
Adu! XIX

XXIV Nr. 5364

Vineri
20 ianuarie

1967

4 pag. 25 bani

Citiți în pag. a 4-a
> Declarația premierului

Wilson în Camera Comunelor.,
> Grav accident minier în 

Noua Zeelandă.
+ Criza politică din Chile 

continuă.
Recunoașteri semnifica

tive.
+ „Cosmos-138".

CONCURSConsiliul National al Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România- instituie un concurs pentru crearea unui „Marș al pionierilor". Condițiile pentru desfășurarea concursului sînt următoarele :
1. — Concursul este public 

și deschis tuturor compozitori
lor și poeților, membri ai ‘uniu
nilor de creație sau amatori.

0 nouă promoție 
de muncitori
calificați

La jumătatea acestei luni, la 
Uzina de reparat utilaj minier 
din Petroșani a intrat în pro
ducție o nouă promoție de 
muncitori calificați, absolvenți 
ai unor cursuri de calificare 
cu o durată de 6 luni. Este 
vorba de 73 de lucrători care 
au absolvit cursul de califica
re, organizat în cadrul uzinei, 
în specialitățile: strungar, fre
zor, lăcătuș și macaragist. Din
tre cel care au obținut cele mai 
bune rezultate, atit la învăță
tură cît și în munca practică, 
se numără nacaragistul Vasiu 
loan, frezorul Beșleagă Gheor- 
ghe, strungarul .Tugrin loan și 
lăcătușul Armean Gheorghe.

Ioan BERTOTI corespondent

Ar fi util
UN SCHIMB DE EXPERIENȚA

Producția exploatării miniere Lonea va spori în acest an cu cca. 60 000 tone cărbune față de anul trecut. La aceasta se mai adaugă și cele 4 000 tone cărbune cît s-a angajat acest colectiv să dea peste sarcinile de plan. Toată această creștere de producție, luată la un loc, va fi realizată pe de o parte pe seama producție seama i muncii.Printre : vederea în abataj, numărului această exploatare. Se știe că introducerea sistemului de exploatare cu front lung întîmpină o serie de greutăți la mina Lonea, datorită faptului că această zonă geologică a bazinului carbonifer este puternic tectonizată, fapt

creșterii iar pe de creșterii capacității de altă parte pe productivitățiimăsurile creșteriise numără șide abataje frontale, în
preconizate în randamentului sporirea

care permite mai mult aplicarea metodelor de abataj cu cameră. Totuși la unele blocuri din această zonă , s-a găsit posibilitatea a- plicării abatajelor cu front lung.' S-au făcut calcule economice e- xacte și s-a dovedit că la abatajele frontale randamentul poate fi sporit cu cca. 500 kilograme pe post, față de abatajele cameră iar avînd în vedere faptul că în frontale se poate aplica cu succes armarea metalică, se reduce în mod considerabil și consumul de material lemnos. Iată de ce. în planul de măsuri tehnico-organizato- rice al exploatării a fost inclusă introducerea metodei de exploatare cu front lung în această mină. Numai în stratul III blocul 9 sporul de producție pe seama introducerii metodei de exploatare cu, abataj frontal este de 11 000 tone de cărbune pe an. ,Să vedem cum se traduc în viață prevederile acestui punct din planul de măsuri tehnico-organiza- torice al exploatării.Am stat de vorbă cu șeful sectorului II, inginerul loan Mîrlo- 
geanu știind că minerii acestui sector lucrează în blocul' 9 unde, în stratul III, s-a pus în funcțiune un abataj frontal orizontal.treaba în acest în sector ? am primitorice în-

rodnicaMunca poate fi mai

— Cum merge abataj frontal deschisO întrebare; la care un răspuns lapidar'— Merge greu 1 Ca 
ceput.
_ Am aflat câ în acestfolosesc la susținere stîlpi metalici de tipul ST-6, stîlpi care fiu se comportă favorabil la lucrările de răpire, prin faptul că penele de strîngere trebuie bătute mult

pînâ ce slăbesc. Un alt neajuns este că se folosesc de . 2,2 metri mineri ca la să demonteze nou primul rînd de stîlpi; lucrări pentru a căror executare se consumă foarte mult timp.Conducerea sectorului a studiat posibilitatea de a îmbunătăți tehnologia de susținere a abatajului. A și găsit o soluție; prin mărirea 
lungimii grinzilor de la 2,2 metri la 2,8 metri. Șeful sectorului ne-a spus că în acest fel s-ar putea evita lucrarea în plus ce se execută la mutarea crațerului și anume, demontarea 'și remontarea primului rînd de stîlpi. Dar se întîmpină greutăți la procurarea a- cestor grinzi; mai lungi cu 60 centimetri. Șeful sectorului ne-a informat că -rezolvarea problemei depinde de conducerea C.C.V.J., mai precis, de serviciul • ue cercetări și documentare din combinat. Am aflat că tovarășul inginer Dula Aurel, de la acest serviciu deja cunoaște această problemă. Deci ca atare, am solicitat și părerea dînsului în legătură cu problema pusă.— Sectorul II de la mina Lonea, la fel ca celelalte sectoare' din bazin.: care sînt dotate cu ■ asemenea tipuri, de stîlpi, sînt obligate să lucreze cu aceștia pînă cînd combinatul va exploatările draulici —

grinzi tubulare lungi și aceasta obligă pe mutarea craterului și să remonteze din

reuși să doteZe toate miniere cu stîlpi hi- 
ne-a rttspcns tsvarâșul 

.•_i_La-u.___-k-,

2. — Textul marșului va cu
prinde — de preferință — trei 
strofe și un refren și va fi 
scris la unison, fără acompa
niament.

3. — La concurs vor fi pri
mite lucrări muzicale realizate 
prin colaborarea directă dintre 
compozitori și poeți.

4. — Lucrările în formă defi
nitivă (text și muzică), purtînd 
un motto, vor fi trimise Cohsi- 
liului Național al Organizației 
Pionierilor (str. Dr. Marinescu 
nr. 2, raionul V. I. Lenin, Bu
curești), în cinci exemplare, cu 
mențiunea „Text și muzică pen
tru Marșul pionierilor", împre
ună cu un alt plic, închis, care 
va conține, alături de mottoul 
ales, numele și adresa teală a 
expeditorului.

5. — Concursul se va închide 
la 30 martie 1967. s.

6. — Pentru cele mai valo
roase lucrări, Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, 
la propunerea unui juriu for
mat ^din personalități ale vieții 
muzicale și 
următoarele

literare, 
premii :• «n

loare de

țjun 
loare de

va acorda

premiu
10000

I, în vo
ltei ;

premiu
7 500 lei;

W, in va-

9 un .premiu IM, 
loare de 5. 000 lei

ih vă
fi

nul nou mi-a adus un cadou 
puțin obișnuit : darul de a 

putea vorbi cu lucruri neînsufle 
țite. Da, da o să zîmbiți neîncre
zători, dar așa este. Pot de exem
plu să stau de vorbă cu un auto 
buz, un plic, un bloc turn, o scară 
de pompieri — intr-un cuvînt cu 
orice doresc. Acest dar al meu 
l-am verificat și în ziua de 18 ia
nuarie la Lupeni. Intru în curtea 
sectorului din Lupeni al întreprin
derii forestiere Petroșani. Privesc 
în stingă unde e gazeta de perete 
și simt că vrea neapărat să-mi 
vorbească.

— Ia zi-i, ce dorești ? — am în
trebat-o direct.

— Eu, după cum vezi sînt ga
zeta de perete 
tă-mă străine că îngheț de frig.

— Cum îngheți soro, că doar văd 
că ești îmbrăcată cu articole ?

— Vino mai aproape și te con
vinge că învechite cum 
nu mai țin deloc de cald.

M-am apropiat, am 
i-gm dat gazetei perfectă

1966. Intr-adevăr, un
nu

fi mai 
noiem- 
aseme- 

poate

singur, scris pe două pagini și 
intitulat : „Munca poate 
rodnică". Purta data de ÎS 
brie
nea veștmînt învechit

•fine de cald unei gazete de perete. 
—: Poate acum, iarna, nu se lu

crează în . pădure — am încercat 
să scuz organizațiile de partid și 
sindicală al căror organ de presă

1NSEMNARF de
„Forestierul". Aju-

sînt

citit

ele

Șl 
drepta

te. Articolele erau de fapt unul

nu 
in 
cu

este, precum și colectivul ei 
redacție.

— Nu se lucrează ? Asta să 
mi-o spui mie. Parcă eu n-aud 
fiecare zi cum vin camioanele
bușteni la rampă ? Auzi ? Unul a 
sosit chiar acum.

Am ieșit in stradă să mă con
ving. Un camion tdcmai s-a oprit 
pe rampă și bolinderul l-a și luat 
în. primire descărcîhdu-l de buș
teni, în două minute. Apoi m-am 
întors la gazeta de perete. A în
ceput să-mi aducă argumente con- - 
vingătoare.

mențiuni,
2 500 lei

• trei 
loare de

în va- 
fiecare. . m,•"*. „___________ ______ ■*‘‘“4Lucrările considerate ca valoroa

se, dai case nu vor fi premiate, vor fi achiziționate de .căite Consiliul 
Național ăl Organizației Pionierilor.

(Continuate în pag. & 3rd)- . ' (Agerptes)
abataj, sa . -Dula... ___i_: pâr cfncj va jj aceasta? Nu se

Ing M. BARA

Dantelă din beton și sticlă 
la căminul Școlii profe

sionale din Petroșani

foto : N. MOLDOVEANU

.1
locuri, in pădure, te afunzi în ză- | 
padă pînă la brîu, dar se munceș- * 
te cu rîvnă. Despre munca acestor 
oameni, ce înfruntă gerul și năme
ții, se merită să se scrie, ascultă • 
ce-ți spun eu. Multe ar. fi de scris • 
și despre munca celor de la ram- I 
pa de încărcare ce se străduiesc • 
ca vagoanele să nu .intre în loca- * 
ție, despre cazurile de indiscipli- I 
nă, despre activitatea organizațiilor I 
de partid, U.T.C. și sindicale, des- * 
pre sarcinile de plan, angajamente I 
de, întrecere, preț de cost, valori- | p'cgrea superioară a masei- lem-. 
noase și încă despre multe.

In fața unor asemenea argumen- I 
te i-am dat dreptate gazetei pro- 
mițîndu-i în mod solemn s-o ajut I 
să-și trăiască Viața. Cu acest scop I 
am scris rîndurile de mai sus. Re- 
luînd titlul articolului de la ga
zeta de perete, țin să spun colec
tivului de redacție cum Că „Munca 
lui poate fi mai rodnică".

— Ei așa-i că am dreptate ? 
ger de trosnesc lemnele, iar pe

D. C.

I

I
I

Despre dezvoltarea impetuoasă a orașului Vulcan vorbesc construcțiile industriale și . sociâl-culturale înălțate în. ultimii ani. Pentru ca gospodărirea și înfrumusețarea o- rașului să țină paș cu. dezvoltarea lui arhitectonică, locuitorii acestei vechi așezări minierești ătl participat la numeroase acțiuni patrib- tiee.- Entuziasrhul și dragostea cu care, locuitorii Vulcanului „au păr- ticip.at în anul trecut, la acțiunile obștești au fost răsplătite prin obținerea locului I pe regiune șl "a diplomei de oraș fruntaș' în întrecerea . patriotică pentru gospodărirea. și înfrumuse-, • , „ . tarea localităților. Fâră îndoială că dobîndirea- acestor distincții, păstrarea locului cucerit, cer îmbunătățirea continuă a muncii de gospodărire și înfrumusețare a localității, de mobilizare a tuturor cetățenilor la1 acțiunile patriotice inițiate în'âcest scop.In dorința de a afla ce și-au preconizat gospodarii de - aici pentru ca frumosul- să domnească ■ pretutindeni, am ■ solicitat tovarășului Ciornei loan, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului' ■ Vulcan, un

După o analiză judicioasă a- posibilităților, âm preconizat ca la acest capitol să realizăm economii în valoare ’de 240 000 lei. Vom obține aceste economii -prin acțiunile patriotice pe’ care le ini-, țiem, prin valorificarea mai deplină a resurselor locale. Economii substanțiale rie-ăm planificat să realizăm și la repararea străzilor, amenajarea unei baze Sportive, a unei grădini de vară si- a unui cinematograf și îndeosebi prin extinderea zonelor verzi șt îngrijirea celor existente. In total am preconizat să realizăm prin 980 000• ore de muncă patriotică, ecorjoritii la' ltiCrări gospodărești în valoare de 2 450 000 lei. Rapbrtînd suma economiilor la populația o- rașului.nostru am o . 'rekiiza- fiecare lo-

î-

■ i ’

CUM PUTEM ÎNNOBILA 
PERSONALITATEA 

ORAȘULUI

interviu pe această temă.
— Ce ați preconizat să fa

ceți în acest an pentru gospo
dărirea și înfrumusețarea o- 
rașului ? Care va fi contribu
ția cetățenilor la înfăptuirea 
lor ?— Obiectivele din acest an sînt destul de numeroase . și importante. Potrivit devizului, numai valoarea lucrărilor de extindere a trotuarelor se ridică la 660 000 lei.

avea re de 113—-114 lei pe cuitor.
vede obiec-— .După cum se 

tivele sînt mobilizatoare. Care 
sînt măsurile de ordin orga
nizatoric menite să asigure 
înfăptuirea lor ?— Sarcina noastră ca organ central al puterii de stat' nu este numai de a lua măsuri organizatorice ci și de a desfășura o intensă . muncă de atragere a’ cetățenilor la înfăptuirea a ceea ce ne-am propus. In activitatea de înfrumusețare și gospodărire, de atragere a cetățenilor la acțiunile' întreprinse ne vom sprijini și pe viitor pe de-

D. CR1ȘAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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ACTIVITATEA PIONIEREASCA CITEVA
PROPUNERI

0 Timpul liber al elevilor — un bun a că
rui folosire nu poate fi lăsată la voia în
tâmplării
Activității pionierești — un caracter edu
cativ, concret și practic

0 E necesară cunoașterea amănunțită a for
melor de organizare a timpului liber

la nivel

Prof. ȚĂNDĂRICĂ VIOREL . 
Serbări școlare, sporite ca nu
măr — posibilitate de verifica
re pentru concursurile orășe
nești și excursii interregionale 
cu temă precisă ca: vizitarea 
monumentelor de artă și is
torice.

corespunzător ?
Măsura stabilită de Plenara C.C. al P.C.R. din 13—14 aprilie 

1966, ca Organizația pionierilor din Republica Socialistă România 
să aibă organe proprii de conducere, a avut menirea să ducă la 
îmbunătățirea formelor și conținutului activității pionierești.

Consiliile Organizațiilor pionierilor din școli, în lumina hotă- 
rîrilor plenarei, trebuie să desfășoare o activitate cu precădere de 
îndrumare metodico-științiiică a muncii pionierești, să urmărească 
ca aceasta să completeze munca instructiv-educativă care se reali
zează în procesul de învățămînt. Prin conducerea nemijlocită de 
către organizația de partid, prin atragerea de specialiști care pot 
contribui la modelarea caracterului copiilor. Ia dezvoltarea înclina
țiilor și aptitudinilor acestora, educația va deveni un fenomen so
cial la realizarea căruia trebuie să concure toate forțele înaintate 
ale poporului. Pretutindeni cadrele didactice răspunzînd chemării 
partidului și-au intensificat eforturile pentru a-și aduce mai mult

la procesul educației multilaterale a tineretului școlar, 
celelalte cadre didactice din țară, profesorii și învățători; 
Văii Jiului și-au mobilizat toate forțele pentru desfășu 
intense activități educative și instructive în cadrul Or-

contribuția 
Alături de 
din școlile 
rarea unei
ganizatiei pionierilor.

Participanții la plenara Consiliului orășenesc Petroșani al 
ganizației pionierilor, care a avut loc luni 16 ianuarie a. c„ au 
bătut amănunțit tocmai munca consiliilor pionierești din școli în 
primul trimestru al anului școlar și în perioada vacanței de iarnă 
a elevilor. Pagina de față își propune să aducă la cunoștința ci
titorilor principalele probleme care au stat în centrul analizei ple
narei, contribuția comandanților la organizarea și buna desfășurare 
a vacanței și dezbaterile care au avut loc pe marginea planului 
de muncă al consiliului orășenesc pe trimestrul II.

Or 
dez-

Prof. PARA MARILENA: Să 
iie lansată o chemare: „Cadre 
didactice, lucrați cu mai mult 
suflet, cu pasiune în acțiunile 
pe care le întreprindeți pentru 
a-i putea atrage mai mult pe 
elevi !". Și încă o propunere: 
In Valea Jiului o tabără pen
tru copiii din zonele de cîmpie 
ale tării și de aici un schimb 
de locuri In tabere, munte — 
mare.

Prof. BORDEA VIORICA : 
Control și îndrumare mai in
tensă din partea Consiliului o- 
rășenesc, pentru ca activitatea 
pionierească în școli să se ri
dice la

Activități recreative 
și utile dar...Informarea prezentată de. tov. 

Cornea Dumitru, membru al Consiliului orășenesc al Organizației pionierilor, privind pregătirea desfășurarea vacanței elevilor, a reliefat deosebită în această multor comandanți de a dezvăluit și lipsurile manifestate într-o serie de școli. Participanții la discuții în marea lor majoritate au arătat tot ce s-a făcut (mai puțin ce nu s-a făcut) și ce se va întreprinde în viitor pentru a contribui la petrecerea plăcută și utilă de către elevi a timpului liber.„Am desfășurat activități atrac
tive ca : îr.tîlniri cu activiști de partid și de stat, concursuri lite- rar-artistice pe teme diferite, competiții sportive, vizionări de filme în' colectiv" — declară tov. Para 
Marii ena.Și activitățile pionierilor și școlarilor de la Școala generală nr. 1 Petrila au fost plăcute și variate. „A fost organizată o serbare cu ocazia deschiderii Orașului copiilor și o alta, devenită tradițională a pomului de iarnă" spunea 
tov. Moldovan Iuliana. „In ziua de 5 ianuarie — a continuat vorbitoarea — școala noastră a organizat o vizită la E. M. Petrila unde li s-au explicat copiilor, tipurile de abataje, li s-a vorbit despre lămpi, masca de gaze și respectarea normelor de tehnica securității. S-au făcut vizionări de filme la care au 
participat un număr de 1 350 pionieri și școlari însoțiți de cadre 
didactice".

și de iarnă a preocuparea direcție a unități dar

piilor amenajate în centrele Pe- trila, Petroșani, Lupeni, Vulcan și Uricani, în parte prea puțin atractive. Tov, prof. Bordea Viorica, directoarea Școlii generale nr. 6 Petroșani, a menționat în cuvîntul său faptul că posibilitățile de a- tracție și recreere oferite elevilor în vacanță, atît în școală cit și la orașul copiilor, n-au fost pe măsura așteptărilor.In toate școlile au fost organizate serbări ale pomului de iarnă care s-au desfășurat între 27 decembrie 1966 — 3 ianuarie 1967. Pentru aceste serbări s-a alocai suma de 272 500 lei, sumă împărțită școlilor, finind seama de numărul elevilor.O lipsă a consiliilor din semnalată în informare, a faptul că un număr relativde elevi și-au petrecut vacanță în tabere. Au fost planificate pentru tabăra de la Bușteni 120 locuri din care s-au ocupat doar 16. Slabă preocupare în recrutarea elevilor pentru petrecerea vacanței în tabără s-a observat la Școlile generale nr. 3 Lupeni, nr. 4 Vulcan, și nr. 2 Petrila care, deși au număr mare un trimis iarnă !Deși s-aturor școlilor săli de clasă, buri, dotate cu jocuri distractive și cărți de la bibliotecile proprii, la Școlile noasa, ținuți fășura Liceul6 Petroșani, nr. 2 Lonea și Liceul Petrila s-a manifestat o minimă preocupare din partea comandanților de unități pentru organizarea timpului liber al elevilor în vacanță. Vorbitorii convingerea că sporire a tuturor ca cu pionierii noaște un salt calitativ.

Să privim munca cu pionierii 
în perspectiva timpului

acestui an școlar —■ expunerea tov. prof, președinta al
Șisi

Consiliu-Organizației pio- anume : proble- acțiuni intere- organizate la ni- orăsenesc

nivelul așteptărilor.

lipsuriIn cuvîntul lor comandanții de unități au relevat și o serie de deficiențe în organizarea și desfășurarea programelor la Orașele co-
Sistemul de muncaO verigă importantă în lanțul educației este detașamentul de pionieri, nucleul tuturor activităților pionierești. Dirigintele clasei, care începînd din acest an îndeplinește automat și funcția de comandant al detașamentului, poartă toată răspunderea organizării timpului petrecut de către pionierii și școlarii clasei în cadrul colectivului, în detașament, intr-un mod variat, interesant și atractiv. Membrii detașamentului, pionierii unei clase, desfășoară o activitate multilaterală. De aceea ei trebuie să simtă în permanență că organizația din care fac parte este a lor, proprie, constituită pentru ei, pentru necesitățile lor de viață în această perioadă a preadolescentei. Activitățile ce se organizează — Inițiate și îndrumate

școli, fost mic

de elevi, n-au avut nici în această tabără deindicat conducerilor tușă se amenajeze în bine încălzite, clu-
generale nr. 1 Vulcan. Ani-. Cimpa și Jieț, elevii au fost în frig pentru a se des- activitatea programată. La Vulcan, Școala generală nr.

și-au exprimat numai printr-o eforturilor, mun- în școli va cu-

„Două obiective principale vor sta în atenția noastră în al doilea trimestru ai și-a început 
Dună Elena, lui orășenesc nierilor — me de studiusânte și atractive, velul consiliului șani".In cadrul tuturor școlilor, rînd, se va face instruirea lor pionierești fel ’ •'tor prețios pentru comandanți. Se va membri în Organizația pionierilor. Vor continua să se desfășoare în școli, însă de data aceasta controlate mai mult, activități recreative plăcute, atractive și educative, schimburi de experiență directe, prin vizite sau prin interme-

Petro-în cu- active- noi alese în așa încît ele să constituie un aju-trece apoi la primirea de noi

diul corespondenței cu alte unități. Din multiplele acțiuni propuse pentru a se desfășura în trimestrul al II-lea mai desprindem : un concurs pentru depistarea și valorificarea folclorului local; concursul cultural-artistic al pionierilor și școlarilor la nivelul orașului regional Petroșani;„Cine știe răspunde" 
„Dulcea și frumoasa i 
mânie", în scopul educării lor în spiritul dragostei față patrie și partid.In încheierea cuvîntuluî său, Dună Elena a insistat asupra surilor care s-au semnalat în tivitatea pionierească și pentru medierea cărora se cere o muncă mai susținută din partea comandanților de unități ca de altfel și din partea tuturor cadrelor didactice.

concursul ‘ pe tema 
noastră Ro- elevi- de

tov. 
lip- ac-

CIOFÎCĂ IOAN : Orga 
unui tur al Văii Jiului 

principalelor o- 
cultural- 
Concurs 

între uni- 
Petroșani.

Prof.
nizarea 
cu vizitarea 
biective industriale,
sportive și turistice, 
de atletism și volei 
tățile de pionieri la

Prof. CARAGEA POMPILIU -. 
Includerea în programele de 
activități a cit mai multor ac
țiuni cu scopuri educative, ca 
re să-i determine pe elevi să-și 
ridice necontenit nivelul de 
cunoștințe.

MOLDOVAN IULIA- 
NA : Filmele artistice vizionate 
in colectiv să fie urmate nea
părat de discuții, evitînd ast- ? 
iei înțelegerea greșită de că
tre elevi a conținutului acestor 
filme.

Accent pe eficacitatea acțiunilor întreprinsesău, tov. Sîntim- membru în Consi-s-a oprit asu- negative din izvorîte tocmai precisă de câ-
In cuvîntul 

breanu M. liul regional Hunedoara al Organizației pionierilor, pra unor aspecte munca cu pionierii, din necunoaștereatre comandanți a scopului pe ca- re-1 urmăresc în activitățile programate. „Programele de activitate — a arătat vorbitorul — trebuie întocmite cu toată răspunderea. Această problemă a pro-1 gramelor a creat o serie de con troverse ajungîndu-se pînă la negarea posibilității planificării muncii educative. Activitatea pionierească însă nu poate să se desfășoare fără o planificare ri-

guroasă. Sînt școli unde mulți tovarăși nu știu cum să muncească. Să se sprijine și să se îndrume mai mult aceste școli, să se arate metodica desfășurării acțiunilor". In continuare vorbitorul s-a referit la faptul că nu se pune pe prim plan scopul acțiunilor întreprinse, și cum s-a atins acest scop. Chiar din planificări reiese că, în mod eronat se pune un scop oarecare activităților ce se desfășoară încurajînd astfel formalismul, extrem de periculos în munca educativă. „Trebuie să stabilim precis ce urmărim în școală, cum

atingem aceste scopuri, obiective concrete, putînd apoi să vedem și în ce măsură s-a realizat conținutul activităților". O altă cerință de care trebuie să se țină seama este și participarea unui număr cît mai mare de elevi la activități. ..Oricît de plăcută ar fi acțiunea întreprinsă, scopul acesteia nu poate fi atins pe deplin dacă din 600 elevi au fost prezenți doar 30. „Trebuie lucrat cu responsabilitate și atenție pentru ca toate acțiunile să contribuie la educarea și formarea multilaterală a elevu- iui“.

al dirigintelui, comandant de detașamentde comandanți pe baza preferințelor pionierilor — se desfășoară după un program întocmit în conformitate cu sarcinile educative ale școlii pe perioada respectivă. Dirigintele, comandant de detașament, trebuie să cunoască perfect ce i se cere, pentru ca munca sa să aibă ca rezultat cunoștințe superioare asimilate de elevi. De altfel, acesta este și scopul final ai tuturor activităților pionierești — 
îmbunătățirea considerabilă a cu
noștințelor, formarea unui om 
multilateral dezvoltat și educat, 
necesar societății noastre noi.In munca diriginților, acum și comandanți de detașamente, pentru coordonarea întregului proces in- structiv-educativ desfășurat la clasă, atribuțiile au sporit. Răspunzînd și de timpul liber al elevi

lor, comandantul de pionieri își desfășoară astfel activitatea, încît acțiunile întreprinse, cu scop bine stabilit, să determine apariția în cataloage a notelor bune.Un alt aspect principal de care trebuie să țină seama comandanții de detașamente este formarea încă de pe băncile școlii a deprinderii de folosirea judicioasă a timpului liber — acest mijloc de împlinire spirituală, de completare a potentelor. Obișnuindu-i pe elevi să folosească acest capital, care este timpul liber, vom contribui la formarea lor ca viitori oameni de nădejde.Satisfăcîndu-le întruțotul cerințele vîrstei: cîntece, joc, trăiri e- motive și cunoștințe variate, se va înfăptui implicit și ridicarea nivelului de cunoștințe.

In încheierea lucrărilor plenarei Consiliului orășenesc al Or
ganizației pionierilor, tovarășul NEGRUȚ CLEMENT, secretar al Co
mitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. a spus : „Deși materialul pre
zentat s-a referit la o perioadă relativ scurtă a activității dum
neavoastră, se poate trage o concluzie generală asupra felului cum 
s-a muncit in școli cu tinerele vlăstare. Se va ține seama de ob
servațiile critice făcute în plenară, dar solicităm totodată o con
tribuție mai efectivă a tuturor cadrelor didactice, pentru ca acti
vitățile cu pionierii să fie la nivelul cerințelor. Este cunoscut că 
există o preocupare a birourilor organizațiilor de bază P.C.R. din 
școli, dar ea are, în foarte multe cazuri, un caracter generat Să 
îndrumăm în mod concret, să ascultăm propunerile și dorințele 
elevilor, să studiem experiența anterioară, să aflăm cum se mun
cește în alte școli. Numai astfel se pot obține rezultate bune".

Formarea unui om multilateral dezvoltat, instruit și educat cere 
din partea cadrelor didactice, care răspund de educarea pionieri 
lor și școlarilor, eforturi sporite. Să nu ne precupețim aceste efor
turi. Dacă toți comandanții de unități și detașamente ar înțelege 
perfect cinstea și răspunderea pe care le-a încredințat-o partidul, 
de a contribui la formarea generației viitoare, activitatea pionie
rească în școlile din Valea Jiului va putea cunoaște revirimentul 
așteptat, va porni pe un făgaș nou și va avea rezultatele dorite. 
Pînă atunci însă trebuie muncă, multă muncă, pasiune, dăruire 
de sine. Pagină redactată de

VIOREL TEODORESCU
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SPERANȚE DAR Șl NECAZURI 
LA CLUBUL DIN PETRI LA

In febra ultimelor pregătiri, pentru o bună prezentare la 
cel de-al VIII-lea Concurs al formațiilor artistice de amatori 
se găsește și Clubul muncitoresc al sindicatelor din Petrila. 
Repetițiile formațiilor artistice de aici au loc zilnic, după un 
program bine stabilit și respectat. Instructorii voluntari, 
recrutați din localitate, se preocupă cu tragere de inimă și 
pasiune. Pentru a afla în ce stadiu de pregătire se află, care 
sînt obiectivele pe care le urmăresc ne-am adresat tov. 
KALMAN IOSIF, directorul clubului.

Iată ce ne-a relatat acesta despre pregătirea formațiilor 
în concurs :„Pînâ la 31 martie a. c., cînds-a stabilit să se termine faza pe întreprinderi, vom avea două în- tîlniri sistem tur-retur cu formațiile artistice aie Clubului muncitoresc din Lonea. Experiența pe care o avem ne arată că numai calitatea artistică este în măsură să hotărască succesul fiecărei formații, la aceasta contribuind din plin activitatea permanentă și cît mai multe spectacole în prealabil. Spectacolele proiectate în luna februarie constituie o „repetiție generală" înaintea întîlnirilor cu formațiile lonene, întîlniri care vor verifica nivelul general al pregătirilor pe care le-am desfășurat cu asiduitate". Am stat de vorbă apoi despre fiecare formație în parte. Orchestra semisimfonică, condusă de instructorul V. Gaier, cu un repertoriu variat cuprinzînd lucrări clasice din opere și operete, constituie punctul „forte" al petrilenilor. Argile din opereta „Lăsați-mă să

Spitalul unificat Petroșani, secția chirurgie. Dr. Samoilă loan ajutat de asistenta medicală Miclea Gabriela acordînd îngrijire unui bolnav. Specialitatea anestezist-reanimare. comunistul Samoilă loan și-o exercită întotdeauna cu multă pricepere și simț uman.Foto: I. TiDROK
TELEVIZIUNE

20 ianuarie
18,00 Pentru cei mici: Ala- 

bala: doi păpușari. Pen
tru tineretul școlari Pe- 
ceți șt file îngălbenite.

18,50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Buletinul circulației ru

tiere.
19,30 Atlas folcloric.
20,00 Săptămina.
21,00 Avanpremiera.
21,15 Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice — 
Danemarca.

21,45 Reflector — emisiune de 
foiletoane și fapte di
verse.

22,00 Concertul laureaților.
22,40 Telejurnalul de noapte.
22,55 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
21 ianuariePETROȘANI — 7 Noiembrie : Fe- riți-vă, automobilul!; Republica: Casa din Montevideo;. LONEA : Titanic vals; CRIVIDIA : îndrăgosti

tul; LUPENI — Cultural: Umbrele 
strămoșilor uitați.

tint" de Gherase Dendrino, celebra „Baladă" a lui Ciprian Porum- bescu și cîteva din lucrările lui Anatol Vieru, care, deși au cerut multă muncă, vor fi atuuri incontestabile pentru obținerea unor rezultate pe măsura așteptărilor.
ARTIȘTII AMATORI 
SE PREGĂTESC PENTRU 

AL VIIj-LEA CONCURS

Celelalte formații : fanfara, orchestra a'e muzică populară cu tinerii și talentații soliști Bolohan Andrei și Bolohan Vasilica, orchestra de muzică ușoară (solist Sabău Gheorghe), formația de dansuri populare și brigada artistică de a- gitație nu se lasă mai prejos, a- vînd înscrise noi și valoroase piese, bine pregătite, în repertoriile

PROGRA M
21

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 Program muzical de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 ACTUALITATEA AGRARA; 6,25 Program muzical de dimineață; 6,45 
Emisiune pentru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 Dansuri interpretate de fanfară; 7,30 Muzică ușoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Muzică populară; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 Ea microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medicului : Călirea organismului — mijloc de prevenire a îmbolnăvirilor; 9,35 Jocuri din Vrancea; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 Melodii populare interpretate la diferite instrumente; 10,30 EMISIUNE MUZICALA PENTRU ȘCOLARI; 10,55 Pagini din literatura clavecinului; 11,45 Muzică populară interpretată de Magda Constan tinescu și Alexandru Țitruș; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,10 Legendele Olimpului pe scena lirică; 12,30 
Cîntece patriotice de Ion Chireecu; 

lor. După cum ne spunea directorul clubului, toate formațiile ce se pregătesc intens pentru concurs șînț complete in afară de formația Corală. Aici se întîmpină mari greutăți. Din cei 75 membri cîți numără corul clubului doar 30—35 sînt prezenți permanent la repetiții. Coriștii. din rîndul cadrelor didactice și al personalului Prepa- rației Petrila nu manifestă nici un interes pentru buna funcționare și prezentare la concurs a a- cestei formații. Conducerile Școlilor generale nr. 1 și nr. 5, ale Liceului și Preparației din localitate, comitetele sindicale din aceste întreprinderi și instituții, organizațiile de partid cred într-adevăr că este imposibilă mobilizarea la cor a cît mai multor salariați ? Un- de-i sprijinul pe care trebuie să-l acorde aceste întreprinderi și instituții clubului din localitate, un- de-i mîndria locală și satisfacția personală a celor care altădată mergeau la repetiții iar acum se retrag în umbră și asistă la încercările de constituire a unui cor, cîndva apreciat ?Se poate face mult, dar numai cînd... se vrea.
V. T.

Frumosul și buna gospodărire 
să domnească pretutindeni

(Urmare din pag. 1)putați, comitetele de blocuri și străzi. In vederea stimulării celor ce participă cu regularitate și se fac remarcați în acțiunile de gospodărire șr înfrumusețare a orașului, vom folosi agitația vizuală și popularizarea lor la stația de ra- dioficare. Bineînțeles că nu ne vom rezuma numai a lăuda pe cei merituoși ci vom combate prin aceste mijloace și pe cei ce în loc să ne ajute, strică ceea ce am făcut. Prin comitetele de blocuri și străzi, vom pune în discuția cetățenilor asemenea cazuri, vom crea opinie de masă împotriva acelora ce le-au săvîr.șit.
— Mai sînt deficiențe in ce 

privește gospodărirea și extin
derea frumosului în cartierele 
mărginașe ale Vulcanului. Ce 
acțiuni veți întreprinde pen
tru remedierea lor ?— Intr-adevăr în această direcție mai avem multe de făcut. E necesar să desfășurăm o muncă

DE RADIO |
ianuarie >12,45 In compania cîntecelor în- • drăgite; 13,30 Intîlnire cu melo- I 

dia populară și interpretul prefe- i rat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu- | letin meteo-rutier; 14,08 Concert I de valsuri și tangouri; 15,00 Din I cîntecele și dansurile popoarelor; | 15,20 Caleidoscop muzical; 16,00 l RADIOJURNAL. Sport. Buletin | meteorologic; 16,30 Emisiune mu- ■ 
zicală de la Moscova; 17,00 Mu- | zică corală; 17,10 FRUMOASE . 
VERSURI SPUNE ȚARA (Montaj J 
literar-muzical); 17,40 Lucrări de . Verdi inspirate din Shakespeare; I 18.00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 ’ IN JURUL GLOBULUI; 18,15 Va- I rietăți muzicale; 18,40 ȘTIINȚĂ, TEHNICA, FANTEZIE; 19,00 O I 
melodie pe adresa dumneavoastră; • 19,30 Concert de melodii romă-1 nești; 20,00 RADiIOGAZETA DE j SEARA; 20,20 Sport; 20,30 Con-. cert de melodii românești (partea | a Il-a); 21,05 CONCURS ENCI-. CLOPEDIC. Literele D și P; 21,351 E primul nostru dans; 22,00 RA-| DIOJURNAL. Sport. Buletin me-1 teorologic; 22,20 Ritmuri vechi și-l 

noi; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI. 1

Ar fi util 
un schimb 
de experiență

(Urmare din pag. 1)știe, pentru că stîlpii hidraulici se primesc din import. Și atunci de ce nu se rezolvă problema propusă de conducerea sectorului ît în ce privește lungimea grinzilor ? Iată o întrebare care se pune nu numai pentru realizarea sporului de producție de 11 000 tone pe acest an obținută din stratul III blocul 9, ci și pentru faptul că nivelul exploatării în blocul respectiv a rămas în urmă, fapt care frînează mersul producției în blocurile învecinate. Ritmul de exploatare în blocul 9 trebuie deci intensificat, și aceasta se poate face numai prin îmbunătățirea tehnologiei de abataj. Necesită deci o preocupare mai intensă din partea serviciului de cercetări și documentare din C.C.VJ Dar nu numai atîta. Considerăm foarte util organizarea unui schimb de experiență între minerii și maiștrii minieri din sectorul II I onea cu frontaliștii dintr-un abataj a- semănător din Valea Jiului, care au deja experiență bogată în a- plicarea acestei productive metode de exploatare.

sistematică și permanentă pentru a, da un aspect estetic și urbanis- ț tic corespunzător tuturor cartierelor. Pentru aceasta însă avem nevoie de sprijinul permanent al deputaților, al comitetelor de blocuri și străzi, al comisiilor de femei, al tuturor cetățenilor, avem nevoie de îndrumare din partea organizațiilor de bază de cartier, a grupelor de partid. Bucurîndu- ne de acest sprijin vom depune toată străduința să aducem întregul oraș la același numitor al frumosului.
ANUNȚ

I.R.E.H. Deva — secția rețele 
Valea Jiului Petroșani

face cunoscut locuitorilor din comuna Iscroni, precum și celor 
de pe strada Republicii și de pe străzile din Microraionul I și 
Microraionul II din Vulcan că in ziua de 22 ianuarie a. c. intre 
orele 8—14, va fi întreruptă alimentarea cu energie electrică pen
tru verificări preventive în posturile de transformare.

I. C» O. Petroșani
angajează imediat:

O mecanici auto calificați, categoria 6*8
O lăcătuși
O conducători auto pentru autobuze, 

cu condiția de a avea cel puțin 5 ani vechi
me de conducător auto

O muncitori necalificați cu posibilități de 
calificare la locul de muncă și școlarizare în 
întreprindere în meseria de mecanic auto

Oferim condiții de salarizare optime, iar 
pentru personalul de mișcare auto, pe lîngă sa
larizare, se va acorda spor de vechime.

Cererile, însoțite de acte, se vor depune la 
serviciul cadre din întreprindere, strada Repub
licii nr. 31

Campionatul mondial
de handbal

Echipa taâiit! eliminați 
io prima senifinalaSTOCKHOLM 19 (Agerpres). — Joi seara la Vasteras, în prima semifinală a Campionatului mondial de handbal în 7, selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de 19—17 (11—10) echipa României, obținînd calificarea pentru finala competiției, care va avea loc sîm- bătă. In general, jocul a prilejuit o dispută dîrză, spectaculoasă, care a tinut în permanență încordată atenția spectatorilor și a telespectatorilor.In prima repriză meciul a avut o desfășurare pasionantă. Echipa cehoslovacă a luat conducerea In primul minut printr-un punct marcat de Bruna. Organizînd numeroase acțiuni rapide, handbaliștil români au dominat în continuare, condu- cînd în minutul 9 cu 5—1. In minutul 15 echipa noastră a condus cu 7—4. La 7—5, Tacob a ratat o lovitură de la 7 m trimițînd balonul în bară. Gruia a majorat scorul la 8—5, apoi, în urma unor greșeli de apărare și a slăbirii rit- mului de joc, echipa noastră a' permis jucătorilor cehoslovaci să egaleze (8—8), în minutul 23’30”. Un minut mai tîrziu, Iacob a marcat (9—8). Echipa cehoslovacă a atacat susținut, a egalat prin Ma- reș și a luat conducerea prin Bruna. Gruia a echilibrat situația, însă Havlik a marcat în minutul 28, aducîndu-și echipa în avantaj (11-10).După pauză handbalișții cehoslovaci au condus cu 13 —11, 14—12 și 15—12. Fără îndoială, echipa noastră putea reduce din handicap dacă Licu și Gruia nu ratau două lovituri de la 7 m. Cu 15 minute înainte de fluierul final al suedezului Karlsson, scorul efa de 16—15. Jucătorii cehoslovaci au știut să treacă cu succes momentele dificile și au condus cu 17—15, 17—16 și 18—16 și 19—16. Echipa noastră a beneficiat de încă o lovitură de la 7 m pe care a ratat-o Gațu. In final Gruia a înscris ultimul punct al meciului, care s-a încheiat astfel eu scorul de 19—17 în favoarea echipei cehoslovace.

★In finala campionatului, echipa 
cehoslovacă va întîlni reprezentativa Danemarcei, care a învins e- chipa U.R.S.S. cu scorul de 17—12.
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Delegația [aosiliiloi national 
al (eitffii Stîiatifice 
IU (utlHă vizita io II.B.S1

MOSCOVA 19. — Corespondentul 
Agerpres, Silviu Podină, transmite: 
Continuîndu-și vizita în Uniunea 
Sovietică, delegația Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, con
dusă de Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele C.N.C.S., a făcut mier
curi o vizită la Comitetul de Stat 
al Planificării al U.R.S.S. Delegația 
a fost însoțită de Teodor Marines
cu, ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică. In aceeași zi dele
gația a vizitat Ministerul Invăță- 
mîntului Superior și Mediu de Spe
cialitate al U.R.S.S.

Grav accident minier 
în Noua Zeelandă

WELLINGTON 19 (Agerpres). 
La o mină din Strongman, lo
calitate situată în regiunea mi
nieră Greymouth, pe coasta 
vestică a Noii Zeelande, a a- 
vut loc miercuri un grav acci
dent minier. In urma unei ex
plozii provocate, după cum se

Recunoașteri semnificativeNEW YORK 19 (Agerpres). — „Statele Unite ale Americii trebuie să se retragă din Vietnam", 
a declarat senatorul Ernest Grue- ning (democrat din partea statului
Conferinfa de presă 
a generalului KyCANBERRA 19 (Agerpres). — In cursul conferinței de presă pe care generalul Ky a ținut-o miercuri la Canberra, poliția australiană a a- restat patru dintre participanții la marea demonstrație ce a avut loc cu acest prilej în semn de protest împotriva prezenței acestuia pe teritoriul australian. In cursul conferinței, Ky a declarat că intenționează să ceară guvernului australian noi ajutoare financiare și e- conomice pentru continuarea războiului din Vietnamul de sud.
„ C O 5 M O 5 - IMOSCOVA 19 (Agerpres). — In Uniunea Sovietică a fost lansat la 19 ianuarie satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-138". La bor- dbl satelitului este instalat apara- taj științific pentru cercetarea spa-

EȘECURILE UNEI „NOI STRATEGII"
Comandamentul american de la 

Saigon a anunțat încheierea ope
rațiunii „Cedar Falls" din zona 
denumită „Triunghiul de fier", si
tuată la numai 40 de km nord de 
capitală și continuarea în delta 
Mekongului a celeilalte operațiuni 
de mare anvergură, care a primit 
numele de „Deck House Five".

Făcînd bilanțul lor, coresponden
ții agențiilor occidentale de presă 
remarcau că, în ciuda forțelor ca
re au fost antrenate în aceste o- 
pcrații, cele mai importante re
giuni ale țării, inclusiv împreju
rimile capitalei, continuă să se afle 
sub controlul Frontului Național 
de Eliberare. Astfel, americanii 
sînt departe de a fi obținut vreun 
succes real, deși debarcarea din 
delta Mekongului trebuia să în
semne, în concepția comandamen
tului S.U.A., inaugurarea unor noi 
strategii „dinamice". Pentru „neu
tralizarea" acestor zone, Pentago-

R. D. VIETNAM

Avioanele americane 
bombardamentele inHANOI 19 (Agerpres). — La 17 ianuarie, avioane americane au bombardat localități situate în partea de nord a zonei demilitarizate, precum și zone populate și o- biective economice din regiunea Vinh Linh și din provinciile Ha Tinh, Nghe Ari, Thanh Hoa, Ninh Binh, Nam Ha, Thai Binh și altele. In aceeași zi a fost bombardat de patru ori orașul Thai Nguyen, important centru industrial al R.D. Vietnam. Aceste bombardamente

pare, de acumularea gazelor, 
galeriile s-au prăbușit, prin- 
zîndu-i pe mineri sub dărîmă- 
turi. După primele rapoarte. 
18 mineri au fost uciși în mo
mentul prăbușirii, în timp ce 
aproximativ 200 au rămas blo- 
cați sub pămînt.

Alaska) într-un interviu acordat unui corespondent al revistei „U. S. News and World Report". El a subliniat că nenumăratele declarații despre invitațiile făcute de către guvernul de la Saigon Statelor Unite de a trimite trupe în Vietnamul de sud nu corespund realității. „Asemenea invitații nu au fost făcute. Noi singuri ne-am invitat... cînd am extins acțiunile militare în Vietnamul de sud și am început bombardarea Vietnamului de nord". Senatorul Grue- ning a menționat că regimul pe care Statele Unite îl susțin la Saigon este un regim corupt care nu se bucură de sprijinul poporului. „Fără ajutorul militar și financial al Statelor Unite acest regim nu s-ar menține la putere nici măcar cinci minute" a încheiat Grue- ning.3 8 “țiului cosmic, în conformitate cu programul anunțat de agenția TASS la 16 martie 1962. Aparatajul func- ționează normal. Informațiile transmise de satelit sînt prelucrate de centrul de coordonare și calcul.
nul dislocase efective uriașe eva
luate la zeci de mii de ofițeri și 
soldați, considerînd că numai în 
acest mod ar putea fi scoase aces
te importante provincii de sub 
controlul F.N.E., puțind schimba

Comentariul zilei

chiar cursul războiului din Viet
nam.

Dispunînd de numeroase avioa
ne, elicoptere, tancuri, artilerie, 
forțe navale, americanii au rămas 
tot la porțile Saigonului, iar în 
delta Mekongului continuă să se 
deplaseze prin mlaștini fără ca 
să existe semnele vreunui succes.

Perseverînd în acțiunile lor a- 
gresive, conducătorii armatei ame
ricane nu înțeleg un lucru esen- 

continuă 
zonele populate s-au soldat cu numeroase victime omenești și avarierea multor case de locuit.Misiunea de legătură a înaltului Comandament al Armatei Populare Vietnameze a adresat un mesaj de protest în legătură cu a- ceste acte de război Comisiei Internaționale de supraveghere și control în Vietnam, arătînd că bombardarea orașului Thai Nguyen, ca și a orașului Viet Tri, a- tacat de aviația americană la 15 ianuarie, constituie un act flagrant de escaladare a războiului, o crimă inumană împotriva poporului vietnamez.
„0 armă esenlialâ a diplomlici eoiopw 
fală de maneviele MinglmlPi"PARIS 19. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Miniștrii de finanțe ai „celor șase", care s-au întrunit la Haga, pentru a lua în discuție necesitatea unei reforme a sistemului monetar interoccidental. au ajuns la concluzia că 'problema reexaminării prețului aurului nu este încă urgentă. Afară de aceasta, cei șase miniștri de finanțe au hotă- rît, la cererea ministrului francez al economiei și finanțelor Michel Debre. să studieze problema per fecționării metodei acordării creditelor internaționale. In legătură cu aceasta, ziarul „La Nation" scrie că „coeziunea celor șase este o armă esențială a diplomației europene față de manevrele Washingtonului".Statele L'nite continuă însă să propună, datorită reducerii con-
Criza politică din Chile continuăSANTIAGO DE CHILE 19 (A- gerpres). — Conflictul politic declanșat de refuzul Senatului de a admite președintelui Eduardo Erei să întreprindă o călătorie în S.U.A. și de cererea de demisionare în bloc a cabinetului au pus în dificultate pe șeful statului chilian. Ultimele : telegrame de presă a- nunță că Frei a refuzat cererea de demisionare a celor 14 membri ai cabinetului, convocîndu-i miercuri la o reuniune de cîteva ore, la care a participat și senatorul Patricio Aylwin, președintele Partidului democrat-creștin, de guvernământ. Acesta a declarat, după reuniune, că soluționarea defini- 

țial, expus recent într-o declara
ție destinată presei de Nguyen Huu 
Tho, președintele F.N.E. și anume 
acela că „de partea Armatei de 
Eliberare Națională stă forța in
vincibilă a unui război popular a 
cărui putere creatoare o dezvol
tăm într-un grad foarte înalt". Cu 
toate că americanii sînt puternici 
în material și echipament, sublinia 
președintele F.N.E., „ei au slăbi
ciuni fundamentale pe plan politic 
și militar, strategic și tactic.

Faptul că ei duc un război de a- 
grestune pe pămîntul nostru, la 
mii de kilometri distanță de țara 
lor, precum și incapacitatea de a 
transforma orice parte a teritoriu
lui nostru intr-o bază stabilă pen
tru ei, constituie o slăbiciune ‘ fun
damentală și ireparabilă ce va du
ce pîna la sfirșit la înfrînyerea 
lor inevitabilă".

Marîa CĂTANESCU

Declarația premierului Wilson 
în Camera ComunelorLONDRA 19 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută joi în Camera Comunelor, primul ministru britanic, Harold Wilson, a precizat că participarea Angliei la N.A.T.O. nu înseamnă, în concepția Londrei, o acceptare a dominației firmelor americane asupra unor sectoare de bază ale industriei vest-europene. Declarația lui Wilson a constituit un răspuns la întrebarea unui deputat conservator, care i-a cerut primului ministru britanic să elucideze o serie de probleme abordate în cadrul conferinței de presă ținute la încheierea vizitei sale la Roma. întrebat despre măsurile pe care intenționează să le adopte pentru a evita intensificarea infiltrării firme- 

tinue a rezervelor lor de aur, crearea unei monezi de rezervă adițională, nelegată de aur, ceea ce ar asigura în continuare menținerea autonomiei lor monetare. Ex- perții francezi obiectează însă, menționînd că această soluție ar permite.,Statelor Unite să-și consolideze privilegiul decare se bucură actualmente moneda lor. Acest privilegiu, se spune în cercurile monetare oficiale franceze, oferă posibilitatea Statelor Unite să păstreze balanța de plăți deficitară și să joace un rol dominant în organismele financiare., interna- ționale (în special în Fondul Monetar Internațional). „Le Figaro" scrie, în legătură cu aceasta, că „ceea ce combate Debre în propunerile americane este tutela Washingtonului asupra lumii occidentale".
tivă a conflictului depinde în ultimă instanță de președintele țării, care a fost îndelung, aclamat de numeroși partizani la ieșirea sa din palatul prezidențial.La Santiago de Chile se discută despre posibilitatea ca din- tr-un viitor guvern care ar succede celui care a depus demisia să facă parte un număr de militari. Alte surse arată că toți parlamentarii democrați-creștini s-ar fi decis să renunțe la locurile lor pentru a provoca noi alegeri generale.Postul de- radio din Santiago de Chile a invitat miercuri după- amiază populația capitalei să participe joi la ora 23,00 G.M.T., la o adunare în fața palatului guvernamental din Piața constituției. Se crede că președintele Eduardo Frei se va adresa, de la balconul palatului, mulțimii și va anunța hotărîrea sa finală privind actuala criză politică. Intre timp, relatează agenția France Presse, președintele primește numeroase mesaje de solidaritate din toate colțurile țării.

*

Convorbiri sovieto-pofonezeVARȘOVIA 19 (Agerpres). — La invitația C.C. al P.M.U.P., în zilele de 17 și 18 ianuarie L. I. Brejnev, A. N. Kosîghin, și N. V. Podgor- nîi s-au aflat într-o vizită prietenească neoficială în R. P. Polonă. Ei au avut convorbiri cu W. Gomulka, J. Cyranckîewicz, E. Ochab și cu alți conducători polonezi.In cursul, convorbirilor a avut loc lin schimb de păreri în problemele relațiilor polono-sovietice și în legătură cu .probleme actuale ale politicii internațiohale. 

lor americane în economia Angliei, Wilson s-a referit la trecerea com- panei engleze de automobile „Roo- tes" sub controlul concernului a- merican „Chrysler". El a ținut să sublinieze că în acest caz este vorba numai de o problemă „de gestiune" și nu de abandonare a producției britanice de automobile în profitul firmelor americane.
• NEW YORK. Revista a- 

mericană „Look", care a obți
nut dreptul de a publica car
tea lui William Manchester, 
„Moartea unui președinte", a 
dat în judecată ziarul „The 
Chicago Daily News" și revis
ta vest-germană „Stern". „Lo
ok" acuză cele două publica
ții de nerespectarea embargo
ului pus asupra anumitor pa
saje din carte, scoase la ce
rerea soției defunctului preșe
dinte, precum și de „compe
tiție neprietenească", încălcîn- 
du-se contractul prin care a- 
cestea au obținut dreptul de 
a publica capitole după revis
ta „Look".

• RABAT. Ziarul marocan 
„Al Anbaa" a publicat un ar
ticol consacrat împlinirii a șase 
ani de la moartea tragică a 
eroului congolez Patrice Lu
mumba. Articolul subliniază că 
I umumba este simbolul mișcă
rii de eliberare a popoarelor 
din Africa. Cu bărbăție și cu
raj, el s-a ridicat la luptă pen
tru independența patriei sale.

• SEUL. Cheltuielile milita
re ale guvernului sud-coreean 
se vor cifra la 48 miliarde 
hwani in anul acesta, ceea ce 
reprezintă o creștere de 25 Ia 
sută fată de anul trecut. Parti
ciparea trupelor sud-coreene Ia 
agresiunea din Vietnam și mo
dernizarea tehnicii de luptă au 
obligat guvernul de la Seul, 
condus de Pak Cijan Hi, să a- 
corde o atenție deosebită con
struirii obiectivelor cu .caracter 
militar. Cheltuielile directe și 
indirecte în scopuri militare 
grevează 70 la sută din buge
tul general al Coreei de sud

9 ROMA. Podul Ariccia 
situat la 27 kilometri sud de 
Roma, lung de 312 metri și 
înalt de 60 metri, s-a prăbu
șit in urma surpării arcadelor 
principale. In momentul pră
bușirii, pe pod se aflau cîteva 
autoturisme. Echipele de sal
vare au descoperit pînă în 
prezent două autoturisme de 
unde au fost scoase cadavrele 
a cinci persoane.

Q MOSCOVA. In iarna anu
lui 1964—1965, pe drumurile 
extremului nord au pornit pri
mele două autocamioane „Zil- 
130", dotate cu cauciucuri re
zistente la geruri mari. Anul 
trecut în ținuturile arctice aii 
circulat 52 de astfel de cami
oane. Din analizele făcute la 
Institutul industriei cauciucu
lui rezultă că piesele din cau
ciuc rezistente la ger, create de 
specialiștii de aici în colabo
rare cu cei de la Institutul cau
ciucului sintetic, au rezistat 
unor geruri între minus 35 de 
grade și minus 62 de grade 
Celsius. La asemenea tempe
raturi toate piesele din cau
ciuc obișnuit ies din uz.

0 PRAGA. Potrivit agen
ției C.T.K., firma cehoslovacă 
„Motokov" va colabora cu fir
ma italiană „Ital Jet" în pro
ducția de motociclete. Firma 
italiană va furniza fasiurile 
motocicletelor, iar „Motokov"_ 
— motoarele.
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