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Sectorul V Lupeni

aE. M

CU PLANUL PE 11 LUNI 
ÎNDEPLINIT

In întreprinderile din bazinul, carbonifer al Văii Jiului se 
desfășoară în aceste zile — sub îndrumarea organizațiilor de 
partid — o vie activitate pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă pe acest an. Multe colective anunță îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de plan pe 11 luni.

CAIRO 24. — Trimișii speciali, 
Mircea Moarcăș și C. ■ Oprică, tran
smit : Joi. dimineață, la Palatul Ku- 
beh din Cairo au continuat convor
birile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, și 
președintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser.

Din partea română la convorbiri 
au participat Emil Drăgănescu, mi
nistrul energiei electrice, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mircea Nicolaes- 

ambasadorul extraordinar ș; 
al României la Cairo.

cu,
plenipotențiar

★ ★

ULTIMELE FINISĂRI. (Noul bloc 
D 5 cu 72 apartamente din Vulcan, 
aflat în pragul predării).

Minerii din Uricani 
au anunțat îndeplini
rea integrală a sarcini
lor de plan pe 11 luni 
din acest an cu 6 zile 
mai devreme.

Ca urmare a 
în funcțiune de 
bataje de mare 
tate, a creșterii

lui de mecanizare în 
subteran precum și a 
aplicării unui complex 
de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, randamen
tul pe exploatare a cres
cut la 1,661 tone/post 
— cel mai mare randa
ment înregistrat pe ba
zin.

mi- 
li-

Pe această bază 
nerii din Uricani au 
vrat anul acesta uzine
lor cocsochimice din 
țară mai mult de 13 000 
tone de cărbune peste 
sarcina de plan la zi. 
Economiile suplimenta
re obținute la prețul de 
cost întrec suma 
2 000 000 lei.

de

De la exploatarea minieră din Lupeni am primit o veste îmbucu
rătoare ; colectivul sectorului V, cel mai mare sector carbonifer din 
bazinul Văii Jiului, a anunțat îndeplinirea la toți indicatorii a planului 
de producție pe 11 luni. Din abatajele acestui sector au fost extrase ș> 
expediate uzinelor cocsochimice din țară 28 000 de tone de cărbune peste 
sarcina de plan ia zi.

Acest succes se datorește intrării în funcțiune a noi abataje de 
mare capacitate, creșterii gradului de mecanizare în subteran precum și
aijbliicarii unui complex de măsuri tehnico-organi-zatorice oare au condus la 
depășirea randamentului planificat pe sector cu 270 kg cărbune pe post. 
Economiile realizate la prețul de cost se cifrează la 350 000 lei.

O altă întreprindere 
realizat planul pe 11 luni din acest 
an este cariera de calcar metalur
gic din Banița.

a
a

muncitorii de

Trimișii speciali Mir- 
și Constantin Oprică 

Consiliului

CAIRO 24. 
cea Moarcăș 
transmit: Președintele 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, și soția au ofe- 

seara un banchet la Pala- 
cinstea 
Arabe 

și a so-

din Cairo, în 
Republicii 

Abdel Nasser,

Mohied-

Perspectivele s-au deschis
DECI, LA DRUM PE ȚĂRMUL

CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE

Printr-o judicioasă organizare 
muncii, prin pușcarea în masă 
frontului de lucru, 
aici au reușit să expedieze iurna- 
liștilor din Hunedoara, Călan și 
Reșița cu 14 000 de tone calcar 
metalurgic mat mult decit preve
dea sarcina de pian la zi.

Productivitatea muncii a tost de
pășită cu 22 la sută iar economiile 
la prețul de cost se cifrează la 
1 178 000 lei.

In numărul de azi

teritoriale regio- 
Național al Cer- 

în scopul cordo-

De curînd a avut loc un impor
tant eveniment în viata științifică a 
regiunii Hunedoara și anume: con
stituirea comisiei 
nale a Consiliului 
cetării Științifice
nării activității științifice.

Problema cercetării științifice este 
pusă pe prim plan în țara noastră, 
ei îi sînt. consacrate cadre nume
roase de specialiști și mijloace mate: 
riale. Dar aceste cadre de speciali
tate și oameni de știință, baza ma
terială ce le stă la dispoziție, tre- 

__ buiesc utilizate cît mai rațional, cit 
’ mai eficient, temele pe care ei le 

abordează trebuie să fie actuale - 
să contribuie la rezolvarea unor im
portante probleme tehnice în cele 
mai diverse ramuri ale producției.

Cercetătorii, grupați în subcomisii 
de specialitate, aleși din cadrele ce- 

. le mai competente de specialiști cu 
înaltă calificare profesională, au 
datoria să vegheze la evitarea pa
ralelismelor în activitatea de cer
cetare științifică, sa sv orienteze 
astfel îricît să fie alese teme actuale, 
în care aspectul de cercetare fun
damentală șă fie armonios împletit 
cu aspectul de cercetare aplicativă, 
perspectiva și nevoile regionale să 
tină cont de perspectiva și interesele 
pe plan republican și în special să 
se aducă o reală contribuție la.rea
lizarea planului de stat.

Membrii comisiei teritoriale a Con
siliului Național al Cercetării Ști
ințifice au sarcina de a participa la

toate acțiunile menite să promo
veze cercetarea științifică; ei vor ur
mări modul de îndeplinire a planu
lui tematic de cercetări, vor spri
jini permanent și pe toate căile ac
tivitatea științifică făcîndu-și cunos
cute punctele de vedere, concluzi
ile la care au ajuns, sugestiile.

Așa cum este alcătuită comisia 
teritorială a C.N.C.S. este garan
tată eficiența activității științifice 
din regiune . și raioane, printr-un 
sprijin competent acordat unităților 
de cercetare, sprijin rezultat din 
cunoașterea dezvoltării regiunii.

Bazîndu-se pe sprijinul larg și per
manent acordat de 
nale și raionale de 
comisiei teritoriale 
nobila sarcină de a
rile creatoare ale specialiștilor 
cercetătorilor, de a descoperi și pu
ne la punct cele mai noi procedee 
menite a mări producția și produc
tivitatea muncii, de a pune în 
practica curentă acele măsuri sau 
metode noi, care au fost preconi
zate dar a căror aplicare practică 
a fost tărăgănată. Nu ne îndoim că 
specialiștii și cercetătorii din Valea 
Jiului vor răspunde cu tot entu
ziasmul la chemarea partidului și 
guvernului nostru și vor trece de 
îndată la rezolvarea practică a sar
cinilor ce le stau în față, privind 
munca de cercetare științifică.

• ȘCOALA — EDUCAȚIE
(pag. a 2-a)

• O.N.U. — Dezbaterile din 
Comitetul politic
• Mitingul solemn de la 

Hanoi

organele regio- 
partid, membrii 
nou create, au 
sprijini efortu-

I. EȘANU 
doctor în științe medicale

rit j oi 
tul Abdine, 
președintelui 
Unite Gamal 
tiei sale.

Au participat Zakariya 
din, vicepreședinte al Republicii 
.Arabe Unite, Anwar Sadat, pre
ședintele Adunării Naționale, Hus
sein Bl-Shatei și Aii Sabri, vice
președinți ai Republicii Arabe 
Unite, Mohamed Sidky . Soliman, 
primul ministru al R.A.U., Saroit

. ui ' »

Din partea egipteană au participat 
Zakariva Mohieddin, vicepreședinte 
al Republicii. Arabe Unite? Aii'Sg- 
bri, vicepreședinte al republicii? se
cretar general al. Uniunii ' Socialiste 
Arabe, primul ministru ' Mohamed 
Sidkv. . Soliman, _ Mahmud Fawzi> 
vice-prim-ministru pentru afacerile 
externe, Tălaat Khairy,, ministru 
de stat pentru ’ problemele tineretu
lui, Mahmoud Riad, ministrul aface
rilor externe, șl Mohamed. Fâmy 
Hamad, ambasadorul Republicii Arc ■ 
be Unite la. București.. :

Convorbirile s-au desfășurat îzftr-o 
atmosferă de caldă, cordialitate. , '

*
5

Ouasha, vicepremier pentru' pro
blemele cultura,le și orientării na
ționale, Abdel Mohsen Abuinour, 
vicepremier însărcinat cu proble
mele agriculturii, Mahmud Fawzi, 
vicepremier însărcinat cu : afacerile 
externe, Mahmud Younis, vicepre
mier însărcinat cu problemele, mi
nelor, energiei și petrolului, .Mah
mud Riad, ministrul afacerilor ex
terne, miniștri și alte personalități 

conducători ai unor
economice și culturale, 
personalități ale • vieții 
și culturale, ziariști. '

din R.A.U.,
instituții 
generalii, 
științifice

(Continuate in pag. a 4-a)

Reflecții

MUZICA IN VIATA
NOASTRĂ

Natura cu farmecul câmpi
ilor, pădurilor, apelor, cu ne
spusa varietate a înfățișărilor 
sale — pe de o parte, viața 
socială, feluritele legături din
tre oameni — pe de altă par
te sînt izvorul cunoștințelor, 
sentimentelor și năzuințelor 
oG’cărui om. Aceasta se expri
mă pe diferite căi, prin dife
rite moduri de manifestare a 
omului în societate, prin mun
ca în producție, prin știință, 
politică, filozofie, drept, artă 
etc.

Muzica este o artă și ca a- 
tare ea are numeroase trăsă
turi comune cu celelalte arte. 
Ea redă emoțiile și ideile oa
menilor și acționează astfel cu 
deosebită putere asupra conș
tiinței lor ca de altfel și cele
lalte arte. Cu toate acestea 
muzica se deosebește de lite
ratură, teatru, pictură, sculp
tură (unde apar imagini ce-și 
au modelul în fenomene, în- 
tîmplări, figuri concrete

J-.----------- V

* <
t “

Deși imaginea 
o strînsă legă- 

inconjurătoare — 
cu diferite feno- 

din natură: șuie- •

viața reală), 
muzicală are 
tură cu viața 
prin analogia 
mene sonore
râtul vîntutui, murmurul apei, 
cîntecul păsărilor și mai cu 
seamă intonațiile vorbirii ome
nești — datorită specificului 
ei aparte nu poate recurge Ia 
o zugrăvire directă a realită
ții. Tocmai acest specific al 
muzicii a dus pe unii gîndi- 
tori sau esteticieni la 
greșită 
prinsă 
nu ar 
muzică
ea s-ar exprima tainice com
binații și raporturi sonore care 
nu au nici o contingență cu 
lumea din afară.

ideea 
că muzica ar fi des- 

de realitățile vieții, că 
exista o legătură ' între 
șl viața socială, că în

VASILE HAȘIGANU 
directorul Casei de cultură 

din Petroșanii

(Continuare în pag. a 3-a) .(pag. a 4-a)

Foto V. ONOIULa secția a IH-a a Filaturii „Viscoza" din Lupeni.
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ȘCOALĂ-ED LCAȚIE
CUM SĂ LUPTĂM ÎMPOTRIVA 
RĂMÎNERII ÎN URMĂ LA ÎNVĂȚĂTURĂA

dezvoltării personalității elevu- 
aducînd prejudicii pregătirii 

temeinice pentru viață.
țara noastră, datorită condițiilor 

toate
rezultate tot mai

Pentru elevi învățătura repre
zintă activitatea lor principală. In- 
vățînd, ei își dezvoltă multilateral 
trăsăturile, se pregătesc pentru 
viață, pentru munca constructivă ia 
care vor participa cu toată capaci
tatea, după absolvirea școlii. De 
aceea deficiențele care apar în ac- , 
tivitatea de învățare și care se con
cretizează în rezultatele slabe la în
vățătură. se răsfrîng negativ asu
pra 
lUi, 
sale

In
create tineretului studios de 
vîrstele, se obțin 
bune la învățătură. Alături însă de 
aceste succese crescânde, mai sînt 
și unele lipsuri în pregătirea ele
vilor, concretizate mai ales printr-o 
rămînere în uriuă la învățătură sau 
prin menținerea unora pe o poziție 
de mediocritate. Asupra rămînerii 
în urmă la învățătură acționează 
cauze complexe și numeroase, a 
căror cunoaștere dă posibilitatea ca
drelor didactice și familiei să inter
vină la timp pentru prevenirea și în
lăturarea lor. Aceste cauze se gru
pează în trei categorii și anume : 
prima se referă la cauzele determi
nate de condițiile mediului familial, 
unde lipsa educației se resimte pe 
tot timpul școlarizării; a doua se 
referă la dezvoltarea fizică și psi
hică, la interesele și aptitudinile e- 
levilor, la însușirile temperamentale 
la trăsăturile de voință și caracter: 
iar a treia se referă la munca pro 
priu-zisă a cadrelor didactice și, mai

ales, la deficiențele existente in pla 
nificarea activității instructiv-edu- 
cative.

Experiența arată că înlăturarea 
mediocrității și prevenirea repeten- 
ției sînt posibile numai acolo unde 
se asigură o bună planificare a acti
vității didactice; care să țină seama 
de realitățile concrete ale clasei. 
Foarte utilă este practica unor cadre 
didactice care țin în evidență go
lurile din cunoștințele elevilor sat) 
greșelile tipice pe bază de grafice 
verificînd zilnic temele din clasă și 
de acasă. In predarea lecțiilor e bine 
să se îmbine expunerea clară cu con
versația. La fixarea cunoștințelor 
atenția trebuie îndreptată și asupra 
elevilor rămași în urmă Ia învăță 
tură. Să ne cunoaștem elevii, să stă
ruim și să ne convingem că cei mai 
puțin pregătiți au înțeles structura 
logic* a materialului expus. Să fo
losim procedee variate, căci acestea 
influențează pozitiv formarea și con
solidarea priceperilor și deprinderi 
lor elevilor. Imprimarea disciplinei 
și atenției concentrate în timpul pre
dării. este o pîrghie puternică în rea
lizarea scopului propus, iar formarea 
la elevi a unei 
de munca
succesului. Apropierea de elevi 
înțelegerea 
la remedierea deficiențelor în muncă.

O permanentă preocupare a ca
drelor didactice să fie studiul indi
vidual al fiecărui elev, căci nunta’' 
cunoscînd diagnosticul se poate a 
plica cu eficiență tratamentul.

Un rol foarte important îl are co

atitudini juste față 
cu cartea este chezășia 

Și 
individualității lor, duc

Drumetie peste dealuri
In ziua de 13 noiembrie a.c. unită

țile de pionieri din Petroșani, Vul
can, Iscroni și-au dat întîlnire la 
Aninoasa, parcurgînd peste dealuri 
distanța pînă Ia locul de întîlnire — 
școala din localitate — stabilit pen
tru ora 11. Fiecare unitate și-a cal
culat timpul astfel ca, plecând la 
ore diferite, pe trasee diferite, să 
sosească la aceeași oră la întîlnire 
după o drumeție în formă de stea. 
Și, într-adevăr, 
bine calculate, 
zieri peste

Pionierii 
la școala 
odihnit, au
cunoscut, au înfiripat prietenii, îm 
părtășindu-și, reciproc, impresiile 
de pe traseul drumeției. De pildă, 
elevii Școlii generale nr. 1 din Pe
troșani au fost întîmpinați nu departe 
de a intra în Aninoasa de o pădu
rice cu tufișuri de jepi. De aici 
și-au procurat material pentru focul 
de tabără, cunoscînd totodată pro-

timpul și distanța, 
n-au prilejuit întîr- 

ora fixată.
au făcut ițn scurt popas 
din Aninoasa unde s-au 
luat o mică gustare, s-au

in continuare, pe scena special a- 
menajată, elevii Școlilor generale 
din Aninoasa, nr. 1 Petroșani și nr. 
4 Vulcan au prezenta* programe ar
tistice care s-au bucurat de succes 
nu numai din partea elevilor, dar 
și a cetățenilor din Aninoasa.

In încheierea programului toți 
elevii prezenți pe terenul sportiv 
au intonat cîntecul pionieresc „Azi 
e zi de sărbătoare", ca un semn de 
mulțumire și recunoștință fierbinte 
pentru părintele lor drag — partidul.

Pe același teren s-au întrecut 
apoi echipele de handbal alte Șco
lilor generale din Aninoasa, Vul
can și Petroșani. Școlile generale 
nr. 1 și nr. 5 Petroșani au ocupat 
primele locuri.

A fost o drumeție instructivă, plă
cută, mult gustată de elevi.

Prof. DUNA ELENA 
președinta Consiliului organizației 

pionierilor din Petroșani

iaborarea dintre școală și familie în 
tot timpul școlarizării. Prin vizite la 
domiciliu, ședințe cu părinții, con
vorbiri. se cimentează o linie de 
conduită, un ansamblu de măsuri, 
ce trebuie aplicate de comun acord. 
Trebuie să se arate părinților 
familia este prima celulă în care 
plămădește sufletul copilului, 
părinții sînt păstrătorii copilăriei 
tinereții și singurii care contribuie 
în cea mai mare măsură la forma
rea caracterului copiilor lor.

Unii părinți însă nu dispun de cu
venita autoritate și sînt dispuși să 
arunce toată vina asupra școlii și a 
profesorilor. In timpul afectat stu
diului, i se pretind copilului alte ac
tivități, care-1 sustrag de la obiș
nuința cu efortul. Majoritatea pă 
rinților, cred numai spusele eronate 
ale copiilor, fără să ia legătura cu 
diriginții pentru a cunoaște adevă
rata stare de fapt. De aceea e ne
cesar să se imprime și la părinți o 
nouă atitudine față de învățătură, 
tinînd seama șl de cei doi indica
tori — intensitatea și stabilitatea în 
muncă — care trebuie să se afle 
toate cazurile într-un raport direct.

0ră de citire la clasa întii.

CERC

DE

MATEMA TIC A

și îndatoririle

citire regu- 
activitatea 
membrilor 
referatul. 
înființării 

și

Zilele trecute la Liceul din Uricani 
a luat ființă un cerc de matematică. 
Colectivul de conducere, al cercu
lui e format din elevii Cică Gheor- 
ghe, Pandiu Dumitru și Vanvu Au
relian. In prima ședință a cercului 
tovarășa profesoară de matematică, 
Giosan Victoria, a dat 
lamentului cu privire la 
cercului
săi. Apoi a fost prezentat 
„Perioada premergătoare 
Academiilor domnești din Iași 
București" diupă care elevul Pandiu 
Dumitru a rezolvat și explicat un 
sistem de patru ecuații cu patru 
necunoscute.

Încă de la înființare, cercul de 
matematică s-a bucurat de o mare 
popularitate în rîndul elevilor din 
clasele a IX-a și a X-a. Printre 
20 de membri 
mără și elevii 
șan Aurel, Dreghici Veronica, Bota 
Nicolae, Stoiculescu Ioana.

cei
nu-ai cercului sap 

Covaci Ioana, Oră-

Prof. MANTA NICOLAE
Școala generală nr. 1 Eupeni

Am poposit la Școala 
generală din Iscroni la 
ora... schimbului. Elevii 
care învață dimineața 
terminaseră orele de 
curs. Cadrele didactice 
își făceau ultimele no
tări din acea zi în cata
loage. Apoi le-au trecut 
în rezervă caldă pînă a 
doua zi. începeau cursu- 

**rile de după-amiază.
, Așa că pulsul activității 
școlii batea normal.

Discuția cu tovarășa 
profesoară Moraru Rodi- 
ca, directoarea școlii, s-a 
înfiripat repede și a de
curs plăcut.

— La ordinea zilei — 
ne-a informal tovărășii 
directoare — tezele, in
tre 26 noiembrie și îl 
decembrie se vor desfă
șura alegerile pionieiești 
din școală. ,

Ne-am interesai în
deaproape despre activi
tatea școlii, despre pe
rioada premergătoare te
zelor, despre alte pro
bleme școlare.

—- De la începutul a- 
nului școlar — a cont'

TODORAN MIHAI
elev

nuat tovarășa Moraru — 
atenția noastră, a tutu 
ror cadrplor didactice, a 
fost orientată spre întă
rirea procesului de în- 
vățămînt, astfel încît să 
încheiem cu bine primiri 
act al anului școlar. In

nizat ore de consultații 
cu care prilej s-au clari
ficat o serie de lucruri 
nu suficient de aprofun
date la orele de curs. O 
atenție sporită s-a acor
dat elevilor mai slabi ia 
învățătură. Și primele re-

&e.ninc b-iLtie....
acest sens învățătorii și 
profesorii iu muncii cu 
pasiune și răspundere. 
S-a urmărit , și sa reușit 
în bună măsură conso
lidarea legăturii școlii 
cu familia, fie prin șe
dințele cu părinții, 
prin vizitele făcute 
domiciliul elevilor, 
ceasta legătură, ajutor: 
prețios in activitatea șco
lii, s-a reflectat și In 
notele obținute de unii 
elevi ia învățătură. De 
asemenea, pentru ca e- 
levii să fie cît mai bine 
pregătiți, să obțină note 
bune la teze, s-au orga-

fie 
la

A-

/.uitate de la teze par a 
ii bune. De fapt însăși 
notele obținute ia Învă
țătură de mulți dintre e- 
levii noștri de la înce
putul anului școlar sînt 
bune, semn că primul tri
mestru ne va scuti de e- 
moții. Și aceasta nu prin 
reducerea exigenței. ci 
prin dezvoltarea la co
pii a interesului pentru 
învățătură, a responsa
bilității fiecăruia pentru 
sine.

Că așa stau lucrurile 
la Școala generală din 
Iscroni ne-au confirmat-o 
cataloagele. Elevi ca Bur-

lec Liviu, Rădoi Maria. 
Saucă Petru, Udangni 
Vaier iu, Tănase Adriana, 
Munteanu Mihai, Burlec 
Marioara, sînt doar cîțiva 
dintre fruntașii școlii la 
învățătură.

Evident că rezultatele 
bune obținute de elevi 
sînt și rodul muncii ca
drelor didactice, al spiri
tului lor de răspundere 
pentru pregătirea temei
nică a tinerei generații. 
Folosind cu priceperii- 
materialul didactic intui
tiv, uzînd de mijloace 
eficiente în piedare 
seminarizare, 
vizite 
vilor, 
Bîcoi 
reanu 
Popa 
Elisabeta au obținut re
zultate bune în munca 
la clasă. Sînt și acestea 
semne că Intr-adevăr a- 
ceastă primă parte a 
anului școlar va scuti de 
prea mari emoții pe ca 
drele 
levi și 
tora.

Și 
efectuînd 

la domiciliile ele- 
cadre didactice ca 
Evdochia, Plopșo- 

Doina, Barabaș Lia, 
loan, Zamfirescu

didactice, pe e- 
pe părinții aces-

D. GHEONEA

prietățile acestei esențe lemnoase 
care produce prin ardere pocnete și 
scîntei ce sînt 
țimi.

Elevii Școlii 
au desprins pe 
privire la reținerea apei de către sol, 
cît și la îndeletnicirea localnicilor 
din satul Dîlja Mică — păsloritul. 
In general, privirile sutelor de elevi 
au surprins natura depresiunii Pe
troșani în atmosfera de toamnă.

Sunetele trompetei au oprit apoi 
zarva comentariilor și, în mod orga
nizat, fiecare detașament în frunte 
cu comandanții de detașamente, 
ș-au adunat în careu pe terenul spor
tiv, amenajat festiv, unde pionierii 
erau așteptați cu urarea de „Bine 
ați venit". Aici a avut loc o întîlnire 
a elevilor cu tovarășul Borcș Fran- 
cisc, pensionar de la mina Aninoasa 
care le-a vorbit despre munca în 
mină în regimul burghezo-moșieresc, 
despre condițiile de 
azi, despre chemarea 
de a cinsti jertfele 
prin muncă, prin 
matic.

Florile oferite, aplauzele 
ziaste au fost un răspuns, un 
jament că se vor dedica cu 
ființa și puterea lor învățăturii, stu-

trimise la mari înăl- I
9

î
I
I
I
I
I
I
I
I

generale din Iscroni 
traseu observații cu

muncă de 
tineretului 

înaintașilor,
studiu siste-

enlu- 
anga- 
toată

AZI ÎN ȘCOALA
Nu de

Grupului
Pe lîngă o școală de maiștri și una 
de tehnicieni, funcționează aici

mult am fost oaspeți ai 
școlar minier Petroșani.

Și

MÎINE LA PUPITRUL PRODUCȚIEI
o școală profesională de ucenici. 
Această școală pregătește munci
tori pentru aproape toate ramurile 
industriei miniere, ba chiar și pen-

diulUl, pentru a-și face datoria pa- * Laboratorul electric al Grupului școlar minier Petroșani. Elevi la o 
triotică față de societate. I oră practică făcînd cunoștință cu motorul de curent alternativ.

tru unele ramuri ale energeticii. 
Cei 730 de elevl-ucenici, ca de alt
fel și ceilalți elevi ai grupului șco
lar, au create condiții optime de 
viață și de studiu. Acestor condiții 
ei le răspund prin obținerea de re
zultate bune în procesul de ins
truire teoretică și practică. Fiind 
tot timpul în preajma, lor cadrele 
didactice — profesori, ingineri, 
maiștri — se străduiesc să le pre
dea cît mai bine, să-i iacă să pă
trundă cit mai adine în tainele 
meseriei pe care și-au ales-o. Și 
elevii se străduiesc. La orele de 
cursuri, la cele din atelierele șco 
Iii sau în timpul practicii în pro
ducție, ei depun interes în pregă
tire, știind că de modul cum învață 
în anii de școală depinde califica
rea lor pentru producție Din nu
mărul mare al fruntașilor la învăță
tură și practică, tpvarășii profesori 
— diriginți cu care am stat de vor 
bă ne-au enumerat doar cîțiva e 
levi fruntași de azi — muncitor) 
destoinici de miine: Meliță Moni
ca, anul I strungari, Hăbian loan. 
Prata loan, Sădlacsek Carol, anul 
II A — lăcătuși montori, Răbulea 
Iosif, Lupu Gheorghe, Agavriloaie

Nicolae, anul III B — electricieni 
stații și rețele, Butan Gelu, Mas
cări Iuliu, Cață loan, anul II D — 
electricieni stații și rețele, Vereș 
Carol, Cercel Ioan, Imling Matei, 
anul II B — electricieni de mină, 
Moldovan Mihai anul II- lăcă
tuș de întreținere.

Conducerea școifi, cadrele didac
tice cu care am discutat ne-au vor
bit cu plăcere despre elevii pe 
care-i instruiesc, despre oamenii 
pe care-i pregătesc pentru produc
ție.

In aceste zile și elevii ucenici 
se află în perioada tezelor. Impor
tante documente de verificare a 
cunoștințelor după o perioadă de 
timp, tezele constituie barometrul 
valoric al pregătirii elevilor pentru 
ca profesorii să poată lua în conti
nuare măsurile ce se impun.

Elevii ucenici de azi — învață 
cu sîrguință. Cînd vor intra pe 
porțile producției ei trebuie să cu
noască ce au de făcut, trebuie să 
știe a manevra agregatele moderne, 
trebuie să înțeleagă tehnica mereu 
mai avansată.

G. DINU
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PE URMELE
MATERIALELOR 

PUBLICATE/
Răspunsuri 
ale cooperativei „Jiul"

In mai multe articole publicate 
in ziar au fost ridicate unele pro
bleme din activitatea unităților co
operativei „Jiul" Petroșani. Anali- 
zînd sesizările respective, conduce
rea cooperativei — o dată cu măsu
rile luate pentru 
rilor — a trimis 
șurile cuvenite.

Prezentăm mai 
ele.

lichidarea lipsu- 
redacției răspun-

jos spicuiri din

★

„In perioada la care se referă 
articolul „Limbă dulce", comenzile 
s-au aglomerat și în plus secția de 
vulcanizare nu a avut materialu! 
necesar pentru terminarea la timp 
a tuturor comenzilor.

Mășuri-le luate de către conduce
rea cooperativei prevăd asigurarea 
la timp cu toate materialele nece
sare lucrărilor de vulcanizare, or
ganizarea lucrului în două schim
buri. De asemenea, au fost date in
dicații lucrătorilor din ambele 
schimburi să nu mai 
menzi dealt numai în 
rialului asigurat".

★

din
angajeze co
li mit, a mate-

„Vd facem cunoscut
văr, unitatea de cizmărie din com
plex nu a avut blacheuri mici, care 
sînt mult solicitate la modele de 
pantoli ce sînt la modă la ora ac
tuală. Conducerea cooperativei a 

. dat indicații serviciului de apro
vizionare de a procura blacheuri 
mici din fondul piețti".

că, într-ade-

0 nouă invenție
La stația de cercetări pentru 

securitatea minieră din Petro
șani a fost pusă în funcțiune 
o instalație de determinare a 
conținutului și vitezei de de
gajare a gazului metan din 
cărbune. Instalația a lost con- 

• cepută și proiectată de ingine
rul lonescu Dumitru, cercetă- 

*^r științific la S.C.S.M. și 
-’construită în colaborare cu 
Institutul de fizică atomică din 
București. Cu ajutorul acestei 
instalații sînt cercetate probe
le de cărbune din carotele son
delor (cărbune virgin, fără al- 
terații) pentru întocmirea dia
gramelor izoterme de sorbție 
a zonelor explorate. Prin in
termediul acestor diagrame se 
pot prevede dinainte

PROGRAM DE RADIO TELEVIZIUNE
25 noiembrie

18,00

19,30

21,40

CINEMATOGRAFE

22,30
22,50

20,00
21,00

la alegere — 
muzical cu Lu-

— emisiune de 
geografice ; 
operă : „Pygma- 
Rameau (relua-

Viata începe la ora 8 seara; 7 No
iembrie : Omicron; ISCRONI : Wi- 
netou; LUPENI — Cultural: Albă 
ca Zăpada și cei 7 saltimbanci.

Pe teme gospodărești

Intr-un colțișor liniștit...
aspecte revoltătoare

MUZICA 
ÎN VIAȚA

(Urmare din peg. 1)

lăsat, aproape nesim- 
strada 30 Decembrie 

Casele, ,,tip vilă“, dau

Toamna s-a 
țită, și peste 
din Petroșani, 
un aspect pastoral acestui colțișor 
liniștit al Petroșaniului. Arareori se 
abate pe aici cîte o mașină. Liniștea 
ce domnește, îți lasă impresia că ești 
undeva la tară, departe de grijile și 
zgomotul citadin. Grădinile de por.ii 
fructiferi și flori sînt elementele ce 
constituie frumusețea străzii.

Trecătorul care-șî abate pașii pe 
această stradă rămîne însă contra
riat cînd ajunge în dreptul locuințe
lor în șir aparținînd grupului ie 
șantiere. Gardurile — rupte — care 
numai după bulumaci se mai bănu
iesc a fi existat cîndva, lasă liber 
privirii un aspect dezolant, chiar 
dezgustător: curțile, una cu strada, 
grămezi de gunoaie și reziduri me
najere, pe cere vîntul toamnei le 
răscolește, împrăștiindu-le pe toată 
strada.

Oare în aceste locuințe nu stau 
oameni ? — își poate pune întreba
rea orice trecător. Și oare acești lo
catari nu au copii ? Nedumerirea tre
cătorului este îndreptățită. Da. In 
aceste locuințe stau oameni care au 
copii — și mai mari și mai mici. Dar 
simțul gospodăresc, gustul de fru
mos și de curat, noțiunea de sănă
tate, deși le sînt cunoscute, după 
cum se vede îi lasă indiferenți.

Strada și curțile, pe care copiii, 
mici și mari, se joacă în fiecare zi.

la S.C.S.M
Ia faza de proiectare a noilor 
mine și sectoare miniere — 
cantitatea de metan ce se va 
degaja din stratele de cărbune 
ce urmează a ii exploatate. Pe 
de altă parte.— cunoscînd și 
viteza de degajare a metanu
lui din cărbune în diierite 
puncte explorate — se pot 
depista zonele predispuse la 
fenomene de degajare violen
te (erupții) de gaz metan. In 
concluzie, se pot stabili dinain
te măsurile ce trebuie luate 
in vederea desfășurării în con
diții normale a procesului de 
producție.

IN FOTOGRAFIE: tehnicia
nul Cristescu Gheorghe lucrînd 
ia instalație.

în cauză să-și îm- 
și reziduurille me- 
stradă.
bună dreptate, se

in dotatia Grupului II 
al

comitetul
popular prin deputatul

T.R.C.H., dar nici a
său sindical.

Locuințele acestea

e împestrițată de gunoaie și hîrtii 
aruncate de înșiși părinții lor; stra
da seamănă cu un maidan după o 
vijelie.

E adevărat, și mașinile colectoare 
de gunoi ale I.C.O. „uită" cîteodată 
să treacă pe străduță, cum tot ații 
de adevărat este și faptul că, de-a 
lungul anilcr, nici conducerea Grn 
puluj de șantiere nu s-a îngrijit de 
confecționarea vreunei lăzi de gu
noi. Acestea însă nu sînt motive pen
tru ca locatarii 
prăștie gunoiul 
najere în plină

Și atunci, pe
pune întrebarea : acești oameni nu 
pot fi ajutați ? 
în șir sint 
de șantiere 
cest a prin 
nici sfatul 
cartierului respectiv și nici Inspec
ția sanitară de stat — care se află 
la numai doi pași — nu s-au în 
vrednicit să treacă pe acolo.

Vor veni zile reci, se vor aprinde 
focuîile în sobe, și grămada de 
gunoi va crește și mai mult...

E timpul să ne gîndim și la loca
tarii susmenționați,- să le venim în 
ajutor și să-i determinăm să se ală
ture și ei efortului general ce se tace 
în direcția frumosului. Poate membrii 
comitetului sindicatului de la Gru
pul II de șantiere vor auzi acesf 
apel și Iși vor lăsa pentru o clipă 
mesele de birou să se odihnească, 
plecînd pe teren... la fața locului.

PETRO MAIA

GRUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI

cunoștință celor interesați că 
miniere Petroșani și Lupeni va 

pentru școlile profesionale.
pe baza concursului 
de 28 Xl — 4
de 3 ani.
data de 27 XI

în cadrul 
lua ființd

de admi-
XII 1966

1966.

elementare.să fie absolvenți a 7—8 clase
în meseria in care se școlarizează (electrician 
mină la Grupul școlar minier I.upeni și strun- 
mecanic întreținere la Grupul școlar minier

Se aduce la
Grupurilor școlare 
cursul seral

Admiterea în școli se face
tere oare se va tine între zilele

Durata de școlarizare este 
înscrierile se fac pînă la
CONDIȚIILE DE ADMITERE:
Candidați!
Să lucreze 

și mecanic de 
gar și lăcătuș 
Petroșani).

Se pot înscrie și muncitori ce nu lucrează în meseria in 
care se școlarizează cu condiția ca întreprinderea, înainte 
de începerea examenului să-i treacă Ia meseria respectivă.

La înscriere se va prezenta adeverința de sănătate.
Recrutarea candidaților se face din cadrul întreprinde

rilor ce aparțin Ministerului Minelor.
Orice alte informații se primesc de la secretariatul 

școlii.

A N U N T

26 noiembrie.
PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN

DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de 
dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport Buletin meteo-rutier; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 RADIO 
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru 
tier; 7,30 Intîlnire cu cîntecele ve
sele; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 ■ 
Cîntece populare, 8.25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului ■ 
Alimentația dietetică; 9,35 Orchestra 
de muzică populară a întreprinderii 
ccmunale orășenești dip Timișoara; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 Me 
lodii populare; 10,30 EMISIUNE 
MUZICALĂ PENTRU ȘCOLARI;
11,20 Muzică ușoară; 11,45 Cîntă 
Sofia Popa și fluierașu) Dumitru 
Zamfira,- 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic,- 12,10 Selec-

țiuni din opereta „Clopotele din 
Corneville" de Planquette; 12,45 
Muzică ușoară; 13,28 Intîl-
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier,- 14,08 
Muzică ușoară,- 15,00 Orchestra an
samblului folcloric al Sfatului Popu
lar al Capitalei; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic.; 
17,OG Pagini corale,- 17,10 Mituri și 
legende; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FAN
TEZIE; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 19,30 Concert de 
melodii românești; 20,00 RADIOGA-. 
ZETA DE SEARĂ; 20,20 Sport; 20,30' 
Concert de melodii românești (par
tea a Il-a) 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Muzică de dans,- 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

26 noiembrie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Ca

sa neliniștită; Republica: Therese 
Desqueyroux,- LQNEA — Minerul:

chip 
asu- 
știu

Spre deosebjre de astfel de 
concepții, estetica marxist-le- 
ninistă consideră muzica drept 
unul din mijloacele de cunoaș
tere a vieții și de Influențare 
a ei.

Poporul își exprimă in 
poetic filozofia sa justă 
pra arte!: „Eu nu cînt că 
cînta

Ci mă doare inima..."
Muzica a însoțit viața oame

nilor încă din cele mai vechi 
timpuri. Cîntecul popular, în 
vremuri nu prea îndepărtate, 
oglindea năzuințele și suferin
țele maselor de oameni simpli 
care trudeau din greu pentru 
a-și asigura o existență mizeră 
și tot în cîntecul popular își 
găsește astăzi exprimare bu
curia și avîntul înflăcărat al 
oamenilor muncii, care la noi 
au devenit stăpînii tuturor bu
nurilor și construiesc o viață 
nouă și îmbelșugată.'

In cîntec se exprimă vite
jia soldatului ce-și apără țara 
de dușmani, tot în cîntec mi
lioane de oameni din toate 
colțurile lumii exprimă astăzi 
lupta lor pentru pace și prie
tenie între toate popoarele. 

Marii compozitori au redat 
totdeauna în lucrările lor — 
prin graiul sunetelor — aspec
te caracteristice din lumea în 
care au trăit. Cu cită forță de 
convingere a cîntat Beethoven 
în simfoniile sale această lup
tă — din care pînă la urmă 
omenirea va ieși victorioasă ; 
cît de puternic Impresionează 
milioanele de auditori tragis
mul simfoniei „Patetica" sau 
cel al uverturii „Romeo și Ju-

NOASTKÂ

de unele 
realitatea 
întotdea- 
viața oa

lieta" de Ceaikovski, în care 
își găsesc exprimarea suferin
țele oamenilor ce cad victimă 
unor rînduieli sociale tiranice. 
Ce măiastră zugrăvire a gîn- 
durilor și aspirațiilor poporu
lui român recunoaștem în rap
sodiile, simfoniile, suitele șl 
alte lucrări ale lui George E- 
nescu.

Fie că redau sentimente și 
idei aie oamenilor, fie că lea
gă aceste sentimente 
întîmplări luate din 
trăită, muzica este 
una strîns legată de
mentlor. Tot așa și programul 
de cvartete prezentat pe scena 
Casei de cultură nu de mult 
de primii soli ai Filarmonicii 
de stat George Enescu din Bu
curești (George Hamza, Cons
tantin Costache, Constantin 
Buică și Robert Sladek) cît și 
al doilea spectacol de luni 21 
noiembrie Ia care și-au dat con
cursul artista poporului Arta 
Florescu și artistul emerit Mi
hai Constantinescu, ne-au im
presionat prin virtuozitatea in
terpretării, dezvăluind audito
riului conținutul artistic al lUr 
crărilor lui Beethoven, Dvorak, 
Rogalschi, C. Porumbescu, T. 
Brediceanu etc.

De aceea, căutăm să mulțumim 
pe această cale conducerii ar
tistice a „Filarmonicii de stat 
George Enescu", maistrului Mir
cea Basarab și tuturor colabo
ratorilor care nu au precupe
țit nimic pentru organizarea 
acestor spectacole lunare de 
muzică cultă, convinși fiind că 
vor veni în mijlocul minerilor 
și ceilalți artiști ai poporului 
sau emeriți care fac fală pa
triei noastre în toată lumea.

I

întreprinderea 
Electrocentrale

Paroșeni
ANGAJEAZA

6 POMPIERI, 
dintre care 2 șefi de 
grupă care să înde
plinească condițiile le- < 
gale

Alte informații se pot 
solicita de la serviciul 
personal și învâțâmînt 
al întreprinderii.

Pentru cei mici: Ala- 
Bala. Pentru tineretul 
școlar: „România Pito
rească 1966" — emisiu
nea a IV-a — fii® reali
zat de Studioul de Tele
viziune ;
Publicitate ; 
Ora exactă ; 
Telejurnalul de seară; 
Buletinul meteorologic; 
Buletinul circulației ru
tiere ;
Atlas folcloric: „Valea 
Mureșului" ; 
Săptămîna ; 
Avanpremieră ;

21,15 Teleglob 
călătorii 
Seară de 
lion" de 
re) ; 
Un bilet 
examen 
minița Dobrescu ; 
Telejurnalul de noapte ; 

închiderea emisiunii.
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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica,

în Republica
(Urmare din pag. 1)

Au luat parte Emil Drăgănescu, 
mdtnistriul energiei electrice, Geor
ge Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Mircea Ni- 
colaescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo și ce
lelalte persoane oficiale care în
soțesc pe președintele Consiliului 
de Stat ai României in vizita sa în 
Republica Arabă Unită.

★

In cursul după-amiezii, oaspeții 
români, împreună cu persoanele 
oficiale egiptene care îi înso
țesc, au vizitat turnul din Cairo. 
Cunoscut monument arhitectonic, 
construit într-o formă originală 
de palmier, turnul oferă de la o 
înălțime de peste 80 de metri 
Întreaga panoramă a capitalei e-

Goni Miei infentiooează să trateze diretl 
iii autoritățile le la Salisbury

LUSAKA 24 (Agerpres). — Gu
vernul Zambiei nu a primit un răs
puns favorabil din partea guver
nului englez la cprerea sa de a de
semna doi reprezentanți din partea 
Rhcdesiei în vederea , începerii Ur 
nor convorbiri în legătură cu co
laborarea dintre Rhodesia și Zambia 
în exploatarea căii, ferate comune. 
In cererea sa, prezentată cu o săp- 
tămînă în urmă, guvernul de la

Eșecul negocierilor 
de la Damasc

DAMASC 24 (Agerpres). — Gu
vernul Siriei a hotărât să întrerupă 
convorbirile cu compania petro
lieră „Iraq ^Petroleum Company", 

'tare au avut loc la Damasc în- 
cepînd din septembrie a.c. Aceas
tă hotărîre. a fost adoptată în ur
ma refuzului companiei de a da 
un răspuns oozitiv la cererea Si
riei privind majorarea redeven- 
telor și plata retroactivă a unor 
sume evaluate la sute de-milioane 
de lire sterline, de care statul

PE SCURT & PE SCURT • PE SCURT
• PARIS. -- Luind cuvin- 

tul la ședința din 23 noiem
brie a Consiliului de Miniștri 
Francez, președintele de Gaul
le a subliniat importanta apro
pierii și colaborării tranco-so- 
vietice.

Reier indu-se' la perspective
le vizitei pe care urmează să 
o iacă în Franța A. N. Kosi- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., de 
Gaulle a declarat că aceasta 
„va permite o mai bună pre
cizare a situației și dezvolta
rea relațiilor conform acordu
rilor semnate".

• HELSINKI. — In editura 
„Otava" din Helsinki a apărut 
volumul „Cîntec despre cîn- 
tec" cu subtitlul „Septembrie 
1966 în România". Volumul 
conține versuri ale cunoscutu
lui poet îinlandez Pentti Saari- 
koski în care sînt evocate fru
musețile țării noastre.

• RIO DE JANEIRO. — la 
23 noiembrie, Congresul fe

Arabă Unită
Au participat, de asemenea, șefi 

ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Cairo.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. In ■ timpul 
banchetului, care s-a desfășurat îin- 
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate, președintele Chivu Stoica și 
președintele Gamal Abdel Nasser, 
au rostit toasturi.

★ ★

giptene și a împrejurimilor sale.
A fost vizitat apoi Muzeul 

agriculturii, unde numeroase ex
ponate reprezintă în mod suges
tiv întregul istoric al cultivării pă
mânturilor Văii Nilului, din cele 
mai străvechi timpuri pînă în zi
lele noastre, realizările obținute de 
R.A.U. în dezvoltarea agriculturii 
și perspectivele sale viitoare.

Lusaka anunțase că-și rezervă drep
tul de a negocia direct cu regimul 
lui Ian Smith (Rhodesia), în cazul 
în care Anglia va evita să desem
neze reprezentanții rhodesieni. După 
acest refuz al englezilor președin
tele Kaunda intenționează să tra
teze direct cu autoritățile de la Sa
lisbury pentru a evita întreruperea 
accesului pe calea ferată Zambia- 
Rhodesia.

sirian a fost frustrat. prin calcu
larea eronată a taxelor pentru 
transportul petrolului pe terito
riul acestei tăr-i.

După eșecul negocierilor, la Da
masc s-a anunțat că guvernul Si
riei intenționează să publice un 
document cuprinzînd cifre și fapte 
care să ilustreze procedeele pe 
care societățile petroliere le-au 
folosit pentru a obține cît mai 
multe profituri în dauna statului 
sirian.

deral brazilian și-a reînceput 
lucrările pentru a lua în dez
batere proiectul de buget. Du
pă întreruperea de 30 de zile, 
urmată unui decret emis de 
președintele Castello Branco, 
la redeschiderea Congresului 
au participat doar 57 din cei 
99 de parlamentari.

0 LAGOS. — Guvernatorul 
militar al regiunii orientale din 
Nigeria, colonelul Ojukwu se 
menține în continuare pe o po
ziție ostilă oricărei oferte de 
reconciliere cu oficialitățile 
centrale de la Lagos. Recent, 
el a declarat că dezaprobă 
crearea unui organ civil pe 
lingă guvernul militar, deoa
rece „civilii n-ar fi capabili să 
îndeplinească sarcinile de ur
gență pe care le reclamă ac
tuala situație din Nigeria".

• LONDRA. — La Londra 
a ' sosit, o delegație comercia
lă greacă in frunte cu Emma- 
noii Kolhris, ministru al comer
țului. care urmează să sonde

Consiliul de Securitate 
examinează plîngerea 
Iordaniei

NEW YORK 24 (Agerpres). —
Consiliul de Securitate s-a întru
nit din nou joi pentru a examina 
plîngerea Iordaniei în legătură cu 
atacul de la 13 noiembrie al for
țelor armate izraeliene asupra te
ritoriului său. Reprezentanții Ni
geriei și Republicii Mala au pre
zentat un proiect de rezoluție care 
condamnă Iznaelul pentru această 
acțiune militară ce reprezintă o 
violare a Cartei O.N.U. și a acor
dului de armistițiu din Palestina. 
Rezoluția subliniază că îin cazul 
în care asemenea acțiuni militare 
se vor repeta, Consiliul de Secu
ritate va fi nevoit să adopte măsuri 
mai eficace și mai radicale.

Ședința a fost apoi suspendată, 
următoarea reuniune a Consiliului 
de Securitate u-rmînd să aibă loc 
astăzi (vineri).

Danemarca

Tratative în vederea 
constituirii 
unui nou guvern

COPENHAGA 24 (Agerpres). — 
Primul ministru danez și lider al 
Partidului social-democrat, Jens 
Otto Krag, a avut joi noi convor
biri cu liderii Partidului socialist- 
popular în vederea constituirii u- 
nui nou guvern. Se pare să con
stituirea unei coaliții între cele 
două partide întâmpină dificultăți, 
îndată după alegerile de marți, în 
care Partidul social-democrat a pier
dut 7 mandate în Folketing, iar 
Partidul socialist-popular și-a dublat 
numărul deputaților, crearea unui 
guvern cu participarea acestor două 
partide părea iminentă. De aceea 
dificultățile care au intervenit au 
surprins pe observatori. Totuși, 
socialiștii populari se declară do
ritori de a. participa la o coaliție. Se 
crede că tratativele vor continua și 
în cursul zilei de vineri.

Anglia și Piața
EDINBURGH 24 (Agerpres). — In

tr-un editorial consacrat problemei 
aderării Angliei la Piața comună, 
ziarul „Scotsman" consideră că cel 
mai mare obstacol în calea^atrării 
Angliei în această organizație îl

ze posibilitățile îmbunătățirii 
balanței comerciale a Greciei 
in relațiile cu Marea Btitanie.

• GEORGETOWN. — Mi
nistrul de interne al Guyanei, 
Ptolemy Reid, a prezentat par
lamentului proiectul de lege 
cu privire la „securitatea na
țională" care oferă, printre al
tele, guvernului puterea de a 
aresta și deține fără judecată 
cetățeni guyanezi.

• QUITO. — In provincia 
ecuadoriană Chimborazo au 
reizbucnit incidentele dintre 
țăranii indieni și autorități. In
dienii du ocupat o serie de su- 
prăiețe de pămint aparținina 
moșierilor. In urma ciocnirilor 
dintre poliție și răsculați, pa
tru persoane au lost ucise, iar 
numeroase altele rănite.

• KINSHASA. — S.U.A. au 
acordat guvernului de la Kins
hasa un nou credit în valoare 
de 200 milioane franci congo
lezi, a anunțat agenția M.Ă.P.

O. N. U.

Dezbaterile din Comitetul politic
NEW YORK 24. — Trimisul spe

cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Comitetul politic al Adu
nării Generale a reluat, miercuri, 
dezbaterile privind dezarmarea ge
nerală și totală, adoptînd trei pro
iecte de rezoluție în această pro
blemă.

A fost aprobat în unanimitate pro
iectul de rezoluție, prezentat de un 
grup de 31 de țări, în care se cere 
secretarului general al O.N.U. să 
întocmească un studiu privind con
secințele pe care le-ar avea pen
tru omenire eventuala folosire a 
armelor nucleare.

Un alt document, adoptat de par
ticipant la lucrările Comitetului 
Politic cu 101 voturi pentru și trei 
abțineri, cheamă toate statele să

MITINGUL SOLEMN DE LA HANOI
rtHANOI 24 (Agerpres). — La 23 noiembrie; la Hanoi a 

avut loc un miting solemn cu prilejul împlinirii a 26 de 
ani de la insurecția de la Nam Ky, care a dat o puternică 
lovitură administrației coloniale franceze.

Evocînd luptele care au avut ioc 
la Nam Ky, precum și succesele ob
ținute de populația sud-vietnameză 
împotriva regimului corupt de la 
Saigon, Tran Huu Duyet, secretar 
general al C.C. al Frontului Patriei 
din Vietnam, a relevat, totodată, 
victoriile repurtate de forțele Arma
tei de Eliberare și de populația din 
Vietnamul de sud în lupta împotriva 
agresiunii S.U.A. Vorbitorul a ară
tat că armata și populația sud-viet
nameză au dat lovituri puternice a- 
gresorilor, sortind eșecului planul 
lor inițial de contraofensivă din ano
timpul uscat. In primele 9 luni ale 
anului în curs, au fost scoși din 
luptă peste 200 000 soldați inamici, 
dintre care 90 000 soldați ai trupe
lor americane și satelite; au fost ni
micite 27 batalioane de infanterie 
și 9 escadroane de mașini motori
zate,- au fost, de asemenea, distruse 
1 651 avioane. Toate aceste victorii 
— a subliniat Tran Huu Duyet — 
pregătesc eșecul inevitabil al celui

comună
constituie prețurile produselor agri
cole și alimentare. Referindu-se la 
recentele declarații făcute de pre
mierul Wilson în Camera Comu
nelor, ziarul scrie.că este „exttem 
de îndoielnic" că în tratativele pe 
care urmează să Ie aibă cu șefii gu
vernelor vest-europene, premierul 
britanic va putea găsi, mai ușor 
decît în 1962, bazele unui acord.

Ziarul se referă, de asemenea, la 
perspectiva înrăutățirii balanței de 
plăți a Angliei, ca un rezultat al 
împovărării bugetului țării prin im
portarea produselor agricole din 
țările Pieței comune, la prețuri de
favorabile.

Conferința de presă a cosmonauților 
J. Lovell și E. Aldrin

' NEW YORK 24 (Agerpres). — La 
Centrul spatial din Houston a avut 
loc conferința de presă a cosmonau 
Iilor James Lovell și Edwin Aldrin, 
care au întreprins un zbor spațial 
de cîteva zile la bordul navei „Ge- 
mini-12‘‘.

Edwin Aldrin a declarat că în 
cursul ieșirilor sale în spațiu, care 
au totalizat peste cinci ore, a întîrn- 
pinat mai puține dificultăți decît se 
prevedea. Aldrin a atribuit succesul 
său calității antrenamentului la care 
a fost supus pe pămînt. Pe de altă 
parte, cosmonautul a declarat că, în 
cvrsul unei ieșiri spațiale nocturne 
a observat o foarte slabă licărire 
între degete. Acest fenomen, a 

respecte cu strictețe principiile și 
obiectivele cuprinse în protocolul 
de la Geneva din 17 iunie 1925 pri
vind „interzicerea folosirii gazelor 
asfixiante, otrăvitoare și de altă na
tură, precum și a armelor bacte
riologice".

De asemenea, documentul con
damnă orice acțiune care contra
vine obiectivelor acestui protocol 
și invită toate statele să adere la 
el.

Al treilea proiect de rezoluție — 
adoptat cu 102 voturi pentru și 2 ab
țineri — cere Comitetului celor 18 
de la Geneva să-și reia lucrările și 
să depună noi eforturi pentru a în
registra progrese substanțiale însce 
privește încheierea unui acord asu
pra dezarmării.

de-al doilea plan de contraofensivă 
pe care agresorii intenționează să-l 
pună în aplicare în noul anotimp 
uscat. „Situația reală de pe fron
tul sud-vietnamez a dovedit și do
vedește clar că debarcarea masivă 
a trupelor expediționare americane 
și satelite nu va putea scoate ina
micul din situația sa desperată,- cu 
cît va fi mai mare efectivul său, cu 
atît vor fi mai grele pierderile sale" 
— a declarat vorbitorul.

★

SAIGON 24 (Agerpres). — La 
cîțiva kilometri de locaJitateav%d- 
vietnameză Dalat, un grup de pa- 
trioți a organizat o ambuscadă; în 
urma căreia 12 americani și 8 sai- 
gonezi au fost uciși, anunță agen
ția France Presse. Deși regiunea 
era considerată de autoritățile mi
litare saigoneze ca sigură, grupul 
patrioților a reușit să infiltreze 
și să organizeze perfect această ac
țiune.

ITALIA 

Un milion 
de metalurgicii 
în grevă

ROMA 24 (Agerpres). — In- 
cepînd de joi dimineața, un 
milion de muncitori din in
dustria metalurgică italiană se 
află în grevă. Greviștii reven
dică reînnoirea contractelor 
colective și mărirea salariilor. 
Greva afectează întreaga țară, 
cu excepția regiunilor care au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor.

adăugat el, merită să fie studiat.
James I ovell a confirmat Ia rindul 

său că echipajul nu a putut observa 
norul de sodiu degajat de racheta 
franceză „Centaur". Totuși, în baza 
instrucțiunilor primite de la centrul 
de urmărire a zborului, cosmonauții 
au declanșat aparatul de filmat în 
mc ir.entul în care se presupunea că 
nava trece în apropierea norului. 
Un purtător de cuvînt al N.A.S.A. a 
precizat că examinarea filmelor nu 
a fost terminată și rezultatul ex
perienței, avînd ca scop determina
rea vitezei vîntulu5 la mare alti
tudine, va fi cunoscut abia săptâ- 
mîna viitoare.
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