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CUNOSCUT DE
• Doi ani consecutiv printre 

fruntași
• Un tren cu cărbune iung 

de 36 kilometri
ф Oameni în care te poți 

bizui

Pentru un scurt timp, în curtea 
mii/’ s-a așternut liniștea. Doar 
ici-colo se mai vede cîte un om în- 
dreptîndu-se spre ateliere. Pe gura 
uneia din galeriile de coastă con
tinuă să iasă la lumină convoaie 
de vagonete încărcate cu rodul mun
cii celor din schimbul de dimineață.

După ce sirena a vestit sfîrșitul 
șutului, curtea se animă iar. Coli
via de la putui Ștefan aduce la 
ziuă primele grupuri de oameni. 
Cîțîva mineri se îndreaptă cu pași 
măsurați spre lămpărie. In mijlocul 
lor, un om pe care parcă l-am mai 
văzut undeva...

Am făcut cunoștință puțin mai 
tîrziu, în biroul sectorului III. Se 
numește Băcanu Sava și este condu
cătorul unuia din marile frontale 
ale Lupeniului. Băcanu a coborît 
pentru prima dată în adîncurile mi
nei Lupeni în urmă cu șapte ani. 
Apoi, a urmat școli de calificare fă- 
cîflu în trei ani saltul de la sim
plu vagonetar la șef de brigadă. De

ACTUALITATEA
• In cadrul emisiunii locale a 

centrului de radioficare din Lupeni, 
marți după-amiază, prof. Sfura Emil 
a vorbit părinților la Tribuna peda
gogului despre rolul familiei în 
educare patriotică a copiilor* Cu a- 
ceastă expunere s-a inaugurat ciclul 
tie conferințe programate pentru â. 
fi expuse săptămînal în cadrul emi
siunii locale.

• La magazinul de mobilă nr. 81 
din Petroșani au sosit 8 garnituri de 
mobilă combinată tip „Maramureș", 
cuiere, mese pentru radio precum 
și biblioteci „Milcov". Zilele care 
urmează magazinul va primi biblio
teci precum și alte tipuri de mo
bilă.

• La clubul sindicatelor din Pe
troșani ieri a avut loc un concurs 
„Cine știe răspunde" cu tema: Ro
mânia socialistă în următorii 5 ani.

UN ORAȘ
patru ani conduce abataje sau pre
gătiri și de doi ani, consecutiv, co
lectivul pe care-1 conduce cucerește 
diploma de fruntaș în întrecerea so
cialistă formînd azi una din brigă
zile de bază ale sectorului.

Din februarie, împreună cu ortacii 
săi, Băcanu a venit la frontalul de pe 
stratul 5, din blocul III A. La pa
noul ЙІ. Și știți cît cărbune au tri
mis la ziuă de atunci pînă acum ? 
In jurul a 70 000 de tone. Asta în
seamnă un tren lung de 36 de kilo
metri ! Doar este vorba de 3 500 de 
vagoane...

L-am rugat pe brigadier să ne 
vorbească despre munca sa, despre 
abataj, despre vreo întîmplare deo
sebită.

— La noi totul decurge normal, 
destul de obișnuit. Chiar dacă ne 
mai dă de furcă vreo falie sau pre
siunea totul se rezolvă cu bine. 
Și asta pentru că, după mine, am 
ortaci unul și unul. Băieți tare si
litori și pricepuți.

Așa am aflat că alături de Băca
nu muncesc oameni vrednici, unii 
legați de ani de zile de brigadă, ca 
minerii Olteanu Iosif, Popescu Ioan, 
Mardare Mihai, Florea Ioan, Deac 
Dionisie, tăietori iscusiți ca ajuto
rii de mineri Bîldescu Nicolae, Poe- 
naru loan, Mitică Gheorghe, vago
netari sprinteni ca Frîtea Teodor, 
Nan Simion și Nicoară Viorel.

Iată și aprecierea șefului de sector, 
inginerul Voinea Mircea, referitoa
re la brigada lui Băcanu : „Bine ar

FRANCISC VETRO

(Continuare in pag. 3-a)

Firul modern al Ariadnei
De cite cunoștințe profesionale, 

de cită indemînare și răbdare ь 
nevoie pentru ca să te descurci în 
labirintul de cabluri, conductori, 
rezistente, siguranțe și cîte și mai 
cile accesorii pe care le cuprinde 
o instalație electrică de automatiza
re ? Cu precizie, nu se poate spu
ne. Dar e nevoie de mult din fie
care. Și toate aceste calități tre
buie să se înmănuncheze în mod 
fericit. Cu cunoștințe și fără răb
dare nu faci mare lucru, după cum 
nu faci mare lucru cu indemînarea 
dar fără cunoștințe profesionale 
temeinice.

Instalația electrică de automati 
zare a mașinii de extracție cu schip 
de la mina Lonea II este un astfel

Cei din foto
grafie, sînt nu
mai o parte din
tre membrii bri
găzii de fierari 
betoniști pe care 
o conduce Mircea 
Marin Ia șantierul 
Vulcan al T.R.C.H. 
Ei au montat ar
măturile pentru 
blocul D 3 a cărui 
glisare s-a termi- 
minat de curînd.

Ajutor tovărășesc
In cadrul acțiunilor de muncă 

patriotică ce se desfășoară în pre
zent pe șantierele de construcții, 
un număr tot mai mare de oameni 
ai muncii din Valea Jiului -ăspund 
acestei inițiative. Astfel, la Petro
șani, pe șantierul de la Livezeni și 
pe șantierul Casei de cultură, au 
fost prestate în decurs de cinci 
zile un număr de 520 de ore de 
muncă patriotică. In aceste ore, 
„constructorii ad-hoc" au executat 
nivelări de terenuri, taluzări, au 
astupat șanțuri și au făcut curățe
nie în blocurile de predare sau în 
incinta șantierului.

Printre unitățile care s-au evi
dențiat pînă acum în cadrul aces
tei acțiuni pe șantierele din Pe
troșani se numără : C.F.R. cu 168 
de ore; U.R.U.M.P. cu 152 de ore: 
I.R.T.A. cu 140 de ore,- Sfatul popu 
Iar cu 116 ore, O.C.L. Alimentara, 
O.C.L. Industrial, I.L.L., l.O.I.L.

Astfel de acțiuni au avut și vor 
mai avea loc și pe celelalte șan
tiere de la Petrila, Vulcan, Lupeni.

de labirint in care electricienii pe 
care-i conduce Татра Ghenrgl-e 
s-au descurcat pentru că posedă 
un „fir al Ariadnei". modern — ai 
calităților enumerate mai sus. Da
că urci cei 46 de metri pînă în ca 
bina turnului, șeful echipei va ține 
neapărat să-fi arate felul în care 
au , descurcat" ei complicatele co
menzi ale automatizării. Iți va 
deschide ușile celulelor de la co
menzile automatizării și-ți va spu
ne cu un fel de mindrie îndreptă
țită : „Vedeți? Aici, după ce toate 
au fost puse la locul lor, pare sim
plu, nu ? Dar fiecare din sulele a- 
cestea de circuite are tot atitea sute 
de complicații. E o bijuterie a teh 
nicii moderne. Și trebuie să lucrezi 
aici ca bijutierii". Cine a văzut c 
astfel de instalație își poate închi
pui cită dreptate are meșterul e- 
lectrician și de ce ține neapărat 
sâ arate Ia toată lumea „opera" 
lor. Și dâcă la cele spuse mai a- 
dăugăm că trei dintre cei patru 
din echipă : Tăslăoan Maria,. Ivan 
Dumitru și Ionică Petrică au învă
țat meseria pe șantiere, atunci e 
ușor de 'închipuit unde-și are iz
vorul, mindria acestui mănunchi de 
electricieni.

IN CLIȘEU: Trei dintre cei 

patru membri ai echipei de e- 

lectricieni împreună cu șețul e- 
chipei, la lucru.

INSTANTANEE

Tot cărți se cheamă...
In vremurile noastre, numă

rul oamenilor care, in unive ’» 
sal preocupărilor lor cotidiene, 
pun un accent deosebit pe no 
tiunea de „timp util", sporește 
mereu. Aceștia găsesc Întot
deauna măsura de împărțire în 
chip fericit a timpului în timp 
de muncă pentru societate și 
timpul necesar pentru viața de 
familie, între un film bun, o 
carte interesantă și grija pen 
tru creșterea și educarea copi
ilor. Ei nu se plîng că sînt in 
„criză de timp". Găsesc răgaz 
penl'ru toate, fiindcă s-ай de
prins să nu rămînă nici o cli
pă in afara prezentului com
plex.

lată insă că există și oa
meni, ce-i drept, putini ia nu
măr, la care „timpul liber" ca
pătă cu toiul altă destinație. 
Pentru ei viața nu ridică pro-

Unul dintre muncitorii vrednici al 
preparației Coroeștl, flotatorul Matei 
loan.

Vînătorii și-au îndeplinit 
planul pe 9 luni

Membrii vină tori ai 
Filialei Petroșani a 
Asociației generale a 
vînătorilor și pesca
rilor sportivi și-au 
îndeplinit și depășit 
principalele sarcini de 
plan pe primele 3 
trimestre ale acestui 
an. O atenție deose
bită s-a acordat o- 
crotirii vînatului paș 
nic prin împușcarea 
diferitelor animale 
răpitoare și asigură
rii hranei suplimen
tare pentru vînat. In 
cele. 9 luai, au fost 
vînate 59 de vulpi, 
1 lup, 80 de alte 
răpitoare cu păr, 107 

răpitoare cu pene. 
333 de ciori. La pre
vederile de plan 
referitoare la canti
tățile de hrană pen
tru vînat s-au înre
gistrat însemnate de
pășiri. De exemplu, 
au fost recoltate și 
depozitate 32 000 kg 
frunzare față de 5 200 
cît prevedea planul, 
5 200 kg fîn față de 
2 700 kg planificat și 
1 300 kg semințe pen
tru potîrnichi în Ioc 
de 1 100 kg planifi
cat. Au fost construi
te 16' hrănitoare pen
tru ccrvidee, iepuri 
și potîrnichi peste

blente și de aceea se mulțu
mesc să constate că a mai tre
cut o zi și că, negreșit, are să 
mai vină alta. Oamenii aceștia 
pot fi găsiți în mod obișnuit 
intr-un compartiment de tren 
(vezi trenul de Lupeni), într-un 
autobuz (mai ales spre Lonea) 
sau pe băncile unui parc (a 
se vedea cel din centrul ora
șului Petroșani). El, și ce-i cu 
asta, veți spune dumneavoas
tră, nu are omul voie ? Ace, 
fără îndoială. Mai ales cină, 
pentru a-și omori plictiseala, 
nu uită să-și ia tovarăș de 
drum o carte bună. Perfect, 
dar oamenii Ia care ne refe
rim nu iau nici pe Eminescu. 
nici pe Sadoveanu, nici pe 
Balzac sau Andersen. Lectura 
lor preferată o formează „tu- 
zul de ghindă", „filcăul", „ze
cele de verde", „tronful". Mai 
ales „tronful"...

Apropo de 66. Mi s-a intim- 
plat să aud la o consultație 
cind unui astfel de „pasionat" 
i s-a cerut să pronunțe 33, iar 
el a rostit 66. La sfîrșit, medi
cul i-a răspuns că nu are alt
ceva decit o infiltrație „de 
dubă"...

M-am gindit de multe ori și 
n-am putui înțelege niciodată 
cum pol unii oameni (citit! 
funcționari, elevi, studenți, pen
sionari etc.) să facă atîta risi
pă de energie pentru un Joc 
lipsit de orizont. Cu atît mai 
mult, cu cit această risipă de 
timp se duce în mod irepara
bil pe apa sîmbetei.

Poate cei în cauză imi vor 
reproșa că nu înțeleg farmecul 
lui. Or fi avînd dreptate. Fie
care își are orizontul lui. Și 
acest orizont rămine la înde- 
mina ■ fiecăruia să-l dezvolte 
sau să-l îngusteze.

N. ARGEȘEANU

sarcina de plan.
Printre vînătorii ca

re au contribuit mai 
mult la obținerea a 
cestor rezultate se 
numără Balia Iosif, 
Borhină Aurel, Bu- 
nea Nicolae, Burdu- 
hosu Gheorghe, Dej 
Mihai, Gabor Fran- 
cisc, Cioflica Gratian 
și alții, precum șt 
paznicii de vînătoare 
Băbușcă Petru, Mang 
Nicolae, , Stoica Pe
tru, Farcas Petru. 
Stanciu Iosif, Sîrbu 
Petru și Manolescu 
loan.

CIUR IOAN 
vinător



IHINCAI
POLITICA

MASĂ I

Consfttuirea cu (mm: „Munca 
politică M masă — in sprijinul pro* 
ducției", organizați do către Biroul 
Comitetului orășenesc do partid Во* 
troșani săptămloa trecută la fi M. 
Petrila, a prilejuit discuții utila, 
purtate ia spirit critic și autocritic, 
caro au scos Іа evidență o seria de 
aspecte alo muncii politice de mail 
ce se desfășoară ia exploatările mb 
■loro din Valea Jiului. Participanții 
la constituire au tăcut cunoștința 
cu agitația vizuală prezenta la ml* 
na Filrila, apoi au audiat referatul 
cu tema amintită, prezentat de către 
toVUlțttl David Gavrilă, societarul 
comitetului de partid al fi. M. Pe
trila. Be marginea celor văzute și 
audiate s-au purtat apoi discuții 
combative, in care vorbitorii au re
liefat aspecte din munca pe care o 
desfășoară fiecare in cadrul între
prinderii miniere de cote aparține, 
au Venit cu propuneri și sugestii 
plivind îmbunătățirea muncii poli
tico de tiiasă, s-au angajat ca în 
activitatea lor să urmeze neabătut 
calea trasată de Directivele celui 
de-al IX-iea Congres al Partidului 
Comunist Român.

In pagina de față ne-am pro
pus să redăm, pe scurt, cele mai 
importante probleme ridicate în 
constituire, modul cum au fost ele 
urmărite șl cum vor trebui duse la 
îndeplinire pe viitor.

ÎW AJUTORUL
PRODUCȚIEI

.O sarcin* da mare însemnătate a activității partidului este 
Intensificarea muncii politice de masă pentru formarea omului nou, 
însufleții de Idealurile nobile ale socialismului, de principiile moralei 
comunisto, cu un larg orlsont cultural.*

(Din Raportul C.C. al Р.СЛ. prezentat de tovarășul Nfcoiae Сеаиуеми Ja ael de-al 
lX*Jea Congres al Р.СЯ.)

Agitația vizuală —vie, 
mobilizatoare

Cuvintul majorității partlclpanțl- 
lor la discuții а fost străbătut ca de 
un fir roșu da problema Îmbunătă
țirii agitației vizuale. Flecare a a- 
rătat cum este rezolvată această 
latură а muncii politice de masă 
în întreprinderea sa, cum ar tre
bui să fie peste tot, cum sprijină ea 
producția și cum este organizată 
de factorii competenți.

In majoritatea exploatărilor mi
niere agitația vizuală a stat în a- 
tenția comitetelor de partid Și de 
Sindicat. Din referat și din discu
ții a reieșit că la mina Petrila s-a 
muncit și se muncește bine în a- 
cest domeniu. La locurile cele mal 
potrivite din incinta și clădirea mi
nei sint plasate panouri cu foto
grafii și norme de tehnica securi
tății, grafice de întrecere, lozinci 
mobilizatoare (cu citate din Direc
tivele celui de-al TX-lea Congres 
al P.C.R.), caricaturi prin care se 
ia atitudine împotriva leneșilor șl 
chiulangiilor, împotriva acelora ca
re fac nemotivate de la serviciu 
sau nu respectă N.T.S., fotomon

taje ce înfățișează obiective in
dustriale șl social-culturale înălțate 
in anii șesenalului. „Mie mi-a plă
cut agitația vizuală de la E. M. 
Petrila — a spus tovarășul HLO- 
PEȚGHI VASILE — și vom aplica 
ceea ce e bun aici și la mina noas 
tră din Lonea. Dar, desigur că mai 
sînt și unele lipsuri. De pildă, nu 
există aici, la Petrila, un panou al 
inovatorilor și consider că ar fi 
foarte necesar. De asemenea, în 
unele puncte, agitația vizuală tre
buie revizuită, reactualizată".

Aceleași lucruri le-a subliniat și 
tovarășul BlLDEA NICOLAE, direc
torul clubului muncitoresc din Vul
can, care a venit cu o justă ob
servație și anume că graficul în
trecerii socialiste este prea compli
cat, cu multe săgeți indicatoare șl 
culori, fiind astfel foarte greu de 
Înțeles. Vorbitorul a sugerat ideea 
că graficele Întrecerii socialiste 
trebuie să fie cît mai simple, dar 
sugestive și dinamic» De aseme
nea, tovarășul Bîldea a vorbit des
pre prezența agitației vizuale la 

S. M. Vulcan și în holul duhului 
din localitate, daspre faptul că a- 
gitația vizuală vine nemijlocit în 
sprijinul activității producției nu
mai fiind axată exclusiv pe latu
rile procesului de producție, pe 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor de 
plan, pe respectarea normelor de 
tehnica securității și a disciplinei 
muncii, fiind sugestivă și mobili
zatoare, pe înțelesul tuturor mun
citorilor.

Despre importanța agitației vi
zuale, ca latură de bază a muncii 
politice de masă $i sprijin perma
nent al producției, au vorbit șl 
tovarășii Boța Dumitru de la 
U.R.U.M.P., Stanciu loan, membru 
în biroul organizației U.T.G. de 
sectorul VIII al minei Petrila 
Kalman Iosif, directorul clubului 
muncitoresc din Petrila.

Informarea 
operativă

Pe multi dintre participanta la 
consfătuire i-a interesat cum se 
face informarea politică a muncito
rilor la diferite exploatări minie
re, ce cuprinde ea, cînd, cum si 
cine o face. Vorbind despre acest 
domeniu al muncii politice de ma 
să, tovarășul HLOPEȚCHI VASILE, 
directorul clubului muncitoresc din 
Lonea a spus: „Informarea politi * 
că a oamenilor muncii asupra ce
lor mal importante evenimente de 
politică internă și externă trebuie 
să-l preocupe pe fiecare dintre noi. 
Cu toții trebuie să știm în fiecare 
moment ce se petrece în jurul 
nostru, ce se întîmplă în lume 
Printre toate acestea, mijlocul cel 
mai operativ de informare politică 
este presa La mina noastră se mal 
folosesc pentru informarea politi
că a oamenilor, pe lingă .citirea 
presei, diferite afișaje, anunțuri, 
panouri, iar în prezent se lucrează

Șase 
In dl cat И

In sala de ponta] a nunei Pet fi
la, atenția participant Hot ia con
sfătuire- a lost atrasă de citeva 
semnale luminoase, multicolore, ce 
se aprindeau fi se stingeau cu in
termitente. Ne-ат apropiat și am 
privit cu atenție. In lond ce era ? 
Un ingenios sistem de semnaliza
re ce atrage atenția minerilor la 
intrarea in șut asupra unor norme 
de tehnica securității. Cum e rea
lizat ? Simplu. Intr-un cadru de 
sticlă, împărțit In șase comporți- 
mente (fiecare colorat diierit], se 
ailă șase becuri cate, ptintr-un 
sistem cu un motoraș electric se 
aprind și se sting pe rînd, at ră
gind ostiei atenția muncitorilor. 
Iată și cele șase indicații înscrise 
pe iiecare latură a compartimentu
lui t „Nu neglija să Citești N.TA, 
Slnt un ajutor de neprețuit „Nu 
introduceți capul intre văgoneți I"; 
„Nu intrați cu rechizite de fumat 
In mină/"; „Nu atingeți lirele e* 
lectrice căzute la pămint l1'-, „Este 
mai ușor să te ferești de accidente 
decit să te Vindeci după ce e-af 
accidentat l"i „Nu fine in tine' 6eea 
ce știi, ci schimbă experiența cu 
ortacii I".

Iată doar Citeva indicații ce se 
dau in permanență minerilor îna
inte de a intra in mină și care le 
tint de un real folos in procesul 
muncii. Instantaneu, omul îți adu
ce aminte în timpul lucrului de 
semnalele luminoase din sala de 
ponta] a minei și astfel se ferește 
să comită abateri de la N.T.S., în
țelege că trebuie să-și ajute or
tacii.

Considerăm că este un mijloc 
foarte eficient și util în munca 
minerilor petrileni și el poate fi 
extins și Ia alte exploatări miniere.

politică —

„Intr-adevăr problema im-.mării 
politice a oamenilor muncii trebuie 
să-I preocupe în egală măsură pe 
fiecare dintre noi —- a adăugat to
varășul Laszlo Ștefan, miner șef 
de brigadă la sectorul III al minei 
Petrila. Pentru minerul de astă2t 
nu mai este suficient doar a ști să 
taie cărbune. $i asta oricum. Nu. 
Minerului i se cere azi o înaltă 
pregătire profesională; și minerul 
trebuie să citească, să . iubească 
cultura, sportul, viața,- și minerul 
trebuie să cunoască evenimentele 
politice ce se petrec într-o tară 
sau alta și mai ales trebuie să cu
noască bine politica partidului nos
tru. Pentru informarea operativă a 
oamenilor muncii, la mina noastră 
se desfășoară o activitate susținu 
tă. Chiar in clădirea minei avem 
două panouri mari pe care afișăm 
zilnic ziarele^ incit la intrarea șl

Pentru lărgirea 
orizontului profesional

Pentru popularizarea metodelor 
bune folosite în organizarea muncii 
în subteran, a tehnicii $1 a tehnolo
giei înaintate, la inițiativa comite
tului de partid al minei Petrila, co
mitetul sindicatului, prin C.I.T., a 
publicat mai multe articole la vitri 
oa „Noutăți în minerit", le dorința 
de а trezi interesul salarioUlor ex
ploatării pentru noutățile tehnice, 
comitetul sindicatului a stabilit tri
mestrial tematica conferințelor expu
se în fața colectivului exploatării. In 
cadrul ciclului de conferințe expuse 
la club și în sala de apel a minei 
amintim; „Productivitatea muncii In 
abataje cameră, comparativ cu cea 
din abatajele frontale", „Iluminatul 
în subteran", „Funcționarea mașini
lor de extracție*' și altele.

O atenție deosebită a acordat co
mitetul de partid și comitetul sin
dicatului bunei funcționări a lecto
ratelor tehnice, organizate pe spe
cialități, precum și universității mun
citorești, frecventată de aproape 280 
cursanti. In programul universității 
an fost incluse subiecte care cu

prind sarcinile actuale și de viitor 
ale exploatării. Aici se va vorbi 
despre săparea lucrărilor miniere, 
utilizarea metodelor moderne în sus
ținere e lucrărilor miniere, Exploa
tarea straielor groase, aerajul în 
mină și influența lui asupra produc
tivității muncii etc.

Participanții le discuții au apre
ciat faptul că la mine Petrila se 
acordă toată atenția calificării și ri
dicării calificării muncitorilor, pre
cum și îndrumării lor de a-și com
pleta studiile de cultură generală. 
Numai din sectorul II al minei, bu
năoară, 18 tovarăși urmează cursu
rile de calificare care funcționează 
în cadrul exploatării, 38 își comple
tează studiile elementare, iar 8 ur
mează cursurile liceului. In secto
rul VIII al minei, aproape întreg e- 
fectlvui învață, tin aspect pozitiv 
îl constituie faptul ea pe primele lo
curi ta această icțtase de ridicare 
a nivelului cumtkșUnțek-r și califi
cării profesionale м află eotouniștii 
care au atras rtături de ei și pe xlți 
lucrători din sector.

Participanții la consfătuire vi
zitează incinta minei pentru a 
urmări agitația vizuală, Iată-i pe 
cîțiva în fața graficului cu re
zultatele întrecerii socialiste 
primind explicații de la tovară
șul David Gavrilă, secretarul 
comitetului de partid al minei.

la un glob simbolic care va fi a- 
șezat în holul clubului. Pe el se 
vor afișa în fiecare zi ziare în ca
re sînt relatate diferite evenimen
te internaționale, iar printr-un sis
tem de săgeți se vor indica pe glob 
țările In care se desfășoară eve
nimentele respective. Sperăm să fie 
un mijloc foarte eficient de infor
mare a oamenilor muncii".

ieșirea din șut muncitorii pot lua 
cunoștință despre evenimentele in
terne și internaționale la ordinea 
zilei".

Si alți vorbitori au arătat cît 
este de importantă informarea po
litică a oamenilor. Aceasta contri
buie la ridicarea nivelului politie 
și ideologic al oamenilor, ia edu
carea loc. ,

C O N C L U Z I I
Consfătuirea a constituit un rodnic schimb de experiență între (actorii răspunzători de 

munca politică de masă din exploatările miniere din Valea Jiului, un imbold spre noi suc
cese în viitor, pentru realizarea ritmică șl la toți indicatorii, a sarcinilor de plan.

Totodată, consfătuirea a scos la iveală și lipsurile ce se mai manifestă In activita
tea unor organe și organizații de partid privind această latură deosebit de importantă a mun
cii de partid.

Este necesar ca agitația vizuală să fie peste tot revizuită șl să Îmbrace forme cit mal 
variate, să se țină ia pai cu evenimentele; formele oi de prezentare să fie simple dar su
gestive.

Cărții în general Si celei tehnice In special si I se acordă o atenție sporită. Biblio
tecarele să folosească toate formele muncii cu cartea, dar acestea să fie mai atractive, mai 
interesante și mai judidoa întocmite.

In atenția comitetelor de partid și de sindicat să stea in permanență problema ridică
rii nivelului profesional al muncitorilor, completarea studiilor elementare, infomerta i«»^ 
pontică operativă asupra celor mai importante evenimente interne și internaționale.

I
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Jocul celor două echipe din cam 
pionatul regional disputat duminică 
s-a ridicat la un bun nivel tehnic, 
a fost pasionant, spectaculos.

De la Început gazdele au iniția
tiva si deschid scorul prin M. A- 
lexandru, ca după puțin timp Ka
rol у să-I urce la 2—0. Apoi jocui 
alternează, se înscriu puncte de o 
parte și de alta și repriza se ter 
mină cu 6—4.

După pauză localnicii atacă dez
lănțuit și mai înscriu 11 goluri pe 
lingă numai 6 ale oaspeților. Flu
ierul final al arbitrului I. Crețu din 
Petroșani, care a condus corect, a 
consfințit victoria cu 17—10 a gaz
delor, o victorie muncită, pe de
plin meritată.

TUDOR MOCUȚA 
««respondent

Ьй Jjmiii orâțmst 
tt Stal

In cadrul campionatului orășe
nesc de fotbal s-au disputat dumb 
nică numai două meciuri: C.F.R. 
Petroșani — Preparatorul Lupenl 
3—1 și Constructorul Lupeni — 
Preparatorul Petrila 3—0. După a- 
ceastă etapă, a Vll-a, Constructo
rul Lupeni s-a distanțat la patru 
puncte față de a doua clasată — 
Preparatorul Petrila.

Iată cum arată clasamentul după
consumarea etapei a VII-a:

1. Constructorul Lupeni
7 7 0 0 24— 2 14

2. Preparatorul Petrila
6 5 0 1 16— 4 10

3. G.F.R. Petroșani
7 5 0 2 13— 7 10

4. Minerul Bănită
6 4 1 1 17— 7 9

5. Energia Paroșeni
4 2 0 2 8— 8 4

6. Constructorul Petroșani
5 2 0 3 6— 7 4

7. M'nerul Uricani
6 2 0 4 7—11 4

8. Preparatorul Lupeni
7 2 0 5 7—17 4

9. Jiul II Petrila
3 1 0 2 4— 9 2

10. Minerul II Lupeni
6 1 0 5 5—13 2

11. Minerul Petroșani
5 1 0 4 3—14 2

12. Sănătatea Petroșani
4 0 1 3 2—13 1

13. Știința II Petroșani
0 0 0 0 0— 0 0

După cum am mai anunțat, echi
pa Știința II Petroșani nu a intrat 
fn campionat o dată cu celelalte 
formații, deoarece componenții ei 
s-au aflat în vacanță. Meciurile 
restante se vor programa în cursul 
săptămînilor viitoare.

Etan l-a la popite
In cadrul primei etape a cam

pionatului orășenesc de popice s-au 
disputat duminică dimineața urmă
toarele partide: Viscoza Lupeni — 
Voința Petroșani 4 317—4 164 p. d.; 
Utilajul Petroșani — Minerul Vul
can 4 525 — 4 319 p. d.; Voința Lu
peni — Minerul Aninoasa 3 880 — 
4 217 p. d.

Slmbătă și duminică se dispută 
etapa a Il-a.

PROGRAM DE RADIO
’ 15 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Portativul melodiilor de 
estradă; 5,40 Cîntece de viață nouă 
și jocuri populare; 6,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteo-rutier,- 
6,10 Mazurcă de Zarzycki; 6,22 Me
lodii populare; 6,30 Anunțuri și 
muzică,- 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 Radiojurnal. Sport; 7,15 
Muzică ușoară; 7,30 Sfatul medicu 
lui: Abuzul de carbaxin; 7,35 U- 
verturi la operete; 7,50 Melodii 
folclorice; 8,00 Sumarul presei; 
8,08 Piese simfonice de mare popu
laritate; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,35 Muzică de cameră; 
10,00 Buletin de știri; 10,05 Cîntă 
jgrchestra „Flacăra Prahovei"; 10,30 

* Radioracheta pionierilor,- 11,00 Re-

Problemele
«A inRecent, a avut loc adunarea ge

nerală a organizației de partid de 
la Liceul din Petrila, prilejuită de 
prezentarea dării de seamă și ale
gerea noului birou.

Apreciind că partidul acordă o 
atenție deosebită și permanentă 
dezvoltării învățămîntului de toate 
gradele pentru asigurarea econo
miei naționale cu cadrele necesa
re, darea de seamă a scos în evi
dență perspectivele deșchise școlii 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
în direcția perfecționării în con
tinuare a procesului instructiV-edu- 
cativ, potrivit cerințelor ridicate 
de construcția socialismului în ța
ra noastră.

Deși este o organizație cu un 
număr mic de membri, în toate 
acțiunile inițiate In școală, ea și-a 
afirmat rolul conducător, reușind 
să mobilizeze cadrele didactice ’a 
rezolvarea cu simț de răspundere 
a tuturor problemelor de învăță- 
mînt.

Dintre obiectivele urmărite în
deaproape de organizația de bază, 
procesului instructiv-educativ i s-a 
acordat o atenție specială, urmă- 
rindu-se atît creșterea eficienței 
lecțiilor cît și dezvoltarea la e- 
levi a sentimentului de dragoste 
față de patrie, față de partid.

Pornind de la aprecierea că ală
turi de cadrele didactice cu o ac
tivitate îndelungată lă catedră e- 
xistă un număr însemnat de cadre 
tinere cu largi perspective de afir
mare, dar cu o experiență mai re
dusă, biroul organizației de bază 
și-a propus să urmărească genera
lizarea metodelor bune de preda
re și ridicarea pe această cale a 
calității lecțiilor și a rolului lor 
educativ.

In acest scop, comisiile metodi
ce înființate la începutul anului 
școlar au desfășurat o muncă in-

In tranzitul gării Livezeni sosesc 
zilnic sute de tone materiale de 
construcții pentru șantierele Petro
șani și Petrila. Grija pentru buna 
descărcare și păstrare a acestor 
materiale lasă însă mult de dorit.

După cum arată și fotografia 
fierul beton, conductele de oțel 
pentru rețelele de apă, materialul 

citai de operă, Ladislau Konyaf 
11,15 Teatru la microfon: „Anna 
Karenina"; 13,00 Muzică ușoară; 
14,00 Buletin de știri; 14.08 Din 
folclorul muzical al popoarelor; 
15,28 Fragmente din opera-balet 
„Sărbătorile Hebei" de Jean Phi
lippe Rameau; 16,00 Radiojurnal. 
Sport; 16,15 Din repertoriul violo
nistului Ionel Banu; 16,30 Din al
bumul melodiilor de estradă; 17,30 
In slujba patriei; 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 „Viața noastră înflo
rește" — program de cîntece și 
jocuri; 18,30 Radiosimpozion : Ne
cesitatea și posibilitatea untii ritm 
înalt de dezvoltare economică a 
țării; 18,50 Varietăți muzicale; 19,30 
Noapte bună, copii; 19,40 Recital 
Bobby Solo, 20,00 Radiogazeta de

școlii
discuția comuniștilor

tensă care s-a concretizat în nu
meroase lecții deschise și referate 
metodice, în interasistențe și con
sfătuiri ale diriginților cu profeso
rii care predau la clasa pe care o 
conduc.

Lecțiile deschise și referatele 
metodice susținute în cadrul comi
siei metodice a învățătorilor au 
avut drept rezultat folosirea Unor

ALEGERI
ÎN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID

metode mai bune de predare de 
către învățătorii practicanți. Ca ur
mare a grijii cu care au fost în
conjurați, aceștia s-au prezentat 
bine pregătiți la examenul de stat, 
iar la repartizare au cerut să mun
cească în continuare la aceeași 
școală. Cu alte cuvinte, oamenii 
nu și-au îmbogățit numai experien
ța, ci au ajuns să îndrăgească și 
școala, ceea ce înseamnă și mai 
mult. Este un merit al comuniști
lor și în primul rînd al învățătoa
rei Mihu Angela, secretara orga
nizației de bază, care a știut să 
îmbine sfatul părintesc cu exigen
ta față de îndeplinirea cu simț de 
răspundere a sarcinilor.

Organizarea bilunară a consfă
tuirilor diriginților cu profesorii 
care predau la clasa lor a contri 
buit la o mai bună cunoaștere a 
elevilor, a nivelului lor de pregă
tire, a greutăților pe care aceștia 
le întîmpină la unele obiecte. In 
funcție de aceste probleme, diri- 

lemnos sînt aruncate care încotro, 
la voia întimplării. Această atitu
dine a mai fost criticată în ziar 
la 23 septembrie cind a apărut ar
ticolul „Iarna vine și în tranzite". 
Este timpul să se facă o dată rîn- 
duială și in acest tranzit, iar con
structorii să-și îmbunătățească gri
ja față de materiale.

seară; 20,30 Melodii de pretutin
deni; 21,15 Părinți și copii; 21,30 
„Doină, doină, cîntec dulce" — 
program de doine și jocuri popu
lare; 21,45 Arii din operete,- 22,Ou 
Radiojurnal. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,15 Cîntă orchestra Kurî 
Edelhagen; 22,40 Arii din opere. 
22,55 „Un cîntec pentru tine" — 
muzică ușoară; 23,50 Buletin de 
știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,48 Cîn- 
tece de Constantin Romașcanu, 
8,00 Melodii; 8,30 Scene din opera 
„Wilhelm Tell" de Gretry, 9,00 Bu- 
letin de știri; 9,30 Melodii popu
lare din Transilvania; 10,15 „Me
reu vesel" — muzică ușoară; 10,30 
Pagini din opera „Adrienne Le 
couvreur" de Cllea; 11,00 Buletin 
de știri; 11,10 Piese pentru fanfară 
de Savel Horceag; 11,25 Pagini din 
opereta „Sînge vienez" de Johann 

ginții au programat ore de consul
tații și meditații, au cerut spriji
nul părinților și al organizațiilor 
de tineret din școală, reușind să 
obțină o substanțială îmbunătățire 
a situației la învățătură. Este ca
zul să menționăm aici bunele re
zultate obținute de diriginții Blen- 
dea Ion, Josan Olivia, Stoica Cor
nelia și alții, ai căror elevi au do- 
bîndit cunoștințe temeinice.

Prin interasistențele efectuate de 
membrii de partid s-a urmărit în
drumarea permanentă a profesori
lor și învățătorilor, în vederea a- 
sigurării unei juste orientări po- 
litico-ideologice a lecțiilor, a le
gării lor de realitatea zilelor noas
tre, de practica construirii socialis
mului.

Organizația de partid a analizat 
periodic în adunări generale des
chise situația elevilor la învățătu
ră, făcînd recomandări prețioase 
cadrelor didactice pentru îmbunătă
țirea stilului de muncă.

In acest fel, s-a realizat o uni
tate de cerințe pedagogice, iar res
ponsabilitatea cadrelor didactice a 
crescut simțitor.

în prezent există numeroși învă
țători și profesori care s-au re
marcat în mod deosebit In activi
tatea la clasă și cultural-obștească 
și care și-au exprimat dorința de 
a intra în partid. De aceea, noul 
birou ales trebuie să acorde în 
viitor o mai mare atenție întăririi 
rîndurilor organizației de partid 
prin primirea de noi membri din 
rîndul cadrelor didactice meri
tuoase.

Dezvoltînd succesele obținute, 
noul birou trebuie să găsească for
me noi de muncă, menite să con
tribuie la întărirea influenței co
muniștilor în școală și la rezolva
rea cu succes a sarcinilor pe care 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român le trasează sluji
torilor școlii în noua etapă de dez
voltare a României socialiste.

N. CHERCIU

Șantierul T. С. M. M. Valea Jiului
CU SEDIUL fN PETROȘANI 

strada Mihail Eminescu nr. 17

ANGAJEAZĂ
# Conducători auto cu gradele 11*111 

Tractoriști rutieri cu carnete pen
tru drumuri publice.

Informafii suplimentare la serviciul perso
nal în fiecare zi între orele 7—15.

Sfatul popular al orașului Uricani
ANUNȚĂ CÂ ARE VACANT POSTUL DE ȘEF AL SECȚIUNII 

SECRETARIAT CU UN SALARIU DE 856—1050 LEI.
Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
— STUDII SUPERIOARE ȘI 3 ANI ÎN FUNCȚII ADMINISTRA

TIVE, SAU,
— STUDII MEDII ȘI 5 ANI ACTIVITATE ÎN SFATURILE 

POPULARE.

Strauss; 11,55 Program interpretat 
de orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat „Banatul" din Timi
șoara; 12,33 Tineri interpreți de 
muzică populară; 13,00 Buletin de 
știri; 13,08 Concert de prînz,- 14,00 
De la'o melodie la alta; 14,30 Pie
se instrumentale,- 14,45 „Așa-i jo
cul pe la noi" — program de jo
curi populare; 15,00 Radiojurnal. 
Sport,- 15,15 Cîntece de Laurențiu 
Profeta,- 15,30 Muzică ușoară; 15,45 
Drag îmi este satul meu — melo 
dii populare; 16,30 Jumătatea de ora 
a tinerilor interpreți; 17,00 Radio 
jurnal. Sport; 17,15 Dansuri de es
tradă; 17,30 Sfatul medicului : A 
buzul de carbaxin; 17,35 Anunțuri, 
reclame și muzică; 18,00 Caleidos 
cop muzical; 18,50 Piese instru 
mentale; 19,00 Buletin de știri;

CUNOSCUT
DE
UN
ORAȘ

(Urmare din pag. l-a)

fi dacă toate brigăzile ar fi așa de 
bine consolidate și dacă toți șefii de 
brigadă ar fi așa de perseverenți ca 
Băcanu. Sînt oameni în care te 
poți bizui. Brigadierul e cunoscut de 
un oraș întreg. Doar are chipul ex
pus la panoul fruntașilor din 
centrul Lupeniului" (Deci, aici i-am 
văzut fotografia...).

Maistrul Bunea Nicolae ține să 
facă o completare :

— Băcanu este unul' din bri
gadierii care își îngrijesc utilajele 
așa „cum scrie la carte“. Și chiar 

dacă apare vreo hibă la țeava de 
aer, conducta de apă sau transpor
tor, oamenii pun umărul și reparația 
durează • puțin. Și încă ceva. La 

frontul lui Băcanu, pentru prima 

dată în Valea Jiului, s-a experimen

tat — și acum se folosește cu suc
ces — injectarea sub presiune a 

apei în strat".

In primele zile ale lunii octombrie, 

în întrecerea dintre cele 18 frontale 

ale minei Lupeni, în frunte se află 

brigada Iui Băcanu — cu o depă

șire de cîteva zeci de tone. Cu sigu

ranță că pînă la sfîrșitul lunii, com
petiția dintre frontaliștii celei mal 

mari exploatări carbonifere din ba
zin se Va solda cu multe tone de 

cărbune cocsificabil extrase peste 

plan. Nu este exclus ca în 
dreptul brigăzii lui Băcanu să fie 

înscrisă atunci cea mai înaltă de
pășire...

19,05 Soliști de muzică ușoară; 
21,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 21,15 Cîntece și jo
curi din regiunea Crișana; 21,30 
Cîntă Paul Anka,- 22,30 Moment 
poetic; 22,35 Melodii aproape ui
tate; 23,00 Buletin de știri. Sport; 
23,10 Muzică simfonică de compo 
zitori japonezi; 23,45 „Concert noc
turn" — muzică ușoară; 0,50 Bule
tin de știri.

Cinem atogr afe
15 octombrie

PETROȘANI — 7, NOIEMBRIE: 
Micul pescar,- REPLTBLICA : Deco
rații pentru copii minune,- VUL
CAN : O stea cade din cer,- ANI
NOASA : S-a intîmplat la miliție; 
LUPENI: Rachetele nu trebuie să 
decoleze.
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r p G- Rezultatele alegerilor 
pentru organele locale 
ale puterii de stat

t VIETNAM

BERLIN 13. Corespondentul A 
gerpres, Șt. Deju, transmite:

La Berlin au fost date publicită
ții rezultatele alegerilor pentru or
ganele locale ale puterii 
care au avut loc în R. D.
la 10

In
nale
Pentru candidații Frontului 
au votat 11 286 291 alegători, adica

octombrie.
consiliile orășenești
au fost aleși 16 941

de stat,
Germană

și raio 
deputati. 
național

H. Wilson urmează 
de regina Elisabeta

LONDRA 13 (Agerpres).
Primul ministru britanic, Harold 

Wilson, a părăsit miercuri diminea
ța Londra, plecînd la castelul Bal
moral din Scoția, unde urmează să 
fie primit de către regina Elisabeta 
a П-a. In comunicatul anunțînd 
vizita Iui Wilson la regină nu se 
face nici o precizare privind sco
purile acestei vizite.

Unii observatori politici, cum ar 
fi corespondentul politic al ziaru
lui „Times" nu jBzită, totuși, să a- 
firme că Wilson ar urma să ceară 
suveranei dizolvarea parlamentului 
și organizarea de noi alegeri ge
nerale. Același lucru este sugerat 

lași de către corespondentul

JANEIRO 13 (Agerpres). 
președinte al Braziliei, 
Kubitschek, reîntors de 
țară, este supus intero- 

unei comisii militare în 
cu anchetarea activitățl-

Kubitschek supus 
unor interogatorii

RIO DE 
Fostul

Juscelino 
curînd în 
gatoriilor 
sărcinate
lor subversive desfășurate în țară 
în timpul președinției sale, adică 
între anii 1955 și 1960. La aceste 
interogatorii avocații Iui Kubitschek 
nu au acces. Potrivit unor persoa
ne informate . — relatează France 
Presse — scopul anchetei este de 
a-1 determina să părăsească țara.

Memorandumul înmînat 
lui U Thant de reprezentantul 
Ciprului la O.N.U.

NICOSIA 13 (Agerpres)
Reprezentantul Ciprului la O.N.U. 

a înmînat secretarului general U 
Thant un memorandum în care se 
arată că guvernul cipriot denunță 
„tratatele de alianță și 
care i-au fost impuse la 
Londra în 1960 și prin 
glia, Grecia și Turcia
constituția Ciprului". Ele 
teau, de asemenea, Greciei și Tur
ciei să mențină în permanență tru
pe în insulă.

garanție" 
Ziirich și 
care An- 
„garantau 

permi-

In memorandum se subliniază că, 
prevederile tratatelor sînt în con
tradicție cu principiile Cartei 
O.N.U. și cere Adunării - Generale 
să-i apere suveranitatea și inde
pendența țării.

Deschiderea 
campaniei electorale 
din Portugalia

LISABONA 13 (Agerpres).
La 12 septembrie s-a deschis o- 

ficial în Portugalia campania elec
torală în vederea alegerilor legis
lative de la 7 noiembrie. La aceste 
alegeri Iau parte 170 de candidați 
pentru cele 130 de locuri ale A- 
dunării Naționale. Din cei 170 de 
candidați 130 fac parte din parti
dul de guvernămînt, condus de 
Salazar, „Uniunea Națională", iar 
40 sînt reprezentanți ai partidului 
„Acțiunea democratică și socială" 
și ai opoziției republicane.

împotriva 
au votat

candidați-
12 847 sau

orășenești de subor-

99,89 la sută, 
lor frontului 
0,11 la sută.

In consiliile
donare raională,, circumscripții oră
șenești i și comune au fost aleși 
186 107 deputati. Pentru candidații 
Frontului 
10 823 545 
sută, iar 
Frontului 
la sută.

național au votat 
alegători, adică 99,86 Ia 

împotriva candidațiloi 
au votat 14 642 sau 0,14

să fie 
a li-a

primii

agenției
precizează 
organizeze
speranța că

pe care a înregistrat-o

Associated 
că Wilson 
noi alegeri 

sporirea

Londra al 
Press, care 
ar dori să 
generale în 
popularității
in ultima vreme partidul laburist 
ar putea să aducă acestuia o vic
torie mai concludentă asupra con
servatorilor și deci o majoritate 
mai consistentă în Camera Comu
nelor.

de sud“ 
Vietnam 

_ _ sfîrșitul
anului, efectivul trupelor americane va ajunge la 180 000

• Crearea „companiei de eliberare a Vietnamului
• Declarația Ministerului Invățămîntului al R. D.
• Lupte grele în Valea Suoi La Tinh • Pînă la

13 (Agerpres).
V.N.A. anunță că la 11 
la uzina constructoare 
„Trang Hung Dao" din

HANOI
Agenția 

octombrie, 
de mașini
Hanoi a avut loc o adunare a in
ginerilor și muncitorilor sud-viet- 
namezi regrupați la Hanoi, în ca
drul căreia a fost constituită „Com
pania de eliberare a Vietnamului 
de sud". Din companie fac parte 
cetățeni sud-vietnamezi card s-au 
declarat gata să plece ca volun
tari, atunci cînd îi va chema Fron
tul Național de Eliberare.

*
La 12 octombrie, la Ministerul 

învățământului al R. D. Vietnam 
a avut loc o conferință de presă 
în cadrul căreia a fost dată publi
cității o declarație referitoare la 
pagubele provocate de bombarda
mentele aviației americane institu
țiilor de învățămînt nord-vietna- 
meze. Declarația subliniază că în 
cursul raidurilor aeriene și-au 
pier-dut viața un mare număr de elevi

și profesori, iar peste 100 institu
ții de învățămînt au fost distruse, 
printre care o universitate, 90 
școli primare, un număr de școli 
medii și 20 grădinițe de copii.

„Prin bombardarea și mitralierea 
continuă și sistematică a școlilor, 
prin uciderea profesorilor și elevi
lor, precum și prin atacarea săl
batică a spitalelor, barajelor, pie
țelor, bisericilor, pagodelor din nu
meroase centre ale R. D. Vietnam, 
imperialiștii americani au încălcat 
în mod grosolan suveranitatea, te
ritoriul și securitatea R. D. Viet
nam, călcînd în picioare acordu
rile din 1954 de la Geneva, pre
cum și cele mai elementare prin
cipii de drept internațional", 
spune în declarație.

☆
SAIGON 13 (Agerpres).
Știrile transmise de agențiile

presă subliniază că în diferite sec
toare din valea Suoi La Tinh (în 
apropiere de An Khe), unde uni
tăți ale diviziei I americane de 
desant aerian întreprind de patru 
zile o operațiune de amploare îm
potriva forțelor patriotice, s-au 
desfășurat marți noaptea lupte gre
le. Patrioții sud-vietnamezi au ți
nut pozițiile 
permanent al 
lor automate.

[uneia Sekl-ISeia «a aline 
suprafața Soarelei

LENINGRAD 13 (Agerpres).
La 21 octombrie cometa Seki- 

Ikeia, descoperită în urmă cu trei 
săptămîni de astronomii japonezi 
va atinge suprafața Soarelui.

Oamenii de știință sovietici au 
stabilit poziția noii comete și au 
calculat orbita acesteia cu ajutorul 
mașinii electronice „B.S.M.-2". S-a 
calculat, de asemenea, care va fi 
poziția cometei în fiecare, din zilele 
lunii, pînă in momentul cînd ea va 
atinge suprafața Soarelui.

Pînă în prezent, nici o cometă 
nu a trecut pe lingă Soare la o a- 
semenea distantă mică (numai circa 
500 000 km de centrul acestuia). 
Cu acest prilej oamenii de știință 
din lumea întreagă vor putea face 
observații asupra Soarelui in con
diții cu totul neobișnuite, 4

se

de

Demiterea guvernului Chombe
LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres) 
Hotărîrea președintelui Kasavubu 

de a demite guvernul lui Chombe 
încheie o etapă în lupta pentru 
putere dintre cei doi, luptă din 
care, pentru moment, a ieșit în- 
frînt, Chombe. După ce a precizat 
că a luat această decizie deoarece 
guvernul n-a demisionat din pro
prie inițiativă deși componența lui 
nu era conformă nici „normelor 
constituționale, nici rezultatelor a 
legerilor și nici necesităților echi
librului politic al țării", Kasavubu 
a amintit că Chombe cumula mai

asupra activită-

Leopoldville a 
că președintele

multe portofolii ceea ce împiedica 
un control efectiv 
ții lui.

Postul de radio 
anunțat miercuri
Kasavubu l-a însărcinat cu forma
rea noului guvern al Congoului 
(Leopoldville) pe Evariste Kimba, 
care a acceptat. Evariste Kimba, 
fost ministru de finanțe în guver
nul secesionist din Katanga, face 
acum parțe din Partidul Balubakat. 
component al unei noi organizații 
politice. Frontul Democratic Con- 
golez, aflat in opoziție față de 
partidul lui Chombe, Conaco.

Sesiunea Parlamentului 
japonez

TOKIO 13 (Agerpres).
La Tokio continuă lucrările ce

lei de-a 50-a sesiuni extraordinare 
a Parlamentului japonez. Miercuri, 
la ședința plenară a Camerei repre
zentanților a luat cuvintul primul 
ministru, Sato. Cea mai mare parte 
a cuvîntării sale a fost consacrată 
problemei tratatului japono-sud-co- 
reean. El a reafirmat existența di
vergentelor în probleme teritoriale 
între cele două țări și a subliniat 
că Insula Takeshima, pretinsă 
Coreea de sud, este teritoriu 
ponez.

Cuvîntarea primului ministru
fost întreruptă în repetate rînduri 
de strigătele de protest ale depu- 
tatilor de opoziție. Se știe că Parti-

dul socialist, precum și alte parti
de șî organizații democratice, se 
pronunță împotriva ratificării tra
tatului încheiat cu Coreea de sud, 
întrucît 
crearea 
Asia și 
tiei în

de 
Іа-

a

acesta deschide calea spre 
unui nou bloc militar în 
duce la înrăutățirea situa- 

Extremul Orient.
☆

Poporul japonez continuă să-și 
manifeste nemulțumirea fată de 
așa-zisa normalizare a relațiilor 
japono-sud-coreene. Marți a avut 
loc la Tokio o nouă demonstrație 
de protest împotriva ratificării a- 
cestui tratat. Forțele polițienești 
au împrăștiat demonstrația, rănind 
opt studenți și operînd 23 de a- 
restări.

ÎN CÎTEVA
CAIRO. Detașamentele armatei de 

eliberare națională controlează în 
prezent 40 la sută din teritoriul Gui
neei portugheze, a declarat la o con
ferință de presă la Cairo Amilcar 
Cabrai, conducătorul Partidului afri
can al independenței din Guineea 
portugheză și insulele Capului Verde. 
Forțele patriotice, a spus el, preiau 
controlul a noi și noi linii de comu
nicații și puncte întărite ale trupelor 
portugheze.

NICOSIA. După ultimele date sta
tistice oficiale, Ciprul are 589 000 lo
cuitori, din care 103 000 trăiesc în 
capitala Ciprului, Nicosia. Numărul 
locutorilor greci este de 450 000, iar 
al celor turci de peste 105 000.

GENEVA. La sediul Oficiului eu
ropean al O.N.U. din Geneva au în
ceput lucrările celei de-a XXIII-a

RÎNDURI
sesiuni a Comitetului lemnului din 
cadrul Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa.

Comitetul lemnului și-a ales biroul, 
care este format din G. Hampson 
(Anglia) președinte, K. Rouge (Sue
dia) și N. Dumitrescu (România), vi
cepreședinți.

CAIRO. Uniunea poporului african 
Zimbabwe (Z.A.P.U.) a făcut'cunos
cut că nu va accepta niciun fel de 
soluție a guvernului Ian Smith me
nită să perpetueze supremația mino
rității albe din Rhodesia de sud. In 
comunicatul publicat la Cairo s-a a- 
rătat că partidul Z.A.P.U. „este ho- 
tărît să-și intensifice eforturile în 
vederea completei eliberări a țării 
de sub jugul colonial”.

TEL AVIV. Potrivit ziarului izrae- 
lian „Yedioth Aharonoph", cancela

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

Perspectiva construcției 
tunelului submarin 
sub Canalul Mînecii

americane sub tirul 
mortierelor și arme-

☆
Intr-o declarație, John Stennis, 

președintele subcomisiei senatoriale 
pentru problemele pregătirii mili
tare, a anunțat că pînă la sfîrșitul 
anului curent efectivul trupelor a- 
mericane in Vietnamul de sud va 
atinge 180 000. In viitorul apropiat 
vor fi trimiși acolo „și mai multi 
soldați", a subliniat el.

PARIS 13 (Agerpres).
In calea proiectului franco-brita- 

nic de construire a tunelului sub
marin sub Canalul Mînecii nu mai 
stau probleme tehnice deosebite,- 
lucrările ar putea începe Ia sfîrși- 
tul anului viitor. Aceasta este con
cluzia Comisiei de studii, alcătuită 
din experți ai celor două țări și 
care timp de peste un an a efec
tuat cercetări geologice și geofizice. 
Raportul ei va fi prezentat în cu- 
rînd guvernelor britanic și francez.

Experții au respins proiectul unui 
„tunel complet", adică a unei linii 
ferate și autostrăzi, ca fiind neren
tabil. Ei s-au pronunțat numai 
pentru o linie ferată pe care, ca 
și în tunelul Saint Gottard, auto
mobilele vor fi transportate în va
goane. Costul total al tui^Alui este 
evaluat la 1,8 miliarde flertÂÎ. Con
strucția tunelului va dura șase ani.

document 
rezolvarea proble- 

Panama. In docu- 
printre altele, abo- 
existent în regiu- 

intrarea în vigoare

Corespondentul agenției Prensa 
Latina informează că guvernul din 
Panama a prezentat în cadrul tra
tativelor cu S.U.A. un 
în legătură cu 
mei Canalului 
ment se cere, 
lîrea regimului 
nea canalului,
a legislației panameze în această 
zonă, interzicerea activității in
dustriale și comerciale a S.U.A. in 
zona canalului, realipirea unor in
sule (care nu sînt absolut necesa
re zonei Canalului la statul Pa
nama), folosirea monedei naționale 
panameze, introducerea spaniolei ca 
limbă oficială în zona canalului, 
fixarea unei date precise pînă la

In Panama s-a organizat un 
„front unit" creat din diferite 
partide politice, care cer guvernu
lui panamez să pună capăt inter
venției S.U.A. în treburile interne 
ale țării și să declare zona Cana
lului Panama 
suverană, 
nează că 
nează 40 
mericane
lioane de dolari). Pentagonul are 
de asemenea, două baze de instruc
ție în zona canalului — „Ford Gu
lick" și „Ford 
se țin cursuri 
antigerilă cu 
Latină.

In 
în 
de 

(cu

regiune panameză 
informații se mentio- 
zona canalului acțio- 
întreprinderi nord-a- 

un capital de 100 mi-

Sherman" — unde 
speciale de luptă 
ofițeri din America

rul R. F. Germane, Ludwig Erhard, 
și-a dat consimțămîntul pentru acor
darea unui împrumut Izraelului în 
valoare de 50 milioane dolari. Nego
cierile privind acest împrumut vor 
începe în curînd la Bonn.

LONDRA. La Londra a fost dat pu
blicității buletinul statistic al Minis-, 
terului Comerțului al Marii Britanii 
pe luna septembrie. Potrivit datelor 
publicate deficitul comercial al Ma
rii Britanii s-a ridicat în luna sep
tembrie la 23 milioane lire sterline 
față de 52 milioane lire sterline în 
luna august.

BONN. La Bonn a sosit’ șeful sta
tului major al armatei franceze, ge
neralul Ailleret, ca răspuns la vizita 
inspectorului general al Bundes- 
wehrului, generalul Trettner, în 
Franța în luna mai, anul trecut.

ROMA. Acum două zile, 12 munci
tori textiliști de la fabrica „Văile 
Susa'' au declarat greva foamei, pos- 
tîndu-se în fața clădirii prefecturii

orașului Torino. Scopul acestei greve 
este de a atrage atenția opiniei pu
blice asupra situației dificile a celor 
8 000 de muncitori textiliști, deveniți 
șomeri, în urma închiderii acestei 
întreprinderi.

WELLINGTON. Primul ministru
Noii Zeelande, Keith Holyoake, a de* 
clarat presei că Noua Zeelandă nu 
va recunoaște declararea unilaterală 
a independenței de către un guvern 
rasist al Rhodesiei de sud.

CIUDAD DE MEXICO. Senatul 
mexican a respins recenta rezoluție 
adoptată de Camera reprezentanți
lor a S.U.A., prin Care se aprobă in
tervenția militară nord-americană în 
orice tară a Americii Latine. Intr-un 
mesaj trimis secretariatului general 
a parlamentului latino-american, Se
natul mexican a subliniat că „își 
menține adeziunea de neclintit la 
principiul neintervenției, a cărui res
pectare constituie principala garan
ție a păcii și înțelegerii între po
poare".
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