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INSTANTANEE

Un om,
un colectiv,

Intr-una din încăperile Sta
ției de cercetări miniere din 
Petroșani a poposit de cîteva 
luni o instalație cu totul dife
rită de cele existente. Este 
vorba de instalația desti
nată stabilirii prealabile a 
gradului de sorbție și desorbție 
a gazului în vederea degazării 
și * deci a prevenirii erupțiilor.

Facem cunoștință cu auto- 
, rul ei, tovarășul ing. Dumitru 

Ionescu, șeful laboratorului 
praf-degazare din cadrul sta
ției. EI ne vorbește despre im
portanța acestei instalații, exe
cutată cu sprijinul Institutului 
de fizică atomică din Bucu
rești.

— Instalația pe care o aveți 
în față are o importanță deo
sebită în cercetarea de fond a 
problemei erupțiilor subterane. 
Probele pe care Ie executăm 
aici determină cu precizie pro
cesul de sorbție 
diferite straturi 
Pe baza acestor 
și in funcție de

, gaz stabilit, noi propunem mă
surile care să ducă la preve
nirea erupțiilor.

Tovarășul ing. Dumitru Io
nescu este un om de statură 
potrivită, cu privire pătrunză
toare și vîrsta care nu numără 
nici patruzeci de primăveri. Fi- 

„ lea sa modestă l-a făcut să nu 
vorfiească desprd eforturile de
puse in crearea acestei insta
lații.

— Dar să știți — ne-a spus 
J el Ia despărțire — că meritul 

pentru conceperea acestei in
stalații nu este numai al meu. 
Colectivul din care fac parte, 
pasionat de munca de cerce
tare, m-a ajutat tot timpul, 
mi-a sugerat idei noi, m-a în
demnat în clipele de nereușită 
și s-a bucurat din inimă cînd 
am izbutit...

Un om, un colectiv, o crea
ție originală îndreptată spre u- 
șurarea muncii minerilor.

a gazului în 
de cărbune, 

determinări 
procentul de

Indici superiori de utilizare
In sectoarele forestiere din bazi

nul Văii Jiului se desfășoară în a- 
ceste zile o rodnică activitate pen
tru îndeplinirea integrală a sarcini
lor „de producție și a angajamente
lor luate în întrecerea socialistă.

Prin dotarea* parchetelor cu uti
laje și mașini moderne de mare 
productivitate și ca urmare a or
ganizării 
găzilor 
indicele 
noase a

moderne de
urmare

muncii după sistemul bri- 
complexe în acord global,' 
de utilizare a masei lem- 
fost depășit în medie cu 5

Ia sută. In același timp productivi
tatea muncii a fost depășită cu 2 
la sută, fată de sarcina planificată. 
Pe această bază, muncitorii fores
tieri din Valea Jiului au produs pes
te plan 1 370 m c cherestea rășinoa- 
să, 720 m c cherestea de. fag, 2 400 
bucăți traverse înguste și alte can
tități de sortimente de masă lem
noasă.

Cele mai bune rezultate în muncă 
le-au obținut muncitorii din sectorul 
forestier Cîmpu lui Neag.
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ACTIVITATEA PREZENTA CU CEA DE VIITOR ?
Care este bilanțul anului 1965 pe unul din șantierele de 

construcții ■ industriale de o mate importanță pentru producția 
viitoare de cărbune a Văii Jiului — șantierul de la Paro
șeni ? Cit e de solidă puntea cu care constructorii unesc 
activitatea anului acestuia cu cea a anului viitor ? Iată întrebă
rile la care ne-am propus a afla răspuns in ancheta noastră.

Mai întîi niște 
probleme prea vechi

Care a fost sarcina concretă a 
șantierului de Ia Paroșeni, ce lucrări 
de primă importanță trebuiau ter
minate și predate minerilor spre 
folosință ? Cele mai stringent — ne
cesare : mai întîi instalația provi - 
zorie de săpare și definitivă de ex
tracție cu toate accesoriile ce con
diționează buna . lor „ funcționare, 
apoi baia și lămpăria, 2 compre- 
soare, precum și rețeaua de apă 
potabilă. Mai sînt și altele însă, 
deocamdată, 'ne vom ocupa de a- 
cestea. Ne vom ocupa nu e com
plet spus, deoarece de aceleași lu
crări ne-am mai ocupat și în luna 
iunie și în luna septembrie. Pe 
scurt: minerii nu puteau face baie 
nici atunci, nu- pot nici acum. A- 
tunci beau apă de la cișmea, acum 
beau apă tot de la cișmea. Atunci 
își produceau energia pneumatică 
cu mijloace provizorii, și acum o 
produc cu aceleași mijloace, 
seamnă că la 
cut nimic de 
Productivitatea 
toare în acest
s-a făcut ce trebuia, cum trebuia

In-
Paroșeni nu s-a fă- 
atunci ? S-a făcut, 
realizată e edifica- 
sens. Numai că nu

șl cînd trebuia. Să Vedem însă ce 
spune în acest sens șeful șantie
rului.

Inginerul RĂDULESCU EMIL:
— Pînă la sfîrșitul luhii și al a- 

nului vom preda în funcție două 
compresoare de 45 m c/minut în 
stația cea nouă de compresoare. De 
asemenea, 
mai avem 
septică și se va putea face recep
ția și punerea în funcție. Instala
ția provizorie de săpare și defini
tivă de extracție, a fost predată în 
bune condiții.

Aici e necesară o mică interven- 
numai de s-ar întîmpla așa, 
în . ceea ce privește • primele 

două lucrări, această afirmație am 
recepționat-o și în iunie și în sep
tembrie făcută cu același calm.

Inginerul GROSU AURELIAN, 
șeful sectorului Paroșeni al E.D.M.N, :

— Mă întrebați de ce e afumat 
fundul silozului de agregate al in
stalației de betonare a puțului ? 
Pentru că a trebuit să facem foc 
sub el ca să dezghețăm agrega
tele.

— N-a fost prevăzut cu insta
lații de încălzire a agregatelor ?

— Ba da, dar... nu funcționează.
Va să zică, 

conditiuni" a 
de săpare nu 
conditiuni. Să 
trei probleme

(dacă le-am socoti la valoarea lu
crărilor de executat, n-ar depăși 
ordinul zecilor de mii). O nimica 
toată, fată de 1,8—2 milioane Iei 
producție lunară a șantierului. Nu
mai că... s-au prea învechit.

la -baie și Ia lămpărie 
ceva de făcut ia o fosă

predarea „în bune 
instalației provizorie 
înseamnă chiar bune 

recunoaștem; cele 
sînt prea mărunte

In goană 
după valori

ta
Să
în

a/*
de

Si,

In drum spre locul înfrun
tării cu stratul. de cărbune. 
Minerii dintr-un schimb al bri
găzii comunistului Lukacs An
drei, fruntașă în întrecere la 
mina Lupeni, au pornit spre 
adîncuri.
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monarhi 
făcut-au 

ăsta 1 Și 
sufereau

— mari și 
umbră pă- 

toți, cu rare 
de aceeași 
de aur, 
huzurului

Mulți 
mici — 
mînlului 
excepții,
meteahnă : setea 
bănet, pe măsura 
strălucirii Iar. Pînă într-alit 
identificau cu aurul, incit 
Franța secolelor trecute, nu 
mai știa cine domnește :
dovicul de aur sau regele Lu
dovic (cel sfint, cel mare. etc.).

de 
și
se 
in 
se 
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OAMENI 
DIV DOSARE

ION ILIESCU

de diferite genuri, ziare 
și căminele culturale,

După orele de servici oamenii muncii au diverse preocupări. Unii citesc cărți 
sau reviste,- alții activează în formațiile artistice de amatori de pe lingă cluburile 
învață muzica, învață să cînte Ia diferite instrumente.

Pentru cazul din urmă e suficient de sugestiv clișeul alăturat, care reprezintă 
.'.de acordeon din cadrul Școlii populare de artă din Petroșani.
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o oră de curs la clasa

Aminteam de faptul că în ciuda 
„micilor deficiențe", Ia Paroșeni 
s-a muncit. Aduceam în sprijinul a- 
firmației. productivitatea realizată 
pe cap de muncitor care depășește 
sistematic pe cea planificată. Se 
pare însă că productivitatea aceas- 

are totuși ceva nesănătos în ea 
facem deci o mică investigație 

această direcție.
— Tovarășe inginer Rădules- 

cu, care sînt lucrările care 
cătuiesc sumele realizate 
dvs. la producția valorică?

— Cele două lucrări .predate 
instalația provizorie de săpare
definitivă de extracție — precum 
și calea ferată normală de legătu
ră, drumul de acces, atelierul elec
tromecanic, stația de compresoare, 
conducta de apă potabilă etc. La 
drumul de acces nu vom mai lucra 
pînă în primăvară, nemaiavînd con
diții. La calea ferată normală de le
gătură, valoarea lucrărilor planifi
cate am depășit-o deja. Am mai e- 
xecutat o parte din săpăturile de 
fundație, armăturile și cofrajele 
pentru instalația de insilozare.

— Tovarășe inginer Grosu, 
ce lucrări de investiții de su-

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)

ACTUALITATEA
+ Continuindu-se acțiunea de 

educație a părinților prin confe
rințe, la căminul cultural din B3r- 
băteni s-a ținut ieri după-amiază, 
expunerea „Atenție părinți!''. Con
ferința a fost expusă de prof. Pîr- 
vulescu Vasile, în prezența a nu
meroși părinți, după care a urmat 
filmul cu același titlu.

ф Tot ieri după-amiază, la 
I.R.T.A. Petroșani, bibliotecara Blaj 
Ionela de Ia clubul sindicatelor din 
localitate a făcut prezentarea căr
ții „Știința și viitorul omenirii".

ф Pentru astăzi, la ora 18, bi
bliotecara clubului muncitoresc din 
Uricani.a organizat o consfătuire cu 
cititorii în vederea stabilirii celor 
mai bune metode in munca de 
popularizare a ■ cărții și. atrage
rea a noi cititori..

Cel mai grozav insă dintre 
regi, tot Midas regele Lidiei 
a iost căci a intrat in legendă.

Se spune că prelăcea in 
aur tot ceea ce atingea. Pînă 
și apa în care se scălda ! Dar 
nimeni nu i-a 
tul. Nici chiar 
lui mediu. Și

Intr-o bună
.11

cunoscut secre- 
alchimiștii evu- 
toiuși... .
zi a apărut un 

„urmaș" al legendarului rege 
Midas. II chema DĂIANU ȘTE
FAN. „Domnea" — peste bu
cătăria restaurantului „Mine
rul" și laboratorul de prepa
rate reci, ambele, gparținînd 
de T.A.P.L. Petroșani. Ce-i 
drept se „scăldase" și ei pînă 
atunci în ape mai mult sau mai 
puțin tulburi, dar nici una nu 
se prefăcuse în aur. De data 
asta ghicise „secretul" regelui 
Midas, căci pe 
na se prefăcea

ce punea mi- 
în... mină de

M. DAVID

(Continuare în pag. 3-a)

Sîmbătă seara, orchestra popu- 
de stat din Caransebeș pre- 
peniru publicul din Aninoasazintă 

spectacolul muzical-coregrafic „Ba- 
natule, mîndră floare4. Spectaco
lul va avea Ioc la ora 20, în sala 
cinematografului din Aninoasa.

ф Duminică dimineața, la ora 9, 
sala mare a clubului muncitoresc 
din Lonea va găzdui un interesant 
schimb de experiență între brigă
zile . miniere din cadrul exploatării 
care lucrează la cărbune. Schimbul 
de experiență este organizat de 
comitetul sindicatului minei cu sco
pul generalizării celor mai bune me
tode folosite la locurile de muncă 
și, îmbunătățirea calității cărbune
lui.
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ȘCOALĂ EDUCAȚIE
CUM ÎNCHEIEM 
PRIMUL TRIMESTRU 
AL ANULUI ȘCOLAR ?

Aruncind o privire de .ansamblu 
prin cataloagele citorva clase, am 
constatat lucruri Îmbucurătoare, dem
ne de remarcat. Mulți elevi au fa* 
regiltrat note bune și foarte bune, 
clase întregi se prezintă cu o situa
ție bună la învățătură și disciplină, 
lăcfad cinste școlilor de care apar
țin. Astfel, clasele a IX-a de la 
Liceul din Uricani, diriginte Cos- 
tea Elena, а ѴІ-а B, diriginte Ui- 
folvi Alexandru și а VIII-a C, di
riginte Totok Elisabeta, ambele de 
lă Școala generală nr. 2 Lonea, sînt 
cele mai bune din școlile respec
tive. La aceste clase, dirigințli au 
dus o activitate rodnică în rîndul 
elevilor, au folosit judicios formele 
muncii dirigintelui, au .știut să im
prime elevilor dragostea și intere
sul pentru învățătură. Aceste clase 
numără elevi buni, conștienți de 
menirea lor în școală, disciplinați și 
perseverenți în pregătire. Amintim 
doar cîțiva dintre cei mai buni 
elevi de la cele două școli: Todo- 
ran Mihai, Pandiu Dumitru, Dre- 
ghici Veronica, Buzuianu Elisabeta, 
Czuker EVa, Lazăr Silvia, Pușcaș 
Alexandru de la Uricani, Cișmaș 
Ludovic, Mereuță Viorica, Olănescu 
Ligla, Rad Lucia, Marian Viorel, Tă- 
nașe Georgeta, Jura Maria, Bei 
dug Gheorghe de la Lonea.

Desigur că elevi fruntași la în
vățătură sînt mulți, în fiecare școală, 
fa fiecare clasă. Despre toți nu pu
tem vorbi în cîteva rînduri. De 
altfel, în rîndurile de față ne-am 
propus să amintim mai ales unele 
aspecte negative, unele deficiențe ce 
se manifestă în activitatea unor 
clase, în munca unor diriginți, a 
unor elevi, lipsuri care pot fi lichi
date în puținul timp ce a rămas 
plnă la 22 decembrie. Există, din 
păcate, clase cu o situație nesatis
făcătoare la învățătură; există elevi 
care plutesc pe valurile submedio- 
ciității amenințați de un înec par
țial. Și să începem ca și în primul 
câz, cu Uricaniul. Aici, în contrast 
cu clasa a IX-a se află clasa a Vil-a 
В care numără 42 de elevi. Dar nu
mărul mare de elevi nu scuză si
tuația lor slabă la învățătură. Fă- 
cind o vizită la Uricani cu cîtva 

Dancu Anca și Oană Cristian sfat doi elevi fruntași la învățătură 
ai clasei a V-a A de la Școala generală nr. 1 Petroșani. Notele lor» 
10 pe linie.

timp în urmă, și consultfad catalo
gul acestei clase, am constatat lu
cruri deloc îmbucurătoare. Pe lingă 
faptul că elevii aveau foarte puține 
note, la mulți predominau cele sub 
limită. Am reținut CiteVa nume: 
Szenași Zoltan (șapte de 4 și una 
de 3), Fodor Aurora (șapte de 4), 
Prisău Ioan, Kovacs Aurel șl Dumi
tru Rada (cite patru de 4 și două 
de 3), Dinea Petru (patru de 4 și 
una de 3)...

Nu vom analiza situația la învă
țătură a acestei clase, a acestor 
elevi. Acest lucru ii poate face, șl 
trebui să-1 facă, conducerea școlii,

CÎTEVA
CONSTATĂRI

consiliul pedagogic pe școală, sec
ția de învățămînt.

Lăsăm la latitudinea cadrelor di
dactice să reflecte dacă, pe lingă ne
glijența, indiferența, lipsa de răspun
dere a elevilor în cauză, nu este 
vorba cumva și de exigența unor 
profesori sau de stilul de muncă al 
dirigintelui clasei.

La Lonea, Ia școala nr. 2 sînt, 
după cum am mai spus, multe lu
cruri bune. Le-am constatat zilele 
trecute cînd am făcut o vizită la 
această școală. Dar pe lingă cele 
bune...

Aici, clasele cu cei mai mulți elevi 
care au note sub limită sînt cele 
mari: а ѴІП-а A și a ѴІІІ-а В 
Iată și cîțiva dintre elevii în drep
tul numelor cărora stau aliniate 
multe note de 3 și 4: Crișan fto- 
zalia, Pavel Aurelia, Dîrnu loan, 
Brînză Răducan, Trîncă Nicolae, Vi- 
tez Iosif (VIII AJ, Vincze Francisc, 
Tăbăcaru Dumitru, Munteanu Ma
ria, Straticiuc Mihai, Gordiță Ana 
(а ѴІП-а B). Oare — așa cum spu
nea un tovarăș profesor de aici — 
care ar putea fi cauza principală a 
acestei situații decît lipsa de, interes 
a elevilor pentru îndeletnicirea lor 
de bază, învățătura. Elevii claselor 
a VIII-a — spunea același profesor 
— ar trebui să nu se considere deja 

absolvenți deoarece pînă la sfîrșitul 
anului școlar mai este destul timp.

Tovarășul profesor avea dreptate. 
Peste 300 de note sub limită la cele 
două clase este o cifră care nu tre
buie trecută cu vederea. Asupra ei 
trebuie să reflecte serios toți fac
torii. Să reflecte elevii, pentru că 
sînt la vîrsta cînd pot să gîndească 
și să judece singuri. Să reflecte mai 
profund părinții elevilor, care de 
multe ori uită să-ți supravegheze 
șl să-și controleze copiii asupra mo
dului cum învață. Tovarășul director 
al școlii Niculescu Constantin afirma 
Că o altă cauză a situației slabe îa în
vățătură a elevilor claselor a VIII-a 
este nerespectarea regimului de zi 
de către elevi, precum șl deplina 
libertate pe care le-o acordă pă
rinții. Lipsa de orientare și de for
mare la elevi a unor deprinderi de 
muncă individuală facă din clasele 
anterioare, consider eu — a com
pletat tovarășul Atibășoiu, di
rector adjunct al școlii — este o 
cauză principală a obținerii unor 
rezultate nesatisfăcătoare de către 
acești elevi.

Intr-adevăr, aceste cauze au dus 
pe elevii claselor а ѴПІ-а A și В 
de la Școala generală nr. 2 Lonea 
în situația actuală. Dar acestor 
cauze li se adaugă și altele. Stfad 
de vorbă cu dirigințli celor două 
clase afirmau că dînșii au făcut to
tul, absolut totul, că n-au nici o vi
nă, că nu știu ce să mai facă. Sînt 
afirmații discutabile. O muncă inten
să, organizată a diriginților ar fi 
adus alte rezultate la clasele pe 
care le Conduc. In cele două clase 
sînt și uteciști. Dirigințli n-au cola
borat însă cu organizația U.T.C. din 
școală, cu unitatea de pionieri. De 
altfel attt organizația U.T.C. (ca
dre didactice) cit șl organizația U.T.C. 
(elevi) nu desfășoară o activitate 
susținută, multilaterală în .școală Și 
mai e o cauză: perioada lungă de 
timp in care s-au tot schimbat di
rectorii la această școală, încît noul 
'director n-a aVut timp siîficient să 
se ocupe de toate problemele 

.școlii,
Lucrurile se pot totuși îndrepta. 

Mai e puțin pînă la încheierea tri
mestrului, suficient însă pentru a 
ameliora situația Ia învățătură a ele
vilor despre care am amintit în 
rîndurile de față și a altora care 
mai există în școli. Aceasta însă nu 
prin exces de bunăvoință din par
tea profesorilor, ci prin intensifica
rea muncii la Clasă, prin intensifi
carea muncii tuturor diriginților, 
printr-o colaborare mai striusă în
tre școală și familie, între diriginți 
și organizațiile U.T.C. și grupele de 
pionieri, prin controlul și Îndruma
rea mai competentă a directorilor și 
a secției de învățămînt.

D. GHEONEA

Părinți

copii

Familia în care se 
naște, trăiește și mun
cește copilul, este un 
factor important în for
marea personalității o- 
mului de mîine, este a- 
jutorul prețios al școlii 
in formarea și dezvolta
rea trăsăturilor lui de 
caracter. In familie со 
pilul iși petrece majori
tatea timpului, învață 
din comportarea și ati
tudinea mamei, a tată
lui sau a fraților mat 
mari.

In țara noastră, majo
ritatea părinților sfiit 
conștienți de acest lucru, 
manifestă grijă deosebi
tă față de buna educație 
« copiilor lot. Mat sini 
Insă cazuri în care pă
rinții manifestă dezinte
res față de copii, au a- 
titudini necorespunzătoa
re in relațiile dintre din- 
șii, fapt ce aduce preju
dicii muncii depuse de 
școală fa educația copi
ilor.

Se știe că munca de diriginte la 
clasa a V-a ridic* o serie de pro
bleme specifice, legate îndeosebi 
de trecerea de la forma de invită- 
miat cu un singur favlțltor la 
cea cu mai mulți profesori de spe
cialități diferite.

Despărțirea de pedagogul care 
le-a călăuzit pașii în anii de școa
lă constituie pentru mulți copii un 
eveniment trist și adesea ei pri
vesc cu rezervă, în primele luni 
ale clasei a V-a, mulțimea de pro
fesori care se perindă prin fața lor 
avînd fiecare stilul propriu de 
muncă, cerințele sale. Dacă în a- 
cest colectiv didactic ei nu găsesc 
oameni care să le cîștige dragostea 

Elevii din clasa a V-a
Și

se Simtă îndem- 
sufletul cu in

acest lucru co-

elevii, me

se mai ri- 
în fața di- 
Este vorba

altă problemă 
clasei a V-a. 
că fluctuațiile firești de 
școlară schimbă adesea 

de elev1

încrederea de la început, fa a- 
titudinea lor apar, nu o dată feno
mene negative : mulți dintre ei de
vin indisciplinați, leneși, încâpățî- 
nați. Da aceea dirigintele clasei a 
V-a trebuie să preia de la înce
put rolul îndeplinit anterior de în
vățători, rolul omului apropiat, lin
gă care elevul să 
năt a-și deschide 
credere.

Pentru a realiza 
lectivul de cadre didactice, condu
cerea școlii generale din Iscroni 
repartizează încă din trimestrul al 
Ш-lea al Clasei a ÎV-a, profesorul care 
urmează să lucreze cu clasa a V-a 
ca diriginte. Aceasta cu scopul de 
a lua legătură cu învățătorii cla
sei pentru a cunoaște 
diul familiar și altele.

Dar la școala noastră 
dică și o 
rigintelui 
de faptul 
populație 
componența colectivului 
care a crescut și a muncit laclaltă 
în primele patru Clase. Se impun 
de aceea o serie de măsuri chib
zuite care să favorizeze închega 
rea unui colectiv unit, puternic, ci 
preocupări comune.

In acest an tovarășele profesoa
re Moraru Rodica și SzOke Marga 
reta au primit sarcina să lucreze 
cu clasele a V-a ca diriginte. Pre 
lufad aceste clase, și-au dat sea
ma că alături de copii ce au lucra’ 
mai mulți ani împreună, s-au în
scris și 9—10 elevi, sosiți de la 
alte școli. Acești elevi erau mai 
rezervați, păreau că se simt stin
gheriți. Văzîhd această situație.

Oeroul „Prietenii cărții"
Dcrința de-a deprinde copiii în 

că la vîrstă fragedă să îndrăgeas
că cartea a îndemnat cadrele di
dactice de la Școala generală nr. 1 
din Petrila să organizeze cu ele 
vii ciclului I cercul „Prietenii căr
ții". Pînă în prezent membrii 
cercului au avut deja cîteva în-

Intre exigență
și dezinteres

Fiind dirigintele unei 
clase la Școala generală 
nr. 2 Petroșani am avut 
prilejul să mă conving 
de atitudinea necores
punzătoare a unor pă
rinți față de copiii lot. 
Mă întreb, cum poate să 
rămină nepăsător un pă
rinte atunci cînd copi
lul său are în carnetul 
de elev, 7—-8 note sub 
limită ? Cum poate să 
nu treacă pe la școală, 
să discute cu dirigintele 
situația la învățătură a 
fiului, să vadă ce tre
buie să iacă pentru re
medierea ei f

Nepăsarea părinților 
relațiile neprincipiale 
dintre soț și solie irdlu 
etițeată negativ compot 
tare copilului. Cu durere 
am fost nevoit să ascult 
răspunsul unui elev că
ruia i S-a făcut obsei- 
vația că a fost la spec
tacol la o oră tîrzie.
~ La ce să stau aca

să ? — mi-a răspuns e-

levuf Adalbert C. Să 
văd teatrul... din fami
lie ? Acolo n-am ce în
văța.

Iată deci, cum iși ju 
deed fiul părinții, indirj 
nat de comportarea та 
mei sau a tatălui.

Se intimpiă și cazuri 
cînd Unii părinți vor sa 
ajute școala, dat nu știu 
cum.

Am sd relatez un caz ■ 
Eleva Silvia В. a primi' 
fn carnetul de elev cite 
va note sub cinci. Tațăi 
destul de autoritar, i-a 
spus că dacă mai ia o 
notă rea, nu mai are ce 
căuta acasă. A doua zi 
însă, iata a primit iarăși 
o notă mică. Ce era sf 
faed 7 Acasă nu putea 
merge de teama tatălui 
A recurs la minciună 
mijloc, cate credea că < 
poate salva. A modifica: 
neta din carnetul de e- 
lev. Tatăl a văzut acest 
lucru șl lata a continuat 
să mintă, attrmînd Că

Si- 
au 
fa
ta
la

au

cela două diriginte au chemat du
pă lecții cîUva copii din vechiul 
colectiv, pe care îi cunoșteau dina
inte și i-au făcut să înțeleagă 
tuația noilor lor colegi. Copiii 
rimat întli pe gînduri, apoi au 
teles despre ce este vorba și 
drumați de diriginți au trecut 
fapte.

Dirigințli 
aflat astfel 
sportul și 
urmare, au 
de fotbal a clasei. Faptul acesta 
i-a apropiat mult de colegii lor, i-a 
făcut să se încadreze repede în co
lectivele claselor. La aceasta au mai 
contribuit și organizarea colectivi 

celor două clase 
că noilor elevi le place 
în special fotbalul. Ca 
fost cooptați în echipa

І*4
1

începe să le placă 
dure. „Voinicla" lot 
canalizată pentru ca 
prilej de asuprire a

a mai multor vizite și excursii în 
împrejurimi ca și alte acțiuni, fa 
cele două clase s-au format astfel 
colective unite, capabile să aibă o 
opinie, să-și spună cu hotărîre cu- 
vîntu).

Vîrsta copiilor cu care se lucrea
ză (11—12 ani) a adus fa centrai 
atenției și preocuparea de a ve
ghea la formarea unor raporturi 
juste între ei. Se știe că în timp 
ce în clasele î—IV copii se joacă 
de-ă valma, diferențierile între fete 
și băieți fiind minime, în clasa a 
V-ă, băieților 
focurile mai 
trebuie bine 
să nu devină 
celor mai slăbuți și îndeosebi a 
fetelor. Pornind de la această Si
tuație s-au organizat încă din pri
mele săptămîni de șccală cîteva , 
discuții pe teme etice, ca de pil- 4 
dă : ..Aveți grijă de colegele voas
tre", „Impărțiti munca dună pute
re" (cu ocazia muncilor obștești), 
„întreceți-vă cu cei de o potrivă 
cu voi" etc. Aceste discuții au fă
cut ca în rîndurile copiilor să prin
dă viață și să înceapă a se dezvol
ta unele sentimente frumoase $i 
nobile de prietenie și tcvărasle, a- 
titudine de ocrotire a "celor mai 
slabi, comportare/ atentă, politicoa
să fată de colege. Asistenta Cu re
gularitate Ia orele de curs a di- 
riginteluir discutarea cu profesorii 
a tuturor manifestărilor mai impor
tante din viata claselor, au înles
nit apropierea reciprocă între pe
dagogi și' elevi.

CORNEA TITU 
învățător — Școala generală Iscroni

V 
\ 

tîlniri. Cu acest prilej învățătoa
rea Homescu Elena le-a citit co
piilor din basmele lui Ispirescu pre
cum și din volumul „Din lumea 
celor care nu cuvîntă" 
Gîrleanu. La unele ședințe 
cului au partiepat peste 
elevi ai claselor MV.

Em.
cer-

de

de 
ale 
80

profesoara a greșit cînd 
i-a trecut nota.

lată, deci, cum prin 
autoritate exagerată, ta
tăl și-a învățat fiica sd 
mintă. In astfel de ca
zuri, e bine să e- 
xiste mai mult control 
din partea părintelui, o 
legătură mai strînsă cu 
școala, căre îi poate da 
sfaturi prețioase în edu- 
area copilului.
Am relatat numai două 

iazuri. Culese din re^- 
alea Clasei pe care _-o 

conduc. Pe de o parte 
nepăsarea, indolența, a- 
Htudinea neprincipială 
dintre părinți, pe de altă 
parte, autoritatea exage
rată a unor părinți. Am
bele sînt la fel de gra
ve deoarece influențea
ză negativ educația co
piilor.

Deci, atenție părințiI 
'•lai mulfd grijă față de 
copilul dvs. I Dacă ă- 
cum nu, miirie, CU sigu
ranță, o sd fiți Întrebați 
.ie propriul dvs. copii: 
Ce ai tăcut din mine ? 
Cum m-ai crescut ? De 
ce nu le-a interesat vi
itorul meu ?
Prof. NICOLAE GONCEA 

Școala generală nr. 2 
Petroșani \
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CIT DE SOLIDA E PUNTEA CE LEAOA 
ACTIVITATEA PREZENTĂ CU CEA DE VIITOR ?

(Urmare din pag. l-a)

prafață ar fi mai necesare in 
etapa actuală și in viitorul a- 
propiat, să zicem primul semes- 

_ tru al anului 1966 ?
— In primul rînd punerea la 

punct a instalației de betonare a 
puțului auxiliar, predarea pînS Ia 
10 decembrie a două compresoare 
(așa cum de fapt s-a angajat 
T.C.M.M.), predarea băii, și legat 
de ea, a instalației de apă potabilă 
din incintă... Punerea într-o stare 
mai bună a drumului de acces 
Așa cum e acum, ne produce mari 
greutăți in transport. Apoi pune 
rea în funcție a tabloului nou de 
distribuție, iar în viitorul apropia!
țnnlnarea instalației de însilozar'- 

$i a C.F.N. de legătură.
După cîte se pare interesele ime 

diate ale sectorului minier nu con 
cordă întotdeauna cu interesele 
șantierului. Acesta e preo ?upat 
tnatjmult de valoarea lucrărilor pe 
care le atacă și mai puțin de im
portanța acestor lucrări. Așa de 
pildă, atelierul electromecanic se 
află într-un stadiu avansat, la in
stalația de însilozare se vor rea
liza, fără prea mare bătaie de cap, 
cele 480 mii lei producție planifica

tă. 380 mii au fost deja realizate. 
Foarte bine. Dar nu • tct ce se 
putea fade. In cadrul acestei va
lori lucrarea putea fi scoasă din 
fundații la timpul potrivit. Numai 
că săpăturile nu reprezintă valori 
prea mari.

„Șarpele care*și 
mușcă coada*6

Există la Paroșeni o categorie de 
lucrări care n-au fost atacate sau 
n-au fost atacate la vreme, din 
cauză că nu a fost predat ampla
samentul. Și nu a fost predat am- 
plasmentul pentru că la rîndul lor 
constructorii n-au predat alte lu
crări. Iată explicațiile primite de 
la cel doi interlocutori:

INGINERUL RADULESCU : nu am 
atacat încă două lucrări, planifica

Ce putem conclude pe marginea anchetei ?
ф La Paroșeni, în goana după executarea de lucrări 

productive, s-au neglijat lucrări mărunte, dar de importanță 
mare și imediată.

Ф Se caută tot felul de scuze atunci cind e vorba de o 
lucrare întîrziată, în loc să se caute o cale comună de rezol
vare. Și acest lucru nu poate conduce Ia nimic bun, ci din 
contră.

• Atît în planificare cit și în execuție nu se ține întot
deauna seama de ordinea urgenței lucrărilor, lucru care se 
impune cu stăruință pe viitor. E necesar deci încetățenirea 
unul sistem de lucru care să aibă în vedere acest deziderat.

te a se ataca în acest an — calea 
ferată îngustă la galeria de coastă 
și stația de încărcare a funicularu- 
lui de steril, din caută că nu 1 s-a 
dat liber amplasamentul.

INGINERUL GRQSU AURELIAN: 
nu putem preda amplasamentul pen
tru C.F.I. Ia galeria de coastă, difi 
cauză că pe amplasament avem in
stalația provizorie da producere a 
aerului comprimat,

In aceeași situație se mai află 
Și alte lucrări.

Pe scurt concluzia ar fi: nu ți-aat 
dat pentru Că nu mi-ai dat, Întoc
mai cum s-a întîmplat cu șarpele ce
re și-a mușcat propria coadă. Con
structorii au căzut victimă pro
priei lor întîrzieri. Poate că nu a- 
ceasta este esența. Dar în mod Si
gur, esența întîrzierilor se compune 
din anomalii de acest fel,

In atelierul mecanic al sectorului VIII de la mina Petrila lucrează 
tînărul strungar Papp Alexandru (din clișeu).

Cu priceperea, hărnicia și conștiinciozitatea ce-1 caracterizează, co
munistul Papp Alexandru execută la timp lucrările încredințate și asi
gură o bună calitate pieselor strungite de el.

АѴГ XT
In urma recentei hotărîri a Ministerului Comerțului Interior 

de a se extinde sistemul de vînzare cu plata în rate a unor pro* 
duse în „Luna cadourilor1', O.CX Produse industriale Petroșani a 
pus în vînzare, pentru toată lima decembrie a.c„ următoarele cate
gorii de mărfuri :

„Urmașul" regelui Midas
4 și... „Sfinții de

(Urmare din pag. l-a)

our I Astfel, făcea ce făcea și 
din... amidon șl apă, scotea 
niște cirnăciori de.., 57 iei kg. 
Cirnăciori... de aur, nu alta. E 
adevărat, mai punea el și ce
va carne în amestec, ca să se 
„lege" I Tot așa făcea și cu 
micii. Cum însă micii, prin 
definiție sint „mici", amido
nul și apa îi făcuse, bieții de 
ei... mititel de tot I Dar ce 
conta I Pentru urmașul regelui 
Midas, contau numai... cîștigu- 
'tile ce le obținea din plusu
rile de produse obținute în 
felul arătat și care se plasau 
apoi In restaurant și la gră
dina de vară (avea și el oa
menii lui I).

Dar mai descoperise ceva 
omul ăsta: ciupercile de... aut.

■. Cumpăra, cu bani luați de la 
'•J ospătari, zeci de kilogtame de 

ciuperci. Făcea el ce tăcea și 
prefăcea aceste ciuperci — fa
lă forme legale — în „specia
litatea casei" (devenită între 
timp casa „lui", avutul 
„lui" I ?).

„Găinăria" cu ciupercile se 
dovedise o... cloșcă de aur 
transformate în porții, ciuper
cile făceau...... pui", dublîndu-
se. Și odată cu aceasta se du
blau și ciștigurile „găinarului" 
Dăianu.

De. avea și el, ca tot omul, 
greutățile Iui. Cu ce să-și țină

gheafă"
casa grea: nevastă, copii, un 
frate ieșit recent din peniten
ciar și una sau mai multe a 
mante, destul de costisitoare... 
Ca sâ nu mai vorbim șt de 
multi! săi prieteni de chefuri I 
Mai avea, bietul de el, și un 
ajutor de responsabil care — 
curios lucru f? I) tăcea ca peș
tele ori de cite ori Dăianu îl 
„împrumuta" cu bani de care 
uita, apor aurind 1

O fi, veți zice, dar respon
sabilul restaurantului „Mine
rul" ce păzea ? Ce păzea di
rectorul și contabilul șef al 
T.A.P.L. ? Doar mai erau și in
ventare. controale preventive 
certificări pe bonurile de ma
gazie, evidențe și alte obliga
ții legale prevăzute tocmai 
pentru a prefntimpina fraude
le 1 Dar cu multele sesizări 
primite, împotriva lui Dăianu 
ce-a făcut conducerea ? Ușoi 
de zis, dar Intrebatu-v-ați ce 
puteau face ? Să-1 bănuiască, să 
supere pe Dăianu ? Doamne 
ferește I Mai bine nu suflau 
o vorbă ca... SFINȚII DE 
GHEAȚĂ! Căci fără un așa 
bucătar șef, ce se făceau ei ? 
Chestie de... firmă I (ce-i dacă 
mai ciupește și el ceva ?...).

Așa se face că inventarele 
celor două gestiuni în cauză 
erau făcute tot de Dăianu, a 
jutat (?) de contabila de ges
tiune și nu de comisia prevă
zută de lege-, așa se face că 

bonurile de magazie nu erau 
certificate, căci ar fi sărit în 
ochi oricui, sutele de kilogra 
me de amidon solicitate (doar 
era vorba de bucătărie, nu 
de... spălătorie!)-, așa șe ex
plică de ce controalele inopi- 
nante erau... cunoscute (ca să 
nu-1 găsească, tocmai pe Dă
ianu, nepregătit).

De evidențele gestiunii, nici 
vorbă. Erau ele, așa de bine 
încurcate, incit, în afară de 
Dăianu, nici dracul nu le mai 
descurca.

Și cum peștele de Ia cap 
se impute, cel mai mici ur 
mau exemplul celor mai mari • 
ospătarii dădeau bani Iui Dă
ianu (tăcînd chitici) și aceste 
bon de „relut la bucătărie" 
Ce puteau face ? Dacă îl supă
rau pe „stăpînul" lor, mai ră- 
mîneau ei ospătari și încă la 
„Minerul" ? Oricum, cu unui 
ca el, chiar dacă iiu-ți „cade" 
tot „pică" I

Filozofia asia, nu-i rea. S! 
organele de urmărire și-au zis 
la fel: dacă Dăianu nu ne- 
cade in mină, tot ne... pică 
е/1 Și a picat „bine" I Urma
șul regelui Midas, n-a intrat 
în legendă ci la... penitenciar 
Prea transformase, ani de-a 
rindul, tot ce-i cădea In mină, 
în aur și bănet, pe spinarea 
consumatorului și a avutului 
obștesc.

Și cind te gîndești că toate 
matrapazlîcurile astea puteau 
fi evitate dacă „Sfințit de 
gheață" nu tăceau I Ce cred 
ei, că orice tăcere e de... aur ?

• CONFECȚII DIN ȚESĂTURI DE BUMBAC, LÎNÂ ȘI MĂ
TASE, PRINTRE CARE: COSTUME BĂRBĂTEȘTI, TA- 
1OARE ȘI ROCHII PARDESÎE, PALTOANE PENTRU 
BĂRBAȚI $1 FEMEI D’N ȚESĂTURI DIN CALITATE SU
PERIOARĂ. DIN PR f UCȚIA INTERNĂ ȘI DIN IMPORT,

• CONFECȚII PENTRU COPII DIN CATIFEA ȘI DIN ALTE 
ȚESĂTURI.

CUMPĂRĂTORII VOR ACHITA LA ÎNCHEIEREA CONTRAC
TULUI 25 LA SUTA DIN VALOAREA MĂRFII, IAR DIFERENȚA O 
VOR PLĂTI în 6 RATE.

De asemenea, salariații din toate categoriile și membrii coope
rativelor meșteșugărești vor putea cumpăra, în rate, dih toate ma
gazinele metalo-chlmlce ale O.C.L. Produse industriale Petroșani, în 
cursul lunii decembrie, următoarele mărfuri:

• MAGNETOFOANE DE TOATE TIPURILE, PRECUM SI 
BENZI 1N VALOARE DE MINIMUM 200 LEI, CU UN 
ACONTO DE 20 LA SUTĂ ȘI CU PLATA RESTULUI SU
MEI IN MAXIMUM 12 RATE.

• P1CKUPURI „Z1PHONA", PRECUM ȘI DISCURI ÎN VA
LOARE DE MINIMUM 200 LEI (LA ALEGERE) CU UN 
ACONTO DE 25 LA SUTA ȘI CU PLATA 1N 4 RATE.

• MAȘINI DE GĂTIT COMBINATE EMAILATE, CU UN 
ACONTO DE 25 LA SUTĂ ȘI CU PLATA ÎN 6 RATE.

• MAȘINI DE GĂTIT COMBINATE NEGRE, CU 30 LA SU
TĂ ACONTO ȘI CU PLATA ÎN 3 RATE.

• CĂRUCIOARE „LANDOU” ȘI „SPORT”, CU PREȚ DE 
VÎNZARE LA PESTE 500 LEI CU 20 LA SUTĂ ACON
TO ȘI CU PLATA ÎN 6 RATE.

Vizitați magazinele O.C.L Produse industriale care oferă un bo
gat sortiment din mărfurile Specificate asupra cărora s-a extins sis
temul de vînzare cu plata în rate în „Luna cadourilor".

In atenția unor vînători
Comitetul Filialei A.G.V.P.S. Pe

troșani anunță, pentru ultima dată, 
pe membrii vînători care nu și-au 
plătit restanțele de cotizații pe 
anul 1965, să se prezinte, în cel mai 
scurt timp, la biroul filialei pentru 
a le , plăti cunoscînd că cei care 

nu-$i achită obligațiile financiare 
față de filială, în prima jumătate a 
lunii decembrie, produc greutăți în 
încheierea situațiilor anului 1965 și 
se expun propunerii pentru exclu
dere, iar în prezent nu au dreptul 
să iasă cu arma în teren.

PROGRAM DE RADIO
11 decembrie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,06 Cu cîntecul și jocul în 

.-4jpri de zi,- 5,40 Program de polci- 
\,00 RADIOJURNAL. SPORT. Bu
letin meteorologic; 6,10 Poloneza 
în Re major de Henri Wieniawski 
6,22 Jocuri populare; 6,30 Anunțur- 
și muzică,- 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 RADIOJURNAL. SPORI. 
7,15 La acordeon Reymond Bois 
sera,- 7,30 In ritmurile operetei; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 S< 
liști instrumentiști de muzică popu
lară din diferite regiuni al țării
8.30 La microfon, melodia preferată.-
9.30 Sfatul medicului : Călirea or
ganismului, mijloc de prevenire e 
îmbolnăvirilor; 10,00 BULETIN DL 
ȘTIRI; 10,05 O mie de viori; 10,36 
Roza vînturilor,- 11,00 Concertul pen
tru pian și orchestră de Nicolae Buic 
liu,- 11,30 „Mult mi-e dragă Dobro- 
gea“ — emisiune de cîntece și jo- 
<Suri; 11,50 Cîntece de Dumitru Bu 

ghici; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteorologic; 12,10 Din viata 
muzicală a orașului Sibiu,- 12,45 
REVISTA REVISTELOR ECONOMI 
CE; 13,00 Arii din operete cu Ion 
Dacian; 13,15 Buchet de melodii 
ocpulare bihorene; 13,30 Călătorie 
pe portativ; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Melodii populare în
drăgite de ascultători; 15,00 Melo
dii fără vîrstă; 15,25 Iarna în crea
ția compozitorilor Schubert și Haydn, 
16,00 RADIOJURNAL. SPORT. Bu
letin meteorologic; 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova; 17,00 Cîn- 
’ece de Mihail Jora; 17,15 RADIO- 
SlMPOZION Progresul tehnico-ști- 
ințific și modernizarea învățămîntu- 
lui; 17,35 In studio, orchestra de 
estradă a Radiotelevizunii ș! soliștii 
Puica Igiroșânu și Cristian Popes
cu; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 
ÎN JURUL GLOBULUI; 18,13 RECU
NOAȘTEȚI ARIA? 18,30 ȘTIINȚĂ, 

TEHNICĂ, FANTEZIE; 18,50 Un nou 
disc cu Rita Pavone; 19,15 Sport. 
Pagini din istoria sportului nostru;
19.30 O melodie pe adresa dvs.: 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20.30 Gîntă Sara Montiel; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Romanțe 
21,15 Canțonete; 21,45 Muzică de 
dans de Aurel Giroveanu; 22,00 
RADIOJURNAL. SPORT. Buletin me
teorologic; 22,45 Muzică de dans; 
'23,50 BULETIN DE ȘTIRI

PROGRAMUL II : 7,30 RADIOJUR
NAL. Buletin rheteo.rutier; 7,50 Dan
suri românești de Hilda Jerea; 7,59 
Selecțiuni din opere; 8,33 Itinerar 
folcloric muzical; 9,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 9,30 Farmecul valsului; 10,00 
„Republică, patrie iubită” — pro
gram de cîntece; 10,10 Recitalul ba
sului Nicolae Secăreanu,- 10,30 So
liști și orchestre de muzică popu
lară; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteorologic,• 11,07 Opereta
„Goana după moștenire” de Guido 
Massanet; 11,30 Colegi de liceu; 
12,00 Melodii ce Străbat lumea; 12,30 
Doi Interpret! de folclor: Maria 

Păunescu și Dumitru Farcaș; 13,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 13,08 Avancro
nica muzicii la radio; 13,23 Calei
doscop muzical; 14,00 Pagini din 
opera „Adriehne Lecouvreur” de 
Cilea; 14,30 Cintă Doina Badea, 
Dean Martin, Jean Păunescu, suro
rile Clark; 15,00 RADIOJURNAL 
SPORT. Buletin meteo-rutler; 15,30 
Din muzica popoarelor; 16,00 Con
certul pentru orchestră de coarde 
de Ion Dumitrescu; 16,30 De ce? 
De unde ? De cînd ? (emisiune pen
tru copii); 16,50 Din repertoriul lui 
Luigi Ionescu; 17,00 RADIOJURNAL. 
SPORT. Buletin meteorologic; 17,20 
Arii din operete CU Lidia Popescu,-
17.30 Melodii populare interpretate 
la țambal; 17,45 Varietăți muzicale:
18.30 Anunțuri, reclame și muzică; 
19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,03 
Muiică de dans cu : Luky Marines
cu, Johnny Hallyday, Margareta 
Pielării; 19,30 EMISIUNE LITERARĂ
Pasteluri de iarnă; 19,50 Toate dru
murile duc le... muzica; 2Q.3O Nou

tăți pentru iubitorii muzicii popu
lare; 20,45 Scriitori la microfon; 
21,00 RADIOJURNAL. SPORT. Bu
letin meteorologic; 21,45 Mic dic
ționar de muzică ușoară (litera P); 
22,45 Cîntece napolitane în inter
pretarea Iui Ion Piso; 23,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Sport; 23,37 Curcu
beul ritmurilor; 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,55 Muzică de dans pentru 
toate vîrstele,- 1,50 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinematografe
11 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Marilyn; REPUBLICA : Jocurile olim
pice de la Insbruck; PETRILA: 
Scaramouche; LONEA : Căpitanul din 
Tenkeș seria 1*11, VULCAN: Oliver 
Twist, PAROȘENI: Umbrelele din 
Cherbourg, LUPENI—CULTURAL: 
Cineva acolo sus mă iubește,- MUN
CITORESC : Corbii; BĂRBĂTENI: 
Titanic Vals.
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încheierea lucrărilor 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres).
■Agenția TASS anunță că, după 

trei zile de dezbateri, vineri s-au 
încheiat lucrările Sesiunii ordinare 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
Deputății au adoptat legile cu pri
vire Ia planul de stat de dezvol
tare a economiei naționale și bu
getul de stat al U.R.S.S. pe anul 
1966.

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a răs
puns Ia interpelările unor deputati 
referitoare la probleme ale politi-

Un nou partid politic
în Grecia

ATENA 9 Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite:

Deputății disidenți ai Uniunii de 
centru au hotărît în cadrul unei 
ședințe plenare înființarea parti
dului „Centrul liberal democratic". 
Din partid fac parte toți membrii 
grupului parlamentar guvernamen
tal (44). Premierul Stephanopoulos 
a fost ales președinte provizoriu ăl 
partidului, liderul permanent ur- 
mînd a fi ales de Congresul par-

VIETNAMUL DE SUD

PBterBice (intuiri intre onităti ouveroamentale
ți fir|e ale partizanilor
SAIGON 9 (Agerpres).
In noaptea de miercuri spre joi, 

anunța agenția France Presse, la 25 
kilometri sud de baza de la Da' 
Nang într-o regiune cu orezării 
inundate s-a produs o puternică 
ciocnire între unități guvernamen
tale și forțe ale partizanilor O 
unitate aflată în fruntea unui ba
talion guvernamental, angajat în- 
tro operațiune de „curățire și dis
trugere", a fost prinsă prin sur
prindere sub focul pozițiilor parti
zanilor sud-vietnamezi. „Trupele gu
vernamentale au suferit pierderi ca
lificate drept grele", scria aceeași 
agenție. Deoarece cele două forțe 
combatante se găseau foarte aproa- 
pe una de alta, aviația saigoneză 
și cea americană nu a putut inter

♦ DONEȚK. — In mina 
„Okteabrskaia" din Donbas 
(Ucraina) s-a realizat o 
productivitate fără prece
dent a muncii unui mun
citor într-un schimb — 73,8 
tone cărbune. Brigada con
dusă de Nikolai Grinda, al
cătuită din 64 de oameni, a 
extras în 24 de ore din- 
tr-un abataj de 180 metri 
5 076 tone cărbune (de pa
tru ori . mai mult decît o 
mină întreagă de capacita
te mijlocie).

Munca s-a desfășurat pe 
baza unui grafic rapid în 
patru schimburi cu o com
bină sovietică cu mică lă
țime de lucru — „K-52-SK" 
— cu susținere hidraulică 
mecanizată.

ф NAIROBI —. Un autocar 
care transporta pasageri pe una 
din principalele șosele din Kenya 
a derapat intrînd în apele unui 
rîu, la 80 kilometri de localitatea 
Kisumu. In această catastrofă ru
tieră și-au găsit moartea 34 de 

cii externe a guvernului sovietic.
Sovietul Suprem a satisfăcut ce

rerea lui Anastas Mikoian de a fi 
eliberat din funcția de președinte 
al Prezidului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., din cauza vîrstei înain
tate și din motive de sănătate. A. 
Mikoian a fost ales membru ta 
Prezidiul Sovietului Suprem.

La reccmandarea Comitetului 
Central al P.C.U.S., în funcția de 
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S, a fost ales Ni-, 
kolai Podgornîi.

tidului sau de grupul parlamentar 
în viitorul apropiat. In cadrul unei 
nci ședințe a membrilor partidului, 
s-a hotărît, de asemenea, ca noul 
partid Să fie condus-- de un comi
tet compus din șase persoane, plus 
președintele Stephanopoulos.

Fostul ministru al apărării în 
guvernul Papandreu, Garoufalias a 
refuzat să facă parte din noul 
partid, anunțînd că va rămîne „in
dependent".

veni. Tofii^î,' un grup de elicopte
re americane au încercat să mitra
lieze pozițiile întărite ale patrioti- 
lor sud-vietnamezi

Kuweitul în fața 
unei noi crize politice

KUWEIT 9 (Agerpres).
Abia instalat, proaspătul emir al 

Kuweitului, șeicul Sabah El Salem 
El Sabah, se află în fața unei crize 
politice. După ce primul ministru 
Jaber El Ahmed El Jaber a pre
zentat declarația program în care 
au fost expuse liniile directoare 
ale politicii interne și externe a 
guvernului, șapte deputați și-au 
prezentat demisia. Ei au acuzat gu
vernul că a „trecut sub tăcere" le
gea numită „a defăimării", neluînd

persoane, iar alte 22 ău fost ră
nite.

♦ BUDAPESTA. — Agen
ția M.T.I. transmite că la 8 
decembrie, la o mină de căr
buni din Tatabanya, s-a 
produs o explozie de grizu 
într-o porțiune părăsită a

PE SCURT
minei, unde se făceau lu
crări de montaj. Cauzele 
exploziei nu au fost încă 
stabilite. Au fost salvați 12 
mineri și au fost scoase la 
suprafață cadavrele altor 
trei. Doi dintre cei 12 mi
neri salvați se află Ia spi
tal în stare gravă. Cerce
tările continuă.

ф ADDIS ABEBA. — „Anglia 
trebuie să țină seama că se a- 
propie 15 decembrie", scrie zia
rul guvernamental „Ethiopian He
rald”, referindu-se Ia hotărîriie

MOSCOVA

Sărbătorirea 
lui Dolores Ibarruri

MOSCOVA 9 (Agerpres).
Cu prilejul aniversării a 70 

de ani de la nașterea iui Do
lores Ibarruri, președintele 
P.C. din Spania, la 8 decem
brie emigranfii politici din 
Spania care locuiesc îri 
U.R.S.S. și reprezentanți ai opi
niei ptrblice din Moscova au 
organizat o adunare leslivă 
'în Sala Coloanelor. Santiago 
Carrillo, secretar general al 
P.C. din Spania, a rostit cu 
acest prilej o cuvintare. S-a 
dat apoi citire mesajului adre
sat iui Ibarruri de militant i 

jdin conducerea P.C. din Spa
nia. Boris Ponomariov, secre
tar. al C.C. al P.C.U.S., a dat 
citire salutului adresat lui Do
lores Ibarruri de Comitetul 
Central al P.C.U.S. Printr-un 
decret al Prezidiului Sovietu
lui Suprem ai U.R.S.S., Iui 
Dolores Ibarruri i-a lost coo
ler ii ordinul „ Lenin".

Sudanul pe calea instaurării dictaturii
KHARTUM 9 (Agerpres).
După dezbateri care au durat de 

dimineață pînă seara tîrziu. Adu
narea Constituantă a Sudanului a 
adcptat miercuri amendamentul la 
constituție, care permite exclude
rea din acest for a deputaților co- 
muniști.

Luînd cuvîntul după primul mi
nistru Mahgoub, Gamaluddin Ab
bas, adjunctul secretarului partidu- 
lae umtna, cate face parte din coa
liția guvernamentală, a spus că 
toată această campanie are un ca
racter reacționar și că „amenda-

nici o măsură pentru abolirea ei. 
După cum se știe, această lege, ca
re a fost votată în 1964 de vechea 
Adunare Națională kuweitiană, pre
vedea dreptul de cenzură al guver
nului asupra tuturor ziarelor și pu
blicațiilor din tară. Adoptarea ei a 
provocat o vie nemulțumire în rîn- 
dul ziariștilor care au protestat îm
potriva unei asemenea măsuri. Lor 
li s-au alăturat cei șapte deputați 
care au demisionat, denunțînd le
gea ca „antidemocratică".

adoptate de sesiunea ministerială 
a O.U.A. în privința Rhodesiei 
de sud. „Dacă în loc să pună ca
păt regimului rasist al lui Smith 
Marea Britanie va continua să tă
răgăneze lucrurile, scrie ziarul, 
țările africane vor rupe relațiile 
diplomatice cu Anglia, conside

• PE SCURT
red că ea colaborează cu Smith", 

ф ALGER. — Algeria se va a- 
socia hotărîrilor adoptate de Con
ferința miniștrilor de externe ai 
Organizației Unității Africane de 
la Addis Abeba și în consecință 
va rupe relațiile diplomatice la 
15 decembrie cu Anglia, dacă a- 
ceăsta nu va zdrobi rebeliunea 
rasistă din Rhodesia de sud. Tot
odată, Algeria se va conforma 
tuturor hotărîrilor care ar putea 
fi luate de O.U.A. pe plan mi
litar împotriva Rhodesiei.

ф BUENOS AIRES. —

PLENARA С. C. AL P. M. S. U.
BUDAPESTA 9 (Agerpres).
La 8 decembrie, la Budapesta a 

avut Ioc c plenară lărgită a C.C. al 
P.M.S.U., în cadrul căreia a fost 
dezbătut raportul prezentat de 
Mikloș Ajtai, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,

Problema rhodesiană
6 Smith a ordonat concedierea și repatrierea tuturor 

muncitorilor provenit! din Zambia și Malawi
O Apelul președintelui Kaunda adresat premierul a 

Wilson
SALISBURY 9 (Agerpres).
Premierul sud-rhodesian, Ian Smith, 

a ordonat concedierea și repatrie
rea tuturor muncitorilor proveniți 
din Zambia și Malawi. Potrivit a- 
precierii agenției U.P.I., în urma a- 
cestei hotăriri vor rămîne fără lucru 
aproximativ 500 000 de muncitori 
din țările învecinate. Totodată Smith 
a declarat că Rhodesia de sud va 
refuza să-și plătească datoria către 
Anglia și Banca internațională de re
construcție și dezvoltare, datorie 
care însumează Î08 milioane lire 
sterline.

mentul la constituție nu face decît 
să submineze încrederea în demo
crație, constituie o lovitură împo
triva libertăților din Sudan".

Deputatul comunist Omar Mus
tafa a spus că guvernul și-a încălcat 
propria sa promisiune de a men
ține libertățile democratice după 
venirea la putere și a pășit pe ca
lea instaurării dictaturii.

După demisia lui Bundy
WASHINGTON 9 (Agerpres).
Demisia lui McGeorge Bundy, 

consilier principal al președintelui 
pentru problemele securității națio
nale, a fost acceptată de Lyndon 
Johnson. S-a anunțat că Bundy a 
fost numit președintele Fundației 
Ford.

La Washington, scrie agenția 
France Presse, se apreciază că de
misia lui McGeorge Bundy depă
șește cadrul unei simple mișcări in
terne în cadrul Administrației și 
se pune întrebarea dacă președin
tele Johnson îl va înlocui pe consi
lierul său principal pentru problemele 
securității naționale, sau va proce
da la o reformă a structurii cabine
tului său. Se menționează că deja 
de cîteva săptămîni, de cînd a deve
nit cunoscută oferta făcută de Fun-

Entuziasmul pasionant al 
celor 80 000 de spectatori 
ce au asistat miercuri sea
ra la meciul din campiona
tul Argentinei dintre eter
nele rivale. River Plate și 
Boca Juniors, a avut con
secințe tragice: un mort și 
15 răniți din cauza buscu
ladelor din tribunele supra
aglomerate. Poliția a insta
lat în fața tribunelor arun
cătoare de grenade cu ga
ze lacrimogene, dar inter
venția echipelor de ordine a 
evitat doar ca incidentele 
să ia proporții și mai dra
matice.

ф BONN. — Ministerul de Ex
terne al Republicii Federale Ger
mane a anunțat că ajutorul acor
dat de guvernul vest-german gu
vernului de la Saigon, se ridică 
pînă în prezent la cifra de 65 mi
lioane de mărci.

Potrivit aceleiași surse, guvernul 
vest-german intenționează să trimi
tă guvernului de la Saigon, într-un 
termen ce urmează a fi stabilit, 
încă 29 milioane de mărci. 

referitor la directivele planului e- 
conomic pe 1966.

După dezbateri, plenara a apro
bat în unanimitate cifrele princi
pale ale planului pe 1966 și a ce
rut Consiliului de Miniștri ca în 
proxima sa ședință să ia o hotă- 
rîre corespunzătoare.

LUSAKA 9 (Agerpres).
Președintele Zambiei, Kenneth 

Kaunda, a transmis joi primului 
ministru britanic un nou ap^j de 
a trimite trupe britanice în vede
rea apărării barajului și hidrocen
tralei de la Kariba, la frontiera 
dintre Zambia și Rhodesia. Tot 
joi, președintele Kaunda a dat pu
blicității un „program șoc" pre- 
văzînd sporirea efectivelor tru
pelor și aviației Zambiei în cel 
mai scurt timp posibil. Noi, a de
clarat Kaunda în parlament, „nu 
mai trebuie, în viitor, să mai de
pindem de ajutcrul străin".

In aceeași zi, la Lusaka a sosit 
McDonald, trimisul special al Ma
rii Britanii în Africa răsăritean? 
și centrală, pentru a avea din noii 
convorbiri cu preșdintele Kaunda. 
Va fi examinată cererea Zambiei 
privind prezența unor trupe brita
nice la Kariba, cu condiția ca ele 
să staționeze de o parte și de alta 
a barajului; atît pe teritoriul rho- 
desian, cît și pe cel zambian.

dația Ford lui Bundy, au fost emise 
ipoteze în legătură cu succe&p il 
său în persoana actualului ministru 
al apărării, Robert McNamara sau 
a lui Bill Moyers, purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe, care ar fi che
mat să joace un rol de prim plan 
în Administrația Johnson. In cazul 
în care președintele va face apel/1'-*, 
ministrul apărării, nu este impostor, 
apreciază unii observatori, ca ă- 
cesta să devină un fel de „pre
ședinte adjunct", deoarece funcțiile 
sale ar include și pe cele deținute 
pînă în prezent de Bundy. Dar o 
asemenea formulă ar fi greu de a- 
doptat din cauza prevederilor con
stituționale și administrative în 
vigoare și ar crea nemulțumiri în 
cadrul guvernului și opiniei pu
blice. Nu poate fi înlăturată nici 
posibilitatea ca postul să rămînă li
ber și președintele să se bizuie mal 
mult pe Departamentul de Stat în 
privința problemelor de politică ex
ternă.

McGeorge Bundy a devenit con
silier la Casa Albă încă în 1961, 
în timpul președintelui Kennedy, și 
a rămas în acest post și după ale
gerea lui Johnson. Agențiile de pre
să subliniază influența exercitată 
de el asupra politicii externe ame
ricane. . д _____

Z,
Pretențiile guvernului R.S.A.

JOHANNESBURG 9 (Agerpres). 
„Republica Sud-Africană așteap

tă ca țările occidentale să-i furni
zeze rachete „Pămînt-aer" pentru 
apărarea bazei sale militare din 
sud — Simonstown", a declarat 
ministrul apărării din guvernul 
Werwoerd — Fouche. El s-a refe
rit la faptul că țările occidentale 
au formulat în repetate rînduri ce
rerea de a li se permite să folo
sească porturile sud-africane, prin
tre care și Simonstown și că gu
vernul Verwoerd este hotărît să 
le ceară în schimb furnizarea de 
armament modern.
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