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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular Petroșani

Noi apartamente 
date în folosință

.. Gonstructorii de pe șantierul 
Livezeni desfășoară o rodnică 

. activitate pentru darea în fo
losință înainte de termen a 
noilor blocuri aflate în lucru. 

Zilele trecute ei au predat 
spre recepție 100 de noi apar
tamente, iar alte 100 Se află 
în Stadiu de finisaj urmînd să 
fie predate beneficiarului pî- 

’ nă la sfîrșitul acestei săptă- 
mini Tot 'în aceet cartier a 
intrat recent în funcțiune c 
nouă centrală termică care va • 

- asigura căldură și apă caldă 
‘ pentru 500 de apartamente.

Miițeri harnici dintr-o 
brigadă harnică : schim
bul condus de Cîmpeanu 
Andrei din brigada Iui 
Molnar Traian de la 
sectorul II al minei 
Lonea.

Prin muncă 
patriotică

Cu planul pe 10 luni 
îndeplinit

. Lucrătorii din cele 63 de u- 
nități aparținătoare Cooperati
vei meșteșugărești „Jiul" din 
Petroșani au încheiat cele 10 
luftî din acest an cu un bilanț 
semnificativ. La ramura indus
trială planul producției glo
bale a fost îndeplinit în pro
porție de 105,1 la sută, la pro
ducția. marfă de 102,8 la sută, 
iar planul de deservire a 

, populației în proporție • de
110,4 la 
volumul 
triale a 
la sută.

De remarcat faptul că 
primele 9 luni din acest 
cooperatorii de la „Jiul" 

, obținut economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare 

- de 276 000 lei. Ele au fost po- 
- sibile prin reducerea cheltuie

lilor generale de producție și 
a consumului specific de ma
teriale.
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în
sută. In același timp 
prestațiilor neindus- 
fost depășit cu
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î? 0 Mîine, la ora 20, în 
sala palatului cultural 
din Lupeni va avea loc 
o gală de box între for
mațiile Minerul din lo 
calitate și Metalurgis
tul Cugir.

0 In cadrul 
complex de 
din cartierul 
Lupeni â început de ieri 
să funcționeze o unitate 
P.T.T.R. Pentru îmbună
tățirea deservirii popu
lației aici este în curs

noului 
deservire 
Braia —
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Delegația militară română 

primită de Iosip Broz Tito.
IZRAEL : Premierul Eshkol a 

început consultările--4n vederea 
formării noului guvern de 
coaliție.

Balene pe Tamisa.

„Cosmos-95".
Adunarea Națională a Co

reei de sud în proces cu o- 
poziția.

■ H. WILSON : Intre Londra 
și Salisbury nu există puncte 
de acord.

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID $1 DE STAT
IN

In una din zilele trecute locui
torii din Dîlja .Mare au participat 
la o acțiune de muncă patriotică 
inițială de- c.cpulalul Kalc-th Al
bert. Ei au curățit haziuul .pentru 
captarea apei potabile și au căptu
șit cișmele pentru asigurarea apro
vizionării cu apă 
nului rece. S-au

. nii Fiilop Balasz, 
și Gal Mihai.

în perioada sezo- 
evidențiat cetățe-
Domokoș Andrei

BAN AMBROZIE ; 
corespondent;

E VORBA DE

Joi 4 noiembrie, populația GIu- 
jului a făcut o caldă și en
tuziastă primire tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Paul Niculescu-Mizil, Manea Mă- 
nescu, care au sosit într-o vizită 
de cîteva zile în această regiune. 
Vestea sosirii conducătorilor de 
partid și de stat a reunit pe arte
rele centrale, pe străzi, în noțle.. 
cartiere, zeci de mii de cetățeni 
ai străvechiului și frumosului oraș 
de pe malurile Someșului.

In gara orașului, împodobită săr
bătorește, conducătorii de partid și, 
de stat au fost salutați de tovară
șii Maxim Berghianu, prim-secretar ■ 
al Comitetului regional Gluj al 
P.C.R., Clement Rusii, președintele 
Sfatului popular regional, acad. 
Constantin Dăicovieiu, membru al 
Consiliului de Stat, 
versității „Babeș-Bolyai", 
tori ai organelor locale 
și de stat, de numeroși 
tanti ai întreprinderilor/ I 
ilor și organizațiilor obștești.

Un grup de tineri și- tinere în 
pitorești costume naționale din a- 
ceastă parte a țării au urat înalti- 
lor oaspeți bun sosit, oferindu-le 
tradiționala pîine și sare. Marea 
piață a gării, în care se aflau mii 
de oameni fluturind ștegulețe tri
colore și. roșii, a . răsunat de . urale 
De pretutindeni se auzeau lozinci : 
„Trăiască România , socialistă1! 
„Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în . frunte cu Comitetul său 
Central!", „Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a întregului popor în 
iurul -partidului',,ț$îverțȘ$Hî !*- 
Oamenii, muncii români, maghiari 
și de alte naționalități îșî expri
mă hotărîrea de a îndeplini heabă- 

. tut hotărîrile congresului al IX- 
lea al P.C.R. politica partidului de 
înflorire a patriei noastre' socia 
liste.

rectorul Uni- 
conducă- 

de partid 
reptezen* 
'instituți-

’ ' * -эй
O dimineață însorită aurește cu

polele Clujului, noile lui edificii, 
întregind atmosfera deosebită a a- 
cestei zile de toamnă. Clipe emo
ționante, pe care Clujul nu le va 
uita. Literalmente tot orașul se află 
pe străzi, într-o manifestare de 
spontana, de nestăvilită bucurie și 
recunoștință față de partidul nos
tru, de conducerea sa. Balcoanele, 
ferestrele, fațadele vechilor case 
s-au umplut de oameni care țin să 
fie prezenți la acest moment. Ges 
turi ‘simple, dar grăitoare. O floa
re, ruptă, de la fereastră, plutește 
spre coloana 'de mașini. Mame își 
înalță în brațe copiii. In haine de 
lucru sau în ținută de sărbătoare, 
cetățenii orașului, tineri și vîrst- 
nici, muncitori, elevi, gospodine, 
sînt părtași la aceeași bucurie ob
ștească. O revărsare de voie bună, 
urale și flori marchează trecerea 
oaspeților dragi de-a lungul mari
lor artere ale orașului. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, care se află într-o mașină 
deschisă, răspund cu căldură salu
turilor și ovațiilor.

Scurt popas la comitetul regio
nal de partid. Aici, primul secretar 
al Comitetului regional al P.C.R., 
Maxim Berghianu, a informat des
pre preocupările oamenilpr muncii 
din această regiune, despre activi
tatea ce se desfășoară în industrie 
și agricultură pentru îndeplinirea 
sarcinilor planului de, șțăt. .

In înfățișarea de azi a. meleagu
rilor clujene se reflectă .grăitor po
litica -partidului și guvernului: de 
dezvoltate armonioasă a futufOl 
regiunilor tării. S-a creat o puter
nică bază industrială prin ..dezvol
tarea a numeroase ramuri de ma
re importantă. — metalurgică, con
structoare de mașini, chimică, de 
prelucrare a lemnului, unități ale 
industriei ușoare. Numai in anii se-

și inginerii, i-au în- 
dragoste și bucurie pe 
comitetul de partid a 

convorbire de lucru, în

ca în întreagă a- 
să se pornească 

reușite modele e- 
mondial.

VIAȚA ORTACILOR
In minerit, spre deo

sebire de toate celelal
te îndeletniciri, procesul 
muncii ridică în fața o- 
mului nn imperativ în 
plus, elementar și tot
odată primordial: răs
punderea, față de viața 
și securitatea tovarăși
lor săi. In înfruntarea 
cu stratele de cărbune, 

■ omul- trebuie să învin
gă cele mai felurite ma
nifestări. ale fprțelor 
oarbe ale naturii. Aceas- 

: tă luptă pune la încer
care dîrzeniă, vrednicia 
omuluii dar, ; tot atunci, 
îi pretinde să dea dova
dă întotdeauna și pesle 
tot de cel mai profund 
sentiment 
gostea față, de 
săi, exprimată 
grijă maximă 
tovarășul său

uman : dra- 
semenii 
printr-o 

față de 
de mun-

de amenajare și o nouă 
cabină telefonică.

0 La stația de radio- 
ficare a E. M. Vulcan 
este programat pentru 
azi, ora 14, un jurnal 
vorbit cu tema „Noutăți 
tehnice aplicabile în mi
nele din Valea Jiului".

0 La depozitul O.L.F 
din Petroșani se apropie 
de siirșit insilozările le
gumelor și fructelor 
pentru asigurarea apro-. 
vizionării populației din 
Valea Jiului în perioa
da de iarnă. Ieri a fost 
îndeplinit planul de în- 

! silozări la sortimentele 
cartofi, ceapă și fructe.

• că. Este nu numai o ce
rință etică pentru omul 
societății noastre noi ci 
și o normă tehnică ce 
condiționează într-o mă
sură hotărîtoare roadele 
muncii minerului.

Tn exploatările noastre 
miniere s-a pus întot
deauna, dar mai ales în 
ultimul timp, un accent 
deosebit pe dezvoltarea 
acestui sentiment al mi
nerului. In adunările de 
partid și sindicale, cu 
orice prilej, se insistă 
asupra obligativității lu
crătorului din subteran 
de a respecta cu rigu
rozitate normele tehnicii 
securității, de a mani
festa o maximă exigen
ță față de cei ce încal
că normele disciplinii 
muncii subterane. Este 
o măsură ce vine . în 
completarea măsurilor 
multiple ale statului de 
a crea condițiile optime 
pentru ca la fiecare Ioc 
de muncă omul să lu
creze în deplină securi 
tate. Aceste condiții, în
să, se cer valorificate. 
3e cere, adică, să fie 
respectate întocmai nor
mele de securitate, dis
ciplina socialistă a mun
cii, să se manifeste o 
grijă deosebită față de 
condițiile de muncă ale 
omului, pe măsura preo
cupării ce o are în a- 
cest’ sens ' statul . socia
list. Or, precum ne ara
tă realitatea, tocmai la

4

acest capitol mai sînt 
neajunsuri.

Organizațiile de partid 
din' sectorul IV al mi
nei Lupeni au dezbătut, 
de curînd, tocmai un a- 
semenea neajuns, un 
caz generat de o abate
re gravă de la normele 
de tehnica securității, 
deci de la cerință ele
mentară a atitudinii so
cialiste față de muncă, 
grija față de om și se
curitatea lui.

Cazul s-a petrecut în 
sectorul IV. In stratul 4, 
blocul IV se lucra de 
cîteva luni pentru darea 
în exploatare a două a- 
bataje frontale. Un 
de muncă periculos, 
prit de mai 
din cauza

multe 
emanațiilor 

puternice de metan, 
cui de muncă se 
sub supravegherea 
rectă a conducerii 
torului. Totuși, într-una 
din zile, la preabata- 
jul intermediar al aces
tui . bloc a fost gă
sită lucrînd brigada con-

I. D.

(Continuare în pag. 3-a)

Podul rulant de 
lă magazia de ma
teriale a minei 
Dilja, de curînd 
pus in funcție.

senâlului au fost 
construite . aici 
peste 20 de obiec
tive industriale 
noi, dotate cu teh
nică modernă 

Primul obiectiv 
industrial - vizitat 
a fost- uzina „U- 
nirea". La intrare, 
pe alei, îp sec- 

muncitorîi,

tehnicienii, 
tîmpinat cu 
oaspeți. La 
avut loc o 
cadrul căreia Iosif Bot, directorul
uzinei a informat pe oaspeți despre 
preocupările și problemele care stau 
în atenția acestei întreprinderi. Efor
turile creatoare ale colectivului u- 
zinei s-au concretizat într-o dezvol
tare apreciabilă a producției de 
mașini pentru industria textilă, în 
asimilarea unor tipuri tot mai per
fecționate de utilaje. Conducătorii 
de partid și de stat s-au interesat 
de stadiul lucrărilor de investiții 
pentru extinderea uzinei. Potrivit, a- 
precierilor specialiștilor se contu
rează perspectiva ca în viitorul cin
cinal uzina să-și mărească produc
ția pînă la 6 500 tone de utilaje, 
dintre care multe tipuri noi.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer au discutat 
cu cadrele din uzină problema a- 
similării de noi utilaje, insistind a- 
supra necesității 
ceastă activitate 
de la cele mai 
xistente pe plan

In marea hală de turnătorie, con
ducătorii de partid și de stat au 
luat cunoștință de felul cum sini 
aplicate metodele moderne de tur- 
nare a pieselor, care. asigură eli
minarea aproape în întregime a o- 

(perațiilor de prelucrare -mecajiică^ 
Lăsintlu-și pentru cîteva clip^Ju-, 
crul, numeroși muncitori vin să-i 
salute personal pe oaspeții dragi. 
Conducătorii de partid : și de stat 
discută cii ȘTSfari Lucăci Merzaros 
Elisabeta, Ana .Covaci, Jancsb-; Er
nest și alți muncitori din secție des
pre preocupările,.munca și viata lor.

Un popas mai îndelungat s-a fă.- 
cut la atelierul de produs piese din 
pulberi metalice prin procedeul 
de sintetizare. Proiectul • și teh
nologia acestei instalații,. com
plet automatizate, au fost concepu
te de un colectiv al Institutului 
Politehnic clin Cluj, ea fiind exes 
cutată în întregime în uzină.' In
stalația a trezit un deosebit interes, 
ea oglindind spiritul de rodnică 
colaborare dintre oamenii de știin
ță și specialiștii din uzine.

Recomandări prețioase cu privi-

(Continuate în pag. 3-a)
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ȘCOALA —

EDUCAȚIE
La j u mâ
Aceste rile da Început de noiem

brie marchează jumătatea prunului 
trimestru ai anului de învățămint. 
Cum e și firesc, conducerile Școli- 
lor, cadrele didactice, elevii privesc 
cu seriozitate apropiatul sfirșit de 
trimestru și, ca atare, iși intensifică 
musca. In rîndurile care urmează 
Vom reda cîteva aspecte ale activi
tății de instruire a elevilor de 
liceul

Am 
cepea 
scurt 
Grota 
intrat 
Atmosfera de desfășurare a orei a 
test ireproșabilă. Tovarășul Groza a 

■ reușit să creeze încă de la intra
rea în clasă, o ambianță plăcu
tă. Seminarizarea lecției la zi, ca și 
predarea noii lecții, au decurs in 
bune eendițiuni. Elevii au răspuns 
bine, apoi, în perfectă liniște au 
ascultat explicațiile profesorului, 
șl-au luat notițele necesare. De-ar 
decurge așa lecțiile la toate mate
riile...

Am discutat despre unele laturi 
de bază ale procesului instructiv- 
educativ, despre munca pe care o 
depun cadrele didactice, despre mo
dul cum se pregătesc elevii pentru 
lecții. Am aflat astfel că unele ca
dre didactice ca Giurgiu Maria, 
Vorhonic Adela, Stoica Cornelia, 
Popescu loan, Păunescu Georgeta, 
Иаѵ Ileana, Covaci îullana de
pun mult interj în munca la 
clasă, se preocupă cu spirit de 
răspundere de buna instruire și 
educare a elevilor. Rezultatele mun
cii lor во reflectă în notele 
obținute de un mare număr 
elevi. Iată doar cîțiva dintre 
mai conștiincioși elevi, al căror e- 
xemplu este demn de urmat: Mis
trie Marcela, Surducan Bora, topek 
Martin, Cațan Nicolae, Citiperu Ve- 
turia, Billek Harald, Popa Viorica, 
Tănase Maria, Goia Maria, Uts Vic
toria (numai note de 10). Gonsultînd 
cîteva cataloage ne-am convins 
de spusele tovarășului Groza. 
9i ne-am mal convins de un 
lucru. Notarea nu se face rit
mic de către toata cadrele di- 
dacttce și la toate materiile. Dar

• 0 ară di istorie • Consultînd cataloagele • 
RttiDfoltatoa notării ф Gem e înțeleasă exigența
• Muma dirigiftțtlor ф Previziuni pentru final.

й ateUoMie școlii, elevii-ucenlci pun in practici noțiunile teore
tice acumulate in orele de cura, 1*1 Intuiesc tainele meseriei alese. Cli
șeul ii prezinți pe elevii fruntași Dunachln Măricel, Hely Ioan șl Korean 
loan de la Grupul școlar minier din Petroșani lucrtnd la roboteai,

la
din Lenea.
ajuns la liceu în timp ce în- 
o nouă oră de curs. După 
dialog cu tovarășul profesor 
biviu, directorul liceului, am 
împreună la o oră de istorie.

un

bune 
de 
cei

nu numai că nu se respecta ritmi
citatea notării, însă unele cadre 
didactice dau prea multe note sub 
limita, fac, să zicem așa, abuz de 
exigența. Să explicăm prin cîtăve 
exemple, Ьа сіам a Vl-a, cu un nu
măr de 46 da elevi, s-au dat pini acum 
(n.r. 2 noiembrie a.c.) M de note 
la matematică. Deci numai cîte două 
note la flecare elev. Dintre acestea, 
45 de note sînt sub limită, La ace
eași materie, cei 33 de elevi din 
clasa а Vll-a в au primit 56 de 
note, 25 fiind sub limită. Un eiem- 
plu și mai concludent de neritmici- 
tate a notării 11 constituie clasa a 
V-a A. Deși numără doar 29 de 
elevi, numărul notelor primite de 
aceștia este foarte mic. La matema
tică, de pildă, s-au dat numai 33 
de note, nici cîte două la flecare 
elev. Comparînd efectivele de elevi 
ale claselor a V-a A și a VI-а con
statăm că ceva nu-i- In ordine. В 
foarte adevărat că matematica e o 
materie mal dificilă decît altele, că 
elevii o înțeleg mal greu, că unii 
elevi nu învață sistematic, dar e la 
fel de adevărat cS nici profesoara 
Josan Olivia nu are cale mal bune 
metoda de predare *i seminarizare, 
de muncă la clasă. E bine să fim 
exigent! cu elevii, dar in măsura in 
care sîntem exigenți cu noi înșine. 
E bine Să llicrăm Calm cu elevii, 
să nu-1 amenințăm, să nu le dăm 
nete oricum, crezînd că astfel ne-am 
făcut datoria. Rău este Înțeleasă exi
gența $i de către profesoara de 
limba franceză Șerbii Marta, ca și 
de profesorul de chimie Bara Ârpad. 
Dacă elevii viii nepregătiți la aceste 
materii, și la altele, profesorii au o 
sarcină mult mai complexă dealt 
doar aceea de a le da note. Trebuie 
să se stea calm de Vorbi CU el, CU 
părinții lor, cu diriginții, să se adu
că la cunoștința conducerii școlii 
diferite aspecte dig munca lor cu 
elevii, să caute forme și procedeu de 
a munci cil aceștia, de a i face să 
înțeleagă ci trebuii să învețe.

La rîndul lor, toți diriginții tre
buie să-și facă datoria cu prisosință 
Pentru că mai sînt unii care nu des
fășoară orele de dirigenție la un 
nivel corespunzător, tiu discuta cu 
părinții elevilor anumite atitudini 
ale copiilor, nu fac Vizite la domi
ciliile elevilor pentru a Ie cunoaște 
condițiile de viață și de învăță
tură, Or toate aceste lucruri sînt 
cunoscute de diriginți și îndeplinirea 
lOr conduce cu siguranță la ridica
rea procentului de note bune în 
cataloage, la mulțumirea atît a pro
fesorilor cit și a elevilor.

Desigur că la Liceul din Lonea 
sînt foărte multe lucruri bune. Am 
amintit cîteva și în rîndurile de 
față. N e am oprit însă mai mult asu
pra cîtorva aspecte negative, consi
dering că venim în ajutorul lichidă
rii lor. De altfel, atmosfera prielnică 
■de muncă din școală, activitatea 
Susținută și conștiincioasă a majori
tății cadrelor didactice, ca și pre
gătirea zilnică temeinică a elevilor, 
sînt argumente în înlăturarea lipsu
rilor. Un lucru însă trebuie inten
sificai : colaborarea cu comitetul de 
părinți pe școală, îneît fiecare pă
rinte să cunoască situația școlară 
a copilului său, pentru a-1 determi
na să învețe

Tovarășul 
este optimist 
cu rezultate
mestru al acestui an școlar. Ne ală
turăm optimismului său și vom con
semna cu plăcere în decembrie re
zultatele bune obținute de Liceul 
din Lonea.

cu sîrguință. 
director Grota Livlu 
în privința încheierii 
bune a primului tri-

D. GHEONEA

v

Brija țl răspundere 
pentru practica In uzina a elevilor

In secțiile U.R.U.M.P. tși Însu
șesc cunoștințele practice poate 160 
dc elevi ai Școlii profesionale din 
localitate. Mezinii uzinei — cum îl 
numesc muncitorii — sînt ajutați cu 
grijă părintească să-și îndrăgească 
meseria pe care și-au ales-o.

Față de pregătirea schimbului de 
mîine al uzinei, alături de școală, 
o înaltă răspundere revine și orga
nizației U.T.C. din uzină. Ea este 
chemată să sprijine ucenicii în în
sușirea unor temeinice cunoștințe 
practice, să se ocupe cu grijă de 
instruirea și educarea lor, în acest 
sens, comitetul U.T.C. pe uzină, îm
preună cu conducerea administrati
vă, se preocupă în permanență de 
felul cum este organizată și Cuffi se 
desfășoară practica în producție a 
ucenicilor, urmăresc ea obiectiv 
principal în munca politică pe cate 
o desfășoară în rîridul acestora să 
le dezvolte multilateral dragostea 
pentru meseria în care se pregătesc. 
Tot împreună cu conducerea admi
nistrativă a uzinei, noi, comitetul 
U.T.C., am organizat o echipă de 
ucenici ai anului III, condusă de 
tovarășul PasCU Simion, muncitor cu 
înaltă calificare, 
care si lucreze
independent.

Lucrînd inde
pendent, elevilor- 
practlcanțl li se 
dezvoltă simțul de 
răspundere perso
nală și se strădu-

leac să rezolve singuri o 
probleme care-i ajută să 
mai adine In tainele meseriei. încă 
do pe acum, ucenicii Mărglneanu 
Tralan, Mazilu Dumitru, Galer Ale-

Faluvegi An-
Kiss Gheor- 

dții, execută 
a IV-a și a 
calitate.

eerie de 
pâtruadă

xendru, Both Petru, 
drei, Jitea Gheorghe, 
ghe, Capeț Vasile și 
piese de categoriile 
v-a și dau lucrări de

Astfel, puși în condițiile lucrului 
efectiv, sintem convinși că atunci 
cind vor fi repartizați în producție, 
absolvenții Scolii profesionale din 
Petroșani vor face față cu succes 
sarcinilor de plan. Ucenicii de azi 
vor fi mîine tovarășii noștri de 
muncă. De aceea, de modul cum ne 
ocupăm de pregătirea lor acum, 
depinde felul cum ei vor face față 
sarcinilor de producție. Iar pentru 
că această inițiativă a noastră să 
se extindă, invităm membrii comite
tului U.T.C. al școlii profesionale să 
vină mai des în mijlocul eleyilor 
ucenici, să-i urmărească și ei, să-i 
îndrume. ‘

BĂLAN PETRU 
secretarul Comitetului U.T.C.

al U.R.U.M.P,

Efectul unei cauze

Șezâtoare literară
In planul de lecturi 

particulare ni s-a indi
cat el citim volumul 
„Din lumea celor car^ 
nu cuvîntă" do Emil 
Glrioanu. Mal mulți 
copii au motivat cS 
n-au de unda-și pro
cura volumul respec
tiv, deoarece Bibliote
ca centrală din Petro
șani se află în repara
ție. Pentru a ne veni 
In ajutor a-a propus 
organizarea unei șeză
tori literare, unde să 
ol se citească frag-

menta din volumul in
dicat.

...La ora 10, intr-una 
din sălile da clasă ale 
Școlii generale nr. 2 
Petroșani s-au aduna» 
multi copii. Erau elevi 
ai clasei a V-a С. ОДИ 
au venit însoțiți de 
părinți. Șl dlnșii an 
fost invitați la șeză
toarea noastră. Cu to
ții am ascultat cu in
teres lectura unor bți 
căți din volumul amin
tit. Ne-a plăcut mull 
Mal ales „Sărăcuțul".,.

După lectură șl dis
cutarea bucăților Citite, 
un grup da colegi au 
prezentat un scurt 
program artistic, alcă 
tuit din cînlece și poe
ții. Printre elevii care 
|i-au dat concursul la 
program au fost Jidnu 
Alexandru, Sudan An i, 
Nagy Ileana, Pecz L i 
ddVlc, DiC Victoria, 
bâizlo Margareta s' 
alții.

STANOEV DJRINa 
eorespondbZ
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CONSILIU PEDA6OQIC
In cadrul consiliului pedagogic 

din luna octombrie, cadrele didac
tica do la Școala generali nr. 2 
din Petroșani au ascultat trei re
ferate interesante. Unul, prezentat 
de tov. prof. Oancea Nicolae vor
bea despre „Formarea gîndirii lo-

gica la orele de limba romină".
Tot teme formării gîndirii logice 

ш trktot-o șl celelalte referate. In 
ele s-ău, dit numeroase exemple 
de le Mi de matematici ale ci
clului П și de la orele de limba 
română și aritmetică ale ciclului I.

Eleva Rogojan Florica din anul П al Școlii corner
dale din Petroșani este una dintre fruntașele școlii la 
învățătură.

Iat-o într-o zi de practică la magazinul „Rodica" 
din Petroșani.

Anișoara T. a venit 
obosită la școală. Era 
tă adoarmă in clasa. 
Nu putea să se concen-, 
treze le ore Și nu-șt 
prea amintea ce i-a spus 
tovarășa Învățătoare cind 
a plecat acasă. Noroc 
cd In ziua Următoare n-a 
tost ascultată.

învățătoarea, careul 
cunoștea elevii, a obser
vat că Anișoarei i s-a 
intimplat ceva și s-a 
hotărlt sâ afle de ce a- 
rată așa obosită, nedor
mita...

JJn coleg cu care a 
stat de vorbă in cance
laria școlii i-a povestit : 
„Veneam de la film cu 
un prieten și ne-am a- 
bătut pe la restaurantul 
„Garpați" să mincărn 
ceva. Plnă să ne ser- 
veascd am cercetat cu 
privirea mesele din jur. 
N-am zărit nici un cu- 
noscut și am început să 
discutăm. Timpul s-a 
scurs repede. Mi-am 
Consultat ceasul: era 
23,20. Tocmai voiam să 
plecăm cind atenția ne-a 
tost atrasa de zgomotul 
provocat de un obiect 
spart, urmat de plînsul 
unui copil. Am devenit 
atenți.

...Cu două mese în ur
ma noastrd, o fetiță de 
vreo 7 ani era aspru 
muștruluită de maică-sa 
pentru Cd spărsese o 
sticla aflata pe coltui 
mesei...

...Anișoara cu mămica 
ei și cu prietenii aces
teia se aflau de mai 
multe ore in restaurant. 
La început fetița a fost 
cuminte și a stat lingă 
mama ei, care o privea 
admirativ, atanjîndu-i 
mereu cutele rochiei. U-

neotl fetița intervenea 
chiar in discuția celor 
mari. Ba de cileva ori 
s-a oferit să le spună 
cile un „banc" după ce, 
în prealabil, își consulta 
mama.

— Pe care mămico ? 
Pe cel cu mama care a 
fugit pe geam cind a 
venit Soțul lui tanti sau 
pe...

Pe cei de la masă ti 
amuza cele spuse de 
fetiță. Mama, incintată, 
o mîngîia. Era satisfă
cută de memoria fetiței.

Intr-un tîrziu, plictisi
tă, fetița a început să 
se joace fâcînd piruete 
în jurul meselor. Intre 
timp la radio s-a trans
mis muzică ușoară. Ani- 
șoara s-a dus și s-a așe
zai mai aproape de a- 
parat. Au început acor
durile unui dans mo
dern. Fără Să țină sea- x 
та unde se află, ea a : 
început Să se miște in 
ritmul dansului, făcînd 
diferite figuri care nu 
se potriveau de loc cu 
vlrsta ei. Mama, care 
urmărea cu plăcere miș
cările Miței, a. atras a- 
tenția celor de la masa 
care au aplaudat-o pen
tru talentul cU care dan
sează. Păcat că, prinși 
de discuție. Uitaseră că. 
la ora aceea, Anișoara 
trebuia să ii fost pleca
tă de mult în lumea vi
selor, nicidecum în res
taurant. Și, ceea ce este 
mai trist, e faptul că 
nimeni, nici chiar mama 
el nu s-a glndit măcar 
0 clipă la eleatul ce-1 
va avea a doua zi asu
pra copilei intirzierea, 
pînd ia o ord atit de 
înaintată, la restaurant:. -

M. COȘTEA /
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EVORBA DE

VIATA ORTACILOR TĂI
(Utmate din pag, l*fij

dusă de Balint Adalbert, într*o at
mosferă viciată cu 3% metan. Pînă 
la remedierea situației s-a diepus de 
către organele de control, evacua
rea oamenilor de la locul de mun
că și încunoștiințarea conducerii 
sectorului pentru a lua măsuri co
respunzătoare. La a) doilea control 
S-a constatat însă că brigada nu a 
respectat dispoziția primită, a eontl 
fiUat Să lucreze la frontul de lUCru. 
Au fost încălcate deci disciplina de 
lucru, regulamentul de ordine inte
rioară, normele tehnicii securității. 
La ancheta efectuată, pe lingă a 
ceastă abatere gravă, s-au constataț 

■ _gi alte neglijențe care au contribuit 
la crearea unei situații care putea 
genera urmări grave, și anume: in 
galeriile săpate anterior in Strat, 
Cărbunele nu era curățat, opturînd 
secțiunea de circulație a aerului și 
Circulația persoanelor, Cîmpurile în 
preabataj, nu erau bandajate, co
lonele de aetaj nu erau suficient 
de' etanșe și prelungite pînă la 
frontul de lucru. Nici profilele lu
crărilor miniere executate anterior 
n-âU fost corespunzătoare.

Cum a fost posibilă apariția a- 
cestei stări de lucruri ? Mâi Intti, 
prin lipsa de exigență a personalu
lui mediu tehnic și ingineresc, a 
conducerii sectorului, care nu au 
pretins executarea corespunzătoare, 
în funcție de necesități a lucrărilor 
miniere și, apoi, prin indisciplina 

. к. manifestată de unii maiștri minieri, 
care nu au urmărit CU suficientă 
atenție concentrațiile de metan la 
locul de muncă, rapoartele măsură
torilor de gaze, recurgtnd la falsi
ficări — modificînd procentajele în
scrise anterior în cartea de raport, 
spre a fi corelate cu procentele da
te de măsurătorii de gaze. Dar cea 
mai condamnabilă abatere este cea 
■ șefului de brigadă Balint Adal
bert, miner eu experiență, care a 
încălcat în mod flagrant, intr-o si
tuație inadmisibilă (o concentrație 
de. Aetan abundentă) normele teh
nicii securității. Gontinuînd să lu

creze intr-un mediu Viciat, la un 
Ioc de muncă oprit din acest motiv, 
a nesocotit pericolul iminent ce-1 
prezenta dcest ioc de nlUncă și a 
periclitat prin comportarea sa viața 
ortacilor lui Și a altora din Zonâ 
respectivă. Maiștrii și prim-maiștrii 
minieri au dovedit o indiferența 
inadmisibilă față de întreținerea lu
crărilor miniere, față de asigurarea 
unor condiții optime la locul de 
muncă și evitarea pe toate căile a 
avariilor de ofîce natura. Și acest 
lucru s-a putut întîmpla deoarece 
nici conducerea sectorului — șe! 
de sector ing. Costescu Iulian 
n-a dovedit O Suficientă exigență 
față de personalul mediu tehnic în 
legătură eu asigurarea unor condiții 
lehnico-organizatorice șl de securi
tate Optime la acest loc de muncă.

Iată un nod de deficiențe — ma
nifestări de indolență și de lipsă 
de răspundere față de obligațiile 
ce ie reclamă producția minieră de 
la un cadru de conducere. Cine 
răspunde pentru securitatea oameni
lor din subordine decît brigadierul, 
maistrul și inginerul. Neglijarea 
normelor de securitate nu este deci 
altceva decît o manifestare a lip
sei de grijă, de respect față de a- 
proapele tău, față de omul muncii 
în general.

De la Cabinetul orășenesc de partid 
« Petroșani

№ atenția studenților Filialei Universității serale 
de marxism-leninism.

Seminariîle U temele „Industrializarea socialistă a țării — 
obiectiv central al politicii economica a partidului" și „Dezvolta
rea multilaterală, intensivă a agriculturii*', se vor desfășura după 
cum urmează:

LUNI: 8 noiembrie, cu studenții anului III, secția economie, 
MARȚI: 0 noiembrie, cu studenții anului II, secția economie, 
MIERCURI! le noiembrie cu studenții anului I, secția economie. 
JOII 11 noiembrie CU studenții anului I, secția filozofie, 
seminarlile se vor ține la Cabinetul de partid incepînd de la 
ora 16.

Aceste manifestări au fost jude
cate eu intransigents în adunlrili 
care le-au luat în discuție. Minorul 
șef de brigadă Balint Adalbert, in
ginerul Cosțescu Iulian, inginerul 
Meluș Dumitru, tehnicienii Drîm* 
bores nu Pavel, Birtalan BenedeR, 
membri de partid, au fost sanc
ționați de organizațiile did care fac 
parte, propunîndu-ie ca atit ei cît 
și ceilalți vinovati de Situația ivi
ta in stratul 4, Ыосиі IV, nemem
bri de partid, să fie sancționați și pe 
linie administrativă. Sînt măsutl 
bine venite, ceruta de voința una
nimă a comuniștilor, a tuturor mi
nerilor și tehnicienilor din sector 
de a preveni pe viitor asemenea 
situați* și de a întări răspunderea 
tuturora lata de respectarea norme
lor de tehnica securității.

Ceea ce e important : din situa
ția ivită la sectorul IV să tragă în
vățămintele corespunzătoare atit 
conducerile tehnic» din cadrul mi
nei, cit și organizațiile de partid; 
să persevereze și mai mult în asi
gurarea unor condiții optime de 
securitate la fiecare loc de muncă.- 
să militeze pentru crearea unei pu
ternice opinti intransigente împo

triva celor ce încalcă N.T.B., dis
ciplina în muncă.

intrînd în mină răspunzi nu nu
mai de plan ci și de viața și secu
ritatea ortacilor tăi! Acest impera
tiv elementar dar primordial trebuie 
înțeles de toți minerii și tehnicie
nii; acestui imperativ trebuie să-și 
subordoneze munca, întreaga com
portare în subteran.

Brigada de zi
dari condusă de 
Gnad Oscar de la 
T.C.M.M., in tim
pul lucrului la 
complexul Lonea 
П.

VBM GMMKKOt IIUi 08 parau 
șl de stat ii regiunea Cluj

(Urmare din pag. 1-ș) 

re la calitatea produselor a prile
juit vizitarea halei de montaj. To
varășul Nicolae CeaușescU a in
sistat asupra necesității de a se a- 
corda finisajului o atenție mult 
sporită. Gheorghe Bala, șeful unei 
echipe de mentori fruntașă in mun
că de mai bine de trăi ani, a în
credințat pe oaspeți că muncitorii 
de aici nu-și precupețesc efortu
rile pentru a ridica și mai mult 
prestigiul mărcii fabricii. „Vă feli
cit pentru rezultatele ce le obți
neți, a spus tovarășul Nicolae 
CeaușescU, și vă urez să păstrați 
cit mai mult steagul de fruntași1'

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a arătat ia încheierea vizi
tei In uzină că întiinlrea cu vred
nicul colectiv de la „Unirea" a 
prilejuit constatări plăcute și a 
urat colectivului de muncitori, teh
nicieni țl Ingineri să realizeze uti
laje cit mai bune, mâi perfecțio
nat*.

Cu aceeași căldură au fosl pri
miți oaspeții și la uzinele „Cluja- 
na". Dînd viață hotătîrilor parti
dului și guvernului privind dezvol
tarea producției bunurilor de larg 
consum, marea fabrică de piele si 
încălțăminte s-a dezvoltat neînce
tat, atingînd în prezent o produc
ție de peste 4 000 000 perechi de 
încălțăminte pe ah. Marcă fabricii 
este o mîndrie a colectivului din 
această uzină. Produsele de la 
„Clujana" sînt cunoscute și apre
ciate în tară șl peste hotare. în
suflețit de hotărîrile celui de-al 
IXdea Congres al P.C.R., colecti
vul uzinei a depășit sarcinile, de 
plan la toate sortimentele.

In salonul de expunere â noilor 
modele dentlnate consumului Intern 
și exportului, directorul uzinei. 
Nyilgesz Ștefan, a dat ample ex
plicații în fața machetei care ilus
trează viitoarea dezvoltare a între
prinderii. Iii noul Cincinal, „Cluja- 
na" va ajunge le o producție «•> 
nuală da 7 milioane perechi în
călțăminte șt 50 mii tone talpă și 
piele. Convorbirea despre perspec
tivele uzinei a prilejuit noi reco
mandări ai sugestii cu privire la 
eficiența Investițiilor, Calitatea pro
ducției, reducerea prețului de cost. 
Conducătorii de partid âu vizitat 
apoi clteva Secții ale uzinei, unde 
au fost fhtîmpittâți cu țplauze și 
uralo de muncitorii aflați la ma
șini Desprlnzîndu-se pentru o cli
pă de lingă mașini sau de la ban
da rulantă, muncitoarele Band) Iri
na, lanoși Marghyt, Bllagh Marga
reta au mărturisit in cuvinte sim
ple bucuria de е-l avea In mijlo
cul lor pe conducătorii dragi ai 
partidului nostru. Oaspeții au stat 
de vorbă cu muncitorii Paul Au
gustin, Ana Podar, Alexandru Sta- 
bo Și alții despre calificarea profe
sională, despre posibilitățile de re
ducere permanentă a prețului de 
cost, despre organizarea muncii. 
Mereu, pe primul plan al discu
ției, revenea însă calitatea produ 
seior. „Aveți produse frumoase, « 
remarcat tovarășul CeaușeSCu. Tre
buie să mergeți cu *1 mai multă 
perseverență spre realizarea de în
călțăminte ușoară, flexibilă, cu o 
linie frumoasă**. Angajîndu-s» să 
aplice consecvent aceste prețioase 

indicații, conducătorii uzinei au 
propus ea șl organele comerțului 
să albă mal multă Inițiativă In 
contractarea și popularizarea În
călțămintei moderne.

A fost o vizită rodnică, practică, 
plină de învățăminte. Ea a consti
tuit un moment de seamă in viața 
uzinei, deeehMnd harnicilor mun
citori dă ta „Glujana" noi perspec
tive, mobllisîndu-i spre noi reali
zări,

Oraș cu o istorie bogată, cu 
vechi monumente arhitectonice, 
Clujul se arată tinăr prin înfățișa
rea sveltă a noilor construcții.

O expresivă concentrare de nâi 
blocuri in construcție, cartierul 
Gheargheni a primit la rîndud vi
zita îrialțllor oaspeți, cartierul se 
îngemănează cu șantierul, prinzîâd 
viață parcă direct din macheta lin
gă care s-au oprit oaspeții. Arhi
tectul Nicolae Beuran, directorul 
Direcției de sistematizări și proiec
tări construcții a regiunii Cluj, pre- 
zontind dezvoltarea acestui nou și 
pitoresc colț al orașului, a arătat 
cS aici, în cartierul GheOrgheni, 
se vOr construi 5194 apartamente, 
dintre care 1 200 vor fi date la 
chei» pînă la sfirșitul acestui ați. 
„Propun să intrăm In cîteva apar
tamente, să vedem cum arată", a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușeacu. 
Oaspeții âu străbătut noile alei, ifi- 
dreptîndU-se spre un bloc turn cu 
10 nivele, care-șl aștepta locata
rii. Pereții slnt proaspăt zugrăviți, 
ușile și ferestrele au primit ultimul 
lac, parchetul este abia rașchetat.

Reamintind indicațiile conducerii 
de partid, ca in proiectarea și am
plasarea noilor COflStriteții Să Se 
țină seama de specificul local, ur- 
tnărindu-se o justă armonizare a 
liniei moderne cu tradiția, secre
tarul general al G.C. al P.C.R.. ă 
accentuat necesitatea de a se asi
gura o mai mare diversitate arhi
tectonică, incit fiecare oraș și fie
care cartier să-și dobindească per
sonalitatea sa.

In vizita făcută în citeva apar
tamente a fost remarcat gradul spo
rit de confort, buna impărțire a 
spațiului locuibil, amenajarea judi
cioasă a dependințelor. „Exigența 
Viitorilor locatari trebuie Sâ stea 
permanent în fața constructorilor,- 
nimic nu trebuie neglijat, fie că e 
vorba de calitatea materialelor fo- 
lozite, fie că e vorba de finisarea 
cit mai îngrijită a apartamentelor", 
a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceausescu, In încheierea vizitei pe 
șantier.

Ih curbul după-amiezii, tovară
șii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Paul Niculescu-Mizil 
șl Manea Mănescu, însoțiți de con
ducătorii organelor locala de partid 
și de ștat, au fost oaspeții Univer
sității Babeș-Boiyai.

Vizita conducătorilor da partid 
șl de stat, care a prilejuit o entu
ziaști manifestare de dragoste și 
profund' atașament a studenților și 
cadrelor didactice fața de Partidul 
Comunist Român, de Comitetul tiu 
Central, va fi relatată in reportajul 
postra «ta mîine.

VaLERIU pop

PAUL ANGHEL
ADRIAN lONESCU

PROGRAM DE RADIO
6 noiembrie

PROGRAMUL 1: 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 „Cîntec, joc șl voie bu
nă" — emisiune de melodii popu
lar»; 5,40 Potpuriuri pentru fanfară; 
6,00 Radiojurnal. Sport; 6,10 Ta- 
rântela de David Popper, 6,22 Jo
curi muscelene; 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 Radiojurnal. Sp&rt. Bu
letin meteo-rutier, 7,10 Piese de 
estradă de măre popularitate, 7,30 
Uverturi le operetele lui SuppO; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 De la flu
ier la marile ansambluri; 8,30 La 
microfon melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului: Congestia pulmo
nară; 9,33 Muzică din opere; 9,49 
Trei piese pentru orchestră de 

’•"^Theodor Rogalski, 10,00 Buletin de 
>știri; 10,30 Roza vînturlion 11,00 

SĂPTÂMÎNA MUZICII SOVIETICE :

Interpret! de operă; 11,25 Conceit 
de muzică populară, 12,00 Buletin 
de știri, 12,13 Cu microfonul prin 
Sălile de concert ale Capitalei; 12,45 
REVISTA REVISTELOR ECONOMI
CE de Emil Burlacu; 13,00 Selecțiuni 
din operete; 13,30 Pe aripile me
lodiilor de muzică ușoară, 14,00 Bu
letin de știri; 14,08 Muzică popu
lară; 15,Oq Melodii de Aurel Giro- 
veânu și Florentin Delmar; 18,00 
Radiojurnal. Sport,- 18,13 Recital 
Corina Bărbulescu — muzică din 
operete; 16,30 Emisiune muzicală de 
la Moscova, 17,00 Piese distractive 
interpretate de fanfară; 17,15 RA- 
DIOSIMPOZION: Umanismul epocii 
socialiste,- 17,35 Muzici ușoară,- 18,00 
Buletin de știri,- 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI,- 18,13 Selecțiuni din 
opereta „Mascota" de Audran; 18,43

Muzică populară; 10,00 Cîntă Frank 
Sinatra; 10,13 Sport. Au cuvîntul 
crainicii reporteri; 10,30 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ, 20,30 
In ritm de tângui 20,43 Noapte bu
nă, copii; 20,65 Pentru iubitorii de 
romanțe; 21,15 Mu Zică de dans, 
22,00 Radiojurnal, Sport Buletin 
meteorologici 22,15 Pagini de popu
laritate din Opera; 22,40 Caleidos
cop ritmic, 23,30 Buletin de știri.

PROGRAMUL П ; 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteO-ruttar; 7,48 Pie
se pentru flaut; 8,01 Ansambluri 
din operai 8,30 Prelucrări dț fol
clor; 9,00 Buletin de știri; 0,37 Pot
puriuri șî uverturi de estradăi 10,oă 
Ansambluri artistice studențești,
10.10 Pentru prima oară în emisiu
nile noastre! Ruggiero Blegi cîntă 
la cele 1? viori celebre dtn Cre
mona (partea a Il-a), 10,33 Muzică 
din operete, 11,00 Buletin de știri,
11.10 Cîntă Valeria Coloioară și Ion 

Stolcinel — muzici populară; 11,30 
COLEGI DE LICEU, 12,15 Muiltă 
ușoară,- 12,45 Muzică interpretată 
de fanferl, 13,00 Buletin de știri; 
13,08 Avancronica muzicii ia radio 
de Geta Stegâreicu, 14,00 Arii și 
dutttb din opereta iui Verdî, 14,30 
Muzici din fiimei 1-5,00 Radiojurnal. 
Sport, 15,13 Cînteca pionierești; 
13,30 Melodii de dragoste și jocuri 
populare I 16,30 DE CE? DE UN
DE ? DE CÎND 7, 18,50 Muzică ușoa
ră interpretată de Marina Voita; 
17,00 Radiojurnal. Sport, 17,15 Te
nori de operetă,- 17,40 Melodii popu
lai» Interpretate la acordeon, 18,oo 
Varietăți muilcale, 18,30 Anunțări, 
reclame și muzici, 19,00 Buletin de 
știri; 19,03 Muzică de dans, 19,30 
Bdițîe radiofonici Llviu Rebreahu 
„EPOPEEA RĂSCOALEI DIN 1907“,- 
19,50 Noutltî din muzica i ușoară 
franceză,- 20,00 Muzică ușoară de 
Ion Valilescu, 90,30 Din ptlnla gra
mofonului — taraful Vasile Julea, 

21,00 Radiojurnal. Spoit, 21,16 Mari 
interpret de operă, 21,45 Mic dic
ționar rle muzici ușoară,. 22,45 Can- 
tbneta, 23,00 Buletin de știri. Sport;
23,10 Din creația mozartiană, 23,50 
Dăiiiati in ritmul preferat, 0,50 Bu
letin do știri, 0,33—1,30 Muzică de 
dans pentru tineri și vîrituici; 1,50 
Buletin de știri.

сіпешаіокгиіе
6 noiembrie

PBTROȘANi — 7 NOIEMBRIE: 
Caporalul șl ceilalți, RBPUBLiâA: 
Un cartof, doi cartofi, PETRILA: 
Veselie, la Acapulco, VULCAN: 
tvoilo; CRIVlDlAt Fata în doliil; 
LUPENI—MUNCITORESC: Hatari, 
ierta 1 și II, BÂRBĂTfiNi: Diavo
lul Deșertului.
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de losip Broz Tito
BELGRAD. Corespondentul Ager- 

pres, N. Plopeanu, transmite:
Delegația militară română, care 

se allă în R.S.F. Iugoslavia, a fost 
primită joi de către Iosip Broz-Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, co
mandantul suprem al Forțelor ar
mate ale R.S.F. Iugoslavia. Au fost 
de față general de armată Ivan 
Goșniak, locțiitorul comandantului 
suprem al Forțelor armate, secre
tar de stat pentru problemele a- 
părării naționale, general colonel 
Iefto Șișici, prim-adjunct al secre
tarului de stat pentru problemele 
apărării naționale.

A participat, de asemenea, Aurel 
Mălnășan, ambasadorul Republicii

|я-”І! Ргвиіегиі Eshkol 9 [оееііі ішиіізгііе 
li leltiti liinliii DOihi дішв de tiilille

TEL AVIV 4 (Agerpres).
Premierul Levi Eshkol, liderul 

partidului Mapai care, potrivit re
zultatelor de pînă acum, a obținut 
36 la sută din voturile exprimate, 
a început miercuri seara consul
tările în vederea constituirii nou
lui guvern de coaliție. Se conside
ră că frontul comun și-a asigurat 
43 de locuri din cele 120 din parla-

BALENE
PE TAMI5A

LONDRA 4 (Agerpres).
Apariția neașteptată a 20 de ba

lene mici, care urcau pe Tamisa 
de la Gravesend la Tilbury, a pro
vocat miercuri după-amiază scene 
demne de „Moby Dick ', arată a- 
genția Reuter.

Mai mulți pescari amatori au în
cercat, la propunerea unui director 
de circ care le oferea cîte 100 lire 
pentru fiecare animal viu, să prin
dă cîteva balene. Totul a fost însă 
în zadar. De altfel poliția, în vir
tutea unei reguli interzicînd ucide
rea sau capturarea oricărui animal 
sau păsări care trăiesc pe acest 
fluviu au interzis vînătoarea im
provizată. Balenele, a căror mări
me variază între 3 și 8 metri, con
tinuă să înoate în apa fluviului.

PE SCURT
STOCKHOLM. La 3 noiembrie 

s-a deschis la Stockholm o expo
ziție de pictură contemporană chi
neză. Expoziția popularizează pen
tru prima dată în Suedia lucrările 
pictorilor moderni chinezi.

HAMBURG. In golful Kiel 
din landul Schleswig-Holstein 
a fost instalat primul far din 
lume construit în întregime 
din aluminiu. Avînd o înăl
țime de 29 de metri și o 
greutate de 55 de tone, fa
rul, dirijat printr-o instalație 
automată de pe uscat, va fi 
dat in funcțiune la începutul 
anului 1967.

BEIRUT. Un violent schimb 
de focuri a avut Ioc ieri la 
frontiera dintre Liban și Iz- 
rael, in apropiere de satul 
Al-Duharia. In urma inciden
tului — cel de-al doilea in 
decurs de o săptămină — 
observatorii O.N.U. din a- 
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Socialiste România la Belgrad.
Intîlnirea s-a desfășurat intr-o 

atmosferă cordială.

☆

In aceeași zi, delegația militară 
română a avut o convorbire cu ge
neral de armată Ivan Goșniak, se
cretar de stat pentru problemele 
apărării naționale. La convorbire 
au participat adjuncți ai secreta
riatului de stat pentru problemele 
apărării naționale. A fost de față 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, Aurel Mălnă
șan.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

ment. Rivalul său cel mai apropiat 
— blocul de dreapta format din 
partidul Heruth și liberali, își păs
trează în principiu cele 27 de 
locuri.

Adunarea Nafională a Coreei de sud 
în proces cu opoziția

SEUL 4 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

opoziția sud-coreeană a intentat un 
proces Adunării Naționale a Co
reei de sud, sub acuzația de a fi 
adoptat în mod ilegal proiectul de 
lege cu privire la ratificarea acor
dului japono-sud-coreean, care sti
pulează așa-zisa „normalizare" a 
relațiilor dintre cele două țări, Li
derii opozjției, printre care și fos
tul președinte sud-coreean, Во Sun.

s- u- A- Un indice al scăderii 
popularității democraților
NEW YORK 4 (Agerpres).
Din sondajele efectuate de Insti

tutul Gallup reiese că mulți dintre 
cetățenii americani care cu prile
jul alegerilor prezidențiale din 1964 
și-au dat voturile lor pentru Parti
dul democrat, sînt astăzi dezamă
giți. Institutul subliniază, într-o in
formare dată publicității, că 45 la 
sută din cetățenii americani au de
clarat în 1964 că democrații vor a- 
sigura înflorirea țării mai bine

ceastâ regiune s-au deplasat 
la fața locului și au începui 
o anchetă.

RIO DE JANEIRO. Ziarul progu- 
vernamental „Jornal do Brasil" 
relevă că autoritățile braziliene nu 
se vor opune ca fostul președinte 
brazilian Juscelino Kubitschek să 
se întoarcă la Paris pentru trata
ment.

OTTAWA. Autoritățile poliție
nești au descoperit o bombă cu ex
plozie întîrziată în sala unde a 
luat cuvîntul primul ministru al 
Canadei, Pearson, Ia adunarea Par
tidului liberal. Poliția a fost infor
mată de existența bombei în urma 
unui telefon anonim primit după 
începerea adunării.

PARIS. In ultimii ani in 
Franța s-au luat măsuri in 
lupta pentru combaterea can
cerului. In prezent, din 100 
de medici, 15 activează în 
sectorul oncologiei. După 
cum anunță ministrul sănă
tății, pină nu demult in Fran
ța era vindecat unul din pa

f) NF TT In Comitetul pentru teritorii 
neaufonome

Adoptarea proiectului de rezoluție 
în problema Adenului

NEW YORK 4. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite :

Comisia pentru teritorii neauto
nome a Comitetului de tutelă al 
O.N.U. a adoptat, miercuri seara, 
cu 83 de voturi pentru, 11 contra 
și 8 abțineri proiectul de rezoluție 
al țărilor afro-asiatice, care cere 
țărilor membre ale O.N.U. „să a- 
corde întreaga asistență posibilă 
poporului din teritoriile Adenului 
în eforturile sale de a obține in
dependența și libertatea". Repre
zentantul Marii Britanii (țara care 
administrează teritoriul Adenului) 
s-a opus acestei rezoluții.

împotriva rezoluției au votat An
glia, S.U.A., Australia, Belgia, Ca
nada, Franța, Italia, Olanda, Noua 
Zeelandă, Portugalia și Africa de 
sud.

Rezoluția celor 38 de țări afro- 
asiatice, adoptată de Comisia pen
tru teritorii neautonome cere Marii 
Britanii să ridice starea de urgen
tă impusă în Aden, să abroge toa
te legile care restrîng libertățile 
publice, să înceteze toate acțiunile 

au cerut tribunalului să anuleze a- 
ceastă hotărîre a Adunării Națio
nale. In expunerea de motive a- 
dresată tribunalului, opoziția sud- 
coreeană menționează că sesiunea 
extraordinară a Adunării Naționa
le, reunită în luna august cînd a 
ratificat tratatul japono-sud-co- 
reean, a fost anticonstituțională, în- 
trucît la lucrările ei au participat 
numai deputății din partea parti
dului de guvernămînt.

decît ar fi făcut-o republicanii. 
Potrivit rezultatelor ullimului son
daj efectuat recent, publicate de 
ziarul „New York Herald Tribune" 
numai 28 la sută din cetățeni s au 
pronunțat în sprijinul democraților, 
iar 34 la sută nu văd deosebirea 
între republicani și democrați. In
stitutul arată în continuare că a- 
ceste date demonstrează nu atît 
creșterea popularității republicani
lor, cît scăderea popularității de
mocraților.

tru cazuri de cancer; in pre
zent, este vindecat unul la 
trei cazuri, iar după părerea 
lui există posibilitatea ca in
tr-un viitor apropiat să se 
vindece unul din două ca
zuri.

BONN. Tribunalul din Dus
seldorf a pronunțat sentința 
in procesul intentat cunos
cutului activist pe tărim so
cial și luptător pentru pace 
și democrație Lorenz Knorr. 
condamnindu-I Ia șase luni 
închisoare, Lorenz Knorr, 
unul dintre conducătorii 
Partidului Uniunea germană 
a păcii, este învinuit de „ac
tivitate subversivă anticon
stituțională".

LONDRA. Mai multi laburiști 
britanici, transmite agenția France 
Presse, au cerut organizarea unei 
reuniuni speciale a grupului parla
mentar al partidului pentru discu
tarea mijloacelor de reducere a 
cheltuielilor militare ale Marii Bri

Intre Londra și Salisbury

represive împotriva poporului din 
acest teritoriu și să elibereze pe 
toți deținuții politici. Ea reafirmă 
dreptul inalienabil al poporului din 
Aden la autodeterminare și la a- 
bolirea regimului colonial, apreci
ind, totodată, că menținerea baze
lor militare britanice pe acest te
ritoriu constituie un obstacol ma
jor în calea libertății poporului. In 
partea finală, rezoluția atrage aten
ția Consiliului de Securitate al 
O.N.U. asupra „situației periculoa
se" create în această regiune a glo
bului prin acțiunile militare brita
nice împotriva poporului din teri
toriul Adenului. Referirea din re
zoluție la înlăturarea bazelor mili
tare britanice din Aden a fost pu
să la vot separat și aprobată cu 60 
voturi, contra 20 și 22 de abțineri.

Rezoluția urmează să fie apro
bată și de Comitetul de tutelă al 
O.N.U.

H. Wilson :

nu există puncte
•

LONDRA 4 (Agerpres).
Primul ministru britanic, Harold 

Wilson, a afirmat, în dezbaterile 
din Camera Comunelor pe margi
nea problemei Rhodesiei, că nu e- 
xistă puncte d₽ acord între Londra 
si Salisbury cu privire la introdu
cerea unor amendamente în Con 
stiluția Rhodesiei» de sud din 1961 
După cum se știe, guvernul brita
nic a cerut să se includă în aceas
tă constituție o clauză care să a- 
sigure „accesul progresiv" ăl popu
lației africane la guvern. Or, pri
mul, ministru rhodesian Ian Smith 
a refuzai această propunere. To
tuși, dună cum a declarat Wilson, 
guvernul britanic acceptă ca, „co
misia regală", în actuala sa alcă
tuire (doi reprezentanți ai Rhode
siei si numai un reprezentant al 
Angliei) să procedeze la consulta
rea populației rhodesiene, atît albă 
cît și africană în legătură cu de
clararea independentei acestui te
ritoriu sub prevederile actualei 
constituții cu modificările nropusr 
de Ian Smith.

Această declarație a primului mi 
nistru britanic constituie, după cum 
afirmă agenția France Presse, „o 
retragere" și, implicit, o acceptare 
a condițiilor puse de Ian Smith 
Unii observatori afirmă că Wilson 
speră ca prin această poziție „să-l 
prindă pe primul ministru rhode
sian în propriul său joc", .deoare- 

tanii, îndeosebi în ce privește po
litica „la est de Suez".

VARȘOVIA. După cum anunță 
agenția P.A.P., la Varșovia a so
sit într-o vizită de o săptămînă o 
delegație de industriași englezi re- 
prezentînd firme pentru producția 
de utilaj de laborator și utilaj e- 
lectronic, pentru industria con
structoare de nave, aviatică, de 
tractoare și de telecomunicații.

In timpul vizitei, grupul de in
dustriași englezi vor purta convor
biri cu reprezentanți ai organiza
țiilor de comerț exterior și ai in
dustriei.

WASHINGTON. Reprezentantul 
Braziliei la O.S.A., Ilmar Pena Ma
rino, a fost ales la 3 noiembrie, 
în cursul celui de-al doilea vot, 
președinte al Consiliului Organi
zației Statelor Americane. In fa
voarea lui au votat 14 membri ai 
O.S.A., iar 6 au votat pentru re
prezentantul Uruguayului, Emilio 
Oribe.

NEW YORK. La Nashville 
(statul Tennessee) polițiști’

Tiparul : I.P.H Subunitatea Petroșani

„COSMOS—95"
MOSCOVA 4 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a fost lan

sat satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-95".

La bordul satelitului este insta
lat aparataj științific pentru conti
nuarea cercetărilor, în conformitate 
cu programul anunțat de agenția 
TASS la 16 martie Î962.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal.

Comisia С. E. E. învinsă 
în „războ’u! portocalelor “ _

BRUXELLES 4 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul agenției D.P.A., Comisia 
C.E.E. a suferit o înfrîngere în 
„războiul portocalelor" dintre Italia 
și ceilalți parteneri ai Pieței comu
ne. Propunerea sa privind maj Ta
rea preturilor de referință la por
tocalele importate din terțe țări a 
obtinut în comitetul pentru fructe 
si legume numai aprobarea repre
zentantului italian. Toți ceilalți par
teneri au respins această măsură 
menită să protejeze producția ita
liană de portocale.

de acord
ce el este sigur că, contrar afir
mațiilor lui Smith, constituția- din 
1961 nu este acceptabilă popor-ului 
rhodesian și că „comisia regală", 
va putea să constate acest lucru. 

Wilson a declarat, totodată, că 
el nu este de acord cu această 
constituție și a făcut cunoscut dă 
hotărîrile Comisiei regale vor.,tre
bui luate numai în unanimitate, In 
cazul eșecutiui consultării, guvernul 
britanic va șupune guvernului 
rhodesian propunerea ca această 
..comisie regală" să fie însăv,~nată 
cu elaborarea unei noi constituții 
acceptabilă întregului popor rhode
sian. In cazul în care guvernul 
rhodesian va refuza și această su- 
qestie, Wilson va propune ținerea 
i.tnui referendum privind indepen
denta tării.

Poziția lipsită de fermitate a lu\ 
Wilson a fost criticată în Camera 
Comunelor. Mai mulți deputați la
buriști, au cerut ca înainte de a se 
norni la „clarificările" propuse de 
mimul ministru, să fie respectate 
o serie de condiții esențiale — a- 
nularea legilor care interziceau or
ganizațiile politice africane, elibe
rarea din închisori a liderilor a- 
cestor organizații. „Comisia rega
lă", au declarat ei, va trebui să 
afle părerea unui cerc cît mai larg 
al opiniei-; publice rhodesiene, nu 
numai a acelora care în prezent au 
dreptul la vot.

au patul cu bastoane de cau
ciuc pe studentul Ralph Odor 
din Kenya, care studiază la 
universitatea localăj El a fost 
arestat fără nici un fel de 
femei în timpul unei razii 
într-un restaurant. Ralph 
Odor ? fost maltratat atît 
de grav incit a trebuit « 
fie internat in spital.

MOSCOVA. Agenția TASS in
formează că pînă la 1 noiembrie 
a. c. colhozurile și sovhozurile din 
R.S.F.S.R. au predat statului 
19 500 000 one lapte — cu 3 700 000 
tone mai mult decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecut ș» 
5 800 000 000 ouă — cu 1 300 000 000 
mai mult decît în aceeași perioadă 
a anului trecut.

De asemenea, în republică au 
sporit cantitățile de lînă și cartofi 
predate către stat.

PE SCURT
--- S 
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