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Este firesc ca o dată cu apropie

rea sfîrșitului de an, fiecare co
lectiv să-și pună întrebarea: în ce 
măsură și-a îndeplinit Obligațiile pe 
anul în curs, în ce direcție trebuie 
să mai persevereze pentru a-și în
cheia activitatea cu un bilanț cît 
mai rodnic. Aceste preocupări sînt 
proprii și constructorilor din Valea 
Jiului. întrebarea „CE AM FĂCUT

ІМТІѴІИЛ h тжл мдипV A.

Simeria și retur.

Economii 
(te combustibil inovație

I

I

■»

CuRemorcarea trenurilor 
tonaj sporit și economisirea 
de coihbustibil convențional 
sînt obiective importante ale 
întrecerii socialiste ce se des
fășoară între mecanicii și fo- 
chiștii Depoului C.F.R. din 
Petroșani.

Folosind forța vie a trenu
rilor și acordînd atenție spo
rită întreținerii locomotivelor 
între două reparații, mecani
cii și fochiștii Depoului din 
Petroșani au transportat a- 
nul acesta aproape 400 000 
tone de diferite mărfuri pes
te sarcina de plan. Cu can
titatea 
țional 
morca 
marfă

de combustibil conven- 
economisită se pot re- 
1 670 de trenuri de 

pe distanța Petroșani

La cabinetele tehnice ale 
Combinatului carbonifer Valea 
Jiului a fost înregistrată ieri 
cea de a 500-a propunere de 
inovație. Din inovațiile înre
gistrate 286 se aplică cu suc
ces în procesul de producție 
aducind economii anuale post 
calculate în valoare ; de 

1 700 000 Iei.
Cele mai multe inovații au 

fost înregistrate la. cabinetele 
tehnice ale exploatărilor mi
niere Lupeni, Uricani, Uzinele 
de preparare a cărbunelui de 
la Petrila și Lupeni și Uzina 
de reparat utilaj minier din 
Petroșani.

Pregătirile de iarnă la ordinea gliei

PROBLEME... PROBLEME...

Comunistul Balaș Petru este unul 
din cei mai buni mecanici de loco
motivă la trenurile de călători de 
Ia Depoul C.F.R. Petroșani. Pe ul
timele 3 luni el a realizat o eco
nomie de 62 tone combustibil.

ACTUALITATEA
• Mîine, la ora 8, în aula Insti

tutului de mine din Petroșani va 
avea Ioc un simpozion cu tema: 
„Realizări pe plan mondial în mi
neritul carbonifer cu posibilități de 
aplicare în Valea Jiului". La sim
pozion vor participa delegați din 
partea Ministerului Minelor, Consi
liului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor din Republica Socia
listă România, ICEMIN, IPROMIN, 
ingineri, tehnicieni și fruntași în 
producție de la exploatările minie
re din Valea Jiului.

• La Lupeni a avut loc, ieri, 
festivitatea decernării premiului I 
pe țară (colectiv) cercului de arte 
plastice secția copii a clubului sin-

prînz, seara se lasă lucrul cu cîte 
30-40 minute mai devreme. Se mai 
fac multe absențe în perioada plății 
salariilor; maiștrii nu dovedesc ope
rativitate în organizarea punctelor 
de lucru.

Obiectul care a predominat ' dez
baterile din cadrul*  adunării a fost 
realizarea integrală a planului de 
predări de apartamente pe acest ah

PlNĂ ACUM t*  sună însă pentru și stabilirea celor mai eficiente mă- 
constructorl oarecum acuzatoare. 
Dar mai ales răspunsul : „AM FĂ
CUT ÎNCĂ PREA PUȚIN".

Răspunsul acesta a reieșit și cu 
prilejul unei recente adunări a acti
vului de partid și a conducerilor teh- 
nico-administrative de pe șantiere, 
consacrate analizării realizării indi
catorilor de plan pe 9 luni și stabili
rii măsurilor ce se impun pentru 
realizarea integrală a planului pe

suri în acest scop.
In adunare au luat cuvîntul șefii 

șantierelor de construcții, secretarii 
organizațiilor de partid. Cu toții 
și-au exprimat hotărîrea de a munci 
astfel incit cele 1 020 apartamente 
să fie predate integral. Important e 
ca această pomisiune să fie . res
pectată. Ori, în acest sens mai stat 
anumite chestiuni ce așteaptă a fi 
puse Ia punct, țp acest sens partici-

Oi Promisiuni există, să fie respectate! 
O pată neagră în activitatea șantierelor 

ф Execuție rapidă, dar și estetică ;
• învățătura pentru anul viitor : de la început 

ritmic I

i.

Anotimpul rece, cu ploi abundente și zăpezi pune multe 
probleme în fața gospodarilor. Pregătirile în întîmpinarea 
iernii se cer făcute temeinic, cu răspundere. Unitățile eco
nomice din Valea Jiului au alcătuit bogate planuri de mă
suri care, în majoritatea locurilor, au și început sa fie tra
duse în viață. Repararea corpurilor de clădiri, asigurarea în
călzitului, crearea stocurilor de materiale, curățirea rigolelor 
și a șanțurilor de scurgere a apelor sînt doar cîteva din 
aceste măsuri aplicate. Aceasta e bine. Dar in ansamblul 
acțiunilor de pregătire în vederea anotimpului rece; au 
mai rămas probleme nerazofvate. Timpul nu așteaptă. Dă 
aceea, penltu rezolvarea' acestor probleme, trebuie căutate 
de urgență soluții adec vale. Iată cîteva din aceste pro
bleme :

dicatelor din localitate, pentru lu
crările de grafică prezentate in ca
drul concursului „Cele mai frumoa
se lucrări personale". Concursul, 
organizat de redacția revistei, „Cra
vata roșie" a antrenat peste 2 700 
de pionieri și școlari din clasele 
V—ѴШ, din întreaga țară care au 
participat la concurs cu lucrări 
personale de literatură, arte plas
tice, împletituri manuale, ceramică 
și diferite machete 
tistic.

executate ar-

• Teatrul de stat 
prezintă mîine, ora 
duminică, la aceeași oră, comedia 
în patru acte „Cînd vine barza" de 
Andre Roussin .

„Valea Jiului" 
19, precum și

. De la începutul anului .* 8190 tone de căr 
bune peste plan ф 0 experiență valoroasă ф Rit 
micitatea, un imperativ la ordinea zilei ф Comu 
niștii în primele rînduri

’ Ne aflam la comitetul de 
partid ai minei Petrila. Se 
discuta despre apropiatele a- 
legeți din organizația de ba
ză din sectorul III al exploa
tării, despre realizările aces
tui colectiv, despre oameni, 
metode de muncă folosite 
abatajele sectorului.

— Noi ne-ат depășit 
angajamentul majorat — a 
nunțăt tovarășul Laszlo Ște
fan, secretarul organizației de 
bază din sector. La început 
lic-am angajat să dăm 4 500 
tone în plus, apoi am mai a- 
dâugat 2 500. In total trebuie 
Să dăm pînă la sfîrșitul anu
lui 7000 de tone de cărbune 
peste plan. E cantitate nu

ale întrecerii.

în

a-

glumă, dar am depășit-o deja.
La sector am aflat de la 

tehnicianul Tenczler Ștefan a- 
măhunte suplimentare în le
gătură cu realizările harnica 
lui colectiv de la III. Astfel, 
șeful sectorului III Petrila 
ne-a relatat cg pînă în ziua 
de 12 octombrie, minerii din 
acest sector au extras peste 
plan 8190 tone de cărbune, 
cu 1 190 tone mai mult decit 
s-au angajat.

Acest rezultat a fost posi
bil datorită măsurilor tehni- 
co-organizatorice chibzuite 
luate de, conducerea sectoru
lui. S-a acordat o. grijă deo
sebită ritmicității producției; 
s-a urmărit cu . perseverență

Pîrîul Morișoara se revarsă 
în fiecare primăvară pe porțiunea 
unde traversează gara Vulcan. 
Cauza 1 Podurile joase și albia mult 
ridicată. Nu de mult, albia acestui 
pîrîu a fost curățită și adâncită pînă 
la terenul stației. Ceferiștii din 
Vulcan nu mișcă însă nimic, nu cu
răță albia pe porțiunea lor. De ce ? 
Așteaptă oare apele

☆

Malul abrupt 
confluenței Jiului 
(rîpa lui Bîrcea) 
te necazuri: ploile
întregi de pietriș, care se revarsă 
asupra șoselei I In 
aici s-au ivit 
rătoare — o 
s-a fisurat, în

mari ?

din apropierea 
cu' Jiețul 

produce mul- 
mătură torente

unele 
bună 
unele

(Continuare in

ultimul timp, 
semne îngrijo- 
parte din mal 
locuri începînd

pag. 3-a)

intrarea și ieșirea abatajelor 
în rambleu asigurîndu-se con
tinuu linie de iront. Munci
torii din brigăzi au fost pla
sați la locurile de muncă in 
raport cu capacitatea frontu
rilor de lucru; s-a asigurat

utilajelor de 
abataje In bu-' 
prin revizuirea 
Un rol hotărî- 
desfășurare a

funcționarea 
transport din 
ne condițiuni, 
lor periodică, 
tor în buna
procesului de producție l-a a- 
vut acordarea asistentei teh
nice brigăzilor miniere. La 
fiecare loc de muncă din sec
tor, a fost repartizat cîte un 
tehnician din cei • mai bine 
pregătiți. ■ !...••

anul 1965. La adunare au participat 
tovarășii Călin Gheorghe, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional de partid, La- 
zăr David, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșani, 
precum și activiști de partid și re
prezentanți ai sfatului popular, ai 
Trustului regional de construcții, 
conducători de întreprinderi și alții.

Răspunsul la întrebarea „Ce au 
făcut șantierele Văii Jiului pe 9 
luni" a fost dat de tov. Țurnă Du
mitru, inginerul șef al Grupului de 
șantiere Valea Jiului, prin referatul 
susținut în fața adunării. Iată, pe 
scurt, în. ce a constat răspunsul: lă 
planul fizic, din 1 120 apartamente 
planificate au fost predate 588 deci 
în proporție de numai 52,5 Ia sută. 
Deci tocmai la acest capitol — lo
cuințe a căror necesitate consti
tuie o poblemă acută în cele mai 
multe localități ale Văii Jiului, con
structorii sînt deficitari.

Evident, este o situație nemulțumi
toare care implică imediat o altă în
trebare : „De ce ?". S-au dat răspun
suri în adunare și la aceasta. Vom 
aminti cîteva: lipsa de muncitori 
calificați, iar periodic, de materiale, 
de mijloace de transport (din partea 
I.R.T.A. și I.P.I.P.) și a utilajelor 
grele, și apoi, neajunsuri in organi
zarea muncii pe șantiere. Sînt dese 
cazurile cînd lucrul efectiv pe șan
tiere nu începe la ora 7 din cauza 
neaprovizionării la timp cu mate
riale. fie din lipsa de mașini, fie 
din cauza unei slabe planificări a 
transporturilor (exemplu șantierele 
Petroșani, Petrila), dispersarea forțe
lor de muncă; nefolosirea integrală a 
timpului de lucru, 
indisciplina. Lu
crul pe multe șan
tiere începe cu în
târziere se prelun
gește pauza

panții la discuții au ridicat diferite 
probleme.

IORDACHE NIGOEAE, șeful șan
tierului Vulcan : Pe șantierul nostru 
un singur bloc — D 3, va hotărî 
soarta depășirii planului anual sau 
nerealizarea apartamentelor planifi
cate. La acest bloc va trebui să ne 
concentrăm toate forțele. Vom avea 
probleme cu lucrările de sistematiza
re pe verticală. Este vorba de un 
mare volum de muncă, la terăsa- 
mente, pentru care nu avem sufi
cientă forță de muncă. Avem nevoie 
de mașini — buldozerul de pe șaii- 
tier să fie reparat. Avem de lei s- 
nea nevoie de sprijinul efec-tiv ^al 
sfatului popular, prin orga za âa 

•unor acțiuni de muncă pâtriot-i'eăwfct 
rest, ne vom mobiliza toate forțele, 
avînd convingerea că ni se vor asi
gura și efectivele necesare, spre a 
termina blocul E 2 în luna decem
brie și a depăși astfel sarcinile de 
plan anuale cu 32 apartamente.

SASU NICOLAE, șeful șantieru
lui Petroșani: Mai avem de executat 
300 de apartamente. In perioada 
rămasă pînă la sfîrșitul anului he 
vom axa activitatea pe urgentarea 
predării acestor blocuri.

Problema problemelor ce ne preo
cupă : să ne fie lăsate forțele 
muncă necesare, să fim ajutați 
I.P.I.P. în repararea utilajelor, 
mijloace de transport și să ni se
gure din timp materiale de masă: 
nisip, ciment, oțel-beton precum și 
zugravii și parchetatorii necesari la 
finisarea blocurilor J 6. și 1'5. Noi 
ne vom mobiliza toate forțele spre

de 
de 
cu 

asi-

Ion DUBEK

La succesele obținute 
colectivul sectorului III a con
tribuit substantial munca po
litică desfășurată de organi
zația de bază P.C.R., comu
niștii care numără peste 50 
la sută din efectiv. Ca re

zultat a muncii politice des
fășurate de biroul 
ției de

ci tor ilor 
disciplina în muncă 
8 ore de lucru se 
mai judicios.

Brigăzile miniere 
conduse de comuniștii Miclea 
loan, Purda Constantin, Cîș- 
laru Ioan, Bartha Francisc, 
Laszlo Ștefan, Jurca loan și 

altele extrag lunar peste plan 
între 
bune 
rînduri ale întrecerii. Acesta 
este izvorul > miilor de tone 
extrase din abataje, în acest 
an, de minerii sectorului III.

organiza- 
bază, în rindul тип- 
sectorului s:a întărit 

iar cele 
folosesc

120—400 tone de căr- 
situîndu-se în primele

(Continuare în pag. 3-a)

Brigada lui Purda Constantin și-a adus din plin 
contribuția la rea'izăriie obținute d,e sectorul III Pe- 
trila. IN CLIȘEU: Minerul Gavrea Andrei, șei de 
schimb in această brigadă, cu ortacii săi pregătiți 
de intrare în mină.
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ȘCOALA
Constatări I 

reflecții 
pe marginea 
examenelor 

da maturitate I

Congresul al IX-lea al P.C.R. a ri
dicat cu deosebită tărie problema 
perfecționării fn continuare a învă- 
țămîntului de cultură generală și 
pregătirea corespunzătoare a cadre
lor pețeșare diferitelor ramuri ale 
economiei noastre naționale.

La sfirșltul liceului, absolventul 
trebuie să fie posesorul unei pregă
tiri temeinice, să stăpinească bogate 
cunoștințe de cultură generală care 
să-i deschidă calea spre aprofunda
rea studiului intr-o ramură sau 
alta a științelor.

Nivelul de cunoștințe la care a 
ajuns elevul după terminarea liceu
lui iși dovedește valabilitatea cu 
ocazia susținerii examenului de ma
turitate. Prin capacitatea de a des
prinde esențialul din amănuntele ne
semnificative, prin poziția de pe 
care interpretează fenomenele despre 
natură și societate se verifică ma
turitatea gipdlrii sale și se definește 
profilul său moral.

Absolvenții liceelor din Valea Jiu
lui au înregistrat în ultimii ani o 
seamă de succese în pregătirea lor, 
dovedind cu prilejul examenelor de 
admitere in invățămînlul superior că 
pot deveni specialiști de nădejde, 
capabili să facă față cerințelor im
puse de actualul nivel de dezvoltare 
â societății noastre.

Astfel, Liceul din Petroșani se 
poete mîndri cu absolvenții ca Popa 
Radu și Oprișiu Cornel, în timp ce 
Liceului din PetriJa îi este rezervată 
bucuria de a fi dat absolvenți ca Țe- 
leancă Pavel și Schmieder William, 
ca să vorbim numai de cîțiva dintre 
cei care au făcut cinste școlii de 
unde au plecat.

Asemenea absolvenți au dat și li
ceele din Vulcan și Lupeni.

Este, fără îndoială, un merit al 
școlii și mai ales al cadrelor didac-

Accent pe mijloacele moderne
de predare

ș Cu cîtva timp In urmă am po
posit la Școala generală nr. 3 din 
Lupeni. Voiam să aflăm cum a în
ceput și cum continuă aici noul 
an școlar. Ne-a jntîmpinat o at
mosferă plăcută, prietenească. Școa
la mare, frumoasă. In ale cărei ca
taloage sînt înscriși peste 1 300 de 
elevi a fost pregătită din timp.

Ajunsesem tocmai în momentul 
cînd clopoțelul vestea recreația 
mare.

Am profitat de pauză și ne-am 
adresat tovarășei Cernălanu Elena, 
director adjunct al școlii, pentru 
a ne informa de modul cum se 
desfășoară procesul instructiv al 
elevilor.

— Bine, chiar din primele zile 
ne-a încredințat interlocutoarea 

noastră. Cadrele didactice, ca șl 
elevii de altfel, s-au reacomodat 
repede cu atmosfera de școală 
Ne-am pus la punct din vreme toa
te documentele școlii, am consti
tuit noul comitet de părinți, s-au 
ținut ședințele de alegeri in orga
nizațiile de pionieri, așa că... toate-s 
bune șl la locul lor. Activitatea 
se desfășoară normal-

— Ce măsuri ați preconizat pen
tru creșterea procesului instructiv î

— Multe, dar accentul 11 vom 
pune pe folosirea celor mai mo
derne mijloace de predare. In a- 
ceet sens, cadrele noastre didactice 
se preocupă cu spirit de răspunde
re, Întrebuințează la ore diferite 
planșe, scheme, material didactic 
Intuitiv, toate acestea contribuind 
la creșterea calitativă a lecțiilor.

—• $1 rezultatele?
— Deja se văd. După numai o 

lună de zile de la deschiderea a- 
oului școlar, în cataloage au apă
rut note bune și foarte bune. A- 
ceasta dovedește atît preocuparea 
cadrelor didactice pentru conținu
tul și eficienta lecțiilor, cit și in-

ÎNCOTRO
TREBUIE 
ÎNDREPTATĂ

tice c«e s-au ocupat cu deosebită 
grijă de Instruirea lor. Dar alături de 
ei au terminat liceul un număr des
tul de mare de alți absolvenți care 
n-au făcut dovada acumulării unui 
bagaj solid de cunoștințe. Zestrea 
lor intelectuală a fost șubredă și 
n-a rezistat în fața comisiilor de 
admitere în invățămînlul superior.

Nu dăm bine seama de nivelul 
pregătirii lor dacă răsfoim dosarele 
cu constatările comisiilor de matu
ritate unde sfnt consemnate lacunele 
semnalate la aceștia din urmă.

Din aceste observații se desprind 
o serie de condușii car*  indică în
cotro trebuie Îndreptată atenția în 
viitor.

La literatura română elevii nu ml- 
nuieac îndeajuns tehnica analizei li
terare a unei opere, rezunjîndu-se de 
cele mai multe ori la prezentarea 
subiectului și la cîleva considerații 
sumare asupra personajelor princi
pale. Analiza mijloacelor artistice 
folosite de scriitor are un caracter 
general, din care nu se desprinde 
originalitatea autorului respectiv, Se 
constată, de .asemenea, că devii nu 
memorizează destule versuri din 
creațiile reprezentative ale poeților 
noștri clasici și contemporani și din 
această cauză analiza operei literare 
este păgubită de lipsa exemplifică
rilor.

Impusă de aplicațiile tot mai largi 
din diferite ramuri de activitate, 
studierea matematicii >p liceu tre
buie să dezvolte gîndirea logică a 
elevului, să-i formeze deprinderea 
de calcul și, pe această bază, să-i 
deschidă perspectiva dezlegării celor 
mai variate probleme. Matematica 
este, într-adevăr, un obiect greu. 
Dar cite satisfacții nebăpuițe nu-ți 
oferă cînd este studiată cu perseve
rență Și pasiune l 

teresul elevilor pentru învățătură 
Aș vrea să enumer și cîteva cadre 
didactice, fără a diminua cltuși de 
puțin activitatea celorlalte, care au 
rezultate bune in muncă de la În
ceputul anului școlar în curs: 
Moantă Gheorghe, Herman Mari- 
lena, Sfura Emil, Arghirescu Olga, 
care sînt totodată și dirlginti ac
tivi.

Așadar, după numai o lună de 
zile de cursuri, la Școala generală 
nr. 3 din Lupeni activitatea e bu
nă. Elevii Învață, iar cadrele db 
dactice se preocupă cu răbdare și 
înțelegere de instruirea și educa
rea lor. In atenția colectivului do 
profesori stă în permanentă pro
blema creșterii procesului do în- 
vățămînt, cu accent pe mijloacele 
moderne de predare.

D. GHEONSA

Din biblioteca 
școlarului 
■ă nu lipsească s

• Pilimon N.. CIOCOII VECHI 
șl NOI — 2 volume. (Colecția „Bi
blioteca pentru toți"). Editura tine
retului, vol. I — 210 pagini, voi. 
11 — 238 pagini — 8,50 lei am
bele volume.

• Rtbreanu l-, NUVELE. Trei 
volume. Voi. 1 — Gotah/j, Vol. U
— Calvarul, Val. HI — Ciuleandra. 
(Colecția „Biblioteca pentru toțe1). 
Editura pentru literature, vgi. 1 — 
322 pagini VOI. II — 304 pagini, 
vol. III — 328 paginii 15 lei.

e Mareea P., I. SLAVICI. Edi
tura pentru literatura, 418 pagini
— 12 lei.

EDUCAȚIE
ATENȚIA
Stimularea elevilor de a rezolva 

individual Un număr mare de pro
bleme rămîne una din sarcinile 
principale ale profesorilor de mate
matică. Fără exercițiul permanent, 
matematica va continua să-și ascun
dă tainele și se va menține părerea 
nejustă că este un domeniu numai 
al celor „înzestrați".

Fizica Și chimia au o aplicație tot 
mai largă în industrie, constituind 
baza pregătirii viitorilor specialiști. 
La aceste obiecte trebuie acordată 
mai multă atenție rezolvării proble
melor, deoarece elevii cunosc noțiu
nile teoretice, dar nu le leagă de 
practică,

Ținînd seama de aceste constatări 
și lgînd măsuri corespunzătoare 
încă de la începutul anului școlar, 
profesorii vor reuși ș& ridice nivelul 
de pregătire al viitorilor absolvenți.

N. ARGEȘEANU

SUCCESELE SE PREGĂTESC DIN TIMP
Experiența il învață pe oameni că pentru a-și realiza un 

școp sau up ideal în viață trebuie să privească totdeauna 
prezentul in raport cu perspectiva viitorului. Nu te poți an
gaja pe un drum al cărui final nu ți se definește dar și 
precis, nu poți să ajungi la capătul lui dacă n-ai suficientă 
voință și pasiune pentru înlăturarea obstacolelor.

Pentru viitorul absolvent al școlii generale aceste impe
rative sînt cu atît mai actuale cu cit el șe află abia la înce
putul acestui drum.

Voind să aflăm în Oe măsură sînt preocupați elevii cla
sei а Ѵіц-а de pregătirea lor pentru viață am poposit în zi
lele trecute la Școala generală din Paroșenl unde am stat de 
vorbă pu tov. Arghirescu Ion, dirigintele clasei și CU ele
vele Haidu Magdalena și Petrie Gertrude. Redăm mal joș cele 
discutate.

— Mai Intli, cum ati Început 
anul școlar ?

HAIDU MAGDALENA: L-am în
ceput cu bine. Trei de 10, doi de 
9 și un 7 pe care vreau să-l „co
recte?" cit mai repede.

PETRIC GERTRUDE i Tot cu note 
bune: 9 și 10. Și vreau să continui 
tot așa.

— Care este secretul acestor 
rezultate I

HAIDU MAGDALENA: Pregăti
rea zilnică. Nu trebuie ș< lăsăm 
să se adune materia, pentru că a- 
poi nu vom mai Înțelege bine 
ceea ce se preda in continuare, 
învăț lecțiile de zi și recapitulez 
permanent din urină. In clasă sînt 
foarte atentă la explicațiile tova
rășilor profesori, ineît o parte din 
lecție reușesc să mi-o însușesc ln-

Elevi în exQursîe
Duminica trecută, Școala gene

rală din Iscroni a organizat pen 
țru elevii săi o frumoasă excursie 
la Hațeg, Cu acest prilej, elevii au 
vizitat vechea cetate a dacilor — 
Sarmjzegetusa —; colonia de zim

bri din pădurea Hațegului, orașul 
Hațeg. La liceul din localitate, e- 
chipej© noasțre de handbal — bă
ieți și fete — s-au întrecut cu for
mațiile liceului, fapt ce a constituit 
legarea unor relații de prietenie 
între elevi. După meciuri, elevii 
celor două șeolt șu vizionat îm
preună la televizor un spectacol 
pentru copil, apoi au plecat, tot 
împreună. In excursie.

Excursia elevilor de la Școala 
genergjă din Iscroni a fost intere
santă și utilă, contribuind la îm
bogățirea bagajului de cunoștințe 
șl elevilor, la cunoașterea regiunii 
noaștre.

CORNEA TITV 
învățător

Sub îndrumarea 
atentă a învăță
toarei Nagy Ghi- 
zela de la Școala 
generală dln Ani- 
noașa, eleva Du
mitru Maria din 
clasa I C așterne 
pe caiet primele 
litere ala alfabe
tului—

PETRIC GERTRUDE: Secretul, 
care propriu-ziș nu este secret, se 
poate dezlega ușor. Așa cum a a- 
firmat și colega mea, nu ește al
tul decîț pregătirea temeinică. Prin 
aeeastă pregătire eu înțeleg repe
tarea periodică a materiei predate, 
rezolvarea de exerciții și proble
me, atenție în timpul orelor, lec
tura unor cărți de literatură și. , 
studiul temeinic chiar din clasa a 
V-a, pentru că altfel intervin mul
te goluri în cunoștințe.

— Ca viitori absolvenți va 
așteaptă două examen» grele: 
absolvirea fi admiterea. Ce 
preocupări avejf în această di
recție t

HAIDU MAGDALENAs Am înce
put deja să repet materia la ma
tematică din clasa a V-a șl pînă 
acum fac progrese simțitoare.

PETRIC GERTRUDE ■ Eu om fa

De alrada 1 Mai «Un 4«- 
' д peni и ailă а OMdtie 

destimM activității ext rașca- 
late « pierderilor.

la Începutul lunii octom
brie a.au adunat alai peste 
800 de pionieri și șgajQri apte
ci participa la festivitatea de 
deschidere a activității Casei 
pionierilor.

Nerăbdători, pionierii s-au 
Îndreptat apoi spre sălile in 
care vor activa pe cercuri, 
l-am Insolit și noi. Gu eeeit 
prilej am aflat că la cercul 
de loto s-au Înscris 90 de pio
nieri, la miipi indeminatic.e 
120 de viitoare gospodine, ia 
cercul de teatru 90, iar la

0 VIZITA 
LA CASA 

PIONIERILOR
sport, grămadă ca la.,, rugpi.

Profesorul de educai le fizi
că, Vașile Nițescu. ne-a ex- 
pus plănui său cu privire? lu- 
alcătuirea viitoarelor echipa 
de volei, handbal, tenis de 
masă și atletism.

-• Poale descoperii vreun 
talent care să iie selecționat 
in latul national, am glumit eu.

— Am și avut ia tenis. Pe 
Brașoveanu Eugen, care ne-a 
icprezentat in finala pe tară, 
fiind eampion regional la copii.

O sală care ne retine aten
ția prin ineditul activității ce 
se desfășoară aici este cea 
destinată cercului „micilor mi
neri". Sub Îndrumarea tehni
cianului ion Popescu, cei 80 
de pionieri vor face cunoștin
ță cu locul de muncă al pă
rinților lor, vor primi cunoș
tințe generale despre minerit -. 
galerii, iluminat, transport, arr 
mare și vor construi machete 
ale unor mine.

La cercul de foto, condus 
de instructorul Carol Vizi, i-am 
cunoscut pe cei care in viitoa
rele lor imagini, prinse In o- 
Electivul aparatului de i&to- 
graiiat, vor reda aspecte din 
munca oamenilor muncii pen
tru construirea socialismului.

l-am lăsat pe acești pionieri 
animați de atîtea pasiuni și am 
plecat cu încrederea că roa
dele muncii lor nu vor întâr
zia să se vadă.

GH- BOZU 
corespondent

ceput cu limba română. Mi-am gă
sit caietul de rezumate din clasa 
a V-a și, răsfoindu-1, am rămas 
puțin dezamăgită. Parcă nu le-aș 
fi făcut eu. Nu mai sînt mulțumită 
de ele, așa că m-am apucat Să fac 
altele.

— Ce vreți să urmați ?

HAIDU MAGDALENA: Sînt ho- 
tărltă șă urmez liceul.

PETRIC GERTRUDE: Și eu la 
fel.

In încheiere, l-am rugat pe tov. 
Arghirescu Ion să ne spună păre
rea sa despre perspectivele viito
rilor absolvenți ai scolii din Pa- 
roșeni.

— Clasa pe care p conduc — 
ne-a spus dirigintele — promite șă 
fie bună. Elevilor mai slabi, con
ducerea școlii le-a creat condiții 
pentru pregătirea lecțiilor la școa
lă sub supravegherea profesorilor.

Am luat legătura cu părinții și 
le-am cerut să nu răpească elevi
lor timpul de pregătire a lecțiilor, 
folosindu-i pentru alte munci. Qe 
săptămîna viitoare Încep deja pre
gătirile la limba română și mate
matică. Fiindcă timpul trece și vor
ba proverbului! „Ce poți face ați, 
nu lăsa pe miine".

La sfîrșltul discuției am înțeles 
și mal mult că nu este vorba de 
niclun secret al succeselor. Numai 
atît: succesele se pregătesc din 
timp.

N. CHERCIU
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ф îndeplinirea ritmică a planului — obliga
ție a flăcărui muncitor • Diselpl>*Hb  • Лвн 
tiune de con$tlln)ă.
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La aducea de dare de seama și 
alegeri, ce a avut loc recent, co
muniștii din I sectorul II al minei 
Vulcan s-au prezentat сц rezultate 
PUțlrj Îmbucurătoare. Sectorul are 
un minus de 5 900 tone de cărbune. 
Dată fiind această situație, partici- 
pantii la discuții au dezvăluit cau
zele care au provoeat, în bună mă
sură, rămînerea în urmă a sectoru
lui : nereelizarea ritmică a planului de 
producție pe primele două trimestre 
ale anului în eurs, 
folosirea nerațio
nală a utilajelor, a, 
baterile de la dis
ciplina muncii, 
sfat numai cîteva 
din acestea.

Activitatea des
fășurată în cel 
de-al treilea tri- 
jnestru al anului, cjnd planul a fost 

i-defeașit cu 7,4 la sută, a dovedit 
însp că în sector există resurse d.e 
îndeplinire ritmică a sarcinilor de 
plan. E necesar ca minerii sectorului 
II șă-și mobilizeze toate forțele ca, 
pîflă la sfîrșitul anului, Să recupe
reze rămfaerea în urmă existentă, să 
creeze toate condițiile pentru reali
zarea ritmică a sarcinilor de plan încă 
din prima lună a anului 1966.

— In abatajul în care lucrez, a a- 
rălat minerul șef de brigadă, Cos- 
țache Gheorghe — s-a introdus u- 
nul din cele mai moderne utilaje 
din Valea Jiului — combina. Pînă 
în prezent însă n-am reușit să o fo
losim la capacitatea ei. In prezent 
realizăm numai două tăieri la zi. 
Din cauza unor defecte tehnice și a 
lucrărilor auxiliare treaba nu prea 
a mers bine. Cu acest utilaj noi 
putem da mai mult. De aceea ne 
străduim să înlăturăm neajunsurile 
și să realizăm, într-un viitor apro
piat, trei tăieri la zi. In acest scop 
cerem ca maiștrii minieri să-și facă 
mai conștiincios datoria, să se inte
reseze să avem în abataj tot ce ne 
trebuie.

Mai multi vorbitori, printre care 
minerul șef de brigadă Nicoară loan, 
maistrul minier Dăscălescu Alexan
dru, maistrul mecanic Varga Alexan
dru și alții au subliniat necesitatea 
folosirii raționale a mijloacelor me
canizate cu care este utilat secto
rul. Ei șu dat drept exemplu faptul 
că combina K.P.-2 aflată în abata
jul frontal din blocul II al stratului 
18 nu esțe folosită rațional.

Concomitent cu problemele înde
plinirii planului, comuniștii au dis
cutat și diverse aspecte privind res-

ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID

PROGRAM DE RADIO
J6 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece și jocuri popu
lare; 5,30 Gimnastica de înviorare; 
6,00 Radiojurnal. Sport. Buletin me- 
teo-rutier; 6,22 Jocuri populare,
6.45 Salut voios de pionier; 7,00 
Radiojurnal; Sport. Buletin meteo- 
ruțier, 7,15 Muzică de estradă;
7.30 Sfatul medicului : Astmul bron- 
șic; 8,00 Sumarul presei; 8,08 Cîntă 
Victoria Baciu și Fărâmiță Lambru;
8.30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,35 Coruri din opere, 10,00 
Buletin de știri, 10,05 Melodii de 
toamnă, 10,30 Roza vînturilor, 11,30 
Cîntece și jocuri populare, 12,00 
Buletin de știri. Buletin meteoro
logic, 12,13 Piese instrumentale;
12.45 Revlșta revistelor economice; 

13,00 Selectluni din opereta „Vă
duva veselă" de Lehar; 13,30 în
conjurul lumii în treizeci de mi
nute și unsprezece melodii; 14,00 
Buletin de știri. Buletin meteo-ru- 
tier; 14,08 Din clntecele și dansu
rile popoarelor, 15,00 Piese de 
estradă; 15,30 „O vizită la Muzeul 
Bach din Eisenach" — reportaj mu
zical; 16,00 Radiojurnal. Sport. Bu- 
latin meteorologic,- 16,15 „Spre noi 
victorii socialiste" ■— program de 

pecifarea N,T,Si,.ului, îmbunătățirea 
disciplinei în munci. Bl ац arătat, 
printre altele, că în cadrul sectoru
lui s-au săvirșit grave abateri de la 
N.T.S. Acest lucru a demonstrat că 
unii maiștri minieri cum sfat Stoe- 
neseu Octavian, Matias Aurel, n-au 
depus destulă stăruință ca muncito
rii de pe schimbul Jor să cunoască 
temeinic N.T.S.-ul. Și chiar unii 
membri de partid sînt certați cu 
N.T.S.-ul Ca urmare a nwespectăriî 

N,T.S„ în perioada 
analizată ya nu
măr de 40 de mem
bri de parțid au 
fost sancționați pe 
linte administrati
vă, Printre aceștia 
se numără artifi
cierii Jurjă Ioan, 
Secară Felician, 

Pavel Epaminonda și alții.
Atit darea de seamă cit si dis

cuțiile au reliefat că în sector mai 
sînt multi lucrători certați cu dis
ciplina. Nerealizarea sarcinilor de 
plan, depășirea prețului de cost 
pe tona de cărbune, randamentul 
scăzut obținut de unele brigăzi 
miniere au fost determinate, pe 
lingă upele cauze obiective și de 
actele de Indisciplină ce s-au fă
cut simțite. Mai sînt muncitori, din 
păcate chiar membri de partid, ca 
Onlsje Joan, Bopcăș Juliu, Bodescu 
Tudor, Gall Iosif, Moșllfi Ioan și 
alții care calcă disciplina muncii, 
lipsesc nemotivat de la serviciu. 
Vorbitorii au relevat Că, pentru 
săvîrșirea abatclsr de la diielplb 
nă se face vinovat șl biroul or
ganizației de bază (secretar Con
stantin Mibai) care n-a desfășurat, 
în această direcție, o muncă poli
tică susținută,

O influentă negativă asupra Ac
tivității de producție a avut-o, și 
faptul că unii comuniști n-au con
stituit, prin comportarea lor, un 
exemplu demn de urmat pentru cei
lalți muncitori ai sectorului.

Analizînd toate lăturile activi
tății lor, căutînd să tragă conclu
zii corespunzătoare, comuniștii 
și-au manifestat, în cadrul adună
rii generale de alegeri, hotărârea 
ca în lunile următoare să lupte 
cu perseverentă pentru înlăturarea 
lipsurilor semnalata, să nu-și pre
cupețească eforturile pentru a crea 
toate condițiile în vederea realiză
rii sarcinilor de plan și recuperă
rii rămînerii în urmă a sectorului.

M. CH1OREANU

cîntece,- 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 17,15 Muzică ușoa
ră; 18,00 Buletin de știri; 18,03 
Muzică populară; 18,50 seară de 
românie; 19,15 Sport; 19,30 Noapte 
bună, copii; 19,40 Recital Constan
tin Drăghicl; 20,00 Radiogazeta de 
seară; 20,30 Muzică de dans; 21,00 
Interpret! ai muzicii noastre popu
lare; 22,00 Radiojurnal. Sport, Bu
letin meteorologic; 22,40 Melodie 
și ritm; 23,50 Buleitin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 7,48 Pie
se mici, interpret! mari; 8,30 Me
lodii populare; 9,00 Buletin de știri;
9,30 Muzică de estradă; 10,00 Pre
lucrări corale ale compozitorilor 
noștri; 10,30 Pagini orchestrale; 
11,00 Buletin de știri. Buletin me
teorologic; 11,10 Melodii populare 
la cererea ascultătorilor; 11,30 Co
legi de liceu; 12,00 Intîlnire cu in
terprets preferați; 12,28 Program 
Beethoven,- 13,00 Buletin de știri; 
13,08 Avancronica muzicală Radio; 
14,00 Soliști al Operei de stat din 
Cluj; 14,30 Pentru fiecare cite o 
melodie; 15,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteo-rutief; 1&30 Melodii 
populare; 16,00 Selectluni din ope
reta „Lăsati-mă să cint" de Ghe-

CON6TWCTORICON8TRUOTORI,
ANUL КЭ65 VA OBLIGA :
ÎNCĂ 1020 DE APA
ANUL 1®65 VA OBLIGA
✓

a prada toate apartamentele planifi
cate pe acest an.

Itig. GQRNQVICEANU ADRIAN, 
șeful șantierului Petrii: Mai avem 
de predat 176 de apartamente. Vom 
persevera spre a le termina integral 
și a mal preda facă 40 apartamente 
fa plus — blocul F 3. Nș va preo
cupa, totodată, punerea li! funcție a 
c-țovalelor termice. Propun lnșă re
zolvarea următoarelor probleme : 
еЛн 'alizarea pluvială, revărsările din 
amonte de șantier, alimentarea cu 
energie electrică a centralei termice 
nr. 2.

Probleme ce se cer soluționate de 
urgență au ridicat și tov. lng. Ghiță 
Ionel, șeful șantierului de In
stalați), în legătură cu lipsa de ma
teriale pentru rețelele de încălzire 
a noilor blocuri — radiatoare, 
conducte etc. — iar tdv, Kapelar 
Aladar. în legătură w necesitatea 
folosirii mai judicioase a mijloace
lor de transport auto pe șantiere, 
punerea la punct a căilor de acces 
etc. Sînt probleme a căror soluțio
nare trebuie șă stea în centrul a- 
tențiel conducerilor de șantiere pre
cum și a grupului. De altfel, fa adu
nare s-a elaborat un plan de mă
suri amănunțit privind sarcinile ce 
revin organizațiilor de partid, U.T.C., 
sindicatelor și conducerilor tehnice 
de pe șantiere pentru predarea Inte
grală a apartamentelor planificate pe 
acest an. lată doar cîteva din obiec
tivele care se cer urmărite cu deo
sebire ; respectarea CU Strictețe a 
programului de lucru elaborat pen
tru timpul friguros și mai ales, pu- 
nerea în funcție, fără întindere, a 
centralelor termice și racordarea 

termică a tuturor blocurilor ce ur
mează a fi predate in acest an, o
altă problemă imperioasă pentru

conducerea grupului este asigurarea 
agregatelor pentru toate șantierele, 
precum și a utilajelor necesare și a 
forței de muncă, print r-o redistri
buire a acestora în funcție de nece
sități.

Predarea integrală a celor 1 020 de 
apartamente, ește o cauză a tuturor 
colectivelor de pe șantiere. Ește 
necesar deci ca o dată cu crearea 
tuturor condițiilor tehnlco-materiale 
pentru asigurarea unui ritm de mun
că susținut să se desfășoare o in
tensă muncă polltieo-educativă Ia 
flecare punct de lucra. Planurile de 
măsuri ale șantierelor privind reali
zarea integrală a sarcinilor de plan 
anuale vor fi dezbătute In adunări 
de partid, la caro vor participa și 
activele fără de partid, fa aceste 

rase Dendrfao; 16,30 De ce? Pe 
unde? De cînd?; 16,50 Muzică u- 
șeară interpretată de Georg Otș; 
17,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteorologic; 17,30 Sfatul medicu
lui s Astmul bronșic; 18,00 Muzică 
vocală; 18,15 Varietăți muzicale; 
19,00 Buletin de știri; 19,05 Vă in
vită la dans orchestra de estradă 
a Radioteleviziunii; 10,30 Recitai 
Jean Claude Darnal; 10,40 Ediție 
radiofonică Liviu Rtbreanu;’ 20,00 
Transmisiune din Studioul de con
certe a concertului orchestrei de 
muzică populară a Radioteleviziu
nii. In pauză, la ora 21,00, Radio
jurnal. Sport, Buletin meteorologic; 
22,00 Mic dicționar de muzică u- 
șoară (litera M); 23,00 Buletin de 
știri. Sport; 93,55 Dansați eu noi; 
0,50 Buletin de știri; 0,55 Dansul 
continui; 1,50 Buletin de știri.

Cinematografe
16 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Căpitanul din Tenkes, seria I *1  ІІ; 
REPUBLICA; Viață dificilă; PETRI - 
LAî Ah! Eva; LONEA: Sărutul; 
VULCAN I O Stea cade din car; 
CR1V1DIA; Judecătorul de minori; 
PAROȘENI: Ziua fericirii; LUPENI 
— CULTURAL: fatflnlre la Ischla. 

adunări să șe elaboreze măsuri concre
te a căror înfăptuire să fie anali
zată apoi, decadal, pe fiecare șan
tier. Organizațiile de partid, organi
zațiile de masă să pună în centrul 
activității Jor politice mobilizarea tu
turor colectivelor de pe șantiere la 
întrecere însuflețită pentru predarea 
tuturor apartamentelor prevăzute pe 
aeest an.

O dată cu intensificarea ritmului 
de construcție, în fața șantierelor se 
ridică încă o problemă imperioasă: 
lichidarea răminerilor in urmă, în 
ceea ce privește finisarea blocurilor. 
La finele anului 1965 pe șantierele 
Văii Jiului vor rămine 1 200 aparta
mente nefinisate exterior, din care 
o bună parte încă din anul trecut. 
Blocurile nefinisate exterior consti
tuie o adevărată pală neagră în 
aspectul urbanistic al noilor cartie
re și, totodată, în activitatea șantie
relor din Valea Jiului. Deci Impera
tivul nr. 1 ce se ridică în fața șan
tierelor este ca o dată cu grăbirea 
nunului de construcție șă se imhu- 
nătățească calitatea lucrărilor, latura 
estetică a noilor construcții!

Un alt 
adunare 
frontului de lucru pe anul 1966, Se 
prevede da pînă la sfîrșitul anului 
șă fie atacate încă 22 blocuri cu 
1 020 apartamente care să constituie 
front de lucru pentru prima perioadă 
a anului viitor. Dintre acestea, 10 an 
și intrat fa lucru. Din activitatea ne- 
sațisîăcătoare din acest an — nerit- 
micitatea, saltul la sînt obligați 
acum spre a recupera rămînerile în 
urmă — trebuie să-i determine pe 
constructori să tragă învățăminte 
corespunzătoare pentru viitor. Prin

obiect al dezbaterilor din 
l-a constituit pregătirea

PROBLEME... PROBLEME.
(Urmare din pag. l-a)

să alunece la vale. Dacă vin ploi 
mari, atunci tot terenul, cuprinzind 
mii de metri cubi de pămînt, sute 
de brazi, se va prăbuși dietrugfad 
totul în calea lui. Specialiști din 
cadrul Sfatului popular Petrila ar 
trebui să cerceteze acest mal peri
culos, preconlzlnd măsurile de ri
goare (eventual dinamitarea și cu
rățirea preventivă a masei »de pă
mînt).

★
Cetățenii din Lonea care1 lo

cuiesc fa cartierul de sus, folosesc 
mult scara amplasată pe coasta dea
lului din „gara C.F.I.". In ultimul 
timp însă, la i această scară s-au 
rupt mal multe trepte ceea ce face 
greoaie circulația pe ea chiar și 
fa prezent (dar cînd va fi zăpadă 

ІП autobuzul de Uricani.

!!
cipala învățături pe care esfa nece
sar s-o aibă în vedere constructorii 
Văii Jiufai pentru anul ce vine ește 
asigurarea tuturor condițiilor pen
tru a porni de la început ritmic, de 
a respecta cu strictețe graficele de 
predare a apartamentelor. In aceas
tă privință asigurarea de pe acum 
a liniei de front prezintă o impor
tanță deosebită. PULSUL ȘANTIERE
LOR PE 1966 SE PREGĂTEȘTE DE 
PE ACUM!

In cadrul adunării a luat cuvfatul 
tovarășul Călin Gheorghe. Vorbito
rul a insistat în mod deosebit asu
pra necesității intensificării ritmului 
de lucru pe toate șantierele de con
strucții, pentru a încheia anul eu 
toate apartamentele predate precum 
și asupra pregătirii temeinice a 
șantierelor pentru a face față cu șyc- 
ceș, mai bina « In 1965, sarcinile 
sporite ce le așteaptă In anul vi
itor. o sarcină de răspundere a co
lectivelor de constructori este ter
minarea, finisării exterioare a blocu
rilor ș| fa general intensificarea 
preocupării pentru a da lucrări de 
calitate. Construcțiile de locuințe 
trebuie să fie în același timp ade- 
yărate monumente de artă, executate 
ireproșabil.

fa încheierea adunării tovarășul 
Lazăr David a cerut colectivelor de 
pe șantiere să privească cu toată 
seriozitatea respectarea angajamen
tului asumat în fața organelor de 
partid șl a oamenilor muncii dfa 
Valea Jiului de a încheia anul 1995 
cu toate apartamentele predate ți 

a 
de 

să mobilizeze toate forțele spre 
crea o bază solidă activității 
construcții pe anul viitor — an care 
va aduce șantierelor sarcini și mai 
sporite.

și gheață?). De asemenea, lipsește 
luminăția. Nu s-ar putea rezolva 
aceste probleme?

☆
Iluminatul public are mare 

importantă In timpul iernii, cînd 
vizibilitatea e mai redusă din cauza 
ninsorii și a cetii. Pe strada Repu
blicii din Petroșani, Intre sediul 
O.C.L. și cartierul Carpati lipsește 
parțial lumina.

E cazul să se facă lumină șl fa 
această problemă.

☆

Zilnic la redacție sfat sesizate 
de oamenii muncii aspecte variate 
din problemele gospodărești care-șl 
așteaptă rezolvarea în cadrul pre
gătirilor de iarnă. Ele pot fi puse 
la punct, trebuie doar un interes 
susținut. In această direcție au eu- 
vîntul gospodarii; iarna nu aș
teaptă l



STEAGUL ROȘU

Vizita delegației
parlamentare române în R.P. Mongolă

Dezbaterile generale 
la sesiunea O.IV.U.

ULAN—BATCR 14 — Trimisul 
special al Agerpres, . L. Duță, tran
smite :

Delegația parlamentară română 
aflată înlr-o vizită de prietenie în 
Republica Populară Mongolă, la 
Invitația Marelui Hural Popular, a 
fost primită joi dimneața de J. 
Sambu, președintele Prezidiului Ma
relui Hural Popular, cu care a avui 
o convorbire prietenească. La în
trevedere au participat: B. Altan-

Ieșirea rammiol Italiei la lanoria
VARȘOVIA 14 (Agerpres).
La 14 octombrie a sosit în Po

lonia, într-o vizită oficială Giu
seppe Saragat, președintele Italiei. 
Pe aeroport oaspetele italian a fost 

BRAZILIA

Spre o soluție de compromis?

Luptele din Vietnamul de sud

gherel, președintele Marelui Hural 
Popular, N. Luvsanravdan, vicepre
ședinte al Marelui Hura) Popular. 
Ț. Gotov, secretar al Marelui Hu
ral Popular, S. Sosorbaram, prim
ed junei ai ministrului afacerilor 
externe și alte persoane oficiale. 
A fost de fată Petre Nită, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Ulan—Bator.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate.

întîmpinat de E. Ochab, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, și de J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

xercitată asupra președintelui din 
partea cercurilor militare organiza
toare ale loviturii de stat din apri
lie anul trecut, ca urmare a vic
toriei opoziției in recentele ale
geri parțiale de guvernatori.

Potrivit agenției, din sursele 
Congresului brazilian s-a indicat 
că guvernul înclină, acum spre 
o soluție de compromis prin care 
unitatea politică și menținerea or
dinii în statele braziliene vor fi 
asigurate de guvernul federal nu
mai în caz de necesitate absolută 
și fără să dăuneze dreptului de 
autonomie acordat guvernatorilor 
prin constituție.

o presupusă zonă de concentrare 
a forțelor patriotice în provincia 
Binh Duong, la 30 km nord-vest 
de Saigon, unde de opt zile para- 
sutiști apartinînd unității americane 
173 efectuează „operații de cură
țire", care, însă, nu dau rezulta
tele scontate.

O declarație de protest 
a guvernului cambodgian

PNOM PENH 14 (Agerpres).
Guvernul cambodgian a dat pu

blicității o declarație în care pro
testează împotriva încălcării teri
toriului Cambodgiei de către trupe 
tailandeze. Declarația arată că u- 
nități tailandeze au pătruns pe te
ritoriul Cambodgiei unde au plan
tat mine în zona de frontieră. Ex
plozia unora dintre aceste mine a

• NEW YORK. — Reprezentan
tul permanent al Danemarcei la 
O.N.U., Hans Tabor, l-a informat 
miercuri pe secretarul general al 
O.N.U., U Thant, că guvernul da
nez a hotărît să contribuie cu 
suma de 520 000 de coroane la 
fondul de întreținere al forței 
O.N.U. din Cipru. O parte din a

PE SCURT • PE SCURT
ceastă sumă, a precizat Tabor, va 
fi afectată cheltuielilor necesitate 
de prezența contingentului danez 
in cadrul acestei forțe.

• BOGOTA. — Peste 11000 de 
docheri din porturile columbiene 
Cartagena, Barranquilla, Santa 
Marta și Buenaventura, situate pe 
coastele oceanelor Atlantic și Pa
cific, au detlarat grevă în sptiji-

NEW YORK 14. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu 
tiansmite:

Lista vorbitorilor din cadrul dez
baterilor generale se apropie de 
sfîrșit. Pînă acum au vorbit de la 
tribuna O.N.U. aproape 90 de mi
niștri de externe sau alți șefi de 
delegații prezenți la sesiune și ■ se 
așteaptă ca aceste dezbateri să se 
încheie la sfîrșitul săptămânii în 
curs.

Primul ministru și ministrul a- 
facerilor externe al Maltei, Borg 
Olivier, care a vorbit în deschi 
derea ședinței de miercuri dimi
neață, a subliniat rezultatele po
zitive obținute pînă în prezent de 
O.N.U. în ce privește sprijinirea 
dezvoltării economice a unor țări, 
arătînd însă că „mai este încă 
mult de făcut mai ales în dome
niul asistenței tehnice".

Cuvîntarea ministrului de exter
ne al Sudanului, Mohamed Ibra
him Khalil, a fost consacrată în 
esență problemelor intensificării 
luptei împotriva colonialismului și 
rasismului. El a subliniat necesi
tatea aplicării unor sancțiuni eco
nomice severe împotriva Republi
cii Sud-Africane.

Reprezentantul Siriei, Georges J. 
Tomeh, care a luat ultimul cuvin- 
tul, a acordat o atenție deosebită 
problemelor Orientului Mijlociu,

Situația din Indonezia
DJAKARTA 14 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat agenției 

Antara, președintele Indoneziei, 
Sukarno, a declarat că probleme
le politice create în urma recen
tei tentative de lovitură de stat 
vor fi soluționate „pe baza fapte
lor și documentelor" și nu pe baza 
concluziilor unilaterale.

Intr-o declarație radiodifuzată joi 
el a anunțat că a numit in pos
tul de șef al statului major al ar
matei indoneziene, cu rang de mi
nistru pe generalul Suharto.

Prim-viceprim-ministrui indone
zian, Subandrio, a criticat punerea 
in circulație de știri exagerate cu 
privire la situația din țară și a ce
rut postului de radio Djakarta să 
se limiteze să transmită știri în con
formitate cu principiul revoluției.

provocat moartea a 4 grăniceri în 
provincia Battanbang din nord- 
vestul Cambodgiei. In declarație 
se spune că aceste acțiuni „dove
desc că guvernul de la Bangkok 
încearcă să acapareze puțin cite 
puțin din teritoriul cambodgian 
provocînd în mod constant tulbu
rări și pericole la frontierele Cam
bodgiei".

nul cererilor de mărire a salari
ilor. Guvernul a declarat greva 
ilegală și a amenințat pe greviști 
cu concedierea dacă nu se înapo
iază imediat la lucru.

• ALGER. — Abdallah Chorfi, 
subsecretar de stat pentru afacerile 
externe al Marocului, a sosit la 
Alger pentru a transmite un mesaj 

personal din partea regelui Hassan 
ÎI lui Houari Boumedienne, pre
ședintele Consiliului Revoluției din 
Algeria. înainte de plecarea Iui 
Chorfi, oficialitățile marocane nu 
ău dat amănunte cu privire la con
ținutul mesajului.

• BONN. — Primul volum al 
memoriilor fostului cancelar vest- 
german Adenauer a apărut mier

criticînd, printre altele, politica gu
vernului englez în Aden și in alte 
teritorii dependente din Arabia de 
sud. El a sprijinit ideea convocă
rii conferinței mondiale pentru de
zarmare cu participarea tuturor sta
telor și a cerut să fie restabilita 
drepturile R. P. Chineze în O.N.U.

☆
Miercuri după-amiază, în cadrul 

dezbaterilor generale, A. Z. Nsilo 
Swai, ministrul industriei, resurse
lor minerale și al energiei al Tan
zaniei, a chemat la măsuri ener
gice pentru lichidarea rămășițelor 
colonialismului și abolirea aparthei
dului în Africa.

Rashid Abdel-Aziz, șeful delega
ției Kuweitului, a declarat că po
poarele din Aden, Oman, Arabia 
de sud,, din teritoriile ocupate de 
Portugalia, din Rhodesia de sud și 
din Africa de sud-vest, „ca și a 
celor care suferă de pe urma po
liticii inumane de apartheid în 
Africa de sud", trebuie să li se 
asigure dreptul la autodeterminare

In ședința sa de miercuri. Co
mitetul de tutelă a încheiat dez 
baterile pe marginea problemei 
Rhodesiei de sud, urmînd ca, ’n 
cadrul ședinței următoare, grupul 
țărilor afro-asiatice să prezinte un 
proiect de rezoluție. Punctul urmă
tor de pe agenda acestui comitet 
se referă la situația din Aden.

La rindul său, ministrul informați
ilor, generalul Achmadi a cerut 
Consiliului de conducere al agen
ției Antara „să evite știrile sen
zaționale care sînt false".

De la Djakarta se anunță că, 
în timp ce în centrul Jawei și în 
nordul insulei Sumatra ciocnirile 
dintre diferitele grupări armate con
tinuă, în capitala țării, precum și 
în orașul Medan din Sumatra de 
est s-au produs noi manifestații 
ale' elementelor de dreapta.

In legătură cu problemh cipriotă

Scrisori adresate
Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 14 (Agerpres).
Intr-o scrisoare adresată Adună

rii Generale a O.N.U., președintele 
Ciprului, Makarios, declară că 
guvernul cipriot va asigura drep
turile minorității turce din insulă, 
potrivit propunerilor mediatorului 
O N.U. El afirmă că guvernul ci
priot „este gata să accepte pre
zența în Cipru a unui reprezen
tant al O.N.U. însoțit de observa
tori și consilieri" care să urmăreas
că îndeplinirea angajamentelor a- 
sumate în această privință. Scri
soarea arată că a fost elaborată și

curi la Bonn. Fragmente din acest 
prim volum fuseseră publicate an
terior de presa vest-germană. A- 
tenția observatorilor a fost atra
să de lipsa oricărei mențiuni a ro
lului jucat de actualul cancelar 
Erhard în viața politică din peri
oada la care se referă memoriile 
(primii ani după al doilea război 
mondial). Această omisiune este 
apreciată ca un nou episod în con
flictul care opune în sinul parti
dului de guvernămînt pe Ade
nauer și Erhard.

• SKOPLIE. — In dimineața zi
lei de 14 octombrie, aparatele 
stației seismologice de la Univer
sitatea din Skoplie au înregistrat 
un nou cutremur de gradul 5. Nu 
s-au înregistrat pagube materiale.

Agenția Taniug precizează că 
acesta este al 613-lea cutremur 
înregistrat la Skoplie după cutre
murul catastrofal din iulie 1963..

VEȘTI DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

• BUDAPESTA
La Institutul de cercetări minie

re din Veszprem au fost obținute 
realizări însemnate in prepararea 
combustibilului fără fum. Ca ma
terie primă a fost folosit cărbune
le antracit conținind 7 000 calorii. 
In stare naturală acesta este foar
te mărunt și nu poate fi cocsifi- 
cat prin metodele tradiționale de
oarece nici la temperaturi mai ridi
cate nu formează bulgări mari. 
Acest antracit introdus in băi de 
smoală și presat in formă de bri
chete пи-și pierde forma in pro
cesul cocsificării. Antracitul se 
aprinde greu și de aceea a fost fo
ie sit un ados de 15-20 la sută lig
nit. A fost obținut astfel un căr
bune brichetă de calitate superi-' 
oară care nu produce fum in tim
pul arderii. ’j,

• IAKUTSK
La Mirnii — centru al indus

triei extractive a diamantelor din 
Iakutia, s-a adunat o colecție uni
că in felul ei de diamante de 
mari dimensiuni. Colecția cuprinde 
circa trei duzini de cristale pre
țioase în greutate totală de apro
ximativ 1 300 de carate.

• PHENIAN
In primele nouă luni ale aces

tui an, minerii din R. P. D. Co
reeană au extras tot atîta căr
bune cit in întregul an 1964. Pînă 
la 10 octombrie, peste 60 de mine 
și-au îndeplinit planul pe anul în 
curs. Muncitorii de la minele din 
Samsin, în vecinătatea Phenianu
lui, au prezentat 35 inovații teh
nice, a căror adoptare a dus la 
creșterea valorii producției per 
muncitor cu 24,7 la sută față Зё'і 
anul trecut.

In sectorul industriei construc
toare de mașini, planurile anuale 
la mașini de găurit, strunguri, lo
comotive Diesel și care de mină 
au și fost îndeplinite.

dată publicității o declarație gu
vernamentală care expune în a- 
mănunt drepturile pe care autori
tățile cipriote urmează să le asi
gure populației turce „în concor
danță cu Declarația universală a 
drepturilor omului". Intre altele, se 
prevede recunoașterea autonomiei 
comunității turce în probleme de 
învățămînt, cultură și confesionale, 
respectarea libertăților fundamen
tale și o reprezentare proporțională 
în Parlamentul țării. Prezenta re
prezentantului O.N.U. ar urma să 
se limiteze la stadiul inițial, adică 
la o „perioadă de tranziție rezo
nabilă".

In același timp, la New York a 
fost dată publicității și o scrisoa
re a reprezentantului populației 
turce din Cipru, Rauf Denktas, în 
care sînt respinse propunerile gu
vernului cipriot, atirmîndu-se că 
ele nu corespund cerințelor fun
damentale ale comunității turce.

☆
NICOSIA 14 (Agerpres).
După, o perioadă de calm, în 

dimineața zilei de joi, în localita
tea Limnitis, din nord-vestul Cipru
lui, a avut loc un puternic schimb 
de focuri între ciprioții turci și 
soldați ai gărzii naționale a ciprioti- 
lor greci. In acest sector, relatea
ză agenția France Presse, ciprioții 
turci au ocupat cu forța o colină în 
apropierea liniei de demarcație.

La 14 octombrie, generalul Thy- 
maia, comandantul forței O.N.U. 
din insulă, a sosit la L’mnitis, pen
tru a încerca să pună capăt con
flictului.

’* * *" " ............. ' ' ...... ....".1 -...... ... .

BRASILIA 14 (Agerpres).
Corespondentul din Brasilia al 

fițjentiei France Presse relatează, 
citind „surse informate" că, după 
cite se pare, președintele Castello 
Branco a abandonat proiectul de le
ge inițial care prevedea un anu
mit control federal asupra diferi
telor state din această țară. Ini
țial, acest proiect, elaborat săptă- 
mîna trecută, prevedea extinderea 
asupra guvernului federal al prero
gativelor exercitate pînă acum în 
mod exclusiv de guvernatori, în 
special acela de a desemna în 
fiecare stat pe șefii serviciilor de 
siguranță. Pregătirea proiectului a 
demonstrat o anumită presiune e-

SAIGON 14 (Agerpres).
In delta Mekongului, la 20 km 

vest de localitatea Can Tho, între 
forte ale partizanilor Sud-vietna- 
mezi și cele guvernamentale au 
avut loc în ultimele 24 de ore lup
te violente, informează agenția 
France Presse. Patriotii sud-vietna- 
mezi au declanșat în această re
giune un atac împotriva unor forțe 
guvernamentale formate din mai 
multe batalioane, cauzîndu-le pier
deri. Agenția Associated Press re
latează că în regiunea bazei de la 
Da Nang o patrulă de marinari a- 
mericani a fost luată prin surprin
dere de focul puternic al partiza
nilor. La 80 km sud de Da Nang 
o altă patrulă .americană a căzut 
într-o ambuscadă a patrioților. A- 
genția France Presse face cunos
cut că bombardiere strategice a
mericane au atacat joi dimineață

• SOFIA. — La 13 septembrie, 
Ia Sofia a fost semnat acordul co
mercial pe termen lung între Bul
garia și Uniunea Sovietică, pe 
perioada 1966-1970, și protocolul 
cu privire la schimburile de măr
furi dintre cele două țări pe anul 
1966.

Potrivit prevederilor noului 
acord, volumul schimburilor co
merciale dintre Bulgaria și U.R S.S. 
în următorii cinci ani va fi de 
peste 7 miliarde ruble — cu 70 
la sută mai mult decît în cei cinci 
ani precedenți.

• NEW YORK. — Citind date 
publicate de serviciile secrete a- 
mericane, agenția Associated Press 
scrie că in anul financiar 1964- 
1965 în Statele Unite s-au aflat 
în circulație bani falși în valoare 
de 3 364 000 dolari. In această pe
rioadă au fost arestați 723 de fal-

■ sificatori de bani.
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