și străini o declarație în ca
re se arată că Biroul Politic al C C. 
al Partidului Comunist din Indo
nezia sprijină întrutotul apelul la 
unitate și calm în rîndurile popu-

Diamantele 
de pe Lună 
— Presupunerea fizicianuiui 
britanic, To’ansky —

LONDRA 7 (Agerpres).
Primul om care va pune picio

rul în Lună, și acest lucru se va 
întîmpla, probabil, în deceniul 
nostru, va înlilni la orice pas, dia
mante. Această presupunere a fost 
făcută de fizicianul britanic, pro
fesor Tolansky, intr-un articol pu
blicat în revista „Optima". To- 
lansky crede că temperatura foar
te ridicată și presiunea uriașă ca
re se produc la căderea unui me
teorit pe suprafața Lunii, trebuie 
să ducă la formarea de diamante, 
din carbon. Diamantele sintetice 
sint produse astăzi în industrie 
prin supunerea la temperaturi și 
presiuni ridicate a cărbunelui pur.

In susținerea ipotezei sale, o- 
mul de știință britanic a arătat că 
pe marginea craterului Canon 
Diablo din Arizona, crater provo
cat în urma căderii unui meteo
rit uriaș, au fost găsite microdia
mante. Potrivit părerii lui To- 
lansky, aceste mici pietre pre
țioase au apărut în urma căderii 
corpului ceresc care, a dezvoltat 
o presiune și temperatură ridica
tă. Deoarece, pe suprafața Lunii se 
află numeroase cratere asemănă
toare, Tolansky crede că este po
sibil ca diamantele să se găsească 
la suprafață.

LA PAZ. După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, guvernul mili
tar bolivian a luat hotărîrea de a nu 
retrage trupele din regiunea mine
lor de aramă. După cum se știe, în 
această regiune au avut loc puter
nice demonstrații împotriva așa-nu- 
mitului „plan de raționalizare" în 
baza căruia au fost micșorate sala
riile și au fost concediați sute de 
mineri. Minerii cer reprimirea la lu
cru a muncitorilor concediați și ma
jorarea salariilor.

VIENA. In Austria s-a prăbușit un 
avion militar de transport, care e- 
fectua zboruri în cadrul manevrelor 
de toamnă ale armatei austriece, cei 
șase membri ai echipajului găsin- 
du-și moartea.

PARIS. Ministrul francez al infor
mațiilor Peyrefitte, a declarat în fața 
Comisiei pentru afacerile culturale și 
financiare a Adunării Naționale că 
salonul de radioteleviziune ce va a- 
vea Ioc în s'eptembrie 1967 va expu
ne receptoare de televiziune în cu
lori și că, începînd de la acea dată, 
televiziunea franceză va emite zil
nic programe în acest sistem. 

lației și armatei, lansat de preșe
dintele Sukarno, comandantul su
prem al forțelor armate indone
ziene.

„In ceea ce privește „Mișcarea 
din 30 septembrie", se arată în de
clarație, Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Indonezia con
sideră că aceaslă mișcare este o 
chestiune internă a forțelor armate 
de uscat, iar Partidul Comunist din 
Indonezia nu are nici o legătură 
cu ea".

La 6 octombrie și-a reluat acti
vitatea agenția de presă Antara. 
începînd cu data de 7 octombrie 
au început să apară ziarul „Duta 
Masharakat", organ al partidului 
musulman, „Nahdatul Ulama" și o 
serie de alte ziare de dreapta.

Alegerile parlamentare
din Canada

La 8 noiembrie, pentru a cincea 
oară în decurs de 8 ani, canadie
nii sînt chemați la urne pentru a 
alege un nou parlament. Constitu
ția iimitează perioada legislativă a 
parlamentului la 5 ani; alegeri noi 
pot totuși fi organizate și după un 
termen mai scurt în cazul răstur
nării guvernului, fie în urma re
tragerii încrederii acordate de par
lament, sau cînd guvernatorul ge
neral dizolvă parlamentul la cere
rea șefului guvernului. Acest ultim 
caz s-a ivit acum. Premierul Les
ter Pearson a făcut uz de dreptul 
său spre a alege pentru o nouă 
confruntare electorală perioada pe 
care o consideră cea mai favora
bilă partidului său, Partidul liberal 
din Canada. Este adevărat că în 
actuala campanie electorală, libe
ralii se prezintă cu cîteva atuuri 
Conjunctura economică prezintă li
nele aspecte pozitive, situația 
șomajului, destul de accentuată in 
trecut, s-a mai ameliorat. La a- 
ceasta se adăugă faptul că de cî
teva luni impozitele asupra venitu
lui au fost reduse. Liberalii șe aș
teaptă la o creștere simțitoare a 
voturilor lor, mai ales în provin
ciile producătoare de grîne. Toc
mai acestea sînt regiunile care în 
trecut dădeau cele mai multe vo
turi Partidului conservator al lui 
Diefenbaker.

Conservatorii, principalul partid 
ds opoziție, se află de mai multă 
vreme într-o situație de criză și 
tot mai multe sînt informațiile ca
re vorbesc de o demitere a lui 
Diefenbaker din postul său de con
ducere. Este clar că liberalii nu 
doresc să dea adversarilor lor po
litici prilejul de a se consolida

Viva Camera Reprezentanților !
Urmare din pag. 3-a)

s-au infiltrat comuniștii tre 
buie să i se dea o lecție o 
dată pentru totdeauna. Nu mai 
putem sta cu miinile în sin 
și asista pasivi la prețuirea 
Enchiladei de către comuniști. 
Ambasadorul nostru la Wa
shington duce tratative prin 
intermediul Alianței pentru 
progres în vederea achizițio 
nării a 250 de avioane de vî- 
nătoare. 100 submarine nuclea
re, și 350 tone de gaze lacri
mogene și vomitive pe care le 
vom folosi pentru a șterge 
Enchilada de pe țața pămîn- 
tului".

Rezolilii ahptate 
de conterinia Iotemliaiald 
le Irite Ro$îe

VIENA 7 (Agerpres).
In cursul celei de a 20-a confe

rințe internaționale a Crucii Roșii 
care se desfășoară la Vieaia, co
misia de drept internațional a a- 
doptat miercuri o rezoluție în care 
se arată că puterile beligerante 
nu au drepturi nelimitate în folo
sirea mijloacelor de distrugere.

In rezoluție se cere ca toate gu
vernele semnatare ale protocolului^ 
de la Geneva din 1925 să respecte' 
interzicerea folosirii gazelor toxice 
și a armei bacteriologice.

Д fost adoptată și o altă rezo
luție în care se prevede tformarea 
unei comisii de arbitraj curfe să ur
mărească aplicarea protocolului de 
la Geneva. Arbitrii vor fi” desem
nați de statele semnatare ale pro
tocolului din 1925, iar comisia va 
fi numită de către Comitetul Inter
național al Crucii Roșii.

F

printr-o amînare a datei alegerilor.
Există însă și factori nefavora

bili fixării unor noi alegeri. Este 
vorba în primul rînd de lipsa de 
entuziasm manifestată de mulți a- 
legători canadieni față de o nouă 
confruntare electorală. Chiar și 
ziarele care sprijină politica libe
ralilor scriu că alegerile nu sînt 
necesare, că țara nu trebuie su
pusă unei noi agitații ei ctorale, 
întrucît guvernul, deși nu dispune 
de majoritatea în Parlament, a do
vedit că poate guverna și fără ea. 
Un al doilea factor este acela că 
descoperirea unei afaceri de corup
ție, în care sint implicați mai mulți
politicieni liberali, precum și func
ționari guvernamentali, a știrbit 
considerabil reputația guvernului.
Deși Pearson personal și majorita
tea membrilor guvernului nu poar
tă o răspundere directă, Diefenba
ker a și anunțat că va desfășura^ ' 
campania sa electorală sub parola 
„cinstea și curățenia în guvern".

Pearson dorește însă near_*rat să 
dispună de o majoritate sJ Jslă în 
Parlament. La ultimele alegeri din 
primăvara anului 1963 el nu nu
mai că nu a obținut majoritatea 
absolută, dar i-a lipsit aproape 
complet sprijinul provinciilor pro
ducătoare de grîne. El se bizuie și 
pe faptul că puternicele nemulțu
miri din sînul canadienilor de ori
gină franceză s-au aplanat într-o 
oarecare măsură în timpul guver
nării sale. De aceea el dorește să 
folosească cît mai rapid posibil 
toate împrejurările care îi par fa
vorabile pentru a-și atinge scopul.

AM. BRAUNȘTEIN

Senatul din Tamale de sus 
a adoptat in unanimitate o re
zoluție în care sprijină politi
ca generalului Frijoles. De bu
curie el a acordat o amnistie 
celor 5 000 de membri ai opo
ziției aruncați în închisoare.

Iată dar, că deși multe țări 
din America de sud critică re
zoluția Selden, există cel pu
țin două țări care se declară 
în favoarea ei. De acum îna
inte comuniștii n-au să se mai 
simtă in siguranță in America 
de sud.

(Din „New York Herald 
Tribune").

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul i l.P.H. Subunitatea Petroșani 40


