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muncitoresc ță- 
între 10—13 ia- 
lon Gheorghe 
al Comitetului

tovarășul
membru
și al Prezidiului Perma- 
Comitetului Central al 

pre-

ta invitația tovarășului 
Kallai, membru al Biroului 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, președintele guver
nului revoluționar 
rănesc din Ungaria, 
nuarie, 
Maurer, 
Executiv 
nent al
Partidului Comunist Român, 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, a 
făcut o Vizită prietenească în R. P 
Ungară.

In timpul șederii sale, tovarășul 
Ton Gheorghe Maurer a luat cu
noștință de realizări din capitala 
Ungariei, a vizitat cartiere noi de 
locuințe și a participat la un spec 
tacol al Operei de stat.

In seara zilei de 11 ianuarie 
.jVarășui Gyula Kallai a oferit un 

dineu în cinstea tovarășului 
Gheorghe Maurer. Au participat 
varășii Janos Kadar, prim-secretar 

Comitetului Central al Partidu- 
Muncitoresc Socialist Ungar, An- 
Apro și Lajos Feher, membri 
Biroului Politic al C.C. al 

ai Consi-

to-

Ton 
to-

al
lui 
tal 
ai
P.M.S.U., vicepreședinți
liului de Miniștri al R. P. Ungare, 
Janos Peter, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare, Jozsef 
Vince, ambasadorul Republicii Popu-

Ungară
lare Ungare la București și Mihail 
Roșianu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Budapesta.

Cu ocazia șederii la Budapesta a 
președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, ambasadorul României ia Bu
dapesta, Mihail Roșianu, a oferit 
un dejun.

In cursul întîlnirilor dintre oa
menii de stat ai R. P. Ungare și to
varășul Ion Gheorghe Maurer au 
avut loc schimburi de păreri sin
cere și tovărășești privind proble
mele actuale ale situației interna
ționale, precum și ale relațiilor din
tre cele două țări socialiste 
Schimburile de păreri au 
intr-o atmosferă cordială și 
nească.

In ziua de 13 ianuarie,
a
român

vecine, 
decurs 
priete-

tovară- 
părăsit 

a 
gara de

tovarășii 
guvernu-

șul Ion Gheorghe Maurer 
R. P. Ungară. Oaspetele 
fost salutat la plecare în 
vest din Budapesta de 
Gyula Kallai, președintele
lui revoluționar muncitoresc țără
nesc, Lajos Feher, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Janos 
Peter, ministrul afacerilor externe 
și Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București. A fost de față 
Mihail Roșianu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la 1 Buda
pesta.

Concomitent cu creșterea produc
ției industriei electrotehnice se fac 
lucrări importante pentru extinderea 
capacităților de producție în această 
ramură industrială. La Craiova, de 
exemplu, va intra în curînd în func
țiune o fabrică 
înaltă tensiune 
5 500 tone pe 
lucrări pentru 
Fabricii de locomotive Diesel elec
trice și pentru crearea unei secții 
noi de ansamble sudate. Alături de 
noua secție de pile și baterii gal
vanice, intrată recent în funcțiune 
la Fabrica de 
electro-izolante 
va da în exploatare pînS la sfîrși- 
tul anului o altă secție. pentru ca
bluri telefonice. In cursul 
an vor 
pentru 
ducție 
tica", 
derea 
ductori din București. Anul 1966 va 
consemna începerea construcției 
.unei alte întreprinderi electroteh
nice importante — Fabrica de mo
toare electrice din Pitești.

(Agerpres)

nouă de aparate de 
cu o capacitate de 

an. Tot aici se fac 
completarea utilării

cabluri și materiale 
din București se

acestui 
începe, de asemenea, lucrări 
mărirea capacităților de pro- 
la uzinele „Electromagne- 
„Electroaparataj", întreprin

de piese radio și semicon-

aur

de
an 

mi-

ce-i 
afla 

locu- 
prin

Agitația vizuală are un cîmp larg 
de activitate. Unul din rolurile ei 
esențiale, în perioada actuala, este 
de a mobiliza masele largi de oa
meni ai muncii la traducerea în 
viață a sarcinilor de producție.

Fără îndoială Că în ’agittfția vi
zuală contează mult esteticul,
moșul. Aspectul atrăgător are me
nirea de a te face atent că aici 
există ceva important care trebuie 
cunoscut Esențialul agitației vi
zuale e însă conținutul. Dacă este 
concretă și de actualitate, ea are un 
puternic rol mobilizator. In cazul 
cînd agitația vizuală este perimată, 
depășită de timp și evenimente, ea 
nu-și îndeplinește rolul nici chiar 
dacă literele ei sînt poleite cu 
pe marmură ori cristal.

A trecut jumătate de lună 
cînd am pășit pragul primului 
al noului cincinal. Colectivele
nelor, uzinelor și celorlalte între 
prinderi din Valea Jiului au început 
cu entuziasm îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe anul 1966.’ Este agitația 
vizuală la nivelul sarcinilor 
revin î Răspunsul se poate 
constatînd acest lucru la fața 
lui Să facem deci o vizită
cîteva unități economice din Valea 
Jiului.

...Mina Vulcan, mină care s-a re
deschis sub ochii noștri va cunoaște 
în noul cincinal o dezvoltare con
tinuă. In 1966, sarcinile de plan ale 
minei prevăd extragerea a 1 030 000 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic. La sfîrșitul cincinalului 
producția minei se va ridica la 
1 300 000 tone de cărbuue. Această 
cantitate se va obține pe baza dez
voltării și înzestrării tehnice a mi
nei cît și prin creșterea cu t5 la 
sută a productivității muncii. Com
parativ cu anul 1965 prețul de cost 
va fi redus la 94 la sută.

românești".

fond.

К

începere 
în sala

La căminele cultu 
din Valea Jiului varale

avea loc duminică la ora 
16, deschiderea Festiva
lului’ filmelor pentru sate

• Mîine 
de la ora 
„Utilajul"

Mina Uneam. 
Una dintre bri
găzile de pregă
tiri care execută 
lucrări de bună 
calitate este cea 
condusă de mi
nerul Chirilă Mi
hai de Ia sec
torul II.

In fotografie : 
schimbul con
dus de minerul 
Potcovaru Gri- 
gore, înainte de 
a intra în mină.

• Comitetul orășenesc > 
Petroșani pentru cultură 
și artă organizează mii 
ne, la ora 18, în sălile 
căminelor culturale din 
Cimpa, și Iscron; simpo
zioane cu tema „M. Emi 
nescu — luceafărul poe
ziei

'sîmbată, 15, și duminică, 
16 ianuarie, la concursuri 
de selecționare a loturi
lor ce urmează să repre
zinte Valea Jiului la 
campionatele republica
ne de schi. Concursurile 
vor avea loc pe pîrtiile 
de schi din jurul caba
nelor I.C.F. din Paring 
și Strajă din munții Vîl- 
can la probele slalom 
special, slalom uriaș, co- 
borîre și

EU ȘI FAMILIA MEA 
LA BAIE

venit soacra neveste-mi și ai 
vrea și dînsa să facă o baie. 
In schimbul trei nu mai curge 
apa. Nevasta mă consolează 
și de data aceasta.

• Teatrul de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani 
prezintă sîmbătă, ora 19 
și duminică Ia aceeași 
oră piesa „Suflete tari" 
de Cărnii Petrescu.

• Schiorii membri a 
asociațiilor sportive „Stra 
ja" și „Minerul" Lupeni, 
„Energia" Paroșeni, „Vo 
ința" și „Paringul" din 
Petroșani vor participa

cu
16,

din Petroșani 
se vor desfășura între
ceri la popice, în cadrul 
campionatului republican 
pe echipe. La întreceri 
participă formațiile „Jiul" 
Petrila, „Voința" Petro
șani, „Minerul" Uricani, 
„Minerul" Aninoasa, „Mi
nerul" Vulcan, „Visco- 
za" Lupeni.

Atit obiectivele imediate cît și 
cele de perspectivă ce stau în fața 
colectivului minei Vulcan sînt 6- 
glindite prin agitația. vizuală. Iată 
deci în mod concret ce are de în
făptuit colectivul minei Vulcan In 
anul 1966 și în cincinal. Ar ii însă 
greșit să se creadă că îa mina Vul
can agitația vizuală este ireproșa
bilă. Mai sînt și aici ’panouri cu 
caracter general. Insuficient sînt 
popularizate obiectivele ce stau în 
fața colectivelor sectoarelor și bri
găzilor. Utilă ar fi, spre exemplu, 
agitația vizuală la locul de muncă 
prin ajutorul căreia minerii să cu
noască în mod precis Ce cantitate 
de cărbune trebuie să extragă pe 
schimb, zi, lună, ce înseamnă pentru 
economia națională depășirea cu o 
tonă pe post a sarcinilor de plan în 
abataje, 
reducerea prețului de cost. Acestea 
sînt doar 
spre care trebuie să fie îndreptată 
în viitor atenția agitației vizuale de 
la mina Vulcan.

...Caracteristic preparației din Co
rcești e noul. Pe locul unde • se 
înalță impunătoarele construcții ale 
uzinei, cu cîțiva ani în urmă nu 
era nimic. Aici totul e nou, con
strucțiile, utilajele, oamenii. Notă 
discordantă face doar agitația vi
zuală. De cum intri pe poarta pra- 
parației, pașii te poartă pe o alee 
lată străjuită de ambele părți de 
panouri. Privindu-le de la distanță 
ești tentat să crezi că aici agitați? 
vizuală e la mare înălțime.. De cum 
te apropii însă de primul panou, 
încerci și prima decepție. Pe el,es
te trecut planul tematic de inovații 
pe,anul 1965, plan care.în.mod nor
mal trebuia să se epuizeze de 
mull. Panoul vecin e și mai „ope
rativ". Aici sînt prezentate obiecti
vele ecohomice ce au revenit co
lectivului pe anul... 1964. In asemer ' 
nea condiții Se mai poate oare vorbi 
de o agitație vizuală operativă' și 
mobilizatoare ? Nici celelalte pa
nouri, deși multe și frumoase, nu-și 
justifică utilitatea deoarece au un 
caracter general. Caracter general 
are și agitația vizuală de la depoul 
C.F R. Petroșani, mina Uricani și 
alte unități economice din - Valea 
Jiului;

Organizațiile de partid trebuie să 
acorde toată atenția acestei impor
tante forme a muncii politice de 
masă, să se îngrijească ca agitația 
vizuală să fie concretă și operativă, 
axată pe sarcinile de producție ac
tuale. Fără a neglija aspectul es
tetic al agitației vizuale, nu tre
buie uitat nici un moment că prio
ritatea revine operativității, con
cretului, utilului. Să facem deci o 
agitație vizuală de conținut, mobi
lizatoare, la nivelul mărețelor sar
cini ce ne stau în față.

creșterea productivității.

cîteva din problemele

D. C.

Să zicem că am o nevastă 
și doi copii. Ce dacă nici u- 
nul din cei doi copii încă пи 
s-a născut ? Mai au timp Să 
se nască. Așadar, să zicem 
că ar fi așa cum spun. Trăim 
tn bună înțelegere pină luni 
după-amiază. (Luni după-a- 
miază la mine curge apa cal
dă. și pentru nimic in lume 
n-aș intirzia cu prietenii „ia 
una mică", de teamă să nu 
prerd programul de baie) 
Dar se intimplă cam așa : li
chidul tierbinte. incolor, do
rit vreme de o săptămină 
(mai am eu apă caldă încă r 
dată pe săptămină. dar dimi
neața și cum facem serviciu 
de dimineața și eu și nevas
ta..1 țîșnește afară cu putere 
din robinet. Cei doi Prislea 
stau aliniați cu prosoapele pe 
umeri, gata in orice moment 
să năvălească in cada fier
binte. Așa că intiietatea la 
baie o au ei. Pină să se um
ple cada, pină să se bălă
cească țincii s-au dus trei 
sferturi de ceas. A doua la 
nud. e bineînțeles, nevastă-

mea. Nu se cade să fiu ne
politicos cu ea. Eu trebuie să 
fiu Întotdeauna ultimul care 
părăsește (bari) cada. Dar nu 
stau nici eu degeaba, iau lo
cul neveste-mi la spălatul ru
felor. Nu-i greu : mașina spa
lă singură. Eu nu trebuie de- 
cit să scot rufele curate, să 
le introduc pe celelalte și tot 
așa. Eu am răbdare, că din 
fire sint răbdător. Pină cînd 
face nevasta baie, pină go
lește cada, pină scot eu ru
fele din mașina de spălat, au 
mai trecut trei sferturi de 
oră. Vasăzică familia s-a spă
lat, mi-a venit rindul și mie. 
Robinetul începe să sughiță 
ca un om beat, apoi să fîsîie 
și în cele din urmă, sfirșește 
prin a tăcea. Gata, s-a ter
minat programul, s-a termi
nat și cu baia. Nevasta (așa 
e ea drăguță, atentă, cu mi
ne) mă consolează ;

— Lasă Costică. faci și tu 
săptămină viitoare.

Săptămină viitoare schim
bul intii e ocupat din nou 
de puști. In schimbul doi. a

— Lasă Costică, faci și tu 
săptămină viitoare.

Săptămină viitoare conti
nuăm să facem baie în ordi
nea riguros stabilită dinain
te : schimbul intii puștii, 
schimbul doi nevasta, și 
schimbul trei... De-ar mai 
curge apa caldă și pentru 
schimbul trei... Numai o ju
mătate de oră peste progra
mul de acum l Auziți tovarăși 
de la administrația de blo
curi ? Nu cer o veșnicie-, nu
mai o jumătate de oră să 
pot face și eu baie.

Eu păcălitul de locatar

Mărfuri aranjate cu 
gust și o atitudine civi
lizată din partea vânză
toarelor — te întîmpină 
la magazinul „Alimenta
ra" nr. 3 din Petroșani.
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PArinți fi copii
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CAZURI

START BUN
DM
ИИИА ZI

desei а ѴШ-» de la
(^serali din lacroni au 
m bina trimestrul al

B-tea «1 anului ycolar. Ei «ini
ci numai printr-o 

temeinici, de ti cu
Ш» ear abadvi cu succes scoa
te «1— t auri si vor avea tortl 
<te іеоеМ la liceu sau școli 
Rctesiuusls. Terminlnd cu re- 
znteete teme prime parte a a- 
antai școlar, cei mai mari e. 
ten ai Scolii generale din Is-
ereoi sfat hotiriti să continue
an mei multă intensitate pre- 
рШгеа, si Încheie cu rezulta
te mai bune trimestrul II. Ho- 
tirfrea aceasta a confirmat-o 
chiar prima zi de curs din a- 
cest trimestru, cînd multi din- 
tee cei 35 de elevi ai clasei 
■V obținut note de 7, 8, 9 si 
10. Stlnd de vorbă cu elevii 
fruntași Matei Romeo, Nlțar 
Ioan |i Pălinaru Dorin, aceș- 
Da si-au exprimat dorința de 
• Invita în ața fel incit cle
an Ier să nu aibă nici un co
rigent pe trimestrul II. Acest 
Intru va fi posibil prin frec- 
ventaree cu regularitate a 
cui surilor, printr-o atenție spo
rit* Ia orele de curs si luarea 
mor notlte îngrijite, comple
tei prin intensificarea studiu
lui individual.

Un start bun focă din prima 
ti a trimestrului al П-lea au 
luat și elevii din clasa a vn-a 
de la aceeași ..școală. Dirts „ 
Margareta, Mojoatcă Cornelia 
te MănaJău Valeria sînt ele
vele care au înregistrat pri
mele note bune In catalog și 
In carnetele de elev din tri
mestrul II

Acest start bun al elevilor 
iscroneni întrevede încheierea 
cu rezultate bune a celui de-al 
П-lea trimestru al anului șco
lar, care necesită însă o mun
că moi susținută atît din par
tea elevilor, cit ii a cadrelor 
didactice.

CORNEA TITU 
învățător

OM de hM te dam a W-a В de te liceul dta Petrii*.

Iarna, cu toate bucuriile ei, este 
an'-'tmpul cel mai Îndrăgit de co
pii. li vedem zilnic pe străzi, alu- 
necînd pe patine sau pornind-o cu 
sdniufele spre derdeluș, Zăpada că
zută din abundentă In ultimele 
zile, i-a minat pe multi spre schi, 
patinaj și sdniuș, Pe clțiva puști, 
ascunși în paltoane călduroase, din 
care abia U se zăreau năsucurile și 
obrajii îmbujorați de aerul târg de 
afară, i-am vdzut la Petrila într-0 
pasionantă dispută la sănluș- Le-am 
admirat „iscusința" In conducerea 
„vehiculelor", am ascultat hazul pe 
care-i stîrneau cînd cite unui se 
rdsturrm și,„ perturba circulația ce
lorlalte sănii si mi-am adus amin
te că tăceam la tel cînd aveam 
vfrsta lor.

Venind In viteză cu o sanie-., de 
trei persoane, un băietan strigă că
tre puși I me: „La o parte „boboci
lor", păzea eă vin eu-a IV-a...".

Ofensat de cuvîntul „bobocilor", 
o moglldeafă de om ripostă la mo
ment ; „Ce boboci" mă, „ce bo
boci" I Noi stntem elevi în clasa 
întll. S-a terminat cu „bobocia", 
cu perioada de acomodare în școa
lă. Acum știm set scriem și să ci
tim. Ce „boboci" ?

Am intervenit in dispută și le-am 
pjasat cîteva întrebări, apoi am 
devenit prieteni.

— Deci voi sînteti școlari, așa-if 
—• Da, nene. Blevi în clasa în

tîl la Școala generală nr. 5 din Pe
trila.

— Și n-aveți de învățat pentru 
mîine ?

— Ba da, dar ле-am făcut lec
țiile.

— Cum 
mestru ?

— Pine, 
întreba la

— Dar îmi spuneți cum vă chea
mă I

-— Da. Pe mine... iar pe 
șl pe mine...

După ce i-am Inclus fn 
oaspeților carnețelului meu 
semnări, m-am îndreptat spre școa
lă. Nu pentru eă n-as fi avut în
credere în micit 
dar n-au vrut el 
multe. Tovarășul 
directorul școlii, 
cu plăcere despre încheierea Pri
mului trimestru al anului școlar, 
despre elevii fruntași, despre ca
drele didactice eare au muncit cu 
pasiune și șimt de răspundere de-o

ați încheiat primul trl

Dacă nu credeți, puteți 
școala.

mine...

rîndul 
de fn-

mei interlocutori, 
să-mi spună prea 
Niculescu Vasile. 
insă, mi-a vorbit

lungul trimestrului pentru instrui
rea fi educarea elevilor. Am aliat 
ostiei că în rîndul fruntașilor la 
învățătură pe scoală se numără șl 
mulfi elevi din clasa întll. lată nu
mele citorva dintre ei: Jura Gheor
ghe, Moroz Mihai, Pera loan. Mg- 
noilescu Lucia, Zahar la Cristina, 
Platagea Octavian, Тики Dorei. 
Ghicu Petru, Stoica Gherasim, Bo
grye Carol, Pe multi dintre aceștia 
li văzusem la disputa de sărn'uș, 
au unii discutasem chiar amica) 
despre școală. despre iarnă, des
pre ei-

Din discuțiile purtate cu cltiva 
sl mai aleș după notele bune pe 
care multi elevi din clasa IntU 
le-ац obținut la finele primului tri
mestru al anului școlar m-am con
vins că intr-adevăr acum ei nu Se 
mai pot numi „boboci", ci Intr-ade
văr elevi în clasa întîl, Au si ei 
pretențiile lor. Au crescut „bo
bocii",,.

Ce „boboci" mă, ce „boboci" г 
Noi sîntem elevi in clasa întîl. S-a 
terminat cu „bobocia", eu perioada 
de acomodare fn scoală. A*- m știm 
să scriem și să citim- Ce „bo
boci" fl SIL..".

DUMITRU GHEONEA

Pentru anul 1966
26 
de

In
didactică și pedagogică 
Iptoâpe 2B tnîîîoane

milioane 
manuale școlare 
cursul acestui an, în Editura 

vor apare 
manuale* — 

cuprlnzînd 840 titluri — pentru în- 
vățămîntul de toate gradele. Dintre 
acestea se remarcă, prin comple
xitate și originalitate, algebra, tri
gonometrie, geometria, chimia, fi
zica, literatura română, manualul de 
deșen artistic și istoria artelor plas
tice, pentru clasa a X-a, manualele 
de teorie Si solfegii, pentru cla
sele IX și X, „Istoria artelor plas
tice", pentru școlile de arte plas
tice, „Istoria pedagogiei" pentru 
școlile pedagogice și institutele 
pedagogice de doi ani pentru în
vățători.

exemplu, minorul Cerna Aurel 
și tată ві mamă. Dar aceștia, în 
să se ocupe de educația fiului 
să-i facă copilăria fericită, l-au 

lăsat să facă ce vrea. Urmarea co
pilului, căruia ti pliceau foarte mult 
dulciurile, văzlnd că părinții nu vor 
să 1 le cumpere, deși aveau o si
tuație materiali bună, șl-a pus In 
gind să sl 1« procure singur. Și 
latl-1 furînd din magazinul alimen
tar din cartier si bufet bomboane 
șl bani. Fiind prins In repetate 
rlndurl furînd, a fost internat In
tr-un institut de reeducare.

Povestea minorului Stejereanu 
Mlreaa este mult mai trist*. Părinții 
sa despart, tatii 11 părăsește, copi
lul rlmlne cu mama ta. Aceasta 
Inși, femeie de moravuri ușoare, 
trăiește In concubina] cu alt ceti-

★ ★

Munca educativă — capitol deficitar

(Agerpres)

Trimestrul 1 s-a încheiat de mult. 
A început deja al doilea, cadrele 
didactice și elevii de la școlile din 
Valea Jiului intrînd într-o nouă 
etapă a muncii școlare.

Aruncînd o privire asupra trimes
trului I, se desprind unele con
cluzii care trebuie luate în seamă 
In vederea îmbunătățirii în conti
nuare a prpceșuluj inștructjv — 
educativ.

Secția lnvățămînt și conducerile 
de școli au privit cu toată seriozi
tatea problema școlarizării tuturor 
elevilor și asigurarea unei frecvențe 
bune la cursuri. In acest scop ș-a 
făcut apel la comitetele executive 
ale sfaturilor populare, deputaîi, 
comisiile de femei, directorii de 
întreprinderi, încît au fost aduși la 
Scoală elevi care au avpt întreru
peri între 1-2 ani- Cu toate măsu
rile luate au rămas totuși în afara 
școlii 30 de copii.

Aceasta dovedește că directorii 
de școli n-au urmărit săptămînal 
sau chiar zilnic frecventa elevilor, 
Ier diriglntli n-au folosit toate for
mele de convingere pentru aduce
rea elevilor la scoală. Așa este ca
zul tovarășelor Beldiman Lucreția, 
loeob Cecilia, Tencjuc Elena de la 
Anlnoasa, Jura Rodica de la școala 
din Jleț și alții.

Un procedeu bun folosește con
ducerea școlii nr. 2 din tupeni, un
de zilnic învățătorii și profesorii 
trec elevii absenți lntr-un registru 
speciei, cercetîndu-se imediat cau
zele care au determinat abeentarea 
de la cursuri.

Statul nostru socialist acordă o a, 
tantie deosebită creșterii si educă
rii tineretului în spiritul moralei 
comuniste, al respectului față de 
colectivitate, de legile noastre noi, 
sădește în acesta elementele fi
rești, umane cere le dau dreptul șă 
poarte înaltul și decanul titlu de 
OM. Copiii de azi, viitorii con
structori de mîine ai societății 
noaștre crășc viguroșl, cu liniștea 
pe care ți-o dă siguranța unui vi
itor fericit,

Si totuși pe Ici, pe colo se mai 
ivesc în rîndul minorilor, diferite 
cazuri da abateri de la morala so
cialistă, de la legile de conviețuire 
socială. Aceste cazuri au o cauză 
comună și anume, lipsa unei edu
cații principiale, sănătoase în sinul 
familiei. De la certurile dintre pă
rinți, divorțuri, minciună, beție, 
care zdruncină echilibrul moral al 
copiilor, nu există 
pînă la comiterea de 
către minori.

Clteva din aceste 
foșt furnizate de discuțiile purtate 
într-o 
popular 
analizat 
lare.

Bunăoară minorele Crișan Ileana 
și Tudor Maria au fost trimise în
tr-o colonie de reeducare în urma 
unor abateri de la morala socialis
tă Minorul Szabo Gheorghe a fost 
șl el Internat lntr-un institut 
reeducare datorită utior furturi re
petate. In toate trei cazurile, mi
norii au fost părăsiți de părinți,, 
le-au lipsit educația și căldura de 
care trebuiau să se bucure în si
nul familiei.

Există însă și altfel de cezuri. 
De 
are 
loc 
lor.

decît un pas 
infracțiuni de

cazuri ne-au

recentă sesiune a Sfatului 
al orașului Petrila care a 
activitatea autorității tute-

de

Datorită acestei măsuri, la aceas
tă școală nu se află elevi neșcola- 
rizați, frecvența e bună și în con
secință și rezultatele la învățătură 
sînt bune.

Numărul cadrelor didactice cali
ficate a crescut în acest an școlar 
prin repartizarea în Valea Jiului a 
41 de profesori șl 30 de învăță
tori. Cu toate acestea, unele școli 
ц-au putut fi încadrate cu cadre 
didactice calificate. Așa este cazul 
școlilor din Jleț, Clmpa, Cîmpu lui 
Neag și Crividia.

Pentru ca procesul instructiv- 
educativ să se desfășoare în condi
ții bune, secția InvățSmînt a insis
tat ca directorii de școli să-și în
tocmească din timp planurile de 
muncă și să organizeze activitatea 
metodică din școală precum și ac
tivitatea diriglnților. Directori 
ca: Bădău Victor, Paraschl-
voju Constantin, Păunescu Dumi
tru, Dună Elena și alții au Întocmit 
planuri judicioase, obtinfod rezul
tate bune în muncă. In schimb, di
rectorii școlilor din Clmpa și Jlet 
âu organizat activitatea metodică 
cu întîrtiere, dovedind prin acest 
lucru că muncesc cu puțin simt de 
răspundere.

Față de anii precedent!, cadrele 
didactice au dovedit mai multă con
știinciozitate în pregătirea pentru 
lecții, au utilizat metode mai bune 
de verificare și predare a noilor cu
noștințe. mal mult materiei instruc
tiv. Lecții bune tu> numeroși pro
fesați și învițflicn cum sînt: Giur

vagabondaj de mai 
frecventeze cursurile

părinți,
Rusu Vașile din Petrila a 

cu trei copii, în urma dece-

alte cazuri. Cetă-

țeen. Mircea nu numai că este ne
glijat, nesupravegheat, dar însăși 
mama lui. împreună cu „tatăl vi
treg" l-au îndemnat pe eopil să 
meargă în restaurante, să fure bău
turi alcoolice pe care apoi cei doi „pă
rinți" să le consume în... familie. 
Firește, Mircea a fost prins si la 
propunerea comisiei de tutelă, tri
bunalul a dispus încredințarea pen
tru creștete si educare a minorului 
familiei Mereuță. Din păcate nici 
aici copilul nu a găsit climatul cel 
mai favorabil astfel că s-a întors 
înapoi la mama șa, continuînd șă 
ducă viața de 
înainte, să nu 
scolii.

Alți 
teanul 
rămas 
dării soției sale. Acesta însă, în loc 
șă se ocupe de educația copiilor, a 
început să-i neglijeze, să șe îmbe
te, iar cînd ajungea acașă în stare 
de ebrietate îi izgonea. Desigur, că 
în această situație nid nu șe poate 
vorbi de frecvența copjilor la școa
lă. Din această cauză a fost decă
zut din drepturile părintești, iar co
piii au fost încredințați spre edu
care bunicii lor, situația lor actua
lă fiind bună. La rîndul lor „ma
mele" Costea Valeria, Manta Vale- 
rica și Vasiu Marja și-au închis co
piii, nici mai mult nici mal puțin 
decît în cotețe, pentru a putea sta 
în casă, nestingherite cu diferiți 
bărbați de aceeași teapă.

Iată cîteva din cazurile dezbătute 
cadrul sesiunii sfatului popular 
orașului Petrila. Firește, ele nu 
rămas simple cazuri. In sesiune 
hotărît luarea unor măsuri care 
asigure ca ele să nu mai fie 

cazuri. Cu toate acestea ele puteau 
să nu existe, dacă părinții se 
pau de educația copiilor lor, 
nu erau așa egoiști încît să-și 
numai Interesele lor meschine, 
(urile, divorțurile, minciuna, 
nu au făcut decît să zdruncine, 
fie chiar și pentru un timp, echi
librul moral al acestor copii nevi
novat!. „Părinții" lor nu au înțeles 
că numai măsurile luate de statul 
nostru, de școală pentru a da o 
educație sănătoasă tineretului nu 
sînt suficiente dacă la «le nu se 
alătură obligațiile părinților. Egoișth 
fiind ei au uitat de obligație mo
rală ce le revine față de copiii 
lor. Si rezultatul: cazurile de mai 
sus cere au de fapt o singură cau
ză — egoismul părinților.

C. COTOȘPAN

în 
al 
au 
s-a 
să

ocu- 
dacă 
vadă 
Cer- 

betia

giu Maria, Stănescu Alexandru, Stoi- 
can Elena, Băbeanu Maria, Moșie 
Mgria, Filip Elisabeța și alții care 
manifestă preocupare pentru activi
zarea elevilor.

Sînt însă profesor! care în pre
darea lecțiilor dau noțiuni peste 
prevederile programei, pretinzînd 
elevilor tot ceea ce le-au predat, 
așa cum procedează Dărăbanț Ion Și 
Kraus Septimia de la școala tir. 1 
Petroșani, iar alții care examinează 
elevii și nu le pun note decît la 
sfîrșitul trimestrului, făcînd o apre
ciere superficială. Astfel procedează 
unele cadre didactice de Ja școlile 
din Jieț, Cimpa, Aninoasa și Bă- 
nlța.

Situația slabă obținută la sfîrși
tul trimestrului I șe datorește și 
unei ineficiente munci educative 
duse de colectivele pedagogice în 
rîndul elevilor

Există o serie de elevi care n-au 
o comportare civilizată în școală si 
în afara școlii, care fug de la ore, 
merg în timpul orelor la cinemato
graf, fumează, au o atitudine ire
verențioasă față de profesori, șg 
comportă urlt în autobuze, sînt in- 
dlsciplinall la ore, nu-și fac temele.

Față de această situație, secția de 
învățămînt va trebui șâ-și intensi
fice munca de îndrumare și control 
In special la școlile deficitare șuo 
aspectul activității instructiv-edu- 
cative, în asa fel ca lipsurile din 
trimestrul I Să fie lichidate netot - 
ziaL



Dl n ipsesc vagonatele goale ?
Ь ultimul timp, minerii de la 

sodvol de producție *1 minei Dîl- 
je mo pita» deseori de modul ne- 
«otlsHcator în care s!nt aprovizio
nați cu vagonete goale. Care să Не 
cauzele?

Una este faptul că patru loco
motive, din totalul de cinci, sînt 
mult timp defecte, rămîne doar una 
,.să facă servici" pentru toate;

Inginerul Stănescu Eugen, locți
itorul șefului sectorului de produc
ții, este de părere eă aprovizio
narea cu vagonete - goale s-a mai 
îmbunătățit lntr-o oarecare măsură 
In ultima vreme dar că încă nu se 
ridici la nivelul necesităților si 
posibilităților. Pupă ce Că primesc 
vagonete tn număr insuficient, mul
te din acestea sînt pe jumătate pli
ne cu șist de cărbune si pietriș

și V — la orizontul 807), zac, de 
mult timp, numeroase vagonete de> 
facte. In pîrtul care traversează 
incinta minei un vagonet nou stă 
răsturnat șl așteaptă că doar-doar 
se va încumeta cineva tafi-J pună 
în drepturile sale.

Componența echipei de reparat 
vagonete este extrem de elastică, 
cîndva erau 6 oameni, pe urmă nu
mărul lor s-a micșorat treptat fă- 
mînînd acum doar trei oameni.

Șef de echipă, dacă nu încadrat 
dar cel puțin numit, nu este. Pe 
lingă asta, eîte un om din echipă 
este trimis să îndeplinească alte 
sarcini — întreținerea funiei și ro
lelor de ia haldă, repararea benzii 
de la siloz.

Ce trebuie să facă sectorul de 
transport al minei Dîlja (șef de sec-

In aceste zile, pe una din pârtiile de pe Paring.Snghețat pe vatra vagonetelor. Cu
rățirea vagonetelor se face foarte 
rar, în unele perioade deloe.

tor ing, Țraicu Lezăr) e limpede. 
Adică să întărească echipe de re
parat vagonete, sj-i îndrume și

Neșatisfăcător se desfășoară si 
activitatea la repararea vagonete- 
ler. Atît la suprafață cît și în sub
teran (la intrarea vagonetelor spre 
puțul orb nr. J, în transversalele 
principale ale blocurilor П, HI, IV

să-i controleze mai îndeaproape ac
tivitatea, măsurile întreprinse să se 
exțjndă și la curățirea vagonete
lor, iar repararea locomotivelor H 
fie neîntîrziaț îmbunătățită.

F. V.

Cititori pasiona(i
In primele 12 zile ale acestui an, 

biblioteca clubului sindicatelor din 
Vulcan a împrumutat cititorilor 
peste 2 000 de volume. Printre cei 
mai pasionați cititori se remarcă 
minerii Drob Gheorghe, Loghin Va- 
»ile, Rus Nicolae, Rîpan Nicolae, 
Belea Ioan, Găvan Grigore, Marcu 
Dumitru, maistrul minier Gherman 
Traian, electricianul Dumitru Ale
xandru, mecanicul Constantin Iile. 
Din cele 560 de fișe noi — întoc
mite pînă în prezent — reiese că 
sînt deosebit de apreciate cărțile 
scrise de autorii români Mihail Sa-

doveanu, Zaharia Stancu, Tudor Ar- 
ghezi, Mihail Emineșcu, I. b. Ca- 
ragîale și cărțile tehnice de speciali
tate.

Pentru a satisface cerințele citi
torilor, biblioteca își sporește ne
contenit numărul cărților. Numai în 
ultimul trimestru al anului trecut, 
de pildă, în bibliotecă au intrat 
cărți în valoare de 4 000 lei. In 
prezent numărul total al volumelor 
existente în bibliotecă aste de 
25 265.

BODA LENUȚA 
corespondentă

й Editura politică
a apăruți

E. FREDA .
C. POMȘTEANU

DIALOG
GU TREI CONTINENTE

96 pag. 2 lei

Carte» analizează relațiile Româ
niei socialiste cu țările în curs de 
dezvoltare din Asia, Africa și A- 
merlca Latină, țări care îneep să 
joace un rol tot mai important pe 
arena internațională. Expunînd prin
cipiile care guvernează aceste re
lații. lucrarea se oprește totodată 
asupra aspectelor concrete pe care 
le iau legăturile României cu ță
rile respective pe tărim politic, di
plomatic, economic, științifia-CUltu- 
raL

NOTE
Din vară pînă în iarnă

• Trandafiri, cicla- 
твпв și... strădanie

• Germeni de fru
musețe citadină

Prin iorma sa, clădi
rea eu acoperișul de 

J atfcW nu se aseamănă 
cu nici o alta din îm
prejurimi. Nu, nu are 
înălțimea blocurilor din 
Petrila, Vulcan, Lupe ni, 
care numără 8, 9 și chiar 
10 etaje dar, cu toate 
astea, ea cuprinde atlfia 
germeni de frumusețe 
înalt la vară întregul o- 
raș poate deveni un o- 
raș-grădină.

Clădirea cu acoperișul 
de sticlă adăpostește se
ra orașului Petrila. Clă
dită In urmă cu doi ant 
din beton și sticlă. In 
toamna lui 1965 ea a 
fost întregită cu un am 
treu. Jntinzîndu-se pe 
toată lungimea celor pa
tru încăperi ale serei, 
antreul protejează sera 
propriu-zisă de valurile 
de frig care păi rund prin 
deschiderea ușii. Si to'

C^Lo-ri in plltLii
aid se fac lucrările pre
gătitoare atît pentru în- 
sămlnțări și plantări, dt 
și pentru repfcat, cum 
ar fi amestecul de pă- 
mint. Pentru a nu crea 
vreo nedumerire, amin
tim că și această încă
pere, ca și sera, primeș
te căldura necesară pen

voare vem în noile 
grădini de flori șl seua- 
ruri ale crasului, mii de 
flori de cameră așteaptă 
momentul înfloririi. Cp 
ciamenele. colorate de la 
albul zăpezii și pînă la 
rubiniu, in toate nuanțe
le rozelor și-au și des
chis catifelatele petale.

ІЛЪЕМЛЛ [ DERGPORTER

tru asigurarea tempera
turii prielnice creșterii 
florilor de la aceeași 
sursă de căldură — un 
cazan de aburi cu care a 
fost dotată sera curînd 
după înființare-

In această „grădină" 
de frumuseți a orașului 
Petrila se află pește 
12,000 trandafiri imbu- 
tășiți, care la primăvară 
vor iorma noi alei In 
cartierele orașului- In 
bună vecinătate eu plan
tele pregătite încă de pe 
acum, pentru a forma co

Cu fiecare zi, la geamu
rile apartamentelor din 
orașul Petrila se văd tot 
mai multe ghivece cu 
frumoasele ciclamene dar 
în același timp, în seră 
se împuținează numărul 
lor șl în schimb crește 
venitul realizat prin vjn- 
zarea acestor flori. La 
fel ca suratele lor, alte 
flori de cameră, printre 
care cinerozla, garoafa 
pitică, primula și aauce- 
laria se află în prag de 
înflorire și... d» împodo
bire de noi locuinfe. Aici

ішта
merită amintită strădania 
întregului colectiv al se
rei, In frunte cu grădi
narul Wem Ioan și cu 
cele mai de nădejde a- 
jutoare ale sale, Sava 
Elena, Line Elisabeta, 
Zgarbură Nicolița. Do
vadă a priceperii șl hăr
niciei lor sînt cele 500 
garoafe grenadiene în
florite în seră, cele 1 700 
garoafe și 13 000 panse- 
luțe aflate în teren pînă 
la primăvară, eînd vor fi 
plantate în rondurile și 
peluzele ce se vor ame
naja în cartierele ora
șului. Despre strădania 
colectivă a personalului 
serei, aceea de a face 
din Petrila un oraș-gră- 
dină vorbesc în graiul 
cifrelor și cefe aproape 
3 kg semințe de garoa
fe, 900 gr semințe de 
solvii, 500 gr ochiul bou
lui, 1&0 gr gura leului, 
28Q gr petunii H alte 
soiuri de flori.

MARGARETA MIGA

Omul gospodar își face tatua car 
și vara sanie, spune o veche zica
lă din popor. Pe vremea eînd tim
pul era încă destul de cald au în
ceput și tovarășii de la complexul 
C.F.R. Petroșani lucrările de repa
rare ți înfrumusețare a gării. Spre 
satisfacția călătorilor, lucrările au 
început cu demolarea hufețuiui ca
re era necorCspunlător. S-au bucu
rat călătorii deoarece își imaginau 
Ce frumoase o să fie eeld construite 
în loc.

— Dacă tot ne-ат pus pe repa
rații, ce ar fi să punem la punct șt 
sala de așteptare — și-au spus to
varășii din conducerea stației.

Zis șl făcut. SI au făcut-o fără 
insă a ține seama de faptul cunos
cut de toți eă, călătorului îl 
bine eu drumul, nu cu frigul. Au

dispărut ele chioșcurile, bune, iele 
cgm erau, dar in locul lor nu s-a 
construit nimic, tar cu viteza de 
mele cu care se execută lucrările 
la sala de așteptare, sînt șanse fă 
șt termine tocmai la primăvară- 
Pînă atunci, călătorii își vor cum
păra bilete de pe peron șt vor tre
mura tot alei. Acestea sînt condi
țiile ce 11 se oferă de conduce
rea stației pînă la terminarea lu
crărilor.

A face lucruri frumoase șt u- 
tilt e Marte bind, a tărăgăna Insa 
reparațiile și reviziile și q tine că
lătorii în frig pe peron, nu e bine 
de loc.

Căutatl o soluție ceva mai echi
tabilă, tovarăși din conducerea sta
fiei Petroșani I

MIHAI CALATORUL

Așteptînd autobuzul
Șapte ianuarie. O zi geroasă. 

VIntui suflă rece Și tăios, In au
togara i.C.O. din Piața Victoriei 
Petroșani circa 4Q^~SQ de călători 
așteaptă zgribuliți autobuzul de Lti- 
peni. Minutele trec anevoios. La 
intervale scurte sosește cite un au
tobuz In stație. Dar cel de Lupe pi 
nu se arată. Alături staționează un 
autobuz. N-are* tablă indicatoare de 
destinație. In el se află șoferul, ta
xatoarea și fncă alți doi inși. Clțiva 
călători măi nerăbdători, și proba
bil mai pătrunși de frig, se adre
sează celor din mașină.

— Nu cumva aceasta este cursa 
de Lupeni ?

— Nu, se aude un răspuns din 
interior.

Călătorii se resemnează si conti
nuă să aștepte cu înfrigurare. Trec 
astfel încă vreo 8^-10 minute, cînd 
deodată autobuzul cu pricina t»i 
deschide ușile, iar taxatoarea a- 
nuntă eălătorit.

— Coi care călătoresc spre Lu- 
peni Să poftească.

Cum era de așteptat călătorii se 
imbulzegg la ușă unde se produce 
o adevărată înoăierare și sg fac 
auzite cuvinte nu tocmai lăudabile 
la adresa șoferului, taxatoarei Și 
a I.C.Q. pînă la urmă toți călăto
rii șg urcă și mașina pornește spre 
destinație.

Se pune totuși înkșbareq; Daeă 
autobuzul tot se afla în stație, de 
ce a trebuit șq țină ușile închise ? 
Nu este oare o sfidare la adresa 
călătorilor. Spu poate personalul a- 
cestul autobuz n-a aliat pînă a- 
eum că nu călătorii sînt acei care 
stau la dispoziția lor, ci invers. 
Dacă n-au aflat, conducerea IC,O. 
Petroșani ar trebui «ă facă M în
țeleagă acest lucru fi personalul 
autobuzului au pricina ce Poartă 
nr. пт ИО-

G.

PROGRAM DE RADIO
15 ianuarie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Melodii populare, 
5,40 Valsuri interpretate de fan
fară, 6,00 RADIOJURNAL. Sport; 
9,10 „Invîrtită" și „Ardeleană** de 
Tiberiu Brediceanu, 6,22 Cîntă or
chestra de muzică populară a Uzi
nelor „Grivița Roșie'*,- 6,3Q Anun
țuri si muzică, 6,45 Salut voios de 
pionier, 7,00 RADIOJURNAL. Sport, 
7,15 Portativul veseliei; 7,30 Opere
ta în ritm modern, 8,00 SUMARUL 
PRESEI, 8,08 „Drag ml-e efntecul și 
focul", 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului : 
Vaccinarea antipoliomielitlcă; 9,35 
Balete din operele „Thais'* și „Ci- 
dul" de Massenet, 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,05 Miniaturi de estra
dă; 10,30 Roza violurilor; 11,25 
Folclor muzical transilvănean, 12,00 
BUtETTN DE ȘTIRI; 12,10 Cu mi 

crofonul prin sălile de eoncert ale 
Capitalei; 12,45 REVISTA REVISTE
LOR ECONOMICE, 13,00 Noi înre. 
gistrări de operetă; 13,15 Cîntece 
de Vaslle Timiș, 13,30 Partituri de 
muzică ușoară; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI, 14,08 „Hai să dăm mină cu 
mină" — concert de muzică popu
lară din Moldova și Muntenia, 15,00 
Soliști de muzică ușoară, 16,00 RA
DIOJURNAL. Șport, 16,20 Uvertura 
la opereta „Nunta lui Nakiris" de 
Paul Llncke, 16,30 Emisiune muzi
cală de la Moscova, 17,00 In studio 
pianistul Alexandru Demeiriari, 17.15 
RADIOSIMPQZJQN; 17,35 Premiere 
la Electrecord; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBU
LUI, 18,13 Recunoașteți aria! 18.30 
ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FANTEZIE; 
19,00 Un șfert de oră în compania 
orchestrei Paul Ghențer; 19,15 Sport, 

19,30 O melodie pe adresa dumnea
voastră; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEĂRĂ; 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Program pentru iubitorii de 
romanțe, 21,15 Ințîlnlre eu muzica 
de dans, 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 22,20 Caleidoscop ritmic; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI,

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL, 7,50 Romanța pentru vio
loncel și pian de Eduard Caudel- 
la; 8,00 Scene din opera „Valiza 
schimbată" de Rosșinii 8,30 Pro
gram de cîntece și jocuri; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,05 Ciclul „Con
cern gross! opus 6“ de Haendeb 9,30 
Piese de estradă,- 10,00 „Ctnieeul 
nostru voios răsună” — cîntece pio
nierești; 10,10 Cvartetul nr. 2 în Fa 
major de Tudor Ciortea,- 10.36 Că
lătorie muzicală prin regiunile pa
triei, 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,07 Momente comice din operete;
11,40 Dansuri din opere; 12,00 Să-I 
ascultăm pe s Gieă Petreseu, Aida 
Moga, Jimmy Fontana, Peter Ale

xander, Patricia Carii, 12,30 Imeț. 
pretl de muzică populară, 13,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 13,08 Mozaic 
muzical; 14,00 Pagini celebre din 
operele lut Bizet; 14,30 Muzică 
ușoară, 15,00 RADIOJURNAL. Sport, 
15,10 Pagini alese din creația co
rală, 15,30 De la fluier la marile 
ansambluri; 16,00 Poeme simforjice 
românești; 10,30 Dl CE? DE UN
DE? DE CtND ?; 10.50 Valsul „Via- 
ță de artist*1 de Johann Sirauas, 
17,00 RADIOJURNAL Spori; 17,30 
Cîntă Constanta Cimpeanu st Toni 
Bulaciel; 17,30 Vechi melodii 
populare,. 18.00 Varietăți muzicale; 
18.30 Anunțuri, reclame și muzici, 
19.00 BULETIN DE ȘTIRI, 19,03 
Compozitorul Constantin Nottara, 
1930 Ediție radiofonică M. Sado- 
veanu, 19,50 E ora la care ІПСОре 
dansul; 20,30 Din repertoriul Măriei 
Tănașe, 20.45 Mooieeie die lupte 
pentru Unire îp arta plaittri. 81.00 

RADIOJURNAL. Sport; 21,20 Voci 
de azi I - Leonia Rysanek |i Qctav 
finigăreacu; 21.45 Mic dicționar de 
muzici ușoară; 22,45 Canțonete, 
за,00 BULETIN DE ȘTIRI. Spoit; 
23,07 Din creația mozartiană, 23,53 
Sultă de ritmuri; 9.52 BULETIN PE 
STIRIi 0,55 Continuăm dânsul. 1^2 
BULETIN DE ȘTJRL

Cinematografe
1$ fânuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Duminică le New York, REPUBLI
CA I Culorile lupt»; PETRILA: 
Samba, LONEA i Cartierul veseliei,■ 
VULCAN: Ne asumăm răspunde
rea; CRIVIDIA; Tovarășii; PARG- 
SBNl I Pășesc prin Moscova; LU- 
I>BN1. Bocceluța; BĂRBĂTENT: Um
brelele dtn Cherbourg.
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ULAN BATOR 13 (Agerpres) .— 
La 13 іаншкіе. la reședința guver- 

liutilS din Ulan Bator au început 
mmrtirile dintre delegația de 
рвШ și guvernamentală a Uniunii 
SbvăebCE. condusă de Leonid Brej- 
■ev. |иім I I retar al C.C. al P.C.U.S., 
Ж Jriejapa de partid și guverna- 
ntBdl a R. P. Mongole, condusă 
du X Tedenbal, prim-secretar al 
CjC. ai PJXM., președintele Consi- 
Rutai de Miniștri al R. P. Mon-

lu aceeași zi, delegația sovietică 
a vizitat Combinatul industrial din
Ulan — Bator, Palatul pionierilor 
și Palatul sporturilor.

Ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Mongolă, L. Soloviev a oferit joi 
o recepție în cinstea delegației so
vietice; la care au participat J. 
Tedenbal și alți conducători de 
partid și de stat ai R. P. Mongole. 
i_ Brejnev și J. Țedenbal au ros
tit toasturi.

In continuarea vizitei, delegația 
sovietică a plecat la Darhan, un
de se construiește un important 
complex industrial — energetic.

Greva lucrătorilor 
din întreprinderile producătoare 
de electricitate
SOMA 13. Corespondentul Ager- 

pres, L Mărgineanu, transmite : Gre
va celor 100 000 muncitori din în
treprinderile producătoare de elec
tricitate, inițiată miercuri și fixată 
pentru 48 de ore, a fost prelungită 
cu încă 24 de ore printr-o hotă- 
rîre comună a Confederației Gene
rale a Muncii din Italia și a Con
federației Sindicatelor Oameni
lor Muncii diii Italia. Da

Ploi torențiale și inundații 
la Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 13 (Agerpres). 

Inundațiile și alunecările de te
ren provocate de ploile torențiale 
ce s-au abătut, incepînd de luni, 
asupra orașului Rio de Janeiro și 
împrejurimilor sale continuă să a- 
menințe viața locuitorilor. Purtăto
rul de cuvînt al poliției a anunțat 
că totalul persoanelor care și-au 
pierdut viata este posibil să fi ajuns 
la cifra de 300. Numeroase edificii 
au losț degradate, iar pagubele ma
teriale rezultate din distrugerea ca
selor și a rețelelor publice de 
transporturi se ridică la sume im
presionante. Circulația, în cea mai

DAHOMEY

ІМШІІГИ „ММОІІІІ 
пті(гк|іеІ natiiinsle"

COTONOU 13 (Agerpres). — In 
capitala Republicii Dahomey, s-a a- 
nunțat instituirea „Comitetului re
construcției naționale" format din 
35 de persoane. Membrii comitetu
lui vor îndeplini funcții consulta
tive pe lingă guvernul Dahomeyu- 
hii și vor înlocui Adunarea Națio
nală a tării, dizolvată în.urma lo
viturii de stat efectuată la sfîrși
tul anului trecut de generalul Cris- 
tophe Soglo. In cadrul Comitetului 
reconstrucției naționale vor func
ționa subcomitete pentru politică 
internă.' probleme internaționale, 
politică economică și probleme so
ciale — se menționează într-un co
municat difuzat ia Cotonou de gu
vernul DahomeyuluL

Incheindu-și vizita în R. D. Vietnam 
delegația sovietică a sosit la Pekin

HANOI 13 (Agerpres). — După 
o vizită de prietenie în R. D. Viet
nam, la 13 ianuarie, delegația U- 
niunii Sovietice, condusă de A. N. 
Șelepin, membru al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., a plecat 
spre patrie. In piața centrală a o- 
rasului unde s-au adunat numeroși 
oameni ai muncii din Hanoi, a luat 
cuvîntul Fam Van Dong, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam. El a subliniat importanța 
vizitei delegației sovietice pentru 
întărirea colaborării dintre popoa
rele celor două țări.

A luat apoi cuvîntul A. N. Se- 
lepin care a arătat că întîlnirile și 
convorbirile avute cu conducătorii 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam și guvernului R, D. Viet
nam au contribuit la întărirea și 
dezvoltarea continuă a prieteniei și 
a colaborării strînse dintre cele 
două partide și țări.

In aceeași zi, delegația Uniunii 
Sovietice a sosit la Pekin, unde a 
fost întîmpinată de Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
Van Bin-nan, ministru adjunct al 
afacerilor externe, Huang Bak, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Vietnam în R. P. Chineză, de 
șefi ai reprezentantelor diplomatice 

torită lipsei de curent e- 
lectric în marile întreprinderi in
dustriale din Nord a fost suspen
dat lucrul mai ales în sectoarele 
unde consumul de electricitate este 
mare. Oamenii muncii din acest sec
tor de producție au declarat gre
vă deoarece nu s-a ajuns la un 
acord cu societatea de stat Enel, 
privind reînnoirea contractelor de 
muncă.

mare parte a orașului, a fost în în
tregime întreruptă.

Administrația federală și cea a 
statului Guanabara a ordonat mo
bilizarea funcționarilor și lucrători
lor din orașul Rio de Janeiro pen
tru a participa la salvarea sinistra 
tilor.

Serviciile meteorologice au a- 
nunțat că la Rio de Janeiro a că
zut luni o cantitate de precipitații 
nemaiîntîinită de 101 ani, și că 
ploile torențiale vor continua încă 
24 de» nro

C CAIRO. — Vicepreședintele 
R.A.U., însărcinat cu cultura, o- 
rientarea națională a turismului, Ab
del Kader Hatem, a plecat la Tokio 
miercuri într-o vizită oficială de 
două săptămîni la invitația guver
nului japonez.

La plecarea sa din Cairo, Hatem 
a declarat presei că va purta con
vorbiri cu oficialitățile japoneze în 
vederea încheierii unui acord cul
tural.

• DELHI. — Agenția Press Trust 
of India anunță că înaltul comisar 
al Pakistanului în India, Arshad 
Husșein, care a sosit de la Tașkent 
Ia Delhi pentru a participa la fu
neraliile lui Lal Bahadur Shastri, va 
rămîne în Capitala Indiei pentru 
a-și îndeplini îndatoririle sale.

Această măsură, arată agenția, a 
fost luată în conformitate cu preve
derile Declarației de la .Tașkent, pri
vind restabilirea activității normale 
a misiunilor diplomatice în cele 
două țări. 

acreditați la Pekin și de alte per
soane oficiale. Pe aeroport se afla, 
de asemenea, S. G. Lapin, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Uniunii Sovietice în R. P. 
Chineză.

In aceeași zi, Li Sien-nien a ofe
rit o recepție în cinstea delegației 
sovietice.

Li Sien-nien și A. Selepin au ros
tit toasturi.

După recepție, artiști chinezi de 
circ au prezentat un spectacol.

Forțele armate 
saigoneze vor înceta 
focul timp de 3 zile

SAIGON 13 (Agerpres). — Agen
ția guvernamentală de presă a a- 
nunțat joi dimineața că forțele ar
mate saigoneze vor înceta focul, 
timp de. trei, zile, respectiv în pe
rioada 20—23 ianuarie, cînd se săr
bătorește Anul Nou in Vietnam.

Hotăfîrea guvernului sud-vietna- 
mez intervine după propunerea fă
cută încă la sfîrșitul lunii decem
brie de Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, care 
într-un comunicat anunța că în ur
ma unei hotărîri a Comitetului său 
Central, între 20 ianuarie ora 0 și 
23 ianuarie ora 24 (ora Iridochinei), 
forțele patriotice vor suspenda o- 
peratiunile militare, în legătură cu 
sărbătorirea Anului Nou, și propu
nea același lucru trupelor guver
namentale.

Agenția Reuter transmite că ofi
cialitățile americane din Saigon ar 
fi declarat că S.U.A. vor aproba 
orice hotărîre luată de guvernul de 
la Saigon privind încetarea focului 
cu ocazia noului an.

Agenția de presă „Eliberarea" a- 
nuntă că, în legătură cu apropie
rea noului an, Comitetul Frontului 
Național de Eliberare din provin
cia Thu Dau Mot a hotărît să eli
bereze 25 de soldați saigonezi, tă
cuți prizonieri cu ocazia luptelor 
ce s-au desfășurat în luna noiem
brie, la Dau Tiena.

Junta militară din Ecuador intensifică 
represiunile împotriva forțelor democratice

QUITO 13 (Agerpres). — Ziarul 
„El Pueblo", organ al P. C. din 
Ecuador a publicat un articol în 
care arată că junta militară de gu- 
vernămînt și-a intensificat acțiunile 
represive împotriva forțelor demo
crație din țară. Numeroși lideri 
sindicali și ai organizațiilor studen
țești sînt aruncați în închisoare 
unde sînt supuși unor tratamente 
inumane. Mulți dintre ei sînt în

ф BONN. — La Miinchen se des
fășoară în prezent procesul inten
tat foștilor ofițeri naziști Alfred Ren- 
dorfer și Wilhelm Dadischek, acu
zați de ucidere în masă a popu
lației civile din Bielorusia între 
anii 1942-1943. Interogatoriul luat 
celor doi criminali de război a dez
văluit faptul că aceștia s-au făcut 

ÎN ClTEVA
vinovați de moartea a 500 de cetă
țeni sovietici.

• LAGOS. — După cum s-a a- 
nunțat la Lagos, președintele Cipru
lui, Makarios, care a condus dele
gația țării sale la conferința Com
monwealthului, va efectua o vizită 
oficială în Nigeria, după încheierea 
lucrărilor conferinței, pînă la 19 ia
nuarie. De aici, el va pleca la

LAGOS 13 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri ample și nu 
lipsite de asperități între partici
pând, conferința primilor miniștri 
ai țărilor membre ale Common- 
wealthului s-a încheiat miercuri 
seara, prin publicarea unui comu
nicat conținînd rezultatele la care 
s-a ajuns. Principala concluzie a 
conferinței este că premierul bri
tanic, Harold Wilson, a obținut о 
amînare. Comunicatul menționează 
că participanții au hotărît crearea 
unui comitet însărcinat cu urmă
rirea eficacității sancțiunilor eco
nomice aplicate Rhodesiei. In cazul 
în care ar constata, în termen de 
o lună, că sancțiunile nu au efi
cacitate, comitetul este îndreptățit 
să convoace o nouă reuniune a ac
tualilor participant. Documentul 
menționează că, în legătură cu a- 
cest punct, mai mulți prim-miniștri 
au subliniat că își rezervă dreptul 
în caz de necesitate, să ceară o 
intervenție a Națiunilor Unite în 
baza articolelor 41 și 42 ale Car
tei O.N.U.

Membrii Commonwealthului au 
fost de acord asupra necesității a 
cordării unui ajutor colectiv Zam- 
biei pentru a-i da posibilitatea să 
renunțe la importurile provenind 
din Rhodesia. Ei au convenit, de 
asemenea, asupra extinderii acestui 
ajutor, in caz de nevoie și asupra 
Malawi.

Greva lucrătorilor din transporturile în comun 
ale New-Yorkului a luat sfîrșit

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Greva lucrătorilor din transporturile 
în comun din New York, declarată 
în prima zi a noului an, a luat 
sfîrșit la 13 ianuarie. In urma tra
tativelor dintre reprezentanții celor 
aproximativ 35 000 de greviști și ai 
administrației transporturilor în co
mun, a fost încheiat un acord pre- 
văzînd majorarea salariilor și sa
tisfacerea altor revendicări ale lu

cele din urmă asasinați așa cum a 
fost asasinat cu două luni în urmă 
Ernesto Espinoza, lider al Partidu
lui Comunist din Ecuador. Acest 
pericol planează asupra unui mare 
număr de deținuți, între care Juan 
Nowal Sierra, Jaime Galarza, Al
fredo Vera, Luis Penazola, Carlos 
Zapta, Felix Zambrano, Vicente Tor
res, Manuel Ramirez — cunoscuti

Acera, pentru o vizită oficială îrț 
Ghana.

9 BONN. — Un purtător de cu
vînt al guvernului vest-german a 
comunicat miercuri că la 7 și 8 fe
bruarie cancelarul Erhard va pleca 
la Paris, unde va avea convorbiri 
cu președintele de Gaulle. Cance-

RÎNPURI
larul va fi însoțit de miniștrii afa 
cerile»: externe, al apărării, și al e- 
conomiei, precum și de alți membri 
ai cabinetului vest-german.

ф ALGER. — Reprezentanța din 
Alger a Frontului de Eliberare din 
Mozambic (Frelimo), a difuzat un 
comunicat în care se arată că for
țele patriotice au scos din luptă 
70 de soldați și ofițeri portughezi

Participanții la reuniune au luat 
notă — arată comunicatul — de 
declarația premierului britanic, Wil
son, potrivit căreia „efectele cu
mulate ale sancțiunilor economice 
și financiare permit să se pună ca
păt rebeliunii de la Salisbury în- 
tr-o perioadă socotită în săptămîni 
și nu în luni", cu mențiunea că 
„mai mulți șefi de guverne și-au 
exprimat îndoiala în această pri
vință". Comunicatul subliniază ho- 
tărîrea tuturor participanților de a 
se pune capăt cît mai urgent rebe
liunii rhodesicne. Ei au cerut ca 
toți deținuții politici să fie elibe
rați, activitățile politice să fie re
cunoscute de constituție și să fie 
anulate toate legile discriminatorii.

Conferința a hotărît crearea unui 
alt comitet care să studieze pre
gătirea unui program de asistență 
ce urmează a se acorda africanilor 
din Rhodesia, după înlăturarea re
gimului lui Smith.

Secretarul general al Common
wealthului care a dat citire comu
nicatului publicat la încheierea con
ferinței a menționat că documentul 
a fost aprobat în unanimitate, cu 
excepția paragrafului ce cuprinde 
planul britanic privind guvernarea 
directă a Rhodesiei de către An
glia pe o perioadă de timp și con
vocarea unei conferințe constituțio
nale, paragraf care nu a fost apro
bat de primul ministru al Maltei, 
Borg.

crătorilor din transporturile new- 
yorkeze.

Se menționează, că în cursul gre
vei, economia orașului a pierdut zil
nic 100 milioane dolari.

☆

La New York s-a anunțat că Mit- 
hael Quill, liderul sindicatului lu
crătorilor din transporturile în co
mun, va fi pus în libertate.

luptători împotriva dictaturii mili
tare și pentru un guvern constitu
tional. Continuă să fie ținuți în 
închisori, relatează ziarul, oameni 
care și-au ispășit pedeapsa sau că
rora Ie-a fost ridicată pedeapsa de 
tribunalul suprem.

Ca urmare a represiunilor la care 
sînt supuse, sute de persoane se 
văd nevoite să părăsească țara.

și au rănit alți 50. In declarație se 
arată totodată că forțele mișcării de 
eliberare au doborît un avion inamic 
și au scos din luptă mai multe ve
hicule militare.

ф MONTEVIDEO. — Oficialități 
guvernamentale din Uruguay au 
făcut declarații privind suspendarea 
importurilor din R.F.G. Ambasado
rul Uruguayan la Washington, Juan 
Felipe Yriart, a precizat că impor
turile din Germania Occidentală vor 
fi întrerupte din lipsă de valută.

• NEW YORK. — Un purtător 
de cuvînt ai N.A.S.A. a anunțat că 
satelitul „Pionier 6", lansat Ia 16 
decembrie anul trecut pe o orbită 
interplanetară, continuă să transmită 
date științifice din spațiul interpla
netar. Toate sistemele aflate la 
bord, a spus el, funcționează nor- 
maL „Pionier-6“ se află la o dis
tanță de 2 556 602 mile de Pămînt 
și are o viteză de 3 465 mile pe 
oră.
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