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Din realizările 
deschizătorilor noilor mine

Bilanț
Minerii dîljeni au ajuns 

cu lucrările de deschide
re a noii mina într-un 
stadiu avansat. Galeria 
de coastă care va deve
ni artera principală a 
minei a ajuns deja ia 
peste 3 km. în adîn- 
curile muntelui. In pre
zent continuă săparea ga
leriei spre partea vestică. 
Aici lucrează brigada de 
înaintări rapide a mine
rului Demeter Augustin. 
Printr-o bună organizare 
a muncii și prin folosi
rea utilajului cu 
este dotată, brigada 
realizat în cursul 
care s-a încheiat o 
sare de peste 100

care 
a 

lunii 
avan- 
m.l.

cea
La Paroșeni continuă cu 

sușcas lucrările de des- 
tnidere a celei mai ti
nere exploatări miniere 
din bazinul nostru carbo
nifer. Lucrările de deschi
dere se desfășoară la 
cele două galerii de 
coastă. Aici lucrează cele 
două brigăzi de înaintări 
conduse de minerii Mo
toci Teodor și Vîtcă loan

Măsuri pentru 
condițiilor

De curînd la mina Dîl- 
ja, în imediata apropiere 
a puțului 2 s-a pus în 
funcțiun ? o stație de trans 
formator. Stația alimen
tează 5 ventilatoare și 
6 trolii pentru transport 
Această măsură a avut 
drept rezultat îmbunătă
țirea substanțială a ae- 
rajului la locurile de 
muncă și a transportuiui 
în galerii.

O altă realizare impor-
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Conferința orășenească de partid Lupeni

Sarcini de seamă 
în fafa comuniștilor

bogat
De asemenea, se fac ul

timele pregătiri pentru 
terminarea lucrărilor mi
niere în jurul puțului 
orb nr. 2. Sînt în fază 
avansată lucrările de să
pare și dare în exploata
re de la puțul nr. 1. în 
vederea deschiderii noilor 
orizonturi de la blocul 
1. Dintre brigăzile care 
execută lucrările miniere 
cele mai importante de 
aeschidere a 
se remarcă 
condusă de
Dumitru. Lucrînd la trans
versala 2-3 est din blocul 
1, brigada și-a depășit în 
cursul lunii trecute sar
cina de plan cu 115 m.c.

noii mine 
și brigada 

tov. Rotaru

4 pag. 20 bani

mai tînărâ mina
au realizat
trecut

în luna 
o avansare

care
ca a
de peste 60 m.l., execu- 
tînd, totodată, lucrări de 
bună calitate. Brigada lui 
Vîtcă Ioan a obținut re
zultate bune în folosirea 
armăturilor Т.Н. la arma
rea galeriei nr. 1, iar bri
gada lui Moloci Teodor 
execută lucrări de beto- 
nare de bună calitate.

îmbunătățirea
de muncă
tantă la această mină 
este terminarea lucrări-, 
lor de montare a liniei 
de troley pe galeria da 
coastă pînă la blocul II, 
pe o distanță de peste 
1 500 m.l. In prezent de-a 
lungul liniei se montea
ză apărătoarea de protec
ție, urmînd ca linia să| fie 
dată în funcțiune pînă 
la sfîrșitul anului, asigu- 
rînd ca pe acest traseu să 
circule locomotive elec
trica cu troley.

Printre strungarii de la Î.R.T.A. Petroșani spe-. 
cializați în lucrări de precizie și mecanică fină se 
numără și Pană Anghel.

Adevărat profesor pentru muncitorii mai tineri, 
el nu-și precupețește timpul și eforturile pentru a 
le împărtăși din experiența sa.

o
PREGĂTIRI

Pregătirile pentru iarnă 
pun probleme serioase în 
fața muncitorilor de la 
depoul C.F.l. al minei 
Lonea. încă de luna tre
cută colectivul depoului 
a trecut la revizuirea lo- 
comotivejsr electrice cu 
troley, sesizînd din timp 
neregulile posibila. Sub 
conducerea maistrului me
canic Buia Florian s-a 
reușit ca să se pregăteas- 
că trei statoare de rezer
vă și un rotor de schimb 
pentru locomotivele de 
200 c.p. De asemenea, sînt 
în curs de pregătire pen
tru a reintra
8 bucăți de 
roți pentru
de 200 c.p. și o locomo-

în funcție 
trenuri de 
locomotivei e

Deputatul circumscripției nr. 40
Deputatul Bucur Vasile 

este un vrednic gospodar 
al treburilor obștești. De 
activitatea lui sîut le
gate numeroase realizări, 
gospodărești din cartierul 
7 talan Vuia, din orașul 
Petrila. Alături de el, ce
tățenii cartierului partici
pă cu însuflețire la gos
podărirea și înfrumuse
țarea circumscripției. Nu 
de mult, din inițiativa de
putatului și cu sprijinul 
sfatului popular a fost 
construit, din resurse lo
cale, un pod de legătu
ră peste pîrîu 
tierele Grigore 
și Traian Vuia, 
truirea acestui
creat cetățenilor posibi- : 
litatea de a transporta în

între car-
Preoteasa

Prin con.s-
pod s-a

DE IARNA
100 c.p., recondi- 
cu mijloace pro- 
cursul săptămînii 
pentru vagoanele

tivă de 
ționate 
prii. In 
trecute
de 12 tone au fost con
fecționate 6 bucăți căru
cioara complete și sînt 
în curs de reparare . cca. 
20 trenuri de rofî.

Pînă la data de 8 de
cembrie a.c. se va rezol
va încălzirea centrală a 
depoului de locomotive 
lucrare care va fi execu
tată din resurse proprii 
și cars va îmbunătăți 
munca în acest sector.

In cadrul 
pentru buna 
a pregătirilor
s-au 'evidențiat 
deosebit maistrul

activității 
desfășurare 
de 

în
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• bune condițiuni cărbunii
la domiciliu.

După terminarea podu
lui deputatul Bucur Va
sile a ținut să se sfă
tuiască din nou cu cetă
țenii din circumscripție. 

—Știți că trebuie să facem 
ocoluri mari pînă la ma
gazin. Nu sînteți de pă 
rere să construim o pun-

te de trecere peste Jiu î 
Dacă am face-o în direc
ția casei lui Miha Avram ?

— Ar fi foarte bine — 
îl aprobară oamenii. Este 
în interesul nostru.

A doua zi, numeroși ce
tățeni s-au. adunat în fața 
casei lui Miha Avram. A 
venit și deputatul. Au 
stat oamenii și au plă
nuit. Propunerea e bună, 
dar nici să faci o punte 
peste Jiu nu-i lucru ușor. 
E vorba de construirea 
unui podeț lung de 45 m.

— Ce ar fi să formăm 
cite va echipe cu sarcini 
precise — și-a dat păre
rea deputatul. Trebuie să 
lucrăm pe ambele maluri 
ale Jiului pentru ca mun
ca noastră să fie mai 
spornică.

— Propun ca de activi
tatea echipei care va in
troduce pilonii în Jiu să 
răspundă Sînzian Nicolae, 
și-a dat părerea unul 
dintre cetățeni. Este un 
om priceput.

— In fruntea echipei 
de dulgheri cred că e 
bine să puridih p'e Mîha- '

Avram, e doar dulgher 
de meserie, a spus depu
tatul.

In următoarele zile, a- 
dică pe la începutul a- 
cestei luni, pe maluriie 
Jiului din direcția casei 
lui Miha Avram s-a în
tins un adevărat șantier.

Din zi; în zi lucrările 
înaintau văzînd cu ochii. 
S-au betonat 6 m.c. fun
dații pentru fixarea ca- 
Murilor, s-a întins balus
trada. Tovarășul Miha A- 
vram a podit întreaga 
punte în suprafață de 
67,5 m.p. Cetățenii Ie- 
nășescu Gheorgh e, Bolog 
Gheorghe, Iancu Macarie 
și alții au efectuat între 
106—118 ore de munca 
patriotică la construirea 
podului. Un aport prețios 
a adus și membrul de 
partid Hîrcă Teodor, care 
a executat toate lucrările 
de sudură necesare. .

Faptul că lucrarea, în 
valoare de 10 000 lei, a 
fost terminată a bucurat 
mult pe locuitorii celor 
două cartiere.

' Z. ȘtJȘTAC
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iarnă 
mod 
Buia

Florian, electro- 
lăcătușii Cuc Du
mitru, Jurca loan, 
sudorul
Carol,.
Pețoancă
și Danciu

Drăguș 
lăcătușii 
Nicolae 

loan.

ȘTEFAN NAGY
corespondent

Zilele trecute a avut loc confe
rința orășenească de partid lu- 
peni. La conferință au luat parte 
tovarășii Cervencovici Andrei, se
cretar al Comitetului regional de 
partid, Mîrza loan, secretar al Co
mitetului orășenesc de 
troșani și invitați.

Conferința a prilejuit 
temeinică a activității 
țiilor de partid din acest 
desfășurată pentru mobilizarea oa
menilor muncii la înfăptuirea sar
cinilor puse de partid. Darea de 
seamă prezentată, discuțiile au în
fățișat un bilanț bogat în realizări. 
Minerii Lupeniului au extras în 
primele 10 luni ale anului 50 000 
tone de cărbune peste plan, au a- 
tins o productivitate de 1,185 tone 
cărbune pe post și au realizat o 
economie de 3 163 000 
de seamă au obținut 
torii din localitate. Ei 
sarcinile de plan cu 
la producția netă, cu 
la cărbune special pentru cocsifi
care, au îmbunătățit recuperarea 
cu 0,9 puncte, au redus conținu
tul de cenușă cu 0,2 puncte, obți- 
nînd o economie de 608 000 lei. 
Colectivul I.I.S. „Viscoza" și-a de
pășit sarcinile de producție la sul- 
fură de carbon cu 115 tone, cu 
9 200 kg. de fire de mătase, a îm
bunătățit calitatea firelor cu 62,4 
la sută. In mod deosebit a apre
ciat conferința 
structorilor din 
reușit în acest 
nească sarcinile 
Constructorii Lupeniului au 
în acest an o școală nouă 
săli de 
cial cu 
losință 
mente.

Dezbaterile conferinței au subli
niat că succesele obținute în ac
tivitatea unităților economice din 
localitate șe datoresc creșterii ro
lului conducător al organizațiilor 
de partid în țnobUizarea oameni
lor muncii la înfăptuirea sarcini
lor puse de partid. La aceasta a 
contribuit întărirea rîndurilor or
ganizațiilor de partid care au cres
cut în perioada amintită cu 291 
membri și 362 candidați de partid. 
S-a remarcat însă că rezultatele 
obținute în primirea în partid pu
teau fi mult mai bune dacă orga
nizațiile de bază din unele sec- 
< эаге ale minei, de pe șantierul de 
construcții, de la I.C.O., I.L.L., din 
sectorul agricol s-ar fi preocupat 
și mai mult de întărirea rînduri
lor lor prtn primirea în partid a 
celor mai buni dintre cei mai buni 
oameni r* muncii.

Comitetul orășenesc de partid 
a îndrumat comitetele de partid de 
Ia mină și de la I.I.S. „Viscoza", 
precum și organizațiile de bază din 
celelalte unități să analizeze pe
riodic realizarea sisrcinilor de plan. 
Organizațiile de bază au urmărit 
îndeaproape realizare»’ ritmică a 
sarcinilor de plan, îmbunătățirea 
calității producției, extinderea teh
nicii noi, îmbunătățirea asistenței 
tehnice la locurile de muncă.

partid Pe-

o analiză 
organiza- 

oraș,

lei. Succese 
și prepar a- 
au depășit 

43 700 tone
9 208 tone

activitatea con- 
localitate care au 
an să-și 
de plan

îndepli- 
la zi. 
predat 

i cu 16 
comer- 

l în fo-
clasă, un complex

10 magazine au dat 
pînă acum 400 de aparta-

4
•44444444444444444«44444444444444444444444444444444444444444444444

producției, 
care 

Lupeniului sînt deficitari, 
și ridicarea la . plan a bri- 
rămasș în urtilă; Analiiînd 
slabei calități a producției 
și a rămînerii sub plan a

Din lucrările conferinței a reie
șit grija deosebită a organizațiilor 
de partid din Lupeni pentru ■ îm- 
bunăiațirea continuă a activității 
lor politice și organizatorice, pen
tru mobilizarea colectivelor de 
oameni ai muncii la o muncă rod
nică, spre îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor de plan sporite ce le 
revin în anul 1964. Conferința a 
pus sarcini importante în fața fie
cărei unități economice, indicînd 
organizațiilor de partid sarcinile 
ce Ie revin pe linia muncii poli
tice pentru obținefea de noi suc
cese în lupta pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. Pro
blema principală care se ridică în 
față colectivului minei Lupeni; este 
îmbunătățirea calității
singurul indice de plan la 

.minerii 
precum 
găzilor 
cauzele 
precum
unor brigăzi, tov. Ana Ferdinand, 
secretarul comitetului de partid al 
minei, a arătat măsurile pe care 
le-a preconizat comitetul de partid 
al exploatării pentru îmbunătăți
rea continuă a activității minei, 
printre care un loc important îl 
ocupă întărirea muncii politice în 
rîndul brigăzilor rămase sub plan 
sau care mai dau o producție de 
slabă calitate. In conferință au 
mai luat cuvîntul și tov. ing. Ni- 
corici Nicolae, șeful minei, Lukacs 
Andrei, Petre Constantin, șefii u- 
nor brigăzi de frunte, Brezeanu 
Dumitru, Nelega loan, tehnicienii 
mineri, care au asigurat conferin
ța că minerii Lupeniului, în frunte 
cu comuniștii, vor munci cu elan 
pentru realizarea ou cinste a sar
cinilor ce le revin în sporirea pro
ducției, a productivității muncii și 
îmbunătățirea calității producției.

Conferința a stabilit sarcini con
crete și pentru' organizațiile! de 
partid de pe șantierul de construc
ții în' privința realizării integrale 
a planului de predări, fabricii’I.I.S. 
„Viscoza" Lupeni, privind reduce
rea continuă a deșeurilor etc. Sar
cini importante a pus conferința 
în fața noului comitet orășenesc 
de partid, a sfatului popular și a 
unităților de deservire în privința 
îmbunătățirii continuă . a gospodă
ririi 
virii

orașului, respectiv, a deser- 
și aprovizionării populației.

☆

cadrul conferinței a luat cu-In
vîntul tovarășul Cervencovici An
drei, secretar al Comitetului re
gional de partid Hunedoara. In cu- 
vîntul său, vorbitorul a apreciat 
activitatea organizațiilor de partid 
care au mobilizat cu 
menii muncii din oraș 
rea unor 
celor din 
vorbitorul
puteau fi mult mai mari dacă toate

succes oa
la obține- 
superioare 
Totodată,

succese mult 
anii frecați.
a relevat că succesele

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

La tnma Aninoasa, echipa de reparații și control a suitorilor pentru rambleu, 
condusă, de Be ci Ambrozie se evidențiază în mu ncă prin rapiditate |ji bună calitate 
în lucru.

Iat-o în elișeu, înainte de a începe obișnuita activitate.
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STBASUL ROȘU

Ne scriu elevii
La I.M.P înainte de examene nsomnlri de roporfer

$
I

corespondenfi de la Școala 
de 8 ani nr. 2 din Petroșani

Мшге de dei^ient
Zilele trecute, detașamentul 

de pionieri nr. 2 de la școala 
noastră a ținut o adunare de 
detașament cu tema „Cum mă 
pregătesc pentru lecții". După 
citirea referatului zde către 
președinta detașamentului.
Bogdan Adriana, mai mulți 
pionieri din detașament au a- 
rătat cum se pregătesc ei pen
tru lecții. Printre cei care au 
luat cuvîntul pe marginea re
feratului șe numără pionierii 
Curuț Georgeta, Mastici Gheor
ghe, Țăran Ileana, Pîrvan Ana, 
Bărăiac Petru, Szilveszter E- 
lena și alții, care au împăr
tășit din metodele lor la în
vățătură.

Adunarea s-a incheiat cu 
un scurt program artistic com
pus din cîntece și poezii.

MAGDALENA GRUBER

care 
corectată, 
acum că 
la această

dată la lim- 
de altfel a 
Se poate a- 
în general 
teză au fost
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Imbunătățirea procesului de în- 
vățămînt și ridicarea nivelului de 
pregătire profesională a 
lor a fost și este mereu 
tia conducerii institutului 
sociației studențești.

In scopul obținerii în 
de iarnă a unor rezultate superi
oare față de anii trecuți, rectorul 
institutului împreună cu organiza
ția de partid și organizația U.T.M. 
au luat o serie de măsuri.

Astfel, au fost introduse caie
tele de seminarii. în care tovară
șii asistenți notează prezența stu
denților la seminarii și notele ob
ținute. Aceste caiete constituie 
adevărate oglinzi ale grupelor de 
studenți, reflectă pregătirea stu
denților de la un seminar la altul.

De fiecare an de studii răspunde 
un tovarăș profesor, membru al 
comisiei profesionale, care săptă- 
mînal informează comisia despre 
problemele apărute în fiecare gru
pă din anul respectiv. Notele ob
ținute la seminarii, la lucrările de 
laborator etc. se afișează, іат cei 
care obțin mereu note sub limită 
sînt chemați și discutați în fața 
comisiei și asociației studențești.

studenți- 
în aten- 
și a a-

sesiunea

e

Primele

ing.
i-au 

I — 
con- 
unul.

Decanatul Facultății de mine 
impreună cu șefii de catedre au 
fixat din timp ore de consultații 
la fiecare materie.

Din păcate, foarte puțini dintre 
studenții anului I care au proble
me neînțelese vin la consultații. 
Un exemplu semnificativ: Intrmna 
din zilele trecute, tovarășul conf.

Almășan Nicolae și tovară
șul asistent Petrileanu Ioan 
așteptat pe studenții anului 
mine la orele fixate pentru 
sultații, însă nu a venit nici

Cu totul altfel procedează stu
denții din anii mai mari, care știu 
că examenele înseamnă o verifi
care serioasă a cunoștințelor. Stu
denții anului V — mine, de pildă, 
frecventează cu regularitate cursu
rile și seminariile, vin zilnic la 
bibliotecă unde își conspectează 
material pentru examene și pro
iectele de an. Exemplul studenți
lor din anul V — mine trebuie ur
mat de către toți studenții insti- 
tutidui pentru a obține rezultatele 
doi te în sesiunea de examene.

teze, primele note de 10
îndreptat spre 

eă e

la primul 
fața unor 
cunoștea, 
și a tras

bilet la întimplare. Se uită 
și nu putea înțelege înire- 
Abia tlrziu, după ce a luat 
bancă, a început să se li-

NICOLAE IONAȘCU 
student anul II

să răs- 
emoție. 
sigure 

luat cu 
a pășit 
singură

rezultat a strădaniei, 
ziua mult așteptată; pri- 
Bineînțeles, emoțiile nu 

nici de data aceasta. Dar 
mici. Elevul

tot mai hotărît, luînd conducerea 
plutonului fruntaș la învățătură...

...Zilele au trecut una după alta. 
Perioada tezelor se apropia tot 
mai mult. Urma deci, cum s-ar 
spune, perioada cea mai grea a 
trimestrului, aceea în care să a- 
rate că notele bune din catalog 
nu au fost întîmplătoare. Că ele 
sînt un

Iată și 
ma teză, 
au lipsit
ele erau mult mai 
Preda Ioan era mult mai sigur pe 
el. După cîteva zile în catalog a 
fost trecută nota 10 obținută la 
prima teză. Au urmat la rind și 
celelalte teze. Și pe toate Preda 
a obținut note de 10. Acum se 
află la capătul primei perioade a 
anului școlar, trimestrul I. Dar 
munca lui nu a fost în zadar iar 
hotărirea și-a tradus-o ta fapte.

Zilele de vacanță саге-l așteap
tă vor fi liniștite și pline de bu
curii pentru el. Desigur că se va 
folosi în primul rînd de ele pen
tru a se odihni. Și pe bună drep
tate, pentru că în față îi mai stau 
încă două etape de muncă, deloc 
ușoare. Apoi dm . nou vacanță și- 
clasa a IX-a.I"meserier cî

In final mai rămăseseră doar 
doi concurenți, Lazăr Gheorghe 
și Pop luliu, ambii la egalitate de 
puncte. Pentru a desemna cîștigă- 
torul, juriul a hotărît să pună o 
întrebare fulger la care concuren- 
(ii șă răspundă in scris. Primul 
răspunde Pop luliu. Bucurie în 
tabăra adversă și consternare în 
rîndul colegilor, 
sul.
iată 
ghe 
Din
această dată concurentul Pop lu
liu nu mai greșește și ocupă ast
fel locul I.

La sfîrșitui concursului eîștigă- 
torilor pe echipe cît și la indivi
dual Ii s-au oferit, drept premiu, 
cărți de literatură tehnică șî be
letristică precum și bilete gratuite 
la eîte două spectacole.

Era
se
a

99
Peste 130 spectatori au 

duminică în sala festivă a 
profesionale de ucenici din 
Grupului școlar minier Petroșani 
la concursul „Cine știe meserie, 
cîștigă !" la care au participat uce
nicii lăcătuși și mecanici montatori 
din anul II. Concursul a cuprins în
trebări legate de meseria de lăcătuș 
și mecainici-montatori. Sub conduce
rea profesorului < xaminator. ing 
Szabo Carol în fata juriului s-au 
prezentat două echipe formate din 
cîte trei concurenți: echipa re
prezentativă a anului II D (Altcu 
Filip, Pop luliu și 
și echipa anului II 
Mărgean Gheorghe, 
încă de la început 
anunțat a fi disputat, întrueît cele 
două echime erau de forțe egale.

Pînă la urmă pe echipe a qîștigat 
cea a anului II D, totalizînd 240 
puncte.

La faza 
s-au elasat 
renți, care 
punctaj : 1) Pop luliu — 90 puncte,-
2) Lazăr Gheorghe — 85 puncte:
3) Tocaci Mihai — 80 puncte

asistat 
școlii, 
cadrul de

☆
Asemenea elevului Preda Ioan, 

din clasa а ѴШ-а C, la Școala 
medie din l.onea mai sînt mulțl 
elevi. Și chiar în clasa, а ѴІП-а C. 
Dar nu-i de mirare. Clasa а ѴІП-а 
C e considerată cea mai bună nu 
numai pe an și chiar și pe școală. 
David Lucia și Bîrlida Eugenia 
sînt două din colegele lui de 
clasă care fac parte din pluto
nul 
ІПЗіІ 
văii 
vul 
lelalte clase i Casan Nicolae, 
clasa а ѴІП-а A și Vitan Catali
na din clasa а ѴШ-а

Intre ei există cu 
rivalitate. O rivalitate 
duce folos tuturor.

Emoționat, s-a
masa comisiei. Simțea inima
gata să sară din loc. Fața ii era 
toată îmbujorată. Nici nu a ob
servat fețele zîmbitoare și privi
rile calde ale membrilor comisiei 
îndreptate spre el. Un singur gînd 
îl stăpînea: să fie calm, să se 
concentreze. Pregătit era. Cunoș
tea toată ш <.eria. Nu avea de ce 
să se teme. Și totuși... Emoția 
era prea puternică. Era 
examen сіші se afla în 
profesori pe care nu-i 
Mașinal, a întins mina 
primul 
pe el 
bar ea.
loc în
niștească. întrebările de pe bilet 
nu erau grele. Căpătase siguran
ță. Cind i-a ajuns rîndul 
pundă, ii pierise orice 
Calm, răspunsurile îi erau 
precise. Primul examen l-a 
bine. La cel de-al doilea 
cu mâi multă hotărîre. O
emoție a mai avut. Atunci, cu cî
teva clipe înainte de afișare a 
rezultatelor. Deși știa că a răs
puns bine, aștepta cu nerăbdare 
rezultatul. Numele Și La găsit cu 
ușurință pe Hsta reușiților. 
trecut printre primii. Așa dar
putea considera elev în clasa 
ѴШ-а...

...De atunci, de la examenul 
admitere, au trecut mai multe luni.
Acum elevul Preda Ioan din clasa 
а ѴІІІ-а C, este bine cunoscut în 
școală; Profesorii au numai cuvin 
te de laudă despre el. Colegii Ia 
fel.

Modest și perseverent, elevul 
Preda Ioan, a pornit hotărît încă 
de la începutul anului școlar să 
obțină numai rezultate bune la 
învățătură. Hotărirea a prins viață. 
Pregătindu-se cu regularitate și 
conștiincios pentru fiecare oră de 
curs, elevul Preda a început să 
se evidențieze, să fie tot mai mult 
apreciat. Notele din catalog de 
8, 9 și 10 din dreptul numelui său 
apăreau 
resa, ca 
Primele 
fumurat.

le-au 
Euge- 
Țăran

note 
Iunie

și Nicoles cu

elevii cu note 
și elevi care

Greșise răspun- 
Un moment de tensiune. Dar 
că și concurentul Lazăr Gheor- 
greșește. Din nou egalitate, 
nou o întrebare fulger. De

Ca în toată școala și in cla
sa а ѴІ-а В au început tezele. 
Prima teză a fost 
ba romînă, 
și fost 
precia 
notele 
bune.

Cele mai mari 
obținut pionierii 
nia, Moldovan Lucia, 
Ileana, Costinaș Monica, To- 
muța Emilian 
Constantin.

Dar pe lingă 
, bune mai sînt
au fost mai slab pregătiți și 
deci și la teze au obținut note 
mici. Printre aceștia se numă
ră Cruceru loan, Gruiescu 
Gheorghiță, Gonciulea Alexan
dru și Pîs Marla, Aceștia au 
obținut note slabe și în tim
pul anului dovedind că nu-și 
îndeplinesc cu conștiinciozitate 
sarcina de a invăța. Sperăm 
totuși că viitoarele teze vor 
marca un progres în studiul 
acestor elevi.

Tocaci Mihai) 
E (Lazăr Ene, 
Ardean loan), 
concursul s-a

LUCIA MOLDOVAN

finală — individuală 
următorii trei concu- 

au totalizat următoruli

мН

Doi prieteni, doi colegi de «lasă și bancă, doi fruntași la în
vățătură. Așa sînt cunoeeuti elevii Capei Ioeif și Crișan Petru din 
clasa а ѴІІ-а В de 
nici și conștiincioși, 
colegii lor.

Notele de 9 și
Iată-I în clișeu 

de la Școala de 8 ani din Petrilo, la o oră de curs.

la Școala de 8 ani din Petrila. Sîrguincioși, har- 
cei doi elevi sînt exemplu de urmat pentru

ei.
Petru

fruntaș. Și ele au obținut 
note de 10 la teze. Da 
Ia îritîietatea pe an, are 
Preda și Intre colegii din

nu- 
rl- 

ele- 
ce- 
din

una după alta în mod fi- 
semne ale strădaniei lui. 
succese însă nu l-au în- 
Din contră. El a mers

B.
adevărat o 
care Ie a-

C, COTOȘPAN
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8 Intr-o clasă, fruntașă...

sia metodică și comitetul de pă
rinți ne dau tot concursul. Mai 
ales acum, cînd a mai rămas 
puțin timp pînă la încheierea pri
mului trimestru a.' anului școlar, 
cu toții sîntem preocupați ca fie
care elev să obțină rezultate 
mai bune. Elevii de
zi au Început deja tezele și

cit 
de 
se

la cursul

multe și spațioase, găz- 
in fiecare zi elevii din 
I—XI curs de zi, setai 
frecvență. Directorul șco-

Inserarea puse
se de mult stă- 
pînire peste oraș. 
Dar lumina
lăptoasă a becurilor cu vapori de 
mercur au dat centrului orașului 
lupeni un aspect piăcul. Aici, 
In centrul orașului, se află cîteva 
clădiri frumoase. Una poartă o 
inscripție atrăgătoare : „Clubul 
muncitoresc al orașului Lupeni". 
Zi de zi, seară de seară, pe porți
le acestei clădiri intră și ies nu
meroși oameni de vîrste și pro
fesii diferite. Există aici multe 
lucruri frumoase, interesante ca- 
re-i atrag.

Altă clădite, ceva mai înaltă, 
cu săli 
duieșre 
clasele 
și fără
Iii este tînărui profesor de ma
tematici Cărăguț Sergiu, ви vi
goarea și agerimea ce-1 caracte
rizează directorul Scolii medii 
din Lupeni se străduiește în per
manență pentru ca activitatea să 
meargă cîț mai bine, pentru ca 
procesul de învățămînt să se des
fășoare în cele mai bune condt- 
țiuni.

— Avem elevi mulți — spunea 
tovarășa Voicuiescu Margareta, 
directorul adjunct ai școlii. De 
aceea, sarcina noastră este de a 
ne ocupa cu simț de răspundere 

S de fiecare clasă, de fiecare elev. 
0 Nu-î vorbă că în desfășurarea 
g normală a procesului instructiv- 
8 educativ, cadrele didactice, cotnl-

pare că rezultatele vor ii fruc
tuoase. Cei de la serai se pregă
tesc asiduu în vederea tezelor. In 
plus, elevii din clasele a XI-а se 
pregătesc încă de la începutul a- 
nului școlar pentru examenul de 
maturitate pe care-1 vor susține 
fn vară, ca și pentru cel de ad
mitere în facultăți. Una din cla
sele bune din școală este a Xl-a 
A, curs seral. Sînt aici elevi sîr- 
guîncioșî șî disciplinați, muncitori 
destoinici ia locurile lot de mun
că.

Pentru a-i cunoaște mal bine pe 
seraliștii dintr-a Xl-a A ne-am 
tntîinlt cu el la o oră de chimie 
condusă cu pricepere de către 
tînărui profesor Trușcă Dumitru. 
Din teiul cum a decurs ora ne-am 
putut da seama că tînărui proie- 
aor depune mult interes fn actl-

vitatea sa. Meto
dele 
dare 
zare 

numai de

sale de pre- 
și semînari- 
sînt apre- 

către elevi, 
cadre di-

Trușcă — 
mai mulți

date nu 
ci și de către celelalte 
(Tactice ale scolii.

— Tovarășul profesor 
spuneau la sfîrșitui orei
elevi — este un îndrăgostii de 
meseria sa. Și asta trebuie să ne 
caracterizeze pe fiecare la locuri
le noastre de muncă.

Aritnclnd o privire asupra cata
logului clasei a XI-а A, ne-am 
convins de spusele tovarășei Voi- 
culescu Margareta, că intr-adevăr 
clasa a XI-а A este o clasă bună. 
In dreptul numelor elevilor Bușii 
Gheorghe, responsabilul clasei și 
unul din cei mai buni elevi din 
școală, Beideanu Emil, Băloi Ioan 
Adămuț Constantin stau aliniate 
numai note bune și foarte bune 
In același timp ei sini muncitori 
de nădejde la locurile lor de 
muncă, dînd lucrări de calitate 
și la timp, Termocentrala Patoșenl 
se mindrește cu electricieni ca 
Bușu Gheorghe și Beideanu Emil; 
Băloi loan este un lucrător bun 
la Viscoza Lupeni, iar Adămuț 
Constantin (fizicianul clasei — 
cum li spun colegii) este un mi
ner apreciat de ortacii săi. Și ca 
ei sînt mulți elevi in clasa 
A, curs seral, de la Școala 
din Lupeni.

Este Intr-adevăr o clasă 
lașă...

aXI-a 
medie

/run-

D. GHEONEA

l
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PE ȘANTIERUL LUMINII
Hotărîti să realizeze Înainte de 

termen planul pe trimestrul IV. 
muncitorii, lîhnicienii și ingine
rii de pe șantierele de construcții 
și montaje energetice Paroșeni 
obțin în activitatea lor însemnate 
succese. Vă prezentăm cile va din 
•le

înainte de termen
Promovînd metode de iuc'u 

înaintate $1 folosind la capacita
tea lor nominală utilajele din do
tare, dulgherii și zidarii din e- 
chipeie conduse de Bondoc Mihai, 
Tînjaru Nicolae, Stancu Nicolae 
și altele au ridicat corpul celui 
de-al IV-lea turn de răcire de la

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
»
♦
♦
♦
»
f
i
І
»
♦
♦
♦
»
»

i
♦
»
♦ termocentrala Paroșeni (lucrate în
i
î
t
♦
♦
ț
»
î

f
♦

♦
у
î
f
у
у
♦
I
I
у

у
у
у
i
> 
у

lei) 
luni 
luni, 
evi- 
con-

valoare de circa 8 000 000 
într-un timp record — două 
și jumătate în loc de patru

Tot în aceste zile s-au 
denjiat echipele de zidari
duse de Chițu loan, Stancu Flore a 
și Stancu loan, care au executat 
înainte de termen zidăria pentru 
închiderea sălii de mașini și a 
degezorilot, realizare care permi
te muncitorilor specialiști sd gră
bească lucrările de montare a ins
talațiilor din interior ; echipele 
conduse de Pdnescu Pantiiimon, 
Dragomit Cornel, Crihan Constan
tin și Mfhaiache Nicolae au mon
tat cazanul nr. 5 și podul rulant 
de 75 tone în jumătatea timpului 
afectat.

Inițiative și inovații
Folosind o metodă originală 

pentru trecerea statorului celui de 
ai patrulea generator al termo
centralei Paroșeni (in greutate de

142 lone) peste un pod de beton 
ce trebuia consolidat, un grup de 
muncitori de ia secția montaje, 
fn frunte cu inginerul Mihăilescu 
Troian au realizat reducerea chel
tuielilor de pregătire și transport 
cu 600 000 lei.

O altă inițiativă care a contri
buit pe șantier la reducerea efor
tului și scurtarea timpului de lu
cru a lost realizată de șeful de 
echipă Ponomarenco Tudor, care 
a instalat un sistem de funicular 
pentru montarea chesoanelot și 
fermelor pe acoperiș. Acestui șef 
de echipa harnic și plin de iniția
tivă, îi aparține și valoroasa 
vafie ,,Macara portal pentru 
talarea plăcilor de 
periș".

Grijă față
Pe șantierele de 

montaje energetice 
organele de conducere acordă o 
deosebită grijă reducerii ia mi
nimum a accidentelor în muncă 
și îmbolnăvirilor proiesionale. In 
acest scop pe șantier au fost cre
ate 10 posturi de prim ajutor fixe 
și 4 posturi dă prim ajutor mo
bile dotate cu tot necesarul de 
medicamente, au fost plantate pe 
teren 700 table avertizoare și 8 
panouri fixe , iar lunar se (in nu
meroase conferințe și instructaje 
legate de normele de securitate 
In muncă. In afara acestor md- 
suri, in perioada 1 ianuarie — 
1 noiembrie a.c., angajații de pe 
șantier au primit pentru uzul lor 
personal 
loare de 
protecție 
lei.

i
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Sarcini de seamă în fafa comuniștilor 
nică mai eficientă din partea con
ducerilor tehnico-administrative, 
subliniat necesitatea 
cii politice pentru 
calității producției.
dierea indisciplinei în procesul de 
producție. Tovarășul Cervencovici 
a cerut organizațiilor de partid și 
aindicatelor să se ocupe mai mult 
de extinderea noului, de generali
zarea experienței și metodelor a- 
vansate. Vorbitorul a dat indica
ții privind întărirea muncii politi
ce a organizațiilor de partid spre 
înfăptuirea cu succes a sarcinilor 
trasate de partid.

Conferința a ales noul comitet 
orășenesc de partid care, în pri
ma sa plenară, a ales pe tovarășul 
Dan Vaier în funcția de secretai 
al comitetului orășenesc de partid 
LupeeL

(Urmare din pag. l-a)

colectivele, brigăzile și echipele, 
din unitățile economice și-ax fi 
realizat sarcinile de plăți. El a ce
rut să «e asigure o asistență teh- 

'ri - = Q = - --------

RECENZIE

munca, 
membri ai 
etc.
ridică citi- 
a privi lu-

O întîmplare in munji
de N. JIANU

Volumul cuprinde două schițe și 
o nuvelă axată pe ideia unei ati
tudini etice înaintate, demne și 
deplin responsabile a oamenilor în 
fața problemelor vieții: 
raporturile cu ceilalți 
colectivului, dragostea

Fiecare dintre ele 
torului necasitatea de
Cid realitatea și de a lua hoiă- 
rîri cu consecințe ireversibile. In 
timp, schițele și nuvelele se situea
ză la un interval de 10—12 ani, 
ceea ce face ca intre ele să fir 
totuși puncte de comunicare.

Pentru Natalia Nichifor, eroina 
din schița „FANTOME", tînăr me
dic în așezarea .minieră Bistra, pro
blema ce se pune cu ascuțime nu 
este numai înfrîngerea bolilor so
ciale, moștenire nefastă a vechii o- 
rînduiri, ci și aceea a înfrîngerii 
inerției și chiar a dușmăniei unor 
cadre medicale cu mentalitate ve
che pentru care entuziasmul ne
stăvilit al tinerei, dorința caldă, 
umană de a se dărui fără reticente 
cauzei generoase a apărării sănă
tății oamenilor constituie o înde
părtare de la menirea „tradiționa
lă" a medicului.

Sora medicală Olimpia Navru, 
din schița „DOUA CHIPURI" și 
doctorul Brătuș sînt doi oameni 
care în fața aceleași drame vor 
acționa diametral opus, cea dintîi 
neezitînd să înfrunte viscolul pen
tru a salva un om, celălalt arătînd 

comoditate, indiferentă. Această 
trădare a datoriei de medic va aju
ta pa Olimpia să înțeleagă că Bră
tuș este un ins egoist, care nu me
rită sentimentele ei. Nuvela, care 
încheie volumul — și care împru
mută și titlul volumului — dezba
te cu multă finețe problema dra
gostei, a răspunderii față de viața 
omului iubit.

Economii 
Ia prețul de cost 
Pe lingă sporirea productivității 

muncii cu 0,065 tone cărbune pr 
post, da la începutul anului și 
pîaă in prezent, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la mina Lup mi a obținut frumoa
se succes? și în ceea ce privește 
reducerea prețului de cost ai to

nei de cărbune. Prețul de cost 
ai tonei de cărbune a fost redus 
mai ales prin folosirea judicioasă 

a mași ailor și utilajelor și prin 
micșorarea consumului specific de 
material lemnos, capse și explo
zivi.

Depășindu-și angajamentul de a 
reduce prețul de cost cu un leu 
pe tona de cărbune, minerii de la 
l-uperu au obținut în cele 11 luai 
care au trecut de la începutul a- 
cestui an 3 162 000 lei economii.

Cu ajutorul tehnicii 
noi

La mina Lupeni au fost introdu
se în acest an numeroase mașial 
șt utilaje noi. Introducerea combi
nei 1 K-52 M la sectorul IV В și 
a unui număr însemnat de haveze 
au sporit productivitatea muncii- 
Ca urmare au fost date însemiate 
cantități de cărbune peste sarci
nile de plan. Numai cu ajutorul 
combinei și havezelor au fost tă
iate peste sarcina prevăzută 54 200 
tone de cărbune.

înscrieri la J.O. de iarnă
INNSBRUCK 5 (Agerpres).
Comitetul de organizare a Jo

curilor olimpice de iarnă anunță 
din Innsbruck că s-au primit din 
partea a 32 de țări înscrierile o- 
ficiale de participare la cea de a 
9-a ediție a „Olimpiadei albe" 
oare se va desfășura între 29 ia
nuarie și 9 februarie 1964.

27 de țări și-au înscris concu
rent! la probele de schi alp—, 22 
de țări la probele nordice, 20 la 
patinaj viteză, 15 la sărituri de 
la trambulină și patinaj artistic, 
12 la skeleton (săniuțe) și biatlon, 
10 la bob și 16 la turneul - de 
hochei pe gheață.

Bogată activitate 
fotbalistică

i

Deși ne aflăm în luna decem
brie, în Europa și în alte țări ale 
lumii, se desfășoară o bogată ac
tivitate fotbalistică internațională. 
Joi seara, la Luxemburg, selec
ționata țării gs—-’ă a disputat în 
compania echipei Danemarcei pri
mul meci pentru sferturile de fi-' 
nală ale Cupei Europei interțări. 
Urmărită de peste 10 000 de spec
tatori, întilnirea s-a terminat cu 
un rezultat de egalitate : 3—3
(2—2). Danemarca a prezentat a- 
ceeași formație care a pierdut cu 
1—2 meciul de la Torino cu R.P. 
Romînă. în prelungirile turneului 
olimpic, Toate cele trei goluri ale 
echipei daneze au fost înscrise de

centrul atacant Ole Madsen, carRț 
a făcut o partidă excelentă.

In „Cupa campionilor europeni",; 
Borusia Dortmund a produs o ma- 
re surpriză Învingi nd eu 5—Oi
(3—0) pe Benefica Lisabona de 
două ori învingătoare a acesteăț 
cupe. Echipa portugheză cîștigase 
doar cu 2—1 primul joc și 
eliminată din competiție. In 
cupelor", formația scoțiană ------
Glasgow a dispus cu 3—0 (2—0)( 
de Dinamo Zagreb. Returul 
vea loc la 11 decembrie la Za
greb. Mai multa echipe sovieticei 
întreprind turnee în țările Africii 
și Asiei. Fosta cîștigătoare a cupei 
U.R.S.S., Șahtior Donețk, a jucat 
la Alep (Siria) cu o selecționată 
locală și a obținut victoria cu 
3—0, Cernomoreț Odesa & făcut 
joe egal (0—0) cu settecționata 
tineret a Tunisiei, iar- Dinar®» Le*, 
ningard a învins ou 1— OechițMfc 
orașului Trebizonda. i '

HANDBAL

a fost! 
„Cupt^ 
Celtio'

va &•!

І
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R. P. Romînă întîinefie 
selecționata R. F. G.
Astă seară, cu începere de la 

ora 19,30 se dispută în sala 
turilor Floreasca cel de-al 
meci dintre reprezentativele 
culine de handbal 
Romîne și R. F.
acum victoriile
în 1961
cu 12—9,
mană cu
vor face

Spor.
3-lea
mas- 

R. P.
Pînă

în 7 ale 
Germane.
fost împărțite S
echipa romînă

a 
întăririi mun- 
îmbunătățirea 
pentru reme- (Agerpres)

7 decembrie
me- 
cen- 
9,00 
pio-

Di a inițiativa comitetului U.T.M. 
elevii schimbă an de an aspectul 
IN CLIȘEU: Un aspect din parcul 
teren vira a de către elevi, prin

al Școlii profesionale din Lupenl, 
curții școlii prin muncă patriotică, 
școlii, amenajat pe locul unui fost 

muncă patriotică.
■ASESza.

I іцііигё tiuia: Educarea tineretului In spiritul idealului păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii

La 3 decembrie 
OJV.U. a difuzat in 
legaților la cea de a 
a Adunării Generale, 
declarație inițiat de R. P. Romină 
in problema educării tineretului 
in spiritul păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare.

Noul proiect de declarație pre
zentat de R. P. Romînă și-a găsit 
un larg ecou in rînduriie delega
țiilor prezente Ia actuală sesiune 
a O.N.U. încă înainte de prezen
tare, propunerii R.P. Romîne i s-au 
alăturat, sub formă de coautori, 
delegațiile Afganistanului. Algeriei, 
Cambodgiei, Camerunului, Ceylo
nului și Republicii Mali.

Prezentînd aceste proiecte 
declarație, delegația R. P. Romîne 
a avut în vedere faptul că tinăra 
generație poate și trebuie să joa
ce un rol important, activ, în 
realizarea țelurilor păcii și coexis
tenței pașnice. Propunerea guver
nului romîn a fost formulată în 
acest spirit incă la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. cînd a fost elaborat docu
mentul de lucru privind „promo
varea în rînduriie tineretului a 
idealurilor de pace, de respect re
ciproc șl înțelegere între popoare".

Prin propunerea sa, guvernul 
romîn a adresat un înflăcărat apei posibilitatea de a elabora un pro- 
tuturor statelor, guvernelor și or-

între popoare
secretariatul 

riadurile de-
18-a sesiune 
proiectul de

de

ganizațiilor internaționale, care 
iubesc pacea, munca creatoare și 
mai presus de toate viața, cbe- 
mîndu-le să întreprindă acțiuni 
eficace menite să ducă la educa
rea tineretului de pretutindeni în 
spiritul păcii, al cunoașterii și res
pectului reciproc, al prieteniei. As
tăzi, cind omenirea luptă mai ho- 
tărîtă ca oricînd împotriva primej
diei unui nou conflict mondial, 
este de datoria tuturor guverne
lor și popoarelor să sădească în 
rînduriie tineretului ideile păcii și 
ale prieteniei, idela coexistenței 
pașnice. Valoarea deosebită a 
punerii R. P. Romine, iese și 
mult în evidență dacă ținem 
ma că o treime din populația 
bului pămîntesc este iormată 
tineret.

De la prezentarea sa la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. propunerea R. P. Romîne 
.s-a aflat in atenția Națiunilor ti
uite și a altor organizații interna
ționale. Pe 
Generală a 
zoluție prin 
specializate
sebi U.N.E.S.C.O.
mijloacele capabile de a intensifi
ca acțiunile internaționale și na
ționale in acest domeniu, inclusiv.

pro- 
mal 
sea- 
glo- 
din

marginea ei Adunarea 
O.N.U. a adoptat o re- 
care invită instituțiile 
competente și îndeo- 

să examineze

lect de declarație internațională

care să proclame principiile iun- 
damentale ale promovării in rîn- 
durile tineretului a idealurilor pă
cii, respectului reciproc șl înțele
gerii. intre popoare.

Actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a hotărit ca 

propunerea guvernului romîn să 
fie discutată în Comitetul nr. 3 
Ia punctul 4 al ordinei de zi. Dis
cutarea în acest Comitet oglindeș
te interesul de care șe bucură 
propunerea R. P. Romine în rîn- 
rturile participanților la cea de a 
18-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. In discursul rostit fn ca
drul adunării generale a actualei 
sesiuni O.N.U., tov. Cornel iu Mă- 
nescu, ministrul atacerilor externe 
ai R. P. Romîne, și-a exprimat 
convingerea că această propunere 
a R. P. Romine va ii examinată 
cu atenție de actuala sesiune și 
că pe baza ei vor ii luate hotă- 
riri corespunzătoare, astfel încit 
tineretul, această forță uriașă și 
rezervă de energie, să-și aducă 
din plin contribuția la apărarea 
păcii, la dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre popoarele lu
mii, în spiritul prieteniei și al res
pectului reciproc, în spiritul co
existenței pașnice.

N. BADEA

au 
a cîștigat 
iar în 1963, formația ger- 
18—12, Din echipa R.P.R. 
parte, printre alții, Ivă-

nescu, Hnat, Moser, Costache I, 
Nodes, Oțelea. Selecționata R. F. 
Germane a sosit cu un lot puter
nic, dintre care se remarcă eu- 
noscuții internaționali Bartels, 
Jaeger, Graf, Lukas, Kelbe. Me
ciul va fi arbitrat de finlandezul 
Tuominen. In deschidere, de la ora 
17, au loc două meciuri într* e- 
chipe romîne.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trate, 8,06 Muzică de estradă. 
Roza vînturilor, 9,25 Cîntece 
nierești, 9,40 Melodii populare, 
10,00 Muzică ușoară romînească, 
11,05 Duete din opere interpre
tate de soliștii noștri, 11,35 Cîntă 
orchestra de estradă a Radiotele- 
viziunii, 13,10 Arii de coloratură 
din opere șl operete, 14,00 Cîn
tece și jocuri populare, 14,30 So
liști de muzică ușoară care ne-au 
vizitat tara, 15,00 Din creația de 
operă a lui Pietro Mascagni, 15,45 
Actualitatea literară în ziarele și 
revistele noastre, 16,15 Vorbește 
Moscova I 18,00 Actualitatea muzi
cală, 18,45 Muzică ușoară de Sile 
Dihicu, 19,00 Almanah științific,
19.25 Invitație la dans, 20,30 Pe 
teme internaționale, 20,45 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători,
21.25 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 10,30 Muzică de estradă, 
11,00 Cîntă Paul Robeson, 12,05 
Muzică din operete, 12,30 Din al
bumul melodiilor de muzică ușoa
ră, 13,24 Cîntece și jpeuri de pe 
întinsul patriei, 14,05 Muzică dai 
opera ,(Povestirile lui Hoffman" 
de Offenbach, 15,00 Din muzica 
popoarelor, 16,12 Muzică ușoară, 
16,30 Știința in slujba păcii, 17,00 
Din comoara folclorului nostru, 
18,05 Muzică din operete cerută 
de ascultătorii 18,35 Melodii popu
lare, 19,05 Din cele mai cunoscute 
lieduri, 19,30 Album de romanțe, 
20,00 Muzieă de dans, 20,40 Can
țonete, 22,00 Jocuri populare.

Q

7 decembrie
PETROȘANI -- 7 NOIEMBRIE : 

Mărul discordiei; REPUBLICA: 
Printre oameni buni.



Aldo Moro a format 
noul guvern italian

. ROMA 5 (Agerpres)
' Guvernul italian prezidat de 
Moro urmează să se prezinte în 
iața parlamentului pentru a ob-

■ line învestitura în cursul săptă- 
mînii viitoare.

Noul guvern cuprinde 16 mi
niștri democrat-creștini, 6 socia
liști, -3 social-democrați și 1 repu
blican, In ultimele zile disputa 
privitoare la numirea titularilor 
diferitelor ministere s-a axat asu
pra obținerii posturilor cheie în 
domeniu] economic; în cele din 
urmă s-a ajuns la un compromis, 
astfel încît Ministerul Bugetului 
a fost încredințat lui Antonio 
Giolittl (socialist), Ministerul Tre
zoreriei Iui Emilio Colombo (de- 
moicrat-creștin), iar Ministerul Fi
nanțelor — lui Roberto Tremelloni 
(social-democrat).

-----  - ~ =
Președintele Johnson s-a întîlnît 

cu membpi ai conducerii 
A.F.L.-C.I.O.

WASHINGTON 5 (Agerpres).
Intre președintele S.U.A., Lyndon 

Johnson, și reprezentanți ai con
ducerii uniunii sindicale AFL-CIO 
a avut loc o întrevedere în cursul 
căreia președintele a făcut apel 
la sindicate să-1 sprijine în înde
plinirea sarcinilor c?-i revin. După 
cum menționează agenția France 
Presse, Johnson a criticat cu a- 
cest prilej atitudinea Congresului 
S.U.A., pînă în prezent negativă, 
în legătură cu reforma fiscală și 
cu proiectul de lege cu privire la 
drepturile civile, propuse de fostul 
președinte Kennedy.

Totodată președintele S.U.A. a 
subliniat că trebuie să se aeorde 
prioritate ereării unui mare nu
măr de locuri de muncă afirmînd 
că „aceasta constituie o problemă 
internă permanentă pe care tre
buie să o abordăm frontal". In 
ciuda dezvoltării economice a ță
rii noastre, a continuat el, persis
tența șomajului mă neliniștește. 
„Este deplorabil și rușinos tot
odată ca sărăcia, acest străvechi 
dușman, să poată domni în aceas
tă țară cu numeroase bogății".

------------ ©-------------

Ш-: Inttlairea liderilor
WASHINGTON 5 (Agerpres).
Miercuri a avut loc la Washing

ton o conferință a liderilor miș
cării antisegregaționiste, reprezen- 
tînd peste 80 de organizații și mi
lioane de americani din cele mai 
diferite categorii sociale (grupări 
religioase de toate credințele, sin. 
dicate, asociații studențești, medi
cale, ale foștilor combatanți etc.); 
Ei au adresat președintelui John
son și liderilor democrați și re
publicani din Congres un apel în 
care cer adoptarea proiectului de 
lege asupra drepturilor civile îna
inte de suspendarea lucrărilor 
Camerei Reprezentanților.

Roy Wilkins, președintele Aso
ciației naționale pentru propășirea 
populației de culoare, a anunțat 
eă va începe campania de strîn- 
gere de semnături pe o petiție în 
care se sere votarea proiectului 
de lege cu privire Ia drepturile 
civile și pe care intenționează să 
o prezinte Camerei Reprezentan
ților la 9 decembrie.

După cum s-a mai anunțat, re
verendul Martin Luther King, li
der al mișcării antisegregaționiste, 
și James Farmer, liderul Organi
zației Congresul pentru egalitatea 
rasială, au fost primiți de preșe
dintele Johnson căruia i-au trans
mis hotărîrea populației de culoa
re de a declanșa noi manifestații 
în cazul în eare proiectul de lege 
nu va fi supus Ia vot în Camera 
Reprezentanților înainte ea aceas
ta să-și suspende lucrările.

James Farmer a făcut o decla
rație, după întrevederea cu pre
ședintele Johnson, în care Й aver-

kedagția ,ȘI ADMINISTRAȚIA 1 PatxasanL Str. Remiblleii щ. 66. TeL interurban 322, automat 269. Tiparul i Întreprinderea pollaraflcă Hunedoara — Petroșani

Lucrările comisiei de la Abidjan
ABIDIAN 5 (Agerpres).
Miercuri după-amiază a avut 

loc la Abidjan o nouă ședință de 
lucru a Comisiei de arbitraj în 
conflictul algero-marocan. Ședința 
a fost prezidată de ministrul de 
externe al Coastei de Fildeș, Ca- 
mille AllialL La terminarea ședin-

-------------0-------------

CRIZA POLITICĂ DIN TURCIA
ANKARA 5 (Agerpres).
In legătură cu criza politică din 

Turcia agenția France Presse re
latează că președintele Republicii 
Cemal Gilrsel a declarat că nu va 
relua consultările în vederea for
mării noului cabinet mai înainte 
de a primi un răspuns din partea 
Partidului dreptății.

Comitetul de conducere al Par-

In ceea ce privește problema 
drepturilor civile președintele 
Johnson a subliniat că „Congre
sul este în posesia unui proiect 
de lege cu ртіѵіге la drepturile 
civile pe care însă, refuză să-l 
diseute". Fricțiunile interminabile 
provocate de amînări, neglijență 
și indiferență au trezit conștiința 
națională, a adăugat el. „Am vor
bit prea mult, am realizat prea 
puțin și ceea ее am realizat a 
fost tardiv" a spus în încheiere 
președintele cerînd din nou să 
fie ajutat pentru ca „drepturile 
civile să devină o realitate".

Puțin mai tîrziu, cu prilejul pri
mirii membrilor grupului de oa
meni de afaceri — consilieri pe 
lîngă Ministerul Comerțului, — el 
a reluat temele discutate cu re
prezentanții sindicatelor, afirmînd 
că „trebuie să distrugem tot an
samblul de discriminări rasiale în 
domeniul angajării brațelor de 
muneă și să căutăm împreună să 
dezvoltăm economia noastră, con- 
vfngînd congresul că este nece
sar să reducă impozitele".

minării antisegregatiBRislB 
tizaf că noi manifestații ale ne
grilor vor fi organizate în diverse 
puncte ale S.U.A., dacă la 1 ia
nuarie proiectul de lege nu va fi 
încă supus la vot.

-------------------------------------- ----- — ■----------- -- ----- ---------------------------------------

Pe marginea evenimentelor din DaHas
DALLAS 5 (Agerpres).
„Cel care făceau declarații pî

nă acum au tăcut. H. Wade, pro
curorul districtului Dallas, și avo
catul Tom Howard, angajat să-1 
apere pe Ruby, nu mai spun ni
mic", transmite corespondentul 

, din Dallas al agenției France 
Presse. Motivul oficial al tăcerii 
constă în obligația „de a nu in
fluența jurații", deși pînă asum 
amănuntele adeseori contradictorii 
asupra asasinării președintelui 
Kennedy au avut suficientă eircii- 
lație pentru a determina opinia 
viitorilor jurați în procesul Iul 
Ruby. In eeea ce-1 privește pe a- 
vocatul Tom Howard, asupra lui 
planează primejdia de a fi exclus 
din baroul local al cărui consiliu 
s-a întrunit pentru a discuta în 
ce măsură el a căutat să-și facă 
publicitate.

Agenții FBI trimiși Ia Dallas au 
preluat clădirea de unde se pre
supune că s-a tras asupra preșe
dintelui Kennedy și procedează la 
interogarea diferitelor persoane 
eare au fost intr-un fel sau altul 
lu legătură cu asasinul prezumtiv 
Oswald, Se examinează măsura în 
sare au existat legături anterioa- 

ței, care s-a ținut cu ușile închise, 
membrii comisiei nu au făcut nici 
o declarație presei în legătură cu 
desfășurarea lucrărilor. Observato
rii politici au făcut însă declara
ții în care lasă să se înțeleagă 
că lucrările comisiei progresează 
într-o direcție favorabilă.

tidului dreptății, reunit miercuri 
la Ankara, a propus spre dezba
tere Consiliului național, o serie 
de recomandări. In primul rînd se 
cere ca acest partid să nu-și a- 
sume singur responsabilitatea for
mării guvernului și, totodată, să 
nu formeze o coaliție guverna
mentală cu Partidul republican al 
poporului condus de Ismet Inonu, 
fostul premier. In cazul formării 
unui guvern de către Uniunea 
națională, se sugerează ca Parti
dul dreptății să ceară anticipat 
ținerea de alegeri legislative, cel 
mai tîrziu pînă în primăvara a- 
nului yiitor.

După cum s-a anunțat, fostul 
prim ministru și lider al Partidu
lui republican, Ismet Inonu, a 
precizat la o întrunire a grupului 
parlamentar al acestui partid că 
partidul său nu va face parte din 
noul guvern.

-=© = -

CONFERINȚA F. A. 0.
ROMA 5 (Agerpres).
Conferința FAO (Organizația 

Națiunilor Unite pentru Alimen
tație și agricultură) a chemat ță
rile în curs de dezvoltare să ac
celereze ritmul creșterii producției 
agricole. Intr-o rezoluție adoptată 
de Comisia pentru problemele e- 
conomice și sociale se subliniază 
că țările pe cale de dezvoltare 
trebuie să pună accentul pe „pro
ducția alimentelor de bază și cu 
o valoare nutritivă ridicată • pen
tru a-și spori posibilitățile de ex 
port".

In raportul prezentat conferin
ței comisia relevă că actuala cam
panie a FAO împotriva foametei 
„propune lumii obiective care tind 
să favorizeze progresul economic 
și social pe un front larg, atră- 
gînd atenția asupra ritmului de 
progres insuficient din trecut în 
cele mai multe țări în sutrs de 
dezvoltare".

re între Oswald și ucigașul său 
Ruby.

S-a stabilit că Oswald a frec
ventat un elub al Ymca, unde 
Ruby era membru din 1958. Nu

Activitatea „grupului urii“ din S.U.A.
NEW YORK 5 (Agerpres).
Cunoscutul ziarist american 

Drew Pearson publică în ziarul 
„New York Journal American'' 
un articol despre așa-numitul 
„hate group" („grup al urii") din 
Statele Unite. Arătînd că din a- 
cest grup condus de prelatul Me 
Intyre fac parte generalul Walker, 
D. Smoot, fost funcționar la Bi
roul Federal de Investigații, pre
latul Billy James Hargis, Franck 
Mc Guire, liderul „Comitetului na
țional al indignării". Autorul arti
colului subliniază că toți aceștia 
își au domiciliul la Dallas.

Cu ajutor finaneiar primit din- 
partea unor persoane eare preferă 
să rămînă în umbră, se arată în 
articol, Mo Intyre desfășoară o 
vastă activitate. El editează o re
vistă. iar cuvîntările sale sînt di
fuzate zilnic de 533 de posturi de 
radio din S.U.A. Caracterizînd ac-

o. n. u.

Dezbateri în Adunarea Generală
NEW YORK 5 (Agerpres).
In Adunarea Generală a O.N.U. 

au continuat dezbaterile asupra 
raportului Comitetului special pen
tru examinarea aplicării declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale. La 4 decembrie, în ședin
țele de dimineață și de după- 
amiază, au luat cuvîntul reprezen
tanții a unui număr mare de țări, 
care au subliniat necesitatea li
chidării cit mai grabnice a colo
nialismului și îndeplinirea cu 
strictețe a Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. Reprezen
tantul R.S.S. Bieloruse, P. E. Asta
penko, a sprijinit concluziile ra
portului Comitetului special și re
comandările acestuia, și și-a ex
primat speranța că Organizația 
Națiunilor Unite va prelungi îm
puternicirile acestui comitet.

Reprezentantul Bulgariei, M. 
Tarabanov, a subliniat că tocmai 
ajutorul țărilor N.A.T.O. acordat 
Portugaliei și Africii de sud per
mit acestora să oprime popoarele 
care se află sub dominația lor. 
Cu toate acestea nu există nici

In Comitetul de tutelă
NEW YORK 5 (Agerpres).
Comitetul de tutelă și pentru 

problemele teritoriilor neautonome 
al Adunării Generale a O.N.U. a 
examinat problema Omanului. A- 
ceastă problemă se află pe ordi
nea de zi a Adunării Generale, a 
O.N.U. din anul 1957 cînd repre
zentanții ai 11 state arabe au ce
rut convocarea Consiliului de Se
curitate pentru a discuta situația 
creată în urma intervenției arma
te a Angliei împotriva indepen
denței și integrității teritoriale a 
Imamatului Oman. -După cum se 
știe, acest teritoriu și-a pierdut 
Independența în urma extinderii 
la inițiativa autorităților engleze 
a autorității Sultanatului Maskat 
asupra Imamatului Omanului. In 
anul 1957, cînd în Oman a izbuc
nit o răscoală împotriva sultanu
lui, ea a fost înăbușită cu ajuto
rul forțelor militare engleze.

Reprezentanții Siriei, Tunisiei și 
ai altor țări arabe au cerut An
gliei să recunoască dreptul po
porului din Oman la independen
ță și autodeterminare, să elibere
ze pe toți deținuții politici, să re
tragă de pe teritoriul Omanului 

s-a dezvăluit cine poartă răspun
derea pentru faptul că Ruby a a- 
vut posibilitatea să pătrundă în 
sediul poliției pentru a-1 asasina 
pe Oswald.

tivitatea acestuia, Pearson scrie 
că el „se îndoia pînă și de loia
litatea lui John Foster Dulles", 
Iar în prezent atacă vehement Or
ganizația Națiunilor Unite. „Dar 
preasfinția sa Me Intyre și banda 
lui de propagandiști urase Gel mai 
mult politica de coexistență. Pu
blicațiile și emisiunile de radio 
ale lui Mc Intyre prezentau lucru
rile ca și cum defunctul președin
te Kennedy ar fi fost gata să 
vîndă Moscovei Statele Unite", 
scrie Pearson.

In încheiere, ziaristul american 
afirmă eă „rețeaua eelor 533 de 
posturi de radio, care propovă- 
duiese zilnic neîncrederea față de 

• președintele Statelor Unite, a a- 
vut totuși un rol. Este neîndoiel
nic că emisiunile au influențat a- 
supra răspîndirii seminței ostili
tății, suspiciunii și urii". 

o îndoială a spus Tarabanov, că 
mișcarea de eliberare va crește 
și va învinge.

Reprezentantul Guineei, Diallo 
Telli, a propus ca Comitetul spe
cial, al cărui raport este exami
nat de Adunarea Generală, să 
primească împuternicirile necesare 
pentru a ancheta situația din teri
toriile neautonome. El a subliniat 
că teritoriilor neautonome trebuie 
să li se acorde posibilitatea de 
a-și exprima voința.

Delegatul Nigeriei a arătat că 
speranța țărilor africane că pute
rile occidentale vor aborda solu
tionarea problemelor coloniale în 
spiritul Tratatului de la Moscova 
au fost zadarnice, întrucît țările 
N.A.T.O. au continuat să livreze 
armament Portugaliei și R.S.A. și 
se opun năzuinței spre indepen
dență a popoarelor africane.

Declarația cu privire la acor
darea independenței popoarelor și 
țărilor coloniale, a arătat la rîn- 
dul său delegatul R. S. Ceho
slovace; ar fi putut duce la dezro
birea popoarelor împilate. Insă 
puterile occidentale, a subliniat el, 
opun o puternică rezistență deco
lonizării.

trupele de ocupație și să lichide
ze bazele lor militare. De aseme
nea, ei au cerut ca de problema 
Omanului să se ocupe Comitetul 
special pentru examinarea proble
mei aplicării Declarației cu pri
vire la acordarea independentei 
țărilor și popoarelor coloniale.

La această ședință au mai luat, 
de asemenea, cuvîntul reprezen
tanții Ceylonului și Uniunii So
vietice.

După cum a subliniat S. A. A- 
zimov, reprezentantul U.R.S.S., de
legația sovietică împărtășește în
tru totul părerea statelor arabe 
în legătură cu faptul că Organi
zația Națiunilor Unite nu trebuie 
să rămînă indiferentă față de 
soarta poporului din Oman și 
este chemată să-și spună cuvîntul 
în vederea obținerii libertății și 
independenței de către acest te
ritoriu.

GENEVA. Camera Superioară a 
Parlamentului elvețian (Consiliul 
statelor) a aprobat ratificarea Tra
tatului de la Moscova privind in
terzicerea parțială a experiențelor 
nucleare.

DAMASC. La Damass se află în 
vizită o delegație oficială algeria
nă condusă de Sadek Batal, mi
nistrul adjunct pentru problemele 
tineretului. Delegația a fost pri
mită de către ministrul afacerilor 
externe sirian și de vicepreședin ■ 
tele guvernului, precum și de ge
neralul Amin El Hafez, șeful gu
vernului sirian.

NEW YORK. In legătură cu re
centele acțiuni ale Consiliului Or
ganizației statelor americane în
dreptate împotriva Cubei, ziarul 
..New York Times" citează o de
clarație a Ministerului Afacerilor 
Externe al Braziliei, potrivit căreia 
Brazilia nu intenționează să rupă 
relațiile diplomatice cu Cuba.

SANTO DOMINGO. Agenția 
Prensa Latina relatează din Santo 
Domingo că avioane dominicane 
au bombardat și mitraliat regiu
nea muntoasă Limon, situată în 
partea de nord-vest a țării unde 
acționează unui din grupurile de 
partizani ale „Mișcării 14 iunie";

Totodată se relatează că gru
purile de partizani . din diferite 
colțuri ale Republicii Dominicane 
își intensifică activitatea.
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