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DUPĂ DOUĂ DECADE
DIN LUNA OCTOMBRIE

Cînd se lucrează
ritmic

Din abatajele 
Peirilei

Vizita tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

în Iran
Minerii de Ia Lonea au că

pătat o bogată experiență în 
privința realizării ritmice a 
sarcinilor de plan la extrac
ția cărbunelui. Aplicarea în 
viață a măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice luate, precum și 
munca entuziastă a brigăzilor 
miniere de la abataje au fă
cut ca in fiecare zi din aceas
tă lună planul pe întreaga 
mină să fie îndeplinit și de
pășit. Plusul de producție to
talizat pe primele două decade 
ale Juuii octombrie se ridică 
la 3 324 tone de cărbune de 
bună calitate O activitate rod- 

' nică au depus-o în acest timp 
colectivele sectoarelor II și V 
care și-au depășit prevederile 
planului cu 829 și, respectiv, 
800 tone de cărbune.

Primele două decade ale lu
nii octombrie au fost încheia
te de către colectivul minei 
Petrila cu un bilanț rodnic. 
Din abatajele exploatării au 
fost extrase în plus de plan 
3 359 tone de cărbune energe
tic. Și de astă dată, cele mat 
mari realizări le-au 

. minerii sectoarelor
Lucrînd în abataje 
mente de 7—8 tone < 
pe post, colectivele < 
sectoare au extras mii de tone 
de cărbune peste planul prime
lor două decade ale lunii oc
tombrie

întregul colectiv al ' minei 
Petrila este hotărlt ca pînă. la 
sfîrșitul acestei luni să adauge 
la realizările . anterioare încă 
cel puțin 1 000 tone de cărbu
ne peste plan.

1 dobîndit 
IV și III. 
cu randa- 

de cărbune 
celor două

Clasamentul hărniciei
In întrecerea socialistă ce se desfășoară între exploatările mi

niere din Valea Jiului, după primele două decade ale lunii octom
brie, primele locuri sînt ocupate de:

MINA Față de plan >- 
o/- /0

Față de 
angajament

%
Lonea 107,4 106
Petrila 107 105
Uricani 101,9 100
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Plecarea din București
Președintele Consiliu

lui de Miniștri al Repu
blicii Socialiste Romînia 
Ion Gheorghe Maurer 
a părăsit joi dimi
neața Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre Iran, un
de, la invitația primului 
ministru al acestei țări, 
Amir Abbas Hoveida, 
va face o vizită, între 
21 și 25 octombrie.

Președintele Consiliului 
de Miniștri este însoțit 
de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor ex
terne, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului ex
terior, Alexandru Boa- 
Dă, ministrul petroltilui, 
Ștefan Gabor, vicepre
ședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării,

al
industriei 

de mașini 
Steriopol, 

ministrului

adjunctIon Avram, 
ministrului 
construcțiilor 
și Valentin 
adjunct al
comerțului exterior.

■>... Cu același avion a 
plecat trimisul extraor
dinar și ministru ple
nipotențiar al Iranului 
la București, Ahmad 
Eghbal.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, au fost 
de față tovarășii Gheor- 
ghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru ■ 
Drăghici, Gheorghe Ră- 
dulescu, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Ianos Fa- 
zekaș, Iile Verdeț, pre-

/Continuare in pag. 4-a)

ACTUALITATEA
• Orchestra populară „Doina Argeșului", a Sfatu

lui popular al regiunii Argeș, sosită în turneu ofi
cial prin Valea Jiului prezintă mîine, la ora 20,30, 
în sala cinematografului din Bărhăteni spectacolul 
„O melodie dintr-o niie". Printre interpret! se află 
ElisaWeta Tîhcnță, r participantă la. Festivalul interna
țional dP fdlclor de’ la Cairo, Horica Floarea, 'Mari 
Slănescu, Nicu Vitomiieang, Rodica Bujor. Conduce
rea muzicală este semnată de
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George Moreanu.
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Un schimb din- 

tr-o brigadă frun
tașă de Ia mina 
Lonea — cea con
dusă de minerul 
Baciu Ioan.

Deschiderea noului an 
de învățămînt de partid 
are loc la puțin timp 
după Congresul al IX- 
lea al P.C.R. și istorica 
sesiune a Marii Adunări 
Naționale care a adop
tat noua Constituție a 
tării.

Importantele documen
te elaborate de Con
gresul al IX-lea al 
P.C.R. au pus în fața 
întregului popor sarcini 
a căror îndeplinire va 
ridica patria noastră pe 
noi culmi ale progresu 
lui și bunăstării.

Cunoașterea profundă 
de către toți membrii 
partidului, de către ute- 
ciști și ceilalți oameni 
ai muncii a acestor do
cumente istorice, a pre
vederilor pe care le cu
prind, contribuie la în
țelegerea mai deplină a 
actualei etape a proce
sului de desăvîrșire a 
construcției socialismu
lui, a principalelor în 
datoriri ce revin orga
nizațiilor și 1 
de partid.

Iată de ce, 
cesta, potrivit 
lor Comitetului 
al C.C. al P.C.R., în în
treg învățămintul de 
partid și U.T.C. precum 
și în învățămintul ideo
logic al cadrelor didac- 

. tice, vor fi studiate și 
dezbătute documentele 
Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

Studiul documentelor 
Congresului va' trebui 
să fie o adevărată școa
la dțț cameașțețe 1» a 
dîncime a bazelor teo
retice 'ale politicii parti
dului, a aprecierilor sale, 
de sădire a devotamen
tului fierbinte pentru 
cauza partidului, de e-

al 
acestor 

sarcinile 
stau în

documente- 
face în for- 

învățămînt or- 
Raportul Co- 

Central, rezo- 
celelalte docu-
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membrilor

□nul a- 
hotărîri- 
Executiv

ducare comunistă. Hotă- 
rîtoare pentru nivelul si 
eficienta studiului este 
fără îndoială, îndrepta
rea atenției spre proble
mele principale puse de 
Congresul al IX-lea 
P.C.R., legarea 
probleme de 
concrete ce

fata fiecărei întreprinderi 
și organizații de partid.

Studierea 
lor se va 
mele de 
ganizate 
mitetului 
luția și
mente ale Congresului, 
Constituția și raportul 
asupra proiectului 
constituție, care 
constitui bibliografia 
bază, se vor studia 
dividual după care 
vor face dezbateri 
bilunare, 
gramelor fiecărei 
me. In I 
se va avea 
discuțiile să fie cit 
fructuoase, să capete un 
caracter de lucru, eli- 
minîndu-se stilul scolas
tic în tratarea proble
melor, 
tatea și 
cursant 
cit mai 
de bază 
cumente. 
propagandiștii sint che
mați să asigure în cer
curi și cursuri climatul 
favorabil tratării temei
nice a 
înșiși să 
gătiți pentru 
răspunsurile 
problemelor 
cursanti.

face 
conform

cadrul
I grij'ă

al

de 
vor 
de 
in
se

pro- 
for- 
lor 
ca 

mal

De aici necesi- 
sarcina fiecărui 
de a cunoaște 
temeinic tezele 
cuprinse în do- 

De asemenea.

problemelor, ei 
fie bine pre- 

a putea da 
necesare 

ridicate de

C1IFRFCHES IOAN 
consultant

Cabinetului orășenesc 
de partid Petroșani

(Continuare în pag 3-a)

Cultivarea patriotismului 
la elevi

la culti- 
patriotis- 

elevilor

Din experiența unui profesor 
de limba romînă

"Pentru а ilus
tra felul cum, în 
mod practic, pro 
cedăm 
varea 
mul ui
prin operele care 
de luptă al poporului mă voi opri 
asupra poeziei „Sergentul" de V. 
Alecs andri.

Fiind o poezie inspirată din tre
cutul patriei, am urmărit la înce
putul lecției să împrospătez cu
noștințele elevilor de la lecțiile de 
istorie despre evenimentele evo-

>

evocă trecutul

ce a 
noas-

acest

s-au

ca-

po • 
vi-

Ziua de mîine are 
specificul, exigențele ei. 
Coincide cu anotimpul 
rece cînd mercurul ter
mometrelor coboară la 
10, 13, 18 (dacă nu la 
mai multe) grade sub 
zero. Gerul, înghețul 
va periclita funcționarea 
conductelor de alimen
tare, a instalațiilor. a 
întregului proces tehno
logic. Ori, pulsul uzi
nei n-are voie să slă
bească; fluxul ei va tre
bui Să se desfășoare 
fără contenire, fără vreo 
stagnare. E vorba doar 
de pîinea cotidiană a 
furnalelor care, în func
ționarea lor neîntrerup
tă, nu admit nici o res
tricție.

Cum răspund exigen-i 
telor zilei de mîine — 

'ale. anotimpului rece — 
cei chemați să înnobileze

rodul muncii minerilor 
și să asigure pîinea zil
nică a furnalelor — 
cărbunele cocsificabi! — 
preparatorii lupeneni 7

E o întrebare Ia care

tie 1965. Iar pînă acum 
stadiul realizării preve
derilor cuprinse în acest 
plan a fost analizat de 
3 ori.

Nu constituie precipi

ca iarna următoare să 
nu provoace „emoții". 
Și încă ceva, ne lămu
rește șeful preparației. 
Ne orientăm și după 
zicalâS „Ierna căruță,

Ziua de mîine a început de ieri
șeful preparației, tov. 
Ardeleanu Victor, dă un 
răspuns semnificativ :

— La noi, ziua de 
mîine a început de ieri. 
Adică pregătirile pentru 
iarnă au început încă 
de iarna trecută, mai 
bine zis la sfîrșitul ier
nii. Șeful preparație' 
prezintă și' documentul 
ce confirmă spusele 
sale: planul pregătirilor 
de iarnă care a luat naș
tere in data de 8 mar-

larea aceasta un exces 
neîntemeiat 7 Nu. nici 
decum. Și iată de ce. 
La sfîrșitul iernii toate 
„amintirile neplăcute" 
ale anotimpului rece ce 
a trecut sînt încă vii, 
„punctele nevralgice" ce 
le-a creat gerul, înghe
țul in iarna ce a trecut 
sini cunoscute mai bi
ne Deci, e perioada 
cea mai prielnică ’pen
tru a stabili tot ce e 
mai necesar de făcut

vara sanie". începem 
pregătirile pentru iarnă 
din timp. Le executăm 
pe rînd, in condițiile 
optime ce ni le asigură 
anotimpul călduros. Și 
așa. acum, cînd timpul 
rece bate la'-ușă slntem 
„acasă, pregătiți pentru 
a-1 î’nttmpina".’ Din cele 
78 prevederi cuprinse 
în planul ■> pregătirilor 
pentru' iarnă, aproape 
jumătate Sînt „bifate cu 
roșu". Au' fost realita

te. Celelalte sînt în curs 
de înfăptuire.

Și acum șă argumen
tăm prin cîteva exem
ple, „principiile gospo
dărești" după care se 
orientează preparatorii 
din Lupeni pentru în
fruntarea cu capriciile 
iernii.

Unde s-au semnalat 
„nereguli" în iarna tre
cută la preparația Lu
peni 7 Mai ales la ali
mentarea cu apă a uzi
nei, la evacuarea steri
lului la haldă și la des
cărcarea cărbunelui, brut 
din vagoane. Cum s-a 
asigurat evitarea aces
tor nereguli în iarna ce 
vine 7 S-a montat insta
lația pentru încălzirea 
apel din bazinele uzinei, 
spre a se evita forma
rea zaiului și înfundarea

(Continuare tn pag. 3-a)

catg. In acest 
scop, am adresat 
elevilor următoa
rele întrebări :

— Pentru 
luptat țara 

tră în războiul de la 1877 ?
— Cu cine eram aliați în 

război 7
— Ce lupte mai crîncene 

dat și in ce localități 7
— Cum au luptat țăranii și 

re le-a fost răsplata 7
După ce elevii au arătat că 

porul nostru a luptat cu multă
tejie pentru cîștigarea independen
tei naționale, avînd ca aliat da 
nădejde poporul rus, am remarcat 
faptul că marii noștri scriitori au 
reînviat în operele lor emoționan 
te pagini din trecutul istoric, sub
liniind tocmai eroismul caracteris
tic poporului român. Atenția poe
tului Vasile Alecsandri, de pildă, 
a fost reținută de războiul de la 
1377, din care zugrăvește o sce
nă în poezia „Sergentul".

Trecînd la lectura model am a- 
vut In vedere ca ea să faciliteze 
înțelegerea conținutului emoțional 
al poeziei, prin sublinierea mijloa
celor artistice cu ajutorul tonului, 
al pauzelor, al accentuării unor 
cuvinte etc

Prima parte a poeziei impune un 
ton scăzut, 
mosfera 
în care

- tișă ce 
la 1877.

Tonul

cald, potrivit cu al
de liniște, de singurătate 
străbate „drumul de cos- 
duce la Vaslui" eroul de

se înviorează îndată ce

prof. N. ARVINTE

(Continuare în pag. 2-a)
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„Și acum, sd vd arăt așezarea pe glob a tării noastie" — se adre- 
Învățătoarea Mariana Sucita elevilor Mureșan Непале, /urca 
și Negrea Silvia din data а IV-a A de la Școala geneială 
Petrila,

v х-.ѵлмса' С ■ .-y'yș
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seozd 
Blana
M. 2

DE ACUM PENTRU MAI TIRZIU
Ea tadtei din Lupani am ajuns ta 

timp ce elevii se aflau le ore. Vro
iam ș$ discut cu clțiva dintr-a Xl-a 
care, peste puțin timp, se vor afla 
în fata examenului de absolvire a 
liceului și mai apoi a aceluia de 
admitere ta facultăți sau ta școli teh
nice. Am așteptat pauza. In biroul 
tovarășei directoare Duna Elena, 
am făput cunoștință cu zece viitori 
absolvent* ai Liceului din Lupeni. 
Am întreținut cu ei o scurtă con
vorbire. privind pregătirea lor pentru 
cele două examene, folosirea tim
pului de Studiu și a timpului liber. 
Răspunsurile au venit prompt, si
gure și concise ca la lecții, însă 
bine gîndite, chibzuite. Le vom re
da pe scurt în rtadurile care ur
mează.

— Numai învățînd zi de zi cu per
severență, repetînd cu minuțiozitate 
materia din urmă, lucrlnd mult In
dividual, putem aprofunda și conso
lida cunoștințele predate ta orele de 
cure — spunea eleva Devițoiu Ma
riana din clasa а XI-a B. Personal

Convorblre
cu zece 
viitori absolvenți

ȘCOALA ......
EDUCAȚIEI

Cultivarea patriotismului la elevi
(Urmare din pag. l-a) b) principalele trăsături morale 

caro reies din acțiunea poeziei:
•— faptele sergentului; a luat 

redutei la Plevna șl s-a 
cu el în șanț; pentru 
său a fost decorat 
Sftatul Gheorghe" șt 

României".
— vorbele sergentului: sergen

tul vorbește simplu și cu modes
tie, asemenea poporului; nu se 
lauda cu luptele sale, lăstnd să se 
tatatoag* că

steagul 
prăbușit 
roi staul 
„Crucea 
..Steaua

e- 
cu 
cu

sînt conștientă de aceste lucruri și 
le aplic în practică. Vreau să ur
mez Facultatea de biologie. Studiez 
după o metodă proprie: la ore îmi * 
iau notițe bune, complete, sînt foar
te atenti la explicațiile tovarășilor 
profeșorf. Acasă, îmi revăd notițele 
la zi, iar pentru întregirea lor con
sult manualul. După ce îmi termin 
lecțiile pentru ziua următoare repet 
materia din anii trecuți. ta timpul 
liber citesc din literatura care ni se 
cere la examenul de maturitate, vi
zionez unele filme și spectacole, 
bineînțeles merg numai la acelea 
permise de conducerea școlii.

— Eu — a intervenit elevul Dobre 
Costică dintr-a XI-a A — învăț îm
preună cu colegul meu Valian Oc
tavian. Avem camera noastră de 
studiu unde nu ne deranjează ni
meni. Simt că treaba merge, ceea 
ce fmi sporește optimismul în reu
șita la examenul de absolvire și... 
la cel de admitere la Facultatea de 
medicină pe care aș dori s-o urmez. 
Dar pentru aceasta trebuie folosit la 
maximum timpul de studiu și cît mai 
rațional. Bineînțeles că îmi permit să 
mă și odihnesc, să mă destind pu
țin. îmi place gimnastica, merg la 
unele filme, însă pe toate le fac In 
așa fel tacit să nu-mi conturbe pro
gramul de învățătură.

— Cum priviți apropiatele exame
ne, tovarășe Ceavlovics Ștefan 7

— Cu toată seriozitatea.
materia la zi, pe care mi-o 
temeinic, consult notițele 
trecuți (am început deja cu 
tica din clasa a VIII-a), fac
xerciții de matematică și fizică. As- 
tea-s materiile care-mi plac. Și aș 
fi nespus de fericit să le pot învăța 
in continuare... după absolvirea

Pe Ungă 
însușesc 
din anii 
matema- 
multe e-

nu am început să repet materia din 
urmă. Detr o voi face cît mal repede. 
Deși aș vrea să merg ta Biochimie, 
mă pasionează mult și literatura. în
văț chiar unele poezii, le recit, din 
cînd ta cînd merg la cinematograf.

— Aceste preocupări nu vă ră
pesc: din timpul pentru studiu ?

— Nu, pentru că mi-1 planific ju
dicios.

— Șl eu lucrez planificat — a 
completat eleva Albu Bernadeta, co
legă de clasă 
pentru fiecare 
tica și fizica 
desenez. Asta 
că timpul liber este destul de limi
tat pentru noi, de acea mi-1 folo
sesc mergind la un spectacol sau 
la reuniunile tovărășești ce se orga
nizează 1a școala noastră.

— Principala noastră preocupare 
trebuie s-o constituie învățătura •— 
a adăugat Aliciu Dorin tot dintr-a 
XI-a A. Spun aceasta deoarece și 
mie îmi place să dansez, să mă plimb 
cu bicicleta, să fac poze, să admir 
natura. Dar acum, ta ultimul an de 
liceu, trebuie să ne limităm exclu
siv la învățătură. Cel puțin așa fac 
eu. Deoarece Facultatea de arheo
logie nu-i de loc ușoară. ’ ( r

— Nici Arhitectura nu-i ușoară *-*- 
și-a spus părerea elevul Suărășșn 
Mircea. Dar e și frumoasă. Astă vară 
am vizitat mai multe monumente ar
hitectonice, mi-am făcut rost de di
ferite cărți, am consultat termeni din 
domeniul arhitecturii, iar ta cercul 
de artă plastică de pe lingă clu
bul muncitoresc din Lupeni mă 
străduiesc să învăț cît mai multe lu
cruri. I a liceu, pînă acum, nu am 
obținut nici o notă de 7 și aș vrea 
să continui așa.

Colegii dintr-a XI-a A, Nemeș 
Eduard și Neagoie Aurel, pe lingă 
faptul că sînt fruntași la învățătură 
sînt și buni sportivi în echipa de 
handbal Straja Lupeni. Primul 
rește să urmeze I.MJP.-ul. iar

cu Stoia Sofia. învăț 
lecție, repet materna? 
din anii trecuți și... 
pentru mine. Desigur

do- 
al 

aA tamba aceasta ne-an 
că învață de pe aculn

român ? 
ruși pe

viata

ta a

ca rtrid*

“ ■>

urmărit

„fanfare sunătoare" vestesc veni
rea unul „corp de oaste mindră 
In aur strălucind", pentru ca în 
finalul poeziei să crească în de 
plin acord cu solemnitatea dialo
gului dintre colonelul rus și set- 
geniul român.

’După lectura poeziei — adică 
după ce elevii au luat contact di
rect șl nemijlocit cu ea — am or
ganizat o discuție cu privire la 
conținutul textului. Conversația 
s-a axat ta jurul următoarelor În
trebări :

1. Clnd s-au Intlmplat cele po
vestite de Vasile Alecsandri 7

2. Gum e înfățișat eroul care ее 
Întoarce din luptă 7

3. Gu cine se intilnește sergen
tul în drumul său spre casă 7

4. Încotro se Îndreptau cele trei 
batalioane rusești ?

5. Ge aflăm din discuția dintre 
colonelul rus și sergentul

6. Gum cinstesc ostașii 
erou 7

Prin aceste întrebări am
să stabilesc ldeea generală, de ba
lă a operei și anume: eroismul 
oamenilor simpli care au luptat 
pentru Independența țării, puterea 
tor de sacrificiu. Am găsit necesar 
să subliniez că ta poezia „Sergen
tul" se păstrează amintirea alian
ței româno-ruse din timpul războ
iului nostru pentru neatfrnare. Ges
tul colonelului rus care „dă ono
rul" viteazului sergent român are 
valoare de simbol. Am continuat 
lecția cu lectura textului — de astă 
dată au citit elevii — pe unități lo
gice, care au un cuprins închegat. 
Apoi am discutat conținutul fiecărei 
unități și am formulat tot cu elevii 
ideile principale. In această etapă 
a studierii textului am procedat la 
explicarea cuvintelor necunoscute 
tatilnlte si la precizarea sensului 
acelor cuvinte și expresii pe care 
elevii le-au intuit aproximativ în 
timpul lecturii. E vorba de cîteva 
cuvinte ca: suman, calic, cal 
sșrbăd.

Intruclt elevii din clasa a 
nu au suficiente cunoștințe și
ceperi pentru despărțirea textului 
ta părțile din care este alcătuit, 
această operație am făcut-o eu.

ta funcție de conținut, am îm
părțit poezia în 4 părți și am alcă
tuit planul de idei care urmează:

1. Întoarcerea sergentului de pa 
clmpul de luptă.

2. Intllnirea sergentului cu 
tea rusească.

3. Discuția dintre colonelul 
și sergentul român.

4. Colonelul rus dă onorul 
geniului român.

Cu reproducerea orală a conți

nutului poeziei, pe baza planului 
de idei întocmit, se încheie prima 
lecție, din cele două consacrate 
acestei opere. Reproducerea orală 
constituie un bun prilej de adînclre 
și de fixare a cunoștințelor do- 
blndita in cursul lecturii, contri
buind în același timp la cultiva
rea exprimării elevilor.

In a doua lecție am urmărit ca, 
prin caracterizarea sergentului, să 
trezesc elevilor dragostea fată de 
oamenii simpli, care nu ezită să-și 
sacrifice

Peal ni 
tertzării 
dinainte
elevii an pus în lumină trSsltarfle 
do caracter ale eroehti principal

Redăm mai jos cuprinsei plana- 
lui și modul in care a fost comple
tat el de elevi:

a) portretul fizic al personaju
lui :

— figura: sergentul era slab |t 
palid; mergea triglnd pictorul 
semn al rănilor căpătate in luptă; 
avea ochi de vultur, adinei, vioi 
și mari.

— statura: —
— îmbrăcămintea: avea haina 

ruptă și sărăcăcioasă, iar cămașa 
sfîșiată în bucăți; opinca fi era 
spartă, iar căciula desfundată' în
fățișarea lui era jalnică, dezvăluind 
lipsa de grijă 
toare față de 
luptau pentru 
denței țării.

a claselor conduci 
soarta celor care 
cîștlgarea indțpen-

d) comportarea fată de 
personaje t

Se poartă cu respect și 
tio.

e) părerile celorlalte personaje 
despre dlnsul:

Colonelul se minunează dud 
vede strălucind pe pieptul sergen
tului decorațiile; Ințeleglnd că se 
află in fata unui erou, dă ordin re
gimentului să-l salute cu onorul 
care-1 merită.

Entuziasta admirație a poetului 
față de eroul de la Plevna remită 
din căldura și simplitatea limba
jului în caro este descris, fiind șt 
acesta un mijloc de a evidenția 
caracterul patriotic al poeziei.

tovara- 
e XI-a 

Ж vutt B, poate- fitotog. Рпивоо 
tatr-odevăr. Da. visul e frwaoe.

— SI îndeplinirea lui depinde nu
mai de mine Iubeec literatura. pro
za, dar și versurile.

— Се-ați citit ta ultimul timpi
— „Răscoala", „Setea", „Desculț", 

„întunecare", în general literatură 
ce ni se pretinde la absolvire și la- 
admitere . Desigur că nu neglijez 
nici celelalte materii. De altfel pini 
scum am obținut numai note de 8, 
9 și 10. învăț sistematic, planificat. 
Baza — studiul individual. Dă cele 
mei bune rezultate.

— Deocamdată — ne-a spus eleve 
Stoia Sofia dintr-a XI-a A — eu Încă

La M M 
Bilara Maria.

— Pe Ungă faptul că am participat cu 
regularitate ta orele de meditații și 
consultații, ne-a spus dinsa — Invit 
mult acasă, după notițe, după manual, 
din alte cărți. ȘL ca fiecare, am și 
eu o pasiune ■ Chimia Industrială.

După convorbirea cu cei zece vi
itori absolvenți ne-am dat seama că. 
indiferent de facultatea pe care o 
vor urma, elevii se pregătesc cu 
conștiinciozitate. Pe lingă materia ta 
zi, ei au început repetarea celei din 
anii anteriori pentru că 1a apropia
tele examene să nu fie puși in si
tuația de a da... din colt ta colț. 
Timpul liber pentru ei este tatr- 
adevăr foarte limitat.

D. GHEONEA
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Metodele bune asigură succesul
pștria 
sarci- 
și ele

In actuala etapă a de- 
săvlrșjrli construirii so
cialismului în 
noastră, rolul și 
nile școlii capătă 
accente noi.

Colectivul pedagogic 
al școlii noastre, Întărit 
în acest an cu Învățători 
și profesori noi, a între
prins tot ce i-a stat în 
putință pentru a asigura 
muncii școlare eficiența 
corespunzătoare, ta a- 
cest scop, conducerea 
școlii și cadrele didacti
ce și-au organizat acti
vitatea cu multă grijă, 
tacit s-a reușit să se a- 
sigure începerea șl des
fășurarea cursurilor fără 
improvizații, Încă din 
Primele zile ale anului 
școlar.

Elementul important de 
care depinde calitatea și 
seriozitatea începutului

muncă

numal 
a U-

— mai ales la clasele 
V—VIII — este orarul. 
Fiind definitivat din pri
mele zile, el a contribuit 
mult la statornicirea u- 
itai atmosfere de 
disctplinată.

Ințelegiud că 
simpla pritindere
nor asemenea măsuri nu 
este 
tiat, 
perii 
care 
tivul 
tăți de muncă din ce in 
ce mai bune și mai mult 
sprijinite pe îmbinarea 
practicii cu temeiurile ei 
științifice.

Le 14 septembrie, in 
cadrul ședinței de con
siliu s-e organizat o dez
batere p» tema „Să fim 
atenti cum ne-ncăpem 
munca", avlnd la bază 
materialul „Temelia suc-

suficientă, am inl
ine! înaintea tace- 

cursurilor, acțiuni 
să înarmeze colec- 
noștru cu posibili -

cesului" (partea I) din 
Gazeta învățămintului nr. 
815/1965. In următoarea 
ședință a consiliului, 
s-au continuat discuțiile 
pe bșza părții a II-a a 
aceluiași material șl a- 
poi s-a luat în dezbatere 
plinul de muncă gene
rai care, în acest fel, a 
fost completat cu mal 
multă competență.

Intre mijloacele alese 
de noi pentru realizarea 
obiectivului propus, lo
cul cel mai important îl 
ocupă perfecționarea ca
litativă ,a lecției. Nefi- 
ind un scop în sine, a- 
ceastă perfecționare re
clamă totuși un „reper
toriu" (arsenal) întreg de 
mijloace și procedee ca
re să-i fie subordonate.

Intre acestea, da o în
semnătate incontestabilă 
este cunoașterea precisă

a clasei, a fiecărui elev 
în parte. Cunoscind bi
ne nu numai posibilită
țile, ci și modul cel mai 
adecvat de folosire a 
lor, vom parcurge dru
mul lecțiilor mal repede, 
mai ușor și cu mai bu
ne rezultate, aslgurîndu- 
ne toate premizele și 
perspectivele unei înain
tări dialectice, progresi
ve, In munca de a-i în
văța pe elevi carte, de 
a le cultiva sentimente, 
de e-i forma ca oameni 
adevăr a ti.

Din observațiile noas
tre de pînă acum rezul
tă că este imperios ne
cesară cunoașterea psiho- 
medicală a elevului și, 
chiar dacă nu se impu
ne în toate cazurile, ea 
este absolut necesară în 
cazul elevilor rămași in 
urmă. Pentru că nu toți

corigenții și repetenții 
ajung în această situație 
din motive de indisci
plină sau frecvență sla
bă. In activitatea noas
tră, rezolvarea acestei 
probleme e fixată ca una 
din preocupările de prim 
ordin ale fiecărui învă
țător și diriginte.

Sîntem încă la începu
tul acestor căutări, dar 
unele rezultate dobîndite 
deja se dovedesc cel 
puțin promițătoare.

De aceea, îndrăznim să 
credem că In cadrul co 
lectivului nostru unitatea 
de atitudine și de ac
țiune se va consolida 
mereu mai mult și vor 
spori posibilitățile pentru 
îndeplinirea din ce în ce 
mai corespunzătoare 
sarcinilor ce ne stau 
față.

ALEX. STĂNESCU 
directorul 

Școlii generale nr. 
Paroșeni

a
în
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Cum punem bazele 
producției viitoare

Rezultatele obținute de către co
lectivul Exploatării deschideri mine 
noi, mai ales în prima Jumătate a 
anului, au fost nesatisfăcătoare. Ce 
trebuie făcut in viitor ca activitatea 
să se desfășoare mai bine? Ce per
spective există în trimestrul IV si ce 
posibilități de recuperare sintî A- 
cestea au fost temele puse In discu
ția recentei ședințe a activului de 
partid si conducerilor tehnice do la 
E.DM.N.

Așa cum a arătat tov. ing. Mo- 
gyerosy Emeric, șeful E.DM.N., In 
informarea prezentată, valoric, la 
lucrări miniere, sarcina a fost reali
zată în primele nouă luni doar în 
proporție de 82,9 la sută, iar la lu
crări geologice 47 la sută. Nici cei
lalți indicatori — planul fizic, pre
țul de cost și productivitatea muncii
— nu au fost îndepliniți.

Aceste rămfneri în urmă se expli
că In parte prin greutățile întîmpi- 
natd (inundație, numeroase deranja
mente tectonice, lucrările vechi), ne- 
respectarea termenelor de predare a 
unor obiective de către T.GJ4.M. 
dar și prin lipsurile manifestate în 
munca întreprinderii cum ar fi ne
glijarea lucrărilor de amenajare, a- 
sistența tehnică nesatisfăcătoare, in
suficienta preocupare pentru meca
nizarea încărcării sterilului in gale
rii, lipsa de preocupare pentru cali
ficarea muncitorilor.

Incepînd din trimestrul Ш, ca ur
mare a unei mai bune organizări In 
ansamblu a muncii, sarcinile din pla
nul fizic au fost depășite. De la ju
mătatea lunii septembrie, toate fron
turile au fost plasate la capacitatea 
maximă,- în ultima vreme toate ma
șinile de încărcat steril au fost uti
lizate. In luna septembrie s-au orga
nizat două brigăzi de avansări mă
rite care au dat un randament bup. 
A fost Întărit colectivul de con
ducere al sectorului Paroșeni. In în- 
tr rea dintre sectoarele productive 
ale bazinului, sectorul I de la mina 
Dîlja a ocupat trei luni consecutiv 
primul loc

Lucrătorii din cadrul E.DM.N. 
sînt hotărîți și au posibilitatea — 
cum a arătat și tov. ing. Davidescu 
Gheorghe, director tehnic la C.G.V.J.
— să îndeplinească și să depășească 
sarcinile în trimestrul IV. Șefii sec
toarelor Dilja și Paroșeni au susținut 
angajamentul de a realiza, la Dîlja, 
100 ml peste prevederi, 150 ml la 
Paroșeni și 20 ml la raionul Ani- 
noasa sud.

Tovarășii LUNGU IO AN, mem
bru ai Biroului Comitetului regio
nal Hunedoara al P.C.R. și GHIOAN- 
CA VICTOR, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid Petroșani, 
prezenți la ședință, au făcut o serie 
de recomandări lucrătorilor de la 
BD.M.N. arătind că soarta produc
ției de cărbune din 1966 și din vi
itorii ani se hotărăște de pe acum. 
Organizațiile de partid de la E.D.M.N. 
vor trebui să-și concentreze efortu

rile spre mobilizarea tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
la învingerea greutăților, realizarea 
ritmică a planului de avansări, crea
rea de condiții favorabile pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor pe 
Anul 1968.

Conducerea tehnică are datoria de 
a îndruma și controla îndeaproape 
munca sectoarelor. O deosebită a- 
tenție va trebui acordată întăririi 
disciplinei și îndeosebi ridicării cali
ficării muncitorilor.

Din lucrările ședinței s-a des
prins în mod deosebit necesita
tea ca T.CM.M. să-și respecte 
promisiunea făcută referitor la 
predarea depozitului de mate
riale de la Dîlja, instalației de
finitive de extracție de Ia puțul 
auxiliar nr. 1 Dîlja și a stației 
de fnhaldare a sterilului, a sta
ției de compresoare, băii munci
torilor șl centralei termice de 
la mina Paroșeni.

Un sprijin eficace va trebui 
să-l acorde C.C.VJ. celor care 
deschid noile mine prin comple
tarea necesarului de perforatoa
re și ventilatoare , asigurarea 
materialelor de strictă necesita
te ca betonite, ciment și balast.

Vor trebui întreprinse măsuri 
speciale la Dîlja pentru a se 
evita înghețarea cărbunelui ieșit 
din mină.

Se impune, de asemenea, să 
se găsească o soluție adecvată 
pentru haldarea sterilului Ia 
Dîlja.

Acestea sînt cîteva probleme 
de a căror rezolvare depinde 
In bună măsură realizarea sar
cinilor pe trimestrul IV Și înde
plinirea angajamentelor asumate 
de către colectivul Exploatării 
deschideri mine noi.

FRANCISC VETRO

in Editura politică a apărut;

MOMENTE DIN ISTORIA POPORULUI ROMAN

Volumul, recent apărut în Editu
ra politică, reprezintă o culegere 
de studii despre probleme de bază 
ale istoriei poporului român.

In cele patru capitole ale lucră 
iii autorii redau într-o formă sin
tetică, pe baza valorificării conclu
ziilor la care a ajuns știința isto
rică din țara noastră în lumina în
vățăturii marxist-leniniste cele 
mai Importante momente din isto
ria poporului român; „Formarea 
llmnil șl a poporului român. Apa
riția primelor state feudale pe te
ritoriul țării noastre" — autorul 
capitolului prof. univ. Gh. Ștefan; 
„Lupta poporului român împotriva 
exploatării și asupririi sociale și 
naționale, pentru independență' 
— autorii capitolului prof. univ. 
Eugen Stănescu și candidat în ști
ințe Istorice Ștefan Ștefănescu, 
„Ai.ul revoluționar 1848 în țările 
române" — autorii capitelului

(Urmare din pag. l-a)

Organizațiilor de partid le revine 
sarcina de a trece de îndată Ia des
chiderea anului de învățămînt de 
partid. Se vor lua măsuri de orga
nizare a întîlnirilor între cursanți 
și propagandiști în cadrul cărora 
se va da bibliografia pentru prima 
temă și se va fixa data discutării ei. 
Organizațiile de partid trebuie să 
asigure condițiile necesare desfășu
rării în bune condițiuni a Invățămln- 
tului, săli corespunzătoare, cunoaș
terea programului pe întregul an 
de învățămînt, procurarea materia
lului bibliografic necesar (din care 
majoritatea se găsesc deja în li
brării).

Ținîndu-se seama de ridicarea ni
velului învățămîntului de partid, s-a 
trecut la extinderea formelor de 
tip superior, xnărindu-se numărul de 
cursanți la universitatea serală și 
școlile serale economice : astfel, la 
universitatea serală de marxism-leni
nism au fost înființate 2 secții noi: 
Secția filozofie în cadrul căreia stu
diază cadre didactice, juriști, me
dici și alți intelectuali, secția con
strucție de partid care va fi frec
ventată cu deosebire de activiști de 
partid și obștești, secretari ai orga
nizațiilor de partid din întreprinderi 
și alții. A fost creată o nouă școală 
economică în orașul Petrila, în ca
drul căreia vor studia cadre medii 
tehnice, secretari ai organizațiilor 
de bază, muncitori'. De remarcat fap
tul că în cadrul acestora studiază 
peste 500 de tovarăși. Timp de 2-3 
luni se vor studia documentele Con
gresului al IX-lea al P.C.R., după 
care se va trece la studierea te
melor din programul fiecărei secții.

Pentru diferite categorii de in
telectuali, care nu frecventează uni
versitatea serală de marxism-leni
nism și școlile economice serale, 
s-a organizat studiul individual al 
documentelor congresului. Avînd în 
vedere diversitatea preocupărilor 
intelectualilor sub îndrumarea. Co
mitetului orășenesc de partid au 
fost elaborate o serie de teme, a- 
probate de Comitetul regional de 
partid, care oferă participanților 
largi posibilități de studiere a prin
cipalelor probleme din -raportul C.C. 
al P.G.R. la Congresul al IX-lea, în

160 pag., 4,50 lei

conf. univ. Gh. Georgescu-Buzău 
și prof, univ V. Cheresleșiu; 
„Formarea statului național român. 
Lupta poporului român pentru in
dependență națională și progres 
social" — autorii capitolului prof. 
Nichita Adăniloaie și conf. univ. 
Aron Petric.

Ideea de bază a lucrării este 
lupta neîntreruptă a maselor popu
lare pentru progres social și inde
pendență națională, continuată și 
ridicată pe o treaptă superioară de 
Partidul Comunist Român.

Lucrarea este destinată unui cerc 
mai larg de cititori și, în special, 
celor care studiază în diferite for
me ale învățămîntului de partid, 
studenților din învățămlntul supe
rior, cadrelor didactice din școala 
de cultură generală, tuturor celor 
dornici să cunoască problemele 
fundamentale ale istoriei patriei 
noastre.

an de învățămînt de partid
conexiune directă cu activitatea lor 
profesională. Spre deosebire de anul 
trecut, organizarea studierii docu
mentelor de către cadrele didactice 
se va face pe grupe constituite pe 
specialități, luîndu-se ca orientare fe
lul în care ele sînt cuprinse în cer
curile uedagogice.

Desfășurarea studiului documente
lor Congresului al IX-lea al P.C.R. 
la nivelul și cu răspunderea cu
venită depinde în mare măsură de 
lectori și propagandiști. Organizarea 
de dezbateri antrenante, interesante 
realizarea în seminarii a unui activ 
schimb de opinii, va trebui să con
stituie o preocupare de seamă și 
permanentă a oricărui propagandist. 
Prezentarea ideilor într-o formă a- 
tractlvă face ca ele să fie mai 
ușor. asimilate, să dobîndească o 
mai mare forță de convingere. Spi
ritul de inițiativă al propagandiști
lor își găsește, în ce privește me
todica conducerii seminariilor, un 
larg cîmp de desfășurare. Referatele, 
graficele, schemele și planșele, dia- 
filmele, folosirea filmelor documen

Ziua de mîine
(Urmare din pag. l-a) 

conductelor,- pentru preîntîmpinarea 
ștrangulărilor la stația de evacuare 
a sterilului Ia haldă, este în curs 
de construcție un cuptor pentru dez
ghețarea cupelor la stația de unghi. 
O altă greutate s-a întîmpinat la des
cărcarea cărbunelui brut. Cărbune
le înghețat s-a lipit de pereții va
goanelor ceea ce a prelungit des
cărcarea acestora. Pentru evitarea 
neajunsului s-au pregătit injectoa- 
re de motorină pentru stropirea 
interioarelor vagoanelor, ceea ce va 
ușura descărcarea lor.

Fiecare lucru la timpul lui, spun 
preparatorii. La ora actuală ei se 
pot mîndri cu multe realizări în 
domeniul pregătirilor de iarnă. Ca
nalizarea și încălzirea liniilor ferate 
sub spălătorie, montarea de uși cu 
dispozitive . de închidere automată 
la toate încăperile preparației, re
vizuirea decantoarelor, soluționarea 

Exploatarea minieră Altln-Tepe 
raionul Istria, regiunea Dobrogea 

Angajează imediat

■ ТЕНШПАІІ I IMUNII SUBTERAN
Solicitanții se vor adresa la Întreprinderea minieră 

,Dobrogea“, Constanța, str. Nic. Titulescu nr. 7 tele" » 
fon 1878. Serviciul organizarea muncii.

De la cabinetul orășenesc . 
de partid

Azi, 22 octombrie, ora 17, în sala clubului C.C.V.J. din 
Petroșani, va avea loc deschiderea cursurilor Filialei Universității 
serale de marxism-leninism. Vor participa studenții secțiilor: eco
nomie, filozofie și construcție de partid.

tare sînt doar cîteva dintre П «ie
dele ce pot stimula gîndirea .oame
nilor și conduce la discuții bogate.

Un lector inimos, un propagan
dist care își iubește munca nu se 
rezumă la activitatea din seminarii, 
din cadrul Strict al cercului. Expe
riența arată că rezultate demne de 
luat în seamă se obțin atunci cînd 
se discută și între seminarii cu oa
menii, aceștia sînt îndrumați să ci
tească și lucrări în afara bibliogra
fiei, primesc explicații suplimentare.

Eforturile depuse de organele și 
organizațiile de partid, de lectori și 
propagandiști pentru buna desfășu
rare a studiului documentelor Con
gresului, al IX-lea al P.C.R. vor avea 
drept rezultat cunoașterea temeinică 
de către comuniști, uteciști și cei
lalți oameni ai muncii a ideilor djn 
aceste istorice documente, a sarcini
lor ce decurg din ele și în ultima 
instanță o creștere a combativității 
și spiritului lor de luptă pentru 
transpunerea în viață a grandiOasfe- 
lor obiective stabilite de congresul 
partidului.

a început de ieri
neajunsurilor provocate de scurge
rile și egutările în silozuri, lua
rea de măsuri complexe pentru 
reducerea rebuturilor în timpul ier
nii, montarea de termometre în toa
te secțiile uzinei spre a se urmări 
eficiența încălzirii preparației sînt 
doar cîteva din măsurile menite să 
asigure desfășurarea optimă, fără 
perturbații a procesului de prepa
rare a cărbunelui cocsificabil pe 
timpul friguros.

Să vezi în perspectivă, să te gîn- 
dești la ziua de mîine e o cerință 
pentru fiecare colectiv de muncă, o 
condiție a ritmicității, a realizării 
fără perturbații a sarcinilor de plan. 
La preparația Lupeni, precum se 
vede, această cerință s-a încetățenit 
ca la ea acasă. E un merit al co
lectivului și, în același timp, O ga
ranție да viitoarelor înfăptuiri ale 
preparatorilor de aici.

I. D.

PROGRAM DE RADIO
23 octombrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece și jocurii 5,40 
Piese distractive interpretate de 
fanfară,- 6,00 Radiojurnal. Sport; 
6,10 Gîntecul privighetorii de Gaix 
D'HerveloiS; 6,22 Jocuri din Vran- 
cea,- 6,30 Anunțuri si muzică; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteo-rutier; 
7,18 Melodiile dimineții; 7,30 Uver
turi la opere comice și operete; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 Cîntece 
și jocuri populare; 8,30 La microfon, 
melodie preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : Combaterea febrei la co
pii,- 10,00 Buletin de știri; 1Q,O5 
Piese concertante de estradă; 10,30 
Roza vînturilor; 11,00 Muzică pen
tru filmul „Nepoții gornistului1' de 
Ion Dumitrescu; 11,30 Soliști și or

chestre de muzică populară; 12,00 
Buletin de știri; 12,13 Duete vo
cale,- 12,30 Piese corale de Gheor- 
ghe Cucu; 12,45 Revista revistelor 
economice; 13,00 Arii din operete; 
13,15 „Imn partidului" — program 
de cîntece,- 13,30 Muzică ușoară,- 
14,0C Buletin de știri; 14,08 Din fol
clorul muzical al popoarelor; 15,00 
CIntă Lizeta Chirculescu, Jean Pău- 
nescu și Livia Brătulescu,- 16,00 
Radiojurnal. Sport; 16,15 Duete din 
operete; 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova,- 17,00 Interpret! ai 
liedului — Kim Borg,- 17,15 Radio- 
simpozion,- 17,30 La microfon, 
Jacqueline Boyer și Gilbert Becaud,- 
18,00 Buletin de știri; 18,03 In ju
rul globului; 18,13 Intîlnire cu prie
tenii operetei,- 19,00 Program de 

romanțe,- 19,15 Sport; 19,30 Noapte 
bună copii; 19,40 Cîntă Gică Pe
trescu,- 20,00 Radiogazeta de sea
ră; 20,30 Soliști de muzică ușoară; 
21,00 Interpret! ai muzicii noastre 
populare; 21,20 Vă invităm la dans; 
22,00 Radiojurnal. Sport Buletin me
teorologic; 22,15 Mari interpret! ai 
operelor lui Rossini; 22,40 La ba
lul de sîmbătă seară,- 23,50 Bule
tin de știri.

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal; 7,48 Piese instrumentale de 
virtuozitate; 8,00 Dansuri din ope
re; 8,30 Program de muzică popu
lară; 9,00 Buletin de știri; 9,05 „Cîn- 
tecul apelor țării"; 9,31 Pagini din 
muzica de estradă; 10,00 Cîntece 
pentru cei mici; 10,10 Ciclul de 
cinci romanțe de Mihail Tariver- 
diev; 10,26 Concert din operete,- 
11,00 Buletin de știri; îl,10 Doine 
oi-jocuri populare; 11,30 Colegi de 
liceu,- 11,50 Muzică ușpară; 13,00 

Buletin de știri,- 13,08 „Avancroni
ca muzicii la radio"; 14,00 Muzică 
din opera „Pescuitorii de perle" de 
Bizet; 14,30 Muzică ușoară de Te- 
mistocle Popa și Ștefan Kardoș,- 
15,00 Radiojurnal; 15,13 Recitalul 
violonistului Mihai Constantinescu; 
15,30 Melodii populare din Munte
nia; 16,30 De ce ? De unde ? De 
cind î (emisiune pentru copii); 16,50 
Vals romantic de Laurențiu Profe- 
ta,- 17,00 Radiojurnal. Sport; 17,15 
Muzică din opereta „Cîntec gitan" 
de Maurice Yvain; 17,30 Muzică in
terpretată de fanfară; 17,45 Sfatul 
medicului: Combaterea febrei la 
copii; 17„50 Jocuri populare; 18,00 
Varietăți muzicale; 18,30 Anun
țuri reclame și muzică; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Ritmurile 
tinereții; 19,30 Cfntă Doina Badea; 
19,40 Ediție radiofonică Liviu Re- 
breanu (V). „Ion" — etapă capita
lă în dezvoltarea romanului româ

nesc; 20,00 Muzică de dans; 20,30 
Interpreți de odinioară ai muzicii 
noastre populare; 20,45 Carnet plas
tic,- 21,00 Radiojurnal. Sport; 21,15 
Voci de astăzi; 21,45 Mic dicționar 
de muzică ușoară; 22,45 Canțone
te,- 23,00 Buletin de știri. Sport; 
23,10 Din creația mozartlană; 24,00 
Muzică de dans; 0,50 Buletin de 
știri; 0.55 De la charleston la 
surf; 1,50 Buletin de știri.

Cinematografe
23 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Strigătul; REPUBLICA : Unora le 
place jazzul; PETRILA: Neamul șoi- 
măreștilor, seria I și II,- LONEA: 
Fiul căpitanului Blood; VULCAN : 
Ah I Eva,- CRIVIDIA : Paula cap
tivă; PAROȘENI: Scaramouche; 
LUPENI—CULTURAL : Evadatul.
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Vizita tovarășului
Ion Qheorghe Maurer în Iran

CRIZA RHODESIOA
Un nou efort al premierului britanic

(Urmare din pag. l-a)

cum și Constanța Crăciun și Ilie 
Murgulescu, vicepreședinți ai Con- 

■ siliului de Stat, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de cultură, generali și o- 
fițeri superiori.

☆

TEHERAN. De la trimișii spe
ciali, Valeriu Pop și Nicolae Pui- 
cea :

In aceeași, zi, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc, a sosit la Teheran cu 
un avion special.

In întîmpinarea oaspeților ro
mâni, pe aeroportul Mehrabad, 
au venit Amir Abbas Hoveida, 
prim-ministru al Iranului, dr. G. 
Rezai, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, dr. A. Allkhani, 
ministrul economiei, dr. N. Ye- 
ganeh, ministru de stat însărcinat 
cu relațiile cu Parlamentul, J. 
Mansur, ministru de stat, D. Gha- 
rie, subsecretar de Stat la Minis
terul Afacerilor Externe, erau pre-

Delegația I. 1. II. a părăsit Ulap-Datar
Indreptloda-te spre patrie

ULAN-BATOR 21. Trimisul spe
cial al Agerpres, L. Duță, trans
mite :

La 21 octombrie delegația Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, care a făcut o 
vizită în Republica Populară Mon
golă a părăsit Ulan-Bator, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

La aeroport delegația a fost con
dusă de N. Luvsanravdan, membru

PREZENȚE ROMÂNEȘTI
FRANKFURT PE MAIN 21 (A- 

gerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

R.F.G., Gerhard Schroder, a vizi
tat ștandul românesc din cadrul 
Tîrgului Internațional al cărții de 
la Frankfurt pe Main. Oaspetele 
s-a interesat de activitatea edito
rială desfășurată în România, fă-

Sesiunea Comitetului consultativ 
japono-american pentru Okinawa

TOKIO 21 (Agerpres).
In capitala japoneză s-a deschis 

cea de-a 7-a sesiune a Comitetu
lui consultativ japono-american 
pentru Okinawa. La sesiune este 
dezbătut proiectul de propuneri 
al Japoniei cu privire la majora
rea contribuției japoneze la aco
perirea necesităților învățămintului 
și asistentei medicale.

După cum se știe, Statele Unite 
au transformat Insula japoneză O-

Redeschiderea galeriei 
de tablouri din Dresda

DRESDA 21 (Agerpres).
La 20 octombrie s-a redeschis 

la Dresda Gajeria de tablouri 
„maeștri noi", care în 1945 a fost 
grav avariată de bombardamente. 
Reconstruită și lărgită. Galeria din 
Dresda cuprinde astăzi peste 500 
de tablouri și aproximativ 100 de 
lucrări plastice din secolele XIX 
și XX

zenți șefi ai unor misiuni diploma
tice, acreditați la Teheran. Erau de 
față, de asemenea, Valentin Vlad, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Socialiste România în 
Iran și ceilalți membri ai Legației.

Pe aeroport se aflau reprezen
tanți ai presei iraniene și străine.

Este ora 14. Avionul oficial ate
rizează în fata aerogării. La 
coborîrea din avion, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor- 
jhe Maurei, este salutat călduros 

de Amir Abbas Hoveida, primul 
ministru al Iranului. Apoi președin
tele' Consiliului de Miniștri pre
zintă persoanele care îl însoțesc.

Jedinla nni a (. L al P. (. Jaloat 
li a tai liniai й minimi al R. P. Inlgaiia

SOFIA 21 (Agerpres).
După cum anunță agenția B.T.A., 

la 20 octombrie a avut loc la So
fia o ședință comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar și a Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, în cadrul căreia 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Miniștri, a prezentat o 
informare despre vizita în Bulga
ria a delegației de partid și gu- 

supleant al Biroului Politic al 
С. C. al P. P. R. M., vicepreședin
te al Prezidiului Marelui Hu
ral Popular; B. Altangherel, pre
ședintele Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole și de alte persoane 
oficiale.

Gyorgy Kovacs, conducătorul de
legației române și B. Altangherel 
au rostit cuvîntări, 

cind aprecieri elogioase cu privire 
la varietatea tematică și nivelul 
artistic al lucrărilor prezentate. In 
aceeași zi, televiziunea din Frank
furt pe Main a transmis un repor
taj de la ștandul românesc, iar 
posturile de radio „Deutschland 
Funk" și „Deuțsche Welle" au 
transmis interviuri cu membrii de
legației române la tîrg.

kinawa în cea mai puternică bază 
militară de rachete atomice din 
Orientul îndepărtat și au limitat 
pînă nu de mult orice ajutor acor
dat populației din insulă. In pre
zent, în întreaga țară și în insulă 
se desfășoară o largă mișcare de 
protest împotriva folosirii de că
tre S.U.A. a acestei insule împo
triva poporului vietnamez și pen
tru retrocedarea ei Japoniei. Sub 
presiunea acestei mișcări. Statele 
Unite au propus în cele din urmă 
guvernului japonez, la sesiunea 
trecută a Comitetului consultativ, 
să fie luată în discuție problema 
majorării ajutorului economic a- 
cordat de Japonia insulei Oki
nawa, cu condiția „de a nu se a- 
mesteca în treburile militare și în 
drepturile administrative asupra a- 
cestui teritoriu". Cu privire la 
perspectivele retrocedării Insulei 
Okinawa, comisarul suprem al 
S.U.A. în insulă, Watson, a decla
rat că „Statele Unite vor rămîne 
în Okinawa atît timp cît o vor cere 
interesele lor".

Primul ministru iranian . prezintă la 
rîndul său oficialitățile iraniene 
venite în întîmpinarea oaspeților.

Se . intonează imnurile de stat 
ale României și Iranului. Coman
dantul companiei de onoare pre
zintă raportul, după care cei doi 
prim-minlștri trec în revistă com
pania de onoare.

După ceremonia primirii, preșe
dintele Consiliului de Miniștri și 
persoanele care îl însoțesc iau loc 
în mașinile oficiale, împreună cu 
primul ministru și celelalte oficia
lități iraniene. Convoiul de ma
șini, însoțit de o escortă de moto- 
cicliști, se îndreaptă spre reședința 
rezervată oaspeților.

vernamentale române, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și despre vizita președintelui 
R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito.

La ședință a fost exprimată sa
tisfacția față de atmosfera priete
nească a convorbirilor cu condu
cătorii români și iugoslavi și față 
de rezultatele utile ale întîlnirilor.

Participanții la ședință au apre
ciat cele două vizite ca o contri
buție la opera de întărire a uni
tății comunității socialiste și a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, la dezvoltarea în
țelegerii reciproce și a relațiilor 
de bunăvecinătate în Balcani, la 
cauza păcii, democrației și socia
lismului. Comitetul Central al P.C. 
Bulgăr și Consiliul de Miniștri au 
confirmat necesitatea ca Bulgaria 
Să promoveze în continuare o po
litică de dezvoltare a colaborării 
multilaterale și a legăturilor prie
tenești cu România și Iugoslavia.

Spre modificarea 
structurii O. S. A.

BUENOS AIRES 21 (Agerpres).
La Buenos Aires s-a anunțat o- 

ficial că ministrul de externe ar
gentinian, Miguel Zavala Ortiz, 
va face o vizită în capitala Statu
lui Chile, pentru a discuta cu ofi
cialitățile chiliene problemele a- 
propiatei sesiuni extraordinare a 
O.S.A. După cum s-a mai anunțat, 
președintele Eduardo Frei desfă
șoară în ultimul timp o intensă ac
tivitate în vederea obținerii spri
jinului celorlalte țări pentru modi
ficarea actualei structuri a O.S.A. 
și găsirea unor forme de coopera
re economică mai eficace între ță
rile de pe continentul american. 
Miguel Zavăla Ortiz va discuta 
problemele anunțate cu ministrul 
de externe chilian și cu alte ofi
cialități chiliene.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATENA, După cum informează zia

rul „То Vima“, în februarie 1966 sub
marine americane atomice, prevăzu
te cu rachete „Polaris", vor participa 
împreună cu navele flotei a VI-а a- 
mericane la manevrele ce vor avea 
Ioc în apele grecești în apropiere de 
insula Creta. Submarinele atomice 
americane, care vor lua parte la a- 
ceste exerciții, au baza în Spania în 
portul Rota.

ISTANBUL. Deasupra regiunii 
Aciiisara (nord-veslul Turciei) s-au 
ciocnit două avioane cu reacție a- 
mericane de tipul ,.F-84". Piloții 
s-au salvat sărind cu parașuta.

SAN SALVADOR. La San Sal
vador a fost resimțit miercuri sea
ra un puternic cutremur de pămînt.

LONDRA 21 (Agerpres)
Primul ministru britanic, Harold 

Wilson a făcut miercuri după- 
amiază un nou efort pentru a pre
veni o declarație unilaterală a in
dependenței de către guvernul ra
sist sud-rhodesian, independență 
care ar perpetua supremația albi
lor în această țară. După ce a con
vocat în două rîndtlri pe membrii 
cabinetului săli, Wilson a elaborat 
un nou mesaj urgent primului mi
nistru rhodesian, Ian Smith, în ca
re se fac noi propuneri ce ar pu
tea să readucă la masa tratative
lor pe acesta. Agenția U.P.I. sub
liniază că mesajul urmează să fie 
trimis de urgență la Salisbury, du
pă care, textul său va fi dat pu
blicității la Londra.

Mesajul este un răspuns la scri
soarea trimisă de primul ministru 
Smith guvernului britanic în care 
acesta își menținea amenințarea de 
a declara unilateral independenta

★ *

TUNIS 21 (Agerpres).
Biroul Executiv al Uniunii gene

rale a oamenilor muncii tunisieni 
declară într-un comunicat dat pu
blicității la Tunis că muncitorii tu
nisieni „sprijină populația africană 
din Rhodesia de sud și pe frații lor 
arabi din Aden în lupta pentru 
recîștigarea libertății".

/

o- n. u. Dezbaterile 
din principalele comitete

NEW YORK 21. Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite :

In principalele comitete ale A- 
dunării Generale a O.N.U. conti
nuă discuțiile asupra punctelor în
scrise pe ordinea de zi. Au reți
nut, miercuri, atenția dezbaterile 
din Comitetul economic și finan
ciar unde au luat cuvîntul, pentru 
a și expune pozițiile de principiu, 
reprezentanții Algeriei, Mali, Marii 
llitanii și Marocului. Ei au abor
dat principalele aspecte ale cola
borării economice internaționale, 
arătînd între altele, „necesitatea 
ca țările în cuis de dezvoltare să 
acorde o atenție deosebită proble
mei industrializării" (Algeria), im
portanta pe care o are pentru a- 
ceste țări „stabilirea unor prețuri 
profitabile și constante la mate
riile prime" (Mali), și atrăgînd a- 
tentia asupra faptului că „în ciu
da eforturilor Națiunilor Unite s-au 
realizat progrese lente în atenua
rea inegalității economice dintre 
țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare" (Maroc). In dis
cursul său, reprezentantul Marii 
Britanii a pledat pentru • stabilirea 
sediului organului de conducere 
ai Conferinței pentru comerț și

Epicentrul acestui cutremur este 
situat la aproximativ 12 km sud de 
capitală.

NEW YORK. Administrația Națio
nală pentru aeronautică și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a a- 
nunțat că intenționează șă trimită în 
păturile superioare ale atmosferei 
platforma zburătoare „Galileo", de 
pe care se vor întreprinde observa
ții asupra cometei „Ikeya-Seki", ce 
urmează să atingă Soarele foarte cu- 
rînd. Specialiștii de pe platformă vor 
fotografia întreaga desfășurare a fe
nomenului apropierii cometei de 
Soare, precum și momentul aprinde
rii ei.

MOSCOVA. După cum anunță 
ziarul „Izvestia", filmul sovietic 

Rhodesiei, potrivit hotărîrii „de 
principiu" -adoptată în ședința de 
miercuri dimineața a cabinetului 
sud-rhodesian, în ciuda opoziției 
crescînde împotriva unui asemenea 
act, chiar în interiorul acestei țări.

Poziția guvernului 
Australiei

CANBERRA 21 (Agerpres).
Luînd cuvîntul miercuri în fața 

parlamentului, primul ministru al 
Australiei, Robert Menzies, a de
clarat că Australia nu va recu
noaște un guvern rhodesian care 
va proclama independența unilate
rală a acestei țări. In continuare, 
însă, el afirmă că „nu este de aș
teptat o instaurare imediată a or
dinii majorității" și se proEJltiță 
pentru a se recunoaște „puțin cîte 
puțin" drepturile majorității afri
cane din Rhodesia de sud.

★

Referitor la situația din Rhode
sia de sud, în declarație se subli
niază că Uniunea generală a oa
menilor muncii tunisieni „dezapro
bă orice declarație unilaterală a 
independenței" și „reamintește Ma
rii Britanii obligațiile pe care le 
are față de acest teritoriu".

dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) Ia Lon
dra. (După cum s-a anunțat, la 
New York va avea loc peste cîte- 
va zile o sesiune a Consiliului 
pentru comerț și dezvoltaÂ al 
U.N.C.T.A.D. în scopul adofjjărit 
unei recomandări în această "pro
blemă. Printre orașele care doresc 
să găzduiască sediul permanent âl 
acestui organism se află Geneva, 
Roma, Addis-Abeba, Lagos, Lon
dra și altele). • .

In atenția Comitetului de tutelă 
se află, după cum s-a mai rela
tat, situația din Aden. Reprezen
tantul Angliei a rostit un lung dis
curs în care a încercat să demori- 
streze că represiunile din Aden și 
din alte teritorii ale Arabiei de 
sud ar fi îndreptate împotriva „te
rorismului" și ar urmări „asigura
rea condițiilor pentru acordarea 
independenței". Delegații Libanu
lui, Tanzaniei și Yemenului, care 
au luat cuvîntul în continuare, au 
arătat că mișcarea de eliberare nu 
poate fi confundată cu terorismul 
și că toate măsurile luate de An
glia atestă intenția ei de a acorda 
teritoriilor din Arabia de sud o a- 
semenea „independență" care să 
asigure perpetuarea dominației 
britanice în această regiune.

„Război și pace" în regia lui Ser- 
ghei Bondarciuk va fi prezentat 
în curînd la festivalul filmului de 
la Acapulco i Mexic). In prezent, 
Bondarciuk lucrează Ia a treia 
serie a filmului intitulat „Anul 
1812", care va fi terminată pînă 
la sfîrșitul anului. Paralel se lu
crează și Ia seria IV-a — ultima, 
care va fi terminată anul viitor.

ANKARA. Intr-un sat din provin
cia Konya, poliția turcă a arestat 
patru traficanți de opium. Au fost 
găsite 196 kg de opium în valoare 
de 290 000 lire turcești.

ATENA. La Atena s-a anunțat că 
șase din cele 14 persoane arestate 
de către politie, în urma manifes
tației de luni, au fost trimise în 
judecată sub acuzația că au „vio
lat legile privind securitatea sta
tului și libertatea cetățenilor". i
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