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Cei mai harnici

• Dar calitatea ?

• lin salt îmbucurător

mai harnici. Care 
mai mare aport

fost cei 
avut cel 
reușită ? 
conduse de minerii Stet 

Scredeanu Pe- 
au realizat 

co-

Un binemeritat loc I ocupă i din 
nou' minerii de la Dîlja. Timp de o 
decadă au 
brigăzi au 
la această

— Cele
Petru, Bartoș Ioan, 
tru și Ungvary Iuliu 
cele mai mari depășiri, ni S-a 
muniCat telefonic de la Dîlja.

Aninoasa. Am cerut explicații la 
conducerea sectorului. Ne-a răspuns 
inginerul Popa Ioan, șeful sectoru
lui :

— Toate brigăzile noastre de la 
abataje — cele conduse de minerii 
Schneider Francisc, Bulgaru Gheor- 
ghe, Kibedi Francisc și Liciu Vaier 
— au reușit să îndeplinească și să 
depășească sarcinile de plan la zi.

tombrie, cind și-au realizat sarcinile 
17 sectoare, se observă un salt în
registrat în ceea ce 
citatea îndeplinirii 
plan. Pe cînd toate 
planul realizat ?

privește ritmi- 
sarcinilor 
sectoarele

• Toate brigăzile 
la plan

Unul dintre locurile de frunte este 
Ocupat de sectorul III de la mina

Din cele 30 de sectoare producti
ve, cîte își desfășoară în prezent 
activitatea în cadrul bazinului car
bonifer al Văii Jiului, 19 și-au reali
zat și depășit sarcinile de plan în 
prima decadă. Dacă facem o com
parație cu prima decadă a lunii oc-

Minerii de la Dîlja, Vulcan, 
trila și Aninoasa se pot mîndri 
frumoasele realizări obținute 
calitate; conținutul de cenușă 
cărbunele livrat preparațiilor de a- 
ceste exploatări a fost cu 2,3 puncte, 
2 puncte, 0,8 puncte — respectiv 0,3 
puncte mai mic decît procentul ad
mis.

Deocamdată, la calitate, continuă 
să bată pasul pe Ioc exploatările mi
niere de la Uricani cu 3,4 puncte 
depășire la cenușa admisă, Lonea cu 
2,4 puncte și Lupeni cu 2,4 puncte 
depășire.

Zîmbetul optimist de pe 
chipurile ortacilor din schim
bul condus de Negresc Vir
gil din brigada lui A. Lucacs ce 
lucrează în sectorul VIII al 
minei Lupeni e plin de sem
nificație. Brigada din care fac 
parte obține realizări frumoase 
în întrecere.

ACTUALITATEA

cu tema 
M. Emi- 
este or- 
cercului

In întrecerea ce se desfășoară între exploatările miniere 
din Valea Jiului, după rezultatele din prima decadă a lunii 
noiembrie, primele locuri sînt ocupate de:

acțiunii intitu- 
părinților" — 

Comitetul oră- 
cultură și artă

Clasamentul hărniciei

DE BUNA CALITATE

la sută. Pe ce căi s-a ob-

pușcă selectiv

E. M. Aninoasa

D. LUPASGU

strateie 17 și 18, cărbu
nele și sterilul sînt de-

pilate separat cu ajuto
rul ciocanului de aba
taj. De remarcat că a- 
colo unde s-a pușcat se-

EXPLOATAREA Față de plan 
%

Față de 
angajament 

0/ 
/0

Dîlja 107,9 107
Uricani 105,7 104
Lonea 103,8 103
Aninoasa 103,4 101
Petrila 101,1 101
Vulcan 100,4 99

In întrecerea dintre sectoare pe primele zece locuri s-au
1 clasat:

Sectorul III Uricani 135 133
Sectorul IX Lupeni 123 123
Sectorul III Lupeni 122 122
Sectorul III Aninoasa 122 119

p Sectorul I Vulcan 121 120
Sectorul V Lonea 116 115
Sectorul III Lonea 113 113
Sectorul I Lupeni 107 107
Sectorul III Petrila 106 106
Sectorul V Lupeni 106 106

■

ф In sala de lectură a clu
bului sindicatelor din Vulcan 
este programat pentru azi, ora 
17,30, un simpozion 
„Viața și opera lui 
nescu". Simpozionul 
ganizat de membrii
literar al Școlii medii din lo
calitate.

ф In cadrul 
late „Educația 
organizată de 
șenesc pentru
Petroșani — va fi prezentată 
azi. Ia ora 16 în sala cinema
tografului din Lonea, o confe
rință pe teme de educație ce
tățenească urmată de filme e- 
ducative de scurt metraj.

OAMENI STAPINIȚI 
DE PASIUNI
• Dincolo de obișnuința 

de a vedea
• Intuind prezența oa 

metrilor

Noua aripă a clădirii 
sediului C.C.V.J. Aceas
tă construcție modernă 
asigură desfășurarea ac
tivității în interiorul ei 
în condiții optime, iar 
în exterior dă o notă de 
eleganță străzii.

La exploatarea minieră Aninoasa s-au obținut 
în acest an rezultate frumoase în ceea ce pri
vește calitatea cărbunelui. In ultimele luni pro
centul admis de cenușă din cărbunele extras a 
fost redus cu 0,3—1 
ținut acest succes ?

Unele strate de căr
bune ce se exploatează 
la E. M. Aninoasa au 
mari intercalații de ste
ril. In vederea reducerii 
conținutului de cenușă 
din cărbunele ce se ex
trage, au fost luate mă
suri pentru depilarea se
parată a cărbunelui și a 
sterilului. La stratul 3, 
unde zăcămîntul are in
tercalații mari de șist 
(sectorul I), s-a aplicat 
pușcarea selectivă. In

Din experiența 
colectivului

+ Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani prezintă 
mîine Ia ora 19 — în premie
ră pe țară — comedia în trei 
acte „Sfîntu* Mitică Blajinu" 
de Aurel Baranga. Regia ar
tistică a spectacolului este 
semnată de Marietta Sadova, 
iar scenografia de Constantin. 
Russii.

• Tinerețe la puterea a 
2-a

• La patru muncitori, trei 
propuneri de inovații.

ф Un grup de 45 de stu- 
denți de la I.M.P. au plecat 
azi-dimîiieață într-o excursie 
de studii la Hunedoara și Te- 
liuc. Studenții vor vizita o- 
biective industriale din aceste 
importante centre muncitorești.

lectiv găurile de mină 
au fost în așa fel pla
sate incit sterilul să nu 
se fărâmițeze pentru a 
se putea alege mai bine. 
Artificierii au avut grijă 
ca găurile de pușcare să 
fie bătute de-o parte și 
de alta a intercalației 
pentru a se evita fărâ
mițarea acesteia.

Alegerea sterilului 
în subteran 
și la suprafață

Pușcarea selectivă nu 
rezolvă definitiv proble
ma calității. Acolo unde 
se aplică doar această 
măsură nu se obțin re
zultatele scontate. Avînd 
în vedere acest fapt, 
conducerea exploatării 
și comitetul sindicatului, 
îndrumate de comitetul 
de partid, au luat și alte 
măsuri. De exemplu, a- 
batajele din strateie 3, 
17, 13, 18 au fost ilumi-

Comunistul Mă- 
tan loan 
sudor cu 
calificare, 
lui apare 
laritate pe panoul 
evidențiaților 
întrecere de 
mina Jieț.

este un 
o înaltă 
Numele 

cu regu-

nate corespunzător,. fapt 
ce a ușurat alegerea 
sterilului.: In multe bri
găzi, ca cele conduse de 
minerii David Ioan, Pal- 
ко Ioan, Stan Silviu și 
în altele, un muncitor 
se preocupă exclusiv de 
alegerea șistului. De 
menționai că în ultimul 
timp a crescut mult răs
punderea brigăzilor față 
de calitatea cărbunelui. 
Aceasta prin faptul că 
brigadierii vorbesc me
reu minerilor din bri
găzi despre necesitatea 
alegerii șistului vizibil. 
In urma unor astfel de 
discuții minerii din bri
găzile conduse de Dan- 
ciu Augustin, Stan Sil
viu, Schneider Francisc 
și altele au trecut la a- 
legerea sterilului chiar 
de Ia tăiere. Aplicînd 
acest mod de lucru, co-

M artori oculari la primele' 
săpături de fundație, 

sîntem astăzi martorii existen
ței unui gigant industrial' Si
tuat în luncă Jiului : prepafat 
ția Corcești. Ne-am șl obișnuit1 
cu existenta ei, cu zumzetul 
ei peîntrerupt ca al -unui bon
dar uriaș, cu : locul ce-1 o- 
cupă și-l completează în de
corul vulcănean. Dincolo de 
zidurile, de ferestrele prin ca
re străbate, în timpul 
lumina feerică a 
muncește 
de tînăr 
liniile 
ziasm

de 
de

nopții, 
feerică a neonului 

un colectiv pe cît 
pe atît de prins în 
forță ale unui entu- 
un înalt potențial.

Hm învinf пягятоігіі ,пш in г Iun jiui uiiivn и
; * *

cabinetul
am făcut cîteva notări.

șefului prepa-In
rației
Iată conținutul acestor notatii 
telegrafice : „redus conținutul 

la 3

la a-

specific de barită de 
kg/tonă, cît prevedeau para
metrii de funcționare, 
proape 2 kg/tonă. Redus, la flo-
tație, conținutul de cenușă de 
la apr.oape 18 la sută la 9.1 
la sută. îmbunătățit recupera
rea pină la minimum 76 la 
sută”.

— Am învins parametrii; 
proiectați — conchide șeful, 
preparației. Si aceasta n-a pu
tut s-o facă decît- spjrîtul -crea-., 

■tor al oamenilor. ■ -
Am pornit pe urmele aces

tor oameni.
In secția • . spălare, care; 

necesită mai mult prezența o- 
mului,' lucrează* trei ' brigăzis 
cele conduse de Avasiloaie 
Dumitru, Sălăjean Alexandru și 
Tindirici Sebastian. Toți 
conduc 
ratori. 
siloaie 
Sebastian, sînt autorii a nu
meroase propuneri de inovații 
și raționalizări. Ne amintim de 
remarca șefului preparației: 
„am învins parametrii și aceas
ta n-a putut s-o facă decît 
spiritul creator al oamenilor". 
Am notat cîteva nume, ale ce
lor mai harnici din brigăzi: 
Matei Ion, Buruiană Alexan
dru, Miu Aurel și Gali Ludo
vic din brigada lui Tindirici de 
la flotație; Cășuneanu Dumi-

trei 
brigăzi de prepa-

Doi dintre ei, Ava- 
Dumitru și Tindirici

sînt autorii a

I. GIOCLEI

(Continuare In pag- 3-a)
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JkȘCOALA
- I.

Ancheta noastră EDUCAȚIE
CE AȚI FĂCUT PENTRU A ÎNDREPTA 
si ruATiA la Învățătura ?

Ne apropiem cu pași repezi de perioada tezelor șl apoi de încheierea primului trimestru al a- 
nulul școlar In curs. Situația din cataloage nu e prea bună. Nepregătirea temeinică a lecțiilor 
a făcut ca mulți elevi să primească, la anumite obiecte, note sub 5. Cu tot timpul relativ scurt 
ce ne desparte de Sflrșitul trimestrului, printr-o muncă susținută și perseverentă se poate produce 
un reviriment calitativ In gradul de pregătire al elevilor. In acest scop se cere însă contribuția 
tuturor factorilor s corpul didactic, familia, copllL

Dorind să cunoaștem măsurile luate pentru îmbunătățirea situației la învățătură a elevilor, am 
cerut mal multor cadre didactice de la diferite școli din Valea Jiului, să ne vorbească despre 
ceea ce au făcut In această direcție, procedeele folosite.

In rindurile ce urmează Împărtășim cititorilor noștri răspunsurile primite.

CotecNve de control 
formate din uieoiyii

Prof. POPA ROZAUA — diriginta 
clasei a X-a C de la 
peni: Clasa noastră 
elevi. Dintre aceștia 
nlnțati cu corigente.
tuația la învățătură am luat unele 
măsuri care vor duce la îmbunătă
țirea ei. Astfel, s-a 
să un colectiv de 
din elevi, membri 
U.T.C. Acesta face 
ciliu controlînd dacă e folosit co
rect timpul afectat studiului indi
vidual. Paralel cu această măsură 
s-au stabilit clteva grupe de elevi 
care, înaintea începerii orelor de 
curs, în pauze, discută cu cei mai 
slabi la învățătură temele dificile, 
neînțelese de aceștia. Primind spri
jinul colectivului desigur că elevii 
cu situația precară în momentul de 
față vor încheia, fără emoții primul 
trimestru al anului școlar.

Liceul din Lu- 
numără 36 de
10 slut ame-
Analizînd si-

înființat în. de
control format 
al organizației 

vizite la domi-

au în supravegherea pregătirii co
piilor, situația la învățătură s-a 
îmbunătățit. Părinții elevilor clasei 
а ѴІ-а В sînt informați săptămînal 
asupra notelor obținute de copii. 
In afară de carnetele pe care le 
posedă elevii, informarea părinților 
o mai fac și prin vizitele la doml1 
ciliu, și prin intermediul poștei pio
nierilor organizată pe străzi. Paralel 
cu aceasta am solicitat și sprijinul 
elevilor buni la învățătură să vin? 
în ajutorul colegilor mai slabi. Ii 
urma măsurilor complexe întrebuin 
țațe de noi am obținut deja primelr 
rezultate. Așa de pildă, elevul Radi 
loan și-a îndreptat notele la limba 
română, iar Hampi Adalbert și 
nea Olga au început să vină 
pregătiți la obiectele unde au 
slabe.

Voi- 
mai 

note

la ШтцнМмі

In loc de concluzii

Semilnfernatul — 
un sprijin bine venii

Prof. COJUȘNEANUILIE — dirigin
te- al clasei a VIII-a A de la Școala 
generală nr. 1 din Petrila: In urma 
unei analize făcută recent, a reieșit 
că din cei 44 elevi cit sînt în a- 
ceastă clasă 8 sînt amenințați cu co
rigenta. Pentru a le veni.în ajutor 
s-a organizat în școală un semiin- 
ternat unde copiii slabi la învățătu
ră, precum și cei care au note la 
limită, își pregătesc lecțiile pentru 
a doua zi, sub supravegherea pro
fesorului diriginte. Rezultatele în
registrate 'au arătat că procedeul fo
losit de noi e bun. Eleva Acasan- 
drei Virginia, spre exemplu, care 
avea la 7 obiecte note sub cinci, a 
reușit să și le îndrepte.

Sâ cerem 
sprijinul părlnfilor

Prof. MANTA MARIA — dirigin
ta clasei а ѴІ-а В de la Școala 
generală nr. 2 din Lupeni: Consi
der că îmbunătățirea situației la în
vățătură depinde, în bună măsură, 
de modul în care reușim să activi
zăm părinții elevilor. In experiența 
acumulată de-a lungul anilor am 
constatat că în familiile unde pă
rinții au înțeles rolul deosebit ce-1

Să le arătăm copii'or 
cum să înveje

Prof. SURCEL MARIA, — dirigin
ta clasei a VII-а A de la aceeași 
școală, ne-a spus : Adesea copiii în» 
lîmpină greutăți în însușirea cu
noștințelor pentru că nu știu curți 
să învețe.' Pentru a le veni în aju
tor, am discutat —- într-o ședință 
cu părinții — necesitatea respectării 
riguroase a regimului de zi al ele
vului, indicat de școală. La fel, în 
orele educative precum și în discu
țiile avute am îndrumat elevii să 
folosească studiul individual. Pen
tru a demonstra de ce este nece
sar să se studieze mai întîi partea 
teoretică a lecției și numai după 
ce s-a înțeles aceasta să se treacă 
la rezolvarea exercițiilor date — cu 
prilejul vizitelor la domiciliu — am 
ajutat' cîțiva elevi să-și pregătească 
lecțiile pentru ziua următoare fo
losind acest procedeu. O altă me
todă folosită de noi este următoa
rea : elevii care n-au condiții să Se 
pregătească acasă sînt îndrumați să 
se pregătească în familia unui elev 
mai bun la învățătură. In prealabil 
se stă de vorbă cu părinții ambilor 
copii. Măsurile luate pînă In pre
zent au dat deja rezultate. Elevul 
Moldovan Alexandru care învață cu 
Mihăilă Andrei, sub supravegherea 
părinților celui din urmă, vine zil
nic cu temele scrise și cu lecțiile 
pregătite.

Prof. PĂRAIANU SIMION 
>— șeful Secției de învățămînt 
al Sfatului popular al orașului 
Petroșani, referindu-se la în
trebarea noastră a subliniat i 
Fără îndoială că munca cu 
familia și cu fiecare elev în 
parte va da rezultate. Raza 
activității cadrelor didactice 
trebuie s-o constituie însă ri
dicarea nivelului muncii pro
fesionale. In această direcție 
șecția a dat indicațiile nece
sare, în cadrul ședințelor cu 
directorii. S-a precizat că țn 
fiecare școală trebuie șă 
se pună mai mare ac
cent pe pregătirea temei
nică a lecțiilor, pe folosi
rea unui material didactic bo
gat și adecvat. In clasele un
de profesorii predau lecții in
teresante, atractive care stîr- 
nesc interesul elevilor, rezulta
tele la învățătură sînt evi
dente. în munca lor cadrele

*
J

didactice trebuie să țină sea
ma de realitatea existentă, ei 
trebuie să-l învețe pe elevi 
cum să lucreze cu manualul, 
cum . să-și facă notițe, con
specte etc. La obiecte cum 
sînt chimia, fizica, accentul 
preponderent trebuie să cadă 
asupra lecțiilor demonstrative, 
care contribuie la înțelege
rea cunoștințelor predate.

Urihărind îmbunătățirea si
tuației la învățătură, secția a 
indicat cadrelor didactice să 
acorde o atenție deosebită no
tării elevilor care trebuie să 
fie făcută în mod ritmic pen
tru că numai astfel se poate 
urmări gradul de însușire a 
cunoștințelor. Cu regret tre- 
buie să spunem însă că, a- 
ceastă indicație nu se respec
tă încă în toate școlile.

In timpul care a mai ră
mas pînă la încheierea pri
mului trimestru elevii mai 
slabi Iși pot îmbunătăți situa
ția la învățătură dacă toate 
forțele sînt îndreptate în a- 
ceastă direcție. In scopul ară
tat iată ce trebuie făcut: tre
buie intensificată activitatea 
didactică, întărită și lărgită 
colaborarea cu organizațiile 
U.T.C. și de pionieri dih școli. 
De asemenea, cadrele didacti
ce sînt chemate să nu precu
pețească nici un efort pentru 
ridicarea nivelului lor ideolo
gic, profesional și metodic, 
premize care vor duce la Obți
nerea rezultatelor scontate la 
învățătură.

Peste 170 de elevi dia cla
sele a IX-a și a X-a de la li
ceul din Petrila au făcut de 
curînd vizite organizate in u- 
nele întreprinderi din orașul 
Petroșani. Aceste vizite au a- 
vut drept scop de a face cu
noscut elevilor modul cum se 
aplica in practica unele cu
noștințe teoretice pe care 
le-au acumulat în orele 
curs, de a-i familiariza cu 
nele procedee tehnologice, 
a-i orienta spre viitoarele 
profesii.

Elevii au vizitat unitățile: 
U.R.U.M.P., I.R.T.A. și l.C.O. 
Petroșani, fiind primiți peste 
tot cu plăcere, dîndu-li-se ex
plicații prețioase, lnvățind în 
felul acesta multe lucruri fo
lositoare. Discutind cu maiștri 
și muncitori cu o bună pregă
tire profesională, elevii
putut nota In caietele lor u- 
nele noțiuni practice impor
tante care să-i ajute la Înțe
legerea mai profundă a unor 
noțiuni teoretice ce se predau 
Ia disciplinele pe care le iac | 
ia școală. La U.R.U.M.P. elevii 
au urmărit fluxul 
din halele de 
văzut drumul 
curge materia 
produsul 
și l.C.O. 
cu fazele 
tobuzelor

Impărțiți fn grupe pe clase 
și coordonați de cadre didac
tice, elevii au învățat în a- 
ceste vizite multe lucruri fru
moase, interesante, utile.

Pentru modul în care con
ducerile celor trei întreprin
deri au sprijinit vizitele ele
vilor, direcțiunea Liceului din 
Petrila Ie aduce multe mulțu
miri.

ei 
de 
u- 
de 
lot

și-au

tehnologic 
turnatorie, au 

pe care-1 par- 
primâ pină la 
iar la I.R.T.A.finit,

au /acut cunoștintd 
de reparație ale au- 
șl autocamioanelor.

I. TESCAN 
corespondent

M. CHIOREANU

Printr-o muncă metodică -
la formarea personalității multilaterale a copilului

Pe lingă realizări certe, obținute 
în anul școlar trecut, la Liceul din 
Vulcan au existat șl unele lipsuri, 
care au făcut ca activitatea să nu 
fie dintre cele mai bune. Astfel, in 
planificarea anuală a materiei, u- 
nele cadre didactice n-au ținut 
seama de resoartele metodice din 
planul general de muncă al școlii, 
referatele și activitățile practice 
(lecții deschise, interasistențe etc.) 
n-au reflectat necesitățile concrete 
ale școlii, iar munca educativă nu 
a avut un caracter preventiv, pro
filactic, ci mai mult unul „terapeu
tic". Toate aceste lipsuri au fost 
semnalate și, pe parcurs, înlătu
rate.

In acest an situația s-a schim
bat. Рё baza experienței din anul 
școlar anterior, comisiile metodice 
și-au organizat mai bine activita
tea, potrivit planului general de 
muncă al școlii, și-au stabilit să 
urmărească îndeplinirea următoa-
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relor sarcini mai importante: îm
bunătățirea procesului instructiv- 
educativ în condițiile concrete ale 
școlii noastre, perfecționarea me
todelor de predare, coordonarea 
activității extrașcolare a elevilor.

Cadrele noastre didactice se vor 
preocupa în permanență de ridica
rea calității lecțiilor, de formarea 
la elevi a unor juste deprinderi de 
muncă intelectuală, de modul cum 
aceștia își însușesc cunoștințele 
predate. In planurile de activitate 
ale comisiilor metodice au fost pre
văzute diferite referate, care vor 
contribui la îmbunătățirea proce
sului de învățămînt, a muncii ca
drelor didactice și a rezultatelor 
la învățătură ale elevilor. Aș vrea 
să dau doar cîteva titluri de refe
rate, pe comisii metodice. încep cu 
referatele „Folosirea mijloacelor 
audio-vizuale In stimularea gustu
lui pentru lectură al elevilor In a- 
fara clasei" și „Dezvoltarea expri
mării corecte și expresive prin lec
ții de gramatică la clasa a IX-a" 
care aparțin comisiei metodice de 
umanistică — responsabil Antoce 
Maria. Comisia metodică de mate
matică, al cărei responsabil este 
Bîldea Alexandru, va expune, prin
tre altele, referatele: „Dezvoltarea 
gîndirii matematice la elevi prin 
lecții de algebră" și „Formarea la 
elevi a deprinderilor de rezolvare 
a problemelor". „Aplicarea In 
școală a mijloacelor audio-vizuale 
moderne în predarea lecțiilor de 
fizică și chimie" și „Cunoașterea 
și înțelegerea fenomenelor fizice 
și chimice pe baza experiențelor" 
sînt titlurile referatelor pe care le 
va prezenta comisia metodică de 
fizică și chimie, de care răspunde 
Munțșnnu Vasile. La rîndul său, co
misia metodică ă diriginților și-a 
inclus în planul de muncă refera
te ca; .^Studierea și cunoașterea 
particularităților de vîrstă ale ele
vilor", iar comisiile metodice de 
limbi străine (responsabil Golgoțiu 
Elena) și de științe naturale-geo-

grafie, condusă de Filip Elisabeta, 
vor expune, de asemenea, 
referate axate pe teme 
materiilor respective.

Toate acestea, ca și 
chise, schimburile de 
intre cadre didactice, 
țele la ore, au făcut 
cum, să obținem unele 
bune. Și in continuare, aceste ac
tivități se vor organiza creator, ur- 
mărindu-se generalizarea experien
ței pozitive a unor cadre didacti
ce, stadiul zilnic de pregătire a 
elevilor, cu recomandarea studiu
lui individual, creșterea răspunde
rii morale a fiecărui învățător și 
profesor, respectarea cu strictețe a 
programului școlar, a orarului și 
a planificării materiei.

In atenția comisiilor metodice 
va Sta și stimularea activității ex- 
trașcolare a elevilor (organizarea 
unor excursii, simpozioane, mani
festări sportive, cercuri pe mațe- 
rli), fructificînd astfel aptitudinile 
elevilor, dar creîndu-le totodată 
timp de Învățătură și odihnă.

Ca sarcină permanentă a comi
siilor metodice rămîne însă forma
rea la elevi a deprinderilor de 
muncă intelectuală. Prin această 
vastă acțiune se va urmări: dez
voltarea gîndirii, continuitatea în 
însușirea materiei predate, memo
rarea conștientă a cunoștințelor si 
folosirea acestora In practică, sti
mularea lecturii particulare și a 
studiului individual etc. Aplicate 
cu justețe și chibzuință, toate a- 
cestea vor duce la formarea per
sonalității multilaterale a copilu
lui •— obiectiv fundamental pe 
tărlm instructiv-educattv al. ce
lui de-al IX-lea Congres al parti
dului Comunist Român. Aceasta fi- 
lndu-ne deci ndblla sarcină — de 
instructori șl educatori — ti mun
cim cu hotlrlre pentru ducerea ei 
cu succes la îndeplinire.

unele
majore ale

lecțiile des-- - 
experiență 

interasisten- 
ca, pină a- 

rezultate

ANTOCE GIIEORGHE 
directorul Liceului din Vulcan
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generală de dare de 
alegeri a comuniștilor 
V al minei Lupeni a 
anul acesta un 
trece în revistă

Puii 
fru-

Adunarea 
seamă și 
din. sectorul 
constituit și 
prilej de a
moașele realizări obținute în mun
că de către acest harnic colectiv.

In atenția organizației noastre, a 
comuniștilor a stat mobilizarea în
tregului colectiv la îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de producție. In 
perioada analizată, 
bază a dezbătut 
în adunările ge
nerale cele mai 
arzătoare proble
me care au stat 
în fața colectivu
lui cum ar fi: ca
litatea producției, 
aportul secției electromecanice în 
sprijinul brigăzilor de mineri, res
pectarea N.T.S.-ului, s-a analizat mo
dul cum s-a îndeplinit planul de 
producție, planul M.T.O.

Indeplimndu-și rolul de conducă
tor politic, organizația de bază, co
muniștii au contribuit la extragerea 
peste plan, In perioada ianuarie — 
octombrie, a unui piua de 16422 to
ne , de cărbune. La acest succes 
și-au adus contribuția brigăzile 
frontaliștilor Petre Constantin, 
Ghioancă Sabin, Ghloancă loan, și 
cele de la pregătiri conduse de 
Butnaru Victor, Vlad Dumitru, Ol
teanu Alexandru, Onișor Nicolae și 
altele. La prețul de cost s-a realizat 
e economie de peste 3 lei pe tona 
de cărbune extrasă, iar la producti
vitatea muncii s-a obținut o crește
re de 56 kg cărbune pe post.

In cuvîntul lor, comuniștii
scos la Iveală și lipsurile manifesta
te criticînd abaterile de la N.T.S. 
săvîrșite de unii tovarăși, au venit 
cu propunerea de a se extinde po- 
direa cu plasă de sîrmă, care s-a 
dovedit mai practică și mai econo
mică. S-a propus ca la fixarea stîlpi- 
lor hidraulici să se pună scîndură 
sau alt material, pentru ca schim
bul de răpire să nu piardă timp și 
să nu depună efort suplimentar pen
tru scoaterea lor din plasa ruptă.

Comuniștii organizației au remar
cat preocuparea conducerii exploată
rii pentru introducerea tehnicii noi, 
arătînd că în abatajul frontal 3

organizația de

ESENȚIALUL
Est s-a introdus armarea cu stilpi 
hidraulici, armare în consolă șl 
crater blindat, utilaje care au dat 
rezultate bune ușurlnd munca mine
rilor.

Din discuțiile purtate de comu
niști au reieșit și unele greutăți pe 
care le întîmpină brigăzile miniere. 
S-a arătat, bunăoară, că se 
simțită lipsa vagonetelor goale 
maivorbind de 
fecte la care

Alegeri 
în organizațiile 

de partid

au

(Utmate din pag. l-a)

nici o 
în ul- 

mai fi 
un lu-

lectivul sectorului II nu 
a avut rebutată 
tonă de cărbune 
timele luni. Ar 
de adăugat însă
cru important: La E. M. 
Aninoasa, ori de cîte 
ori este cazul, piatra 
din cărbune este aleasă 
și la suprafață. In acest 
scop s-a montat o ban
dă de claubaj în incin
ta exploatării.

Aprovizlonare 
ritmică 
și organizare bună 
a muncii

Eficiența măsurilor a- 
mintite în privința ale
gerii șistului în abataje 
depiilde în mod hotărî-

NOTA Oameni

(Uimaie din pag. 1-a)

Lăcătușii fci '«men 
Tiberiu și Arde
lean Vasile de la 
sectorul VIII al 
minei Petrila se 
bucură pe drept 
cuvint de aprecie
rea colegilor. Mo
tivul ? Calitatea și 
operativitatea cu 
care execută lu
crările încredin
țate.

fape
ne- 
de- 
au 
A-

multe vagonete 
cad roțile ori 
cutiile sparte, 
ceste deficiențe 
constituie piedici 
serioase în calea 
aprovizionării. Po
sibilități de apro
vizionare cu goale 
sînt.

în ziua

le

Acest lu
de 1 nolem- 
transpprt a 

față cerințe-

cru a reieșit și 
brie, cînd sectorul de 
dovedit că poate face 
lor sectorului nostru. In această zi
am primit goale suficiente și secto
rul a dat peste plan cărbune mult.

Colectivul sectorului V în frunte 
cu comuniștii, este holărît să obțină 
noi succese spre a încheia anul 
1965 cu sarcinile de plan îndeplinite 
înainte de termen creînd totodată 
premize pentru traducerea în viață 
a sarcinilor ce revin minerilor din 
Directivele Congresului al IX-lea al 
P.G.R.

In vederea îndeplinirii sarcinilor 
sporite cele revin, comuniștii din 
sector și-au preconizat printre altele 
să mobilizeze întregul colectiv la 
extinderea podirii cu plasă, aprovi
zionarea ritmică cu goale la ori
zontul 480, urgentarea lucrărilor de 
deschidere la orizontul 440 — de 
care depinde producția viitoare a 
sectorului — alegerea șistului vizi
bil la locul de muncă, instruirea 
personalului spre a stăpîni tehnica 
nouă și a respecta normele de tehnica 
securității. Infăptuindu-se aceste 
măsuri, prin voința și contribuția 
întregului colectiv în frunte cu co
muniștii, sectorul V Lupeni va ob
ține în viitor noi succese în între
cerea socialistă pentru mai mult 
cărbune și de mai bună calitate.

FURDUI PETRO 
sectorul V E. M, Lupeni

Așa gospodari, 
mai rar !
Pregătirile de iarnă stau fu a- 

tenția colectivelor de întreprinderi, 
pentru a putea face față greutăților 
aduse de anotimpul nefavorabil.

Gospodarii de la mina Uricani, 
nu manifestă însă asemenea preocu
pări, La puțuri de exemplu, incinta 
exploatării arată... cum nu ar trebui 
să fie I Materiale împrăștiate peste 
tot, fier vechi risipit prin diverse 
colțuri, utilaje rămase acolo unde 
au fost aruncate la descărcare. Cît 
despre drumuri de acces pregătite 
adecvat încît să nu existe pericol 
de înzăpezire, înnoroire — nici vor
bă I Și alte asemenea lucrări gos
podărești de sezon au rămas neexe
cutate în incinta puțurilor de la 
mina Uricani. Probabil că vor fi fă
cute Ia primăvară. N-ar fi de mirare 
cu așa gospodari.

MIHAI ȘTEFAN

tru, Stan Emil și Olteanu Va* 
sile din brigada lui Avasiloaie 
de la circuitul de bârită. Să- 
lăjan Alexandru de la circul* 
tul zețaj conduce o brigadă de 
22 de preparatori.

— Ai mei — spunea șeful 
brigăzii, sînt, fără excepție, ti* 
neri. De altfel însăși uzina 
s-ar putea numi o uzină a ti* 
nereții. N-aș putea face evi* 
dențieri separate pentru că toți 
învață. învață să stăpînească 
complicatul proces modem al 
preparării cărbunelui. Și înva* 
ță bine I

pasiuni
întrerupt procesul tehnologic. 
Fiecare utilaj are un simboL 
Oricare tehnician, electrician, 
lăcătuș din uzină cunoaște 
după aceste simboluri locul 
unde se află utilajele. E o ce* 
rință absolută a automatizării. 
Sunetul de sirenă, u-uuu, •— 
u-uuu, declanșat din sala И- 
niștită li comandă, îi averii* 
zează, Ii dirijează pe toți. Su
netul e completat de vocea o* 
peratorului. „Glasul" avertizor 
al sirenei e parcă glasul gin* 
dirii omenești.

numai cărbune de bună
tor de aprovizionarea 
ritmică cu materiale și 
de organizarea bună a 
muncii in brigăzi. Ce 
s-a întreprins în acest 
scop ? înaintea începerii 
fiecărei luni s-au întoc
mit, în funcție de volu
mul și specificul lucră
rilor, tabele cu necesa
rul de materiale pe sec
toare și brigăzi. Acest 
lucru a făcut posibil ca 
materialele să fie mai 
bine dirijate spre locu
rile de muncă. Au fost 
create și stocuri tampon 
de materiale. De aseme
nea, s-a asigurat desfă
șurarea în condiții opti
me a transportului. Li
niile ferate fiind bine 
întreținute, căderile de 
vagoneți au fost reduse 
substanțial.

In aproape toate bri
găzile munca a fost ast-

fel organizată încît o- 
perațitie să se execute 
suprapus. In brigada 
condusă de David Ioan, 
după pușcare, concomi
tent cu operația de în
cărcare, o parte din 
muncitori fac asigura
rea locului de muncă, 
alții copturesc și pre
gătesc materialul lemnos 
pentru susținere. In a- 
cest fel se creează timp 
suficient și pentru ale
gerea șistului din căr
bune. Așa se organizea
ză munca și în alte bri
găzi.

Agitație vizuală 
corespunzătoare

De cum intri pe poar
ta minei atenția îți este 
atrasă de o pancartă pe 
care este scris angaja-

PROGRAM DE RADIO
13 noiembrie

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece și jocuri popu
lare, 6,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteo-rutier, 6,22 Melodii 
populare interpretate de orches
tra Casei de cultură din Orăștie,
6.30 Anunțuri și muzică, 6,45 Sa
lut voios de pionier, 7,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteo-rutier; 
7,18 Piese distractive de estradă; 
8,00 Sumarul presei; 8,08 Cîntă 
orchestra de muzică populară 
„Doina Banatului" din Caransebeș;
8.30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului: Coli
tele; 9,35 Muzică din opere,- 10,00 
Buletin de știri; 10,05 Dansuri de 
estradă; 10,30 Roza vînturilor,- 
11,00 Pagini din muzica de balet,-
11.30 Melodii populare,- 12,00 Bu
letin de știrb Buletin meteorolo
gic; 12,13 Din viața muzicală a

orașelor patriei: Arad; 12,45 Re
vista revistele! economice,- 13,00 
Suită din melodiile Iul Primi; 13,30 
Pentru fiecare cîte o melodie; 
14,00 Buletin de știri. Buletin me
teo-rutier; 14,08 Din cîntecele Si 
dansurile popoarelor,- 15,00 Muzi
că de estradă interpretată de for
mațiile lancy KorOssy și Eddie 
Barclay,- 15,30 Simfonia I de Paul 
Constantinescu,- 16,00 Radiojurnal. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,30 
Emisiune muzicală de la Mosco
va; 17,00 Piese de mare populari
tate interpretate de violonistul 
Henryk Szaryng; 17,15 Radlosim- 
pozion: Rolul și evoluția funcți
ilor statului socialist; 17,35 Melo
dii de dragoste; 18,00 Buletin de 
știri; 18,03 In jurul globului; 18,30 
Jocuri de pe la noi; 18,55 Două
zeci de minute cu Constantin Dră-

calitate
mentul minerilor de a 
livra beneficiarilor nu
mai cărbune de bună 
calitate. In incinta ex
ploatării întîlnești și 
alte pancarte și panouri 
sugestive care mobili
zează minerii de a tri
mite Ia suprafață numai 
cărbune de bună calita
te. Există apoi un gra
fic și o vitrină a calită
ții unde sînt afișate zil
nic brigăzile care au ob
ținut cele mai frumoase 
realizări în ceea ce pri
vește calitatea cărbune
lui, cît și cele care au 
dat rebut. Toate aceste 
măsuri au dus și vor 
duce și pe mai departe 
Ia obținerea unor succe
se de seamă în ceea ce 
privește îmbunătățirea 
calității cărbunelui brut 
extras de minerii anino- 
seni.

In fața tabloului de coman
dă, un om e numai ochi. Aici 
e creierul uriașului bondar. 
Operatorul de serviciu — Brln- 
dușoiu Gheorghe —• urmăreș
te de la pupitrul de comandă 
„ochii" roșii, galbeni și verzi 
care se aprind, se sting sau 
pflpîie pe tablou. Ochii au aici 
mult de lucru. Operatorul vor
bește, dă explicații, dar cu pri
virea e mereu Ia tablou.

— Aici se cere atenție me
reu Încordată. Un moment de 
neatenție, și un agregat sau o 
întreagă linie tehnologică poa
te fi scoasă din funcție. Nu 
ni s-a întîmplat niciodată a- 
cest lucru dar... paza bună 
trece primejdia rea.

Din sala aceasta liniștită se 
pornește și se oprește între
gul complex de instalații, a- 
gregate, mecanisme. De aici 
se trimit oamenii cu exactita
te matematică, prin vorbire 
directă, Ia utilajul unde s-a

De le efect Înspre сші
Spuneam că au fost aduse 

îmbunătățiri procesului tehno* 
logic de preparare. Sînt mulț! 
cei care, de la intrarea parțfa* 
lă fn funcție 
și-au încercat 
creator. In doi ani de zile au 
fost prezentate cabinetului teh
nic un număr de 193 propu
neri de inovații și raționali
zări. La 4 muncitori și tehni
cieni revin 3 propuneri. Dintre 
acestea, un număr de 82 au 
fost deja aplicate cu succes în 
producție realizindu-se de pe 
urma lor economii post-calcu- 
late de peste 120 000 lei. Al
tele sînt în studiu sau în fază 
de prototip. Efectul acestui 
flux de creație l-am văzut la 
începutul reportajului.

Se făcuse tîrziu. Treburi di
ferite ne mînau spre alte des
tinații. Am părăsit uzina nu 
fără părere de rău, dar CU 
promisiunea de a mai reveni. 
Pentru că înspre oamenii stă- 
pfniți de pasiuni te simți întot
deauna atras ca de un mag
net irezistibil.

a preparațîed, 
aici spiritul

ghici; 19,15 Sport,- 19,30,0 melo
die pe adresa dumneavoastră,- 
20,00 Radiogazeta de seară; 20,30 
Noutatea zilei: Buck Owens; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Program de romanțe,- 21,15 Radu 
Șerban și cîntecele sale,- 21,30 
Meridiane, melodii — muzică de 
dans; 22,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 22,15 O voce 
nemuritoare: Enrico Caruso; 22,30 
Muzică de dans,- 23,30 Canțonete; 
23,50 Buletin de știri,

PROGRAMUL II. 7,30 Radiojur
nal. Buletin meteo-rutier; 8,00 
Scene din opera „Faust" de Gou*. 
nod; 8,30 Din cele mâi cunoscute 
melodii populare,- 9,00 Buletin de 
știri; 9,30 Estrada melodiilor,- 
10,00 Cîntăm patria iubită,- 10,30 
Drag mi-e cîntecul și jocul; 11,00 
Buletin de știri. Buletin meteoro
logic; 11,10 Fragmente din opere
ta „Neapole sub sărutul focului"; 
f!,30 Colegi de Jîceu, 12,00 Mu
zică ușoară,- 12,30 . Interpret! al

muzicii populare: Eugenia Frun
ză, Dumitru Sopon șl Ion Lăcea- 
nu; 13,00 Buletin de știri; 13,08 
Avancronica muzicii la radio; 
14,30 Voci ascultate cu plăcere; 
Margareta Pîslaru, Bobby Winton, 
Margareta Nicolova,- 15,00 Radio
jurnal. Buletin meteo-rutier; 15,30 
Itinerar folcloric pe plaiuri mol
dovene; 16,00 O înregistrare ofe
rită de Radioteleviziunea din Pra- 
ga; 16,30 De ce? De unde? De 
cînd?; 16,50 Valsuri; 17,00 Radio
jurnal. Sport. Buletin meteorolo
gic,- 17,30 Interprețn dumneavoas
tră preferați: Maria Lătărețu, Ion 
Cristoreanu, Nelu Huțu, Iosif Milu 
și Marcel Budală; 18,00 Varietăți 
muzicale; 19,00 Buletin de știri; 
19,05 Tinerețe, voioșie, dans,- 19,30 
Ediție radiofonică Liviu Re- 
breanu; 19,50 Vă Invită la dans 
orchestrele; George Jouvin, Jose 
Privșek, Carl Stewehs, Werner 
MOller și orchestra de estradă a 
Radloteleviziunli; 20,30 Melodii de

altădată interpretate de Mia Brafa 
și Petre Alexandru (noi înregis
trări); 21,00 Radiojurnal. Sport. 
Buletin meteorologic; 21,45 Mic 
dicționar de muzică ușoară (lite
rele N și O); 22,45 Sergiu Mala* 
gamba și orchestra sa; 23,00 Bu
letin de știri. Sport; 23,10 Din 
creația mozartiană; 23,50 Dansați 
în ritmul preferat; 0,50 Buletin de 
știri; 0,55 Din nou muzică de damt; 
1,50 Buletin de știri. - ж

Cinematografe
13 noiembrie

Petroșani —- 9 Noiembrie; Run
da 8,- Republica: CâTambol; Petri* 
Ia; Viață ușoară; Lottea: Rotau* 
lus șl Remus; VtUcan: Sambe; 
Crividla: Teama; Paroșeni; Pe 
urmele lui Ahmed; Lupeni: Un 
cartof, doi cartofi; Bărbătenl: 
Șeful,
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tai Smith a proclamat
in mod unilateral independenta Rhodesiei

MM Ratu a Iwtiai a aindai 
tilal ft Mui nulii оіі*гііі

LONDRA 11 — Corespondentul 
Agerpres Liviu Rodescu, tran
smite :

După 18 luni de tratative in
fructuoase, premierul guvernului 
rasist al Rhodesiei de sud, Ian 
Stnith, a proclamat joi, in mod 
unilateral, independența țării. Po
trivit știrilor sosite la Londra, gu
vernatorul general al Rhodesiei, 
Humphrey Gibbs, a declarat că ho- 
tărîrea lui Smith este ilegală, ce
rînd guvernului rhodesian să de
misioneze. Guvernul Smith, a a- 
riunțat, în același timp, că minis
trul informațiilor este investit cu 
puteri speciale de cenzură. Nici o 
informație, articol, fotografie nu 
poate fi imprimată sau difuzată, 
fără acordul prealabil al oficiului 
cenzurei. Guvernul Smith a pro
mulgat o nouă constituție analogă 
cu cea din 1961 cu singura deose
bire că în locul guvernatorului es
te numită o persoană care are 
funcția de administrator al guver
nului. Acesta va fi, fie un guver
nator general numit de regina An
gliei cu asentimentul guvernului 
rhodesian, fie, dacă regina nu a 
procedat la această numire în ter
men de 15 zile un regent numit de 
guvernul rhodesian.

După anunțarea hotărîrii ■ lui 
Smith a avut loc o ședință a ca
binetului britanic prezidată de pri
mul ministru Wilson. El a prezidat 
apoi o scurtă reuniune a comite
tului guvernamental al apărării și 
al- afacerilor externe. Imediat du
pă ■ aceea, a fost convocată, în 
ședință extraordinară, Camera Co
munelor, în cadrul căreia Wilson a 
anunțat măsurile economice luate 
împotriva guvernului Smith, ca 
urmare a declarației unilaterale a 
acestuia. înaltul comisar rhodesian 
în Marea Britanie a fost invitat în 
mod oficial să părăsească terito
riul Marii Britanii. Din ordinul re
ginei Elisabeta, întregul guvern 
Smith a fost demis din funcțiile 
șale. Primul ministru britanic a 
lanșat un apel tuturor cetățenilor 
britanici care șe află în Rhode
sia să respecte legea britanică. 
Guvernul britanic condamnă de
clararea unilaterală a independen
tei Rhodesiei si o consideră fără 
efect. El arată că orice persoană 
implicată în acest act este vino
vată de trădare. Guvernele țărilor 
care fac parte din Commonwealth 
au fost invitate de Marea Britanie 
să nu mai întrețină nici un fel de 
relații cu autoritățile din Rhode
sia. Au fost interzise exporturile 
de arme și orice fel de produse 
britanice, în Rhodesia. Rhodesia a 
fost exclusă din zona lirei sterli
ne și din sistemul tarifar preferen
țial, al Commonwealthului.

La sfîrșitul ședinței președintele 
Camerei Comunelor a anunțat că 
guvernul Wilson va cere luni să 
1 se acorde depline puteri în ce 
privește Rhodesia.

Se știe că Adunarea Generală a 
O.N.U. a votat deja o rezoluție, în 
care se cere luarea de măsuri mi
litare împotriva Rhodesiei. Hotă- 
rîrea de săptămîna trecută a gu
vernului Wilson, de a nu aplica

O nouă întrerupere 
de curent la New York

NEW, YORK 11 (Agerpres).
Miercuri seara s-a înregistrat o 

nouă „pană1* de curent electric în 
statul New York. De data aceasta, 
nouă orașe au fost lipsite de curent 
electric timp de 19 minute. După 
cum a declarat purtătorul de cuvînt 
al companiei locale de electricitate, 
această întrerupere a fost cauzată 
de supraîncărcarea rețelei. Răspun- 
zînd apelului adresat de primarul 
orașului New York de a se face 
economie de curent electric, cine
matografele nu și-au mai aprins 
firmele luminoase, iar majoritatea 
firmelor publicitare au fost stinse. 

sancțiuni militare Rhodesiei, arată 
agenția France Presse, a provocat 
neliniște în rindul unor țări mem
bre ale Commonwealthului. Preșe
dintele Ghanei, Nkrumah, a ame
nințat că dacă Anglia nu va ac
ționa, țara sa se va retrage din 
comunitatea britanică. După cum 
se știe, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, după convorbirile de la Sa
lisbury, Wilson s-a oprit la Ac
era și Lagos pentru a convinge pe 
liderii celor două țări africane să 
nu întreprindă măsuri militare îm
potriva Rhodesiei. Agențiile de 
presă precizează că unele țări a- 
fricane s-aU arătat gata să trimi
tă trupe în Rhodesia.

Marea Britanie a cerut convo
carea de urgență a Consiliului de 
Securitate care să dezbată situa
ția creată prin declararea unilate
rală a independentei de către gu
vernul Smith. Pentru aceasta, mi
nistrul de externe, Michael Ste
wart, a plecat Ia New York pen
tru a expune punctul de vedere 
al guvernului său în această pro
blemă.

Proclamarea unilaterală a inde
pendenței intervine după 48 de ani 
de la data cînd această tară a 
primit un statut de colonie. Pînă 
la sfîrșitul anului 1963, Rhodesia 
făcea parte din Federația Rhode
siei și Nyassalandului, care în 
1964 au căpătat independenta, de- 
venid republicile Malawi și Zam
bia. De atunci, Rhodesia are o 
constituție care îi asigură în mare 
măsură autonomia, Marea Britanie 
păstrînd totuși controlul în do
meniul apărării și al afacerilor 
externe. Economia Rhodesiei de
pinde într-o măsură considerabilă^ 
de culturile sale de tutun, care 
reprezintă aproximativ jumătate 
din producția sa agricolă, și con
stituie, în același timp, unul din 
principalele produse de export. Ea 
posedă, de asemnea, bogății mi
niere.

NICOSIA

Continua convorbirile în vederea 
înlăturării tensiunii din Famagusta

NICOSIA 11 (Agerpres).
La Nicosia au continuat joi 

convorbirile dintre comandantul 
forțelor O.N.U. din Cipru, gene
ralul Thimaya, și reprezentantul 
special al lui U Thănt, Carlos Ber- 
nardes, cu președintele Makarios 
și vicepreședintele Kuciuk pentru 
a se pune capăt stării de tensiune 
din Famagusta. Ei au avut apoi 
întrevederi și cu reprezentanții 
diplomatici ai Turciei, Statelor 
Unite și Angliei la Nicosia.

In cursul întrevederilor s-a fă
cut propunerea de a se crea la

ф CAIRO. — Forțele Frontului 
de Eliberare Națională din teritori
ile ocupate ale Arabiei de sud au 
lansat un puternic atac împotriva 
unei unități britanice în regiunea 
El Tannan, .provocîndu-i pierderi 
grele, relatează agenția M.E.N.

♦ ANKARA. — In cadrul ma
nevrelor N.A.T.O., denumite „Ex
presul de Răsărit", miercuri a avut 
Ioc o operațiune de transport și 
parașutare la care au luat parte 
peste 3 000 de soldați și ofițeri a- 
mericani, britanici, belgieni, vest- 
germani și italieni. Aceste trupe 
s-au alăturat contingentelor turcești 
cu un efectiv de 15 000 de oameni 
care participă Ia manevrele aminti
te în regiunea Diyaribakir din 
Turcia răsăriteană. Operațiunea s-a 
soldat cu opt răniți.

♦ MONTEVIDEO. — Funcționa
rii de stat din Uruguay au decla
rat o grevă de două zile cerînd 
majorarea salariilor. La această gre

ANKARA 11 (Agerpres).
Joi s-a întrunit la Ankara Adu

narea Națională a Turciei pentru 
a aproba programul de politică in
ternă și externă și a acorda vo
tul de învestitură noului guvern, 
condus de primul ministru Su
leyman Demirel.

In cursul ședinței, primul mi
nistru a expus programul guver
namental în care a abordat prin
cipalele linii ale politicii guver
nului în domeniul intern și ex
tern. Pe plan intern programul 
prevede în principal stabilitatea 
economică, pe baza sprijinirii în
treprinderilor particulare și a încu
rajării investițiilor străine în e- 
conomia Turciei.

In domeniul extern, după cum 
constată agenția Associated Press, 
între prevederile programului nou-

Navă comercială chineză 
atacată de un avion militar 
american

PEKIN 11 (Agerpres).
După cum anunță agenția China 

Nouă, la 31 octombrie un avion 
militar american a atacat o navă 
comercială chineză. In acea zi, 
nava „Nanhai 146", . care părăsise 
uri port din sudul Ghinei, se în
drepta spre coasta R. D. Vietnam, 
cînd, la sud de insula Hon Son 
Den, a fost mitraliată de un avion 
militar apartinînd Statelor Unite. 
China Nouă menționează că a- 
ceastă acțiune de provocare mili
tară urmează unei serii de inciden
te în lunile iunie, iulie și august 
anul acesta, cînd avioane și 
nave de război americane au 
atacat nave de pescuit și nave 
comerciale aparținînd R. P. Chi
neze, și „reprezintă o violare fla
grantă a normelor de drept inter
național, o încălcare deliberată a 
dreptului Chinei de a efectua na
vigația în scopuri comerciale".

Famagusta o zonă demilitarizată 
rezervată soldaților din cadrul 
forțelor O.N.U. Se apreciază că 
acest proiect ar reprezenta singu
ra cale spre o restabilire a unei 
situații la Famagusta.

Dar, atît ciprioții turci cît și 
ciprioții greci continuă să se opu
nă proiectului amintit. Ziarele ci
priote „Mahi" și „Patris” subli
niau că crearea unei zone demi
litarizate la Famagusta echivalează 
cu „crearea unei noi linii verzi 
similare celei existente Ia Nico
sia".

vă s-au alăturat aproape 100 000 de 
lucrători de la Ministerul de Ex
terne, Ministerul de Interne, Mi
nisterul Apărării și ai instituțiilor 
judecătorești. De asemenea, sînt 
în grevă lucrătorii ce deservesc 
transportul în comun, cerînd achi
tarea salariilor pe luna trecută.

♦ NEW YORK. — Tînărul ame
rican, Roger la Porte, care la 9 no

ÎN CÎTEVA RINPURI
iembrie și-a dat foc în fața Pala
tului Națiunilor Unite din New 
York, în semn de protest împotri
va războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam, a încetat din viață mier
curi după-amiază Ia spitalul unde 
a fost internat.

♦ OTTAWA. — Consiliul de 
Miniștri al Canadei s-a reunit mier
curi, pentru prima oară de la ale

lui guvern și principalele linii ur
mate de vechiul guvern, nu există 
diferențe remarcabile. Astfel, noul 
program se pronunță pentru con
tinuarea cooperării politice și mi
litare a Turciei cu aliații occiden
tali, dar și pentru depunerea de 
eforturi în vederea dezvoltării re
lațiilor și cu alte state,- în special 
cu țările vecine. In problema ci
priotă guvernul intenționează să 
acționeze mai ferm în vederea gă
sirii unei soluții.

Adunarea Națională a acordat 
votul de învestitură noului guvern 
cu 252 de voturi pentru, 172 con
tra și 12 abțineri. împotriva gu
vernului au votat reprezentanții 
Partidului republican al poporului, 
ai Partidului muncitoresc și ai Par
tidului națiunii.

Cresc îndoielile privind oportunitatea 
ținerii conferinței O.S.A.

BUENOS AIRES 11 (Agerpres).
Corespondentul din Buenos Aires 

al agenției D.P.A. relatează că de
centele incidente de frontieră din
tre Chile și Argentina au făcut să 
crească îndoielile privind oportu
nitatea tinerii, în prezent, a con
ferinței extraordinare a O.S.A. de 
la Rio de Janeiro. Potrivit co
respondentului, cu loate că minis
trul de externe al Mexicului, An
tonio Carillo Flores, care se află 
în prezent în Argentina, a decla
rat că proiectata conferință va 
avea loc, hotărîrea Venezuelei de

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 11 (Agerpres).
Forțele patriotice sud-vietnameze 

și-au intensificat activitatea în ul
timele 24 de ore în delta fluviu
lui Mekong. O unitate guverna
mentală, care se îndrepta spre un 
post atacat de patrioți în provin
cia Kien Giang, a căzut într-o 
ambuscadă, suferind pierderi gre
le. Totodată, unitățile Frontului 
national de eliberare au atacat un 
alt post al trupelor saigoneze și 
l-au ocupat.

Deși luptele din zona capitalei 
sud-vietnameze nu mai cunosc a- 
ceeași intensitate ca la sfîrșitul 
săptămînii trecute, agențiile de 
presă semnalează că unitățile 
F.N.E. își fac simțită prezenta, fo
losind tactica atacului prin sur- 

gerile din 8 noiembrie, sub con
ducerea primului ministru Lester 
Pearson. Se așteaptă ca în următoa
rele cîteva zile primul ministru să 
anunțe remanierea cabinetului său.

♦ BONN — Președintele grupu
lui parlamentar al partidului Uniu
nea creștin democrată în Bundes
tag, Rainer Barzel, a părăsit Bon- 
n-ul plecînd într-o vizită de două 

zile în Izrael. El va avea o serie 
de întrevederi cu ministrul de ex
terne Golda Meir și cu alte perso
nalități izraeliene asupra unor as
pecte ale relațiilor dintre cele două 
țări.

♦ CAIRO. — Președintele Re
publicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, a semnat un decret prin 
care sînt puse sub sechestru fon

Schimbâri în guvernul 
cehoslovac

PRAG A 11 (Agerpres).
La 11 noiembrie, B. Lastovicka 

președintele Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace a citit deputa- 
tilor scrisoarea președintelui R.S. 
Cehoslovace Antonin Novotny cu 
privire Ia schimbări în guvernul 
cehoslovac.

M. Chudik, vicepreședinte al 
Adunării Naționale și președinte
le Consiliului național slovac, a 
fost eliberat din funcția de mi
nistru iar Jan Pilier din funcția 
de vicepreședinte al guvernului, 
Otakar Simuriek, vicepreședinte al t 
guvernului, a fost numit preșe
dintele Comisiei de stat pentru 
colaborarea economică și tehnico- 
știintifică, iar Josef Krejoi vice
președinte al guvernului și mi
nistrul industriei grele.

Au fost anunțate, de asemenea, 
și alte schimbări în guvern, f

a nu-și trimite reprezentanții la 
Rio de Janeiro a avut o puternică 
înrîurire asupra guvernelor multor 
țări latino-americane. Agenția ara
tă că ultimele știri din Brazilia 
privind introducerea cenzurii la ra
dio, televiziune și la știrile desti
nate străinătății au făcut să spo
rească numărul celor care cer o 
amînare a conferinței. „Surse in
formate, scrie D.P.A., au declarat 
că țările latino-americane conside
ră că Brazilia se îndreaptă spre 
un regim totalitar, ceea ce este 
contrar spiritului Cartei O.S.A.".

prindere. La numai 25 kilometri de 
Saigon o companie guverr »en- 
tală a fost atacată în timp ce se 
reîntorcea la baza sa „după o o- 
perațiune în cursul căreia nu 
stabilise nici un contact cu ad
versarul", relatează agenția Fran
ce Presse.

☆

HANOI II (Agerpres).
La 9 noiembrie, numeroase for

mațiuni de avioane de luptă cu 
reacție americane au pătruns în 
spațiul aerian al R. D. Vietnam, 
bombardînd și mittaliind o serie 
de regiuni populate și obiective e- 
conomice din provinciile Nghe An, 
Ninh Binh, Hoa Binh, Yen Bai și 
Tuyen Quang.

durile și proprietățile tuturor per
soanelor arestate în perioada mai- 
septembrie 1965. Acest decret, care 
nu prevede dreptul de recurs, vi
zează în special organizația secre
tă „frații musulmani".

♦ ATENA. — Intr-o declarație 
făcută miercuri seara la Atena, 
primul ministru al Greciei, Step
hanopoulos, a anunțat că membrii 
grupului său se vor desprinde de 
partidul Uniunea de centru și vor 
constitui intr-un viitor apropiat un 
partid politic de sine stătător.

♦ BONN. — Tribunalul din Flen
sburg a hotărît confiscarea ultimilor 
șase copil ale filmului antisemit 
„Evreul Suss", prezentat pe ecrane 
în anul 1940 din dispoziția minis
trului propagandei hitleriste, Goeb
bels, pentru a pregăti extermina
rea în masă a evreilor.

Cu șase ani înainte poliția vest- 
germană a descoperit copiile fil
mului Ia un negustor care intențio
na să le vîndă unui prinț arab.
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