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Cu planul anual îndephnit
I In prima zi a acestei luni colecti-
I vul secției brichetaj de la preparația 
! Petrii a a raportat îndeplinirea planului 
-anual de producție. Astfel angajamen

tul colectivului de a îndeplini planul aninai cu 10 zile înainte de termen a 
fost depășit. Secția bricheta] a livrai în acest an 28 300 tone de cărbune 
faîchete peste prevederi.

Pentru aportul pe care l-au adus la obținerea acestor succese merită 
să fie evidențiați muncitorii din schimburile conduse de maistrul Zuba Ioan, 
Sofalvi Ludovic, Stoice Petru, Molnar llie, Popa Petru și Maier wif. Ei 
și-au depășit lună de lună angajamentele situîndu-se 
întrecerea socialistă. ®

pe loc de frunte în I

r

îndeplinirea sarcinilor anuale de 
plan cu 36 de zBe mai devreme 
constituie un frumos succes. Acest 
lucru dovedește că la S.T.R.A. în- 
sirăduit zi de zi să-și depășească sar-

Li 1.0.1. L.

«nărui Marcu Constantin 
harnic mecanic de locomotivă . de pe 
trenurile de pasageri — își înde
plinește cu conștiinciozitate sar
cinile de servidu.
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tregul colectiv s-a 
emile de plen Ла toți indicatorii.

Rezultat al hărniciei, colectivul autobazei a avut 
satisfacția îndeplinirii sarcinilor anuale de plan înainte 
de termen.

Planul la tone kilometrice, a cărui îndeplinire a fost 
obiectivul principal de întrecere al colectivului de aici, 
a fost îndeplinit în proporție de 105,09 Ia sută. Coeficien
tul de utilizare a parcului de mașini s-a ridicat la 0,80 
la sută față de 0,76 la sută cît era planificat. Toate a- 
cestea, precum și' sporirea substanțială a parcursului 
din zilnic ■ și reducerea prețului de cost pe tonă/km 
concurat la obținerea de economii în valoare 
184 000 Iei. .

La aceste succese a contribuit întregul colectiv al
tobazei și în mod deosebit șefii, de garaj Negrescu Va- 
sile, Șerban Carol, Bobei Vasile, șeful de atelier Mari
nescu Gheorghe, șoferii Brînzan loan, Pătrășcoiu llie. 
Sterescu Constantin, Hegedfiș loan și Maier Aurel.

me-
au
de

au-

^iiseiiinăi'i de ție pisenri
• Oamenii pe care îi1 oamenilor, .simpli, dar capa- 

. 4=39 căutam erau cățărăți h;i; 
2^ undeva. la 30-40

■ к* de metri înălțime și

de tot. Desigur înăl- 
țimea pilonului era de 
vină. Căci oamenii pe 
urmele cărora porni- 

c__] sem, construiesc pi- 
, Ц Ioni de, funicular. A- 

, colo, „la fața locului", 
li poți cunoaște pe lăcătușii 
lui Wiesenmayer Ervin și 
ai lui Băcilă Remus de la

■ l.C.M.M. Petroșani; pe unii 
la Valea Arsului-Lonea, lu- 
crlnd de zor la stația de 
unghi, pe alții 
nr 8.

Cei
prima
echipa
cești oameni și-au împrăș
tiat cu dărnicie entuziasmul

,la toate lucrările la care au 
participat: la preparația Lu
peni, la fabrica de oxigen 

, de la Livezeni,- la puțul sud 
'Aninoasa, la funicularul 10- 
11 Vulcan șl mai nou aici,

• la Valea Arsului. Și entu- 
■' ! ziasmul lor nu pierde nimic 

din intensitate. Dimpotrivă, 
crește.

Șeful de echipă Wiesen-
iiayer Ervin are în
mare de modestie

$ 
s

biți de fapte mari.
Despre el n-a mărturisit 

dsoit un lucru, nu fără o 
■pan IM№ ■ umbră - de -emoție:. „miram 

făcjit doșara și mă pregă
tesc să intru în partid?'. Cu 
ceilalți a fost mai darnic in 
explicații. Patru dintre cei 
paisprezece membri ai bri
găzii au prins' ceva din „se
cretele" meseriei aici în bri
gadă: Costică Dumitru, Stan- 
ciu Aurel; Stiucă Gheorghe. 
sudorul Belgun loan. Pen
tru ei și pentru alții, briga
da a fost o școală (lucrea
ză în brigadă de cel puțin 
patru ani fiecare), pe lingă 
școala de calificare pe care 
au făcut-o. Dar cele măi 
multe din „secretele" mese
riei le-au prins de la oa
menii mai vîrstnici și în
deosebi de la șeful de bri
gadă.

De la stația de întoarce
re la pilonul 8, drumul tre
ce pe la poalele cetății verzi 
de cetină. Aerul ozonat îți 
înviorează mișcările. Nu poți 
rezista ispitei de a nu te 
cățăra și tu pe scări, pînă 
sus aproape de vlrful pilo
nului. Aici lucrează cei din 
brigada condusă de Băcilă 
Remus: lăcătuși, dulgheri,

la pilonat

pe care 
dată au 
lui Wiesenmayer. A-

i-am întîlnit 
fost cei din

sudori. La toate meseriile 
după cum e nevoie. Și aici, 
secretele meseriei sint cunos
cute de toți, De iltfel, cei 
din brigaijt ^nt la mări
tate tineri Si. fipeare se stră
duiește să învețe cit mai 
mult. Resting Otto e lăcă
tuș dar se descurcă 
ca sudor; Nicolae 
reta e de meserie 
cian, dar învață lăcătușeria 
și sudura; urmează și cursu
rile de calificare pentru me
seria de sudor. Oamenii 
muncesc și învață. E un 
atribut comun al oamenilor 
prezentului.

Un cuvîrtt despre șeful 
acestei brigăzi. Aceleași în
sușiri : modestie, o temeini
că stăpînire a meseriei, 
dragoste pentru colectivul de 
muncitori pe care îl con

duce.
Cu asemenea oameni se 

cuceresc piscuri oriclt de 
înalte l

bine și 
Marga- 
electri-

I. CIOGLEI

P. S. ffn mic „amănunt" I 
Către jumătatea lunii de
cembrie funicularul unde 
i-am întîlnit pe oamenii ce
lor două brigăzi va intra în 
funcțiune. Pînă atunci se 
va face rodajul.

Prin btiina or
ganizare ’ a mun
cii, prin depăși
rea . productivită
ții planificate cu 
6 la sută, colec
tivul atelierului 
de tîmplărie de 
mobilă din cadrul 
l.O.I.L. Petroșani 
și-a ■ îndeplinit cu 
o 'lună înainte de 
termen sarcinile 
de plan pe anul 
1964.'

La obținerea a- 
c es t ui succes au 
contribuit în mod 
deosebit muncito
rii Grișan Gheor- 
ghe, Eva Petru, 
Rusii Petru 
alții.

i

Duminică s-au desfășurat lucrările 
conferinței organizației de partid de 
de la I.I.S. Viscoza Lupeni. Darea 
de seamă prezentată de tov. Farfcaș 
Erna, secretara comitetului de partid, 
a scos în evidență rezultatele obți
nute de către colectivul întreprinde
rii în frunte cu comuniștii, în rea
lizarea sarcinilor d₽ plan 1 și a anga
jamentelor luate în. întrecere. ■ '

Colectivul I.I.S. Viscoza Lupeni 
s-a angajat să producă în • acest an 
3 tone fire de mătase peste plan — 
și a 
tone
Pe 
fost 
nul 
lasulfură de car- .■■■-.............. ~
bon cu 23.2 tone, productivitatea 
muncii a crescut cu 1 la sută, iar 
economiile la prețul de cost se ri
dică la 200 000 lei.

Succesele obținute în producție 
constituie rodul • muncii politice des
fășurate de către .organizațiile de ba
ză din secții, de comuniștii de aici, 
printre care. Mâte'escu Nicolae. Fil
deși Frâncisc,- Varga Ludovic, An- 
cuța Nicolae, Moldovan Constanța, 
Pienaru Viorel, Bărtha Ema, Mesza- 
ros Ioana, Tașcău Petru și alții.’

Conferința de partid s-a ocupat 
îndeaproape și de lipsurile care s-au 
făcut, simțite în activitatea economi
că a întreprinderii.- Multi dintre mem
brii de partid care au .luat cuvînțul, 
printre care Bojiucă loan, Panțăr Du
mitru, Dănufan Sona, Vîrtosu Petru, 
Pascu Arthur, Ceaușu Margareta, li
tiu Adela și alții, au analizat pe larg 
cauzele • neresppctărf unuia* din prin
cipalii in.dici ai planului, anume ca
litatea producției. La începutul anu
lui, colectivul întreprinderii: s-a an
gajat să obțină’ din totalul' produc
ției de mătase >64 la sută fire de ca
litate extra- plus ■ prima. Acest anga
jament nu a fost îndeplinit, produeîn- 
du-se doar 61,8 la sută fire lde~ cali
tate superioară. "Pe lîngă aceasta, din

..-

dateu 6.2 . .„ 
mar mult.

asemenea,. . a 
depășit pla7 
de producție

Conferința de partid 
de la I. I. S. „Viscoza" 

Lupeni

cauză că o cantitate însemnată de 
fire de mătase produsă a fost de ca
litate necorespunzătoare, nici planul 
valoric al producției marfă nu a fost 
realizat. Procentul admis de deșeu a 
fost depășit cu 2,1 la sută.

Întreprinderile care prelucrează fi
rele produse de Viscoza Lupeni so
licită mătase de bună calitate. Fap
tul că nu a fost respectat angaja
mentul privind calitatea a dus la 
crearea unui stoc însemnat de mar
fă nevîndută și ca atare, la nerealiza- 

rea planului pro- 
ducției-marfă.

Analizînd aceas
tă situație, comi
tetul de partid a 
indicat conducerii 
măsurile tehnico- 
mai corespunză-

întreprinderii să ia 
organizatorice cele 
toare în vederea lichidării cauzelor 
care influențează 
lității producției, 
suri se numără 
a apei de răcire 
îmbunătățirea purificării aerului com
primat, înzestrarea secțiilor cu uti
laje noi în locul celor necorespun
zătoare. Comitetul de partid a trasat 
ca sarcină organizațiilor de bază 
repartizeze membri si candidați 
partid la locurile de mtmcă unde 
hotărăște calitatea producției.

Țirîînd cont de faplul că în ca
drul întreprinderii există o puternică 
organizație de partid, care cuprinde 
aproape 40 la sută din. numărul to- 
♦al al salariaților, și un activ fără de 
partid care numără aproape 200 de 
muncitori t dintre ceî mai- “ înaintați, 
putea fi desfășurată o muncă poli
tică susținută pentru îmbunătățirea 
calității producției.

In 
litică 
relor

negativ asupra ea- 
Printre aceste mă- 
readucerea Ia filtre 
de la compresoare,

să 
de 
se

cursul acestui an, munca po- 
pentru asigurarea calității fi- 

nu a fost la nivelul cerințelor.

[Continuare iîn pag. 3-a)

MAROAREM MICA

Utemista Leahii Angela-Mia este una. dintre. cititoarele cele mai active ale bibliotecii clu
bului din Uricani. lal-o în fața rafturilor de cărți ale bibliotecii.
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proprie

T

După cum s-a
mai anunțat, în
ziua de 2 decem-
brie a.c., colecti-
vul sectoruiui I

al minei Lonea
și-a îndeplinit
planul anual — 
succes la care au 
contribuit și mi
nerii din brigada 
lui lacob Petru.

IN CLIȘEU: 
Tov lacob Petru 
(cel din dreapta) 
împreună cu cîți- 
va ortaci ai săi 
discutînd despre 
noile sarcini ce 
stau în fața colec
tivului. !

c 
T

A 
L
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Conferință pentru mineri
Invitat de -comitetul. .sindicatului minei 

Lonea, medicul Radu V. Radu prezintă azi, 
în fața- minerilor>.din-schimbul I de la 
mina Jieț, o conferinlă pe tema combate
rii prafului silfeogem . Conferința va a- 
răta importanța folosirii echipamentului 
de protecție, cu care șîtlt dc [ați minerii pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor profesionale.

In excursie i In curînd 
recepție

Pe șantierul de 
construcții din o- 
rașul Petrii a s-au 
terminat ieri fini
sajele interioare la 
blocul E 3. care 
are 56 apartamen
te. Intr-un stadiu 
avansat sînt și - lu
crările de finisare 
a blocului E 4.

" Mîine cele'' două 
tre Valea Praho-' blocuri vor fi gata 
vei. pentru. reeepție.

Sesiunea Sfatului popular 
Lupeni

• Ieri a avut loc cea de-a XXH-a 
sesiune a Sfatului popular al orașu
lui Lupeni. In sesiune s-a analizat 
problema ocrotirii sănătății oameni
lor muncii din jpcalitate. Referatul 
prezentat, discuțiile purtate în ca
drul sesiunii, au scos în evidență 
realizările obținute în domeniul o- 
crotirii sănătății oamenilor muncii 
din Lupeni.

Un grup de 45 
de lucrători evi- 
dențiați în întrece
re de la I.C.T. Pa- 
roșeni se află în- 
tr-o excursie cu 
autocarul O.N.T. 
După ce au stră
bătut Valea Oltu- '■ 
lui.
au făcut ieri 
scurt popas , la Bu
curești," apoi 
pornit la drum că-

excursioniștii'
un

ați

Filme educative
Din inițiativa conducerii clubului 

sindicatelor din Lupeni, periodic, la 
club se rulează filme educative pentru 
elevii școlilor de 8 ani din localitate. 
Mîine după-amiază, la orele 18, în 
sala de festivități a clubului va fi 
prezentat elevilor un program de 
filme documentare de scurt metraj 
cu tema „Bogățiile și frumusețile 
patriei noastre". Aceste filme se bu
cură de multă apreeiere din partea 
șeoiaritor, i



2 STEAGUL ROȘU

Folosirea hărții la orele de Istorie
In realizarea sarcinii de a educa 

pe elevi în spiritul patriotismului 
și internaționalismului proletar, al 
prieteniei între popoare, profesorul 
de Istorie trebuie să folosească în 
predarea lecției material intuitiv.

In categoria materialului didactic 
folosit la orele de istorie locul prin
cipal îl ocupă harta istorică. Repre- 
zentînd anumite teerit, harta istori
că îl ajută pe profesor la localizarea 
fenomenelor istorice, iar pe elevi, să 
înțeleagă dezvoltarea și cauzalitatea 
lor.

In momentul cînd elevii încep să 
studieze istoria, ea obiect, posedă no
țiuni despre harta geografică. Trece
rea de la harta fizică la cea istorică 
se facfe treptat. După ce elevii s-au 
familiarizat cu anumite puncte de re
per pe harta fizică, ca de exemplu, 

conturul continentelor, al oceanelor, 
mărilor etc , vor reuși să înțeleagă 
că, deși au trecut la altă hartă, aceas
ta înfățișează ținuturi care erau re
prezentate și pe harta fizică. Spre 
deosebire de harta fizică, care are ca
racter imobil, static, harta istorică 
prezintă fenomenele în mod dinamic, 
în mișcare. Profesorul va reuși să fu 
că pe elevi să înțeleagă acest dina
mism numai atunci cînd analizează 
comparativ două sau mai multe hărți 
ale aceluiași teritoriu, în perioade 
diferite. Mișcarea, dezvoltarea feno
menelor sociale, mai pot fi redate 
folosindu-se pe hartă diferite semne 
convenționale ca: săgeți, stegulețe.

Ce vrem să devenim în viată ?
De pildă, elevul Stoica Petru doreș-Oricine, atunci cînd a împlinit 

vîrsto noastră sau mai de timpuriu 
chiar, își propune, în mod firesc, să 
dea răspuns la întrebarea: „Ce voi 
deveni în viață ?" Răspunsul e di- 
fitil și se cere să fie ales Cu multă 
chibzuință, în așa fel, îneît profe
siunea '■ aleasă să fie cît mai potri
vită cu aptitudinile fiecăruia. Dar 
pentru ca un vis, □ dorință să de
vină realitate, sînt necesare eforturi 
susținute, muncă conștiincioasă, „1 
la sută inspirație și 99 la sută 
transpirație'’ — cum spunea Edison.

In ultime clasă de liceu fiecare își 
alege drumul pe care îl va urma în 
viitor. După trecerea examenului de 
maturitate, absolvenții se vor în
drepta spre un institut, spre o școală 
tehnică sau spre alte repere de vi
itor. In clasa a XI-а a Școlii medii 
Vulcan, răspunsul la întrebarea : „Ce 
voi deveni în viață ?“ prilejuiește 
discuții vii, aprinse.

De curînd a avut loc în clasa a 
XI-а o oră deschisă de dirigenție, 
la care au participat toți dîriginții 
claselor din școala noastră. Elevii 
clasei a XI-а au vorbit cu aprindere 
și entuziasm despre idealul lor îti 
viață, despre profesiunea viitoare.

Șezătoare literară
In cursul lunii noiembrie a.c., co

lectivul bibliotecii Școlii generale de 
8 ani nr 1 din Lupeni a desfășurat 
o activitate bogată. Printre altele 
s-a organizat o reușită șezătoare li
terară cu tema : „Poezia lui Tudor 
Arghezi". La organizarea acestei ma
nifestări culturale și-au adus aportul 
atît elevii cît și profesorii. S-au evi
dențiat cu această ocazie : Dănău 
Maria, Crainic Mariana. Scutaru Eu
genia, Radu Lucia, Apostoiu Aure 
Ha, eleve în clasa a VlII-a. Șezătoa
rea s-a bucurat de apreciere din 
partea celor prezenți, ceea ce consti 
tule un imbold pentru organizarea 
și a altor șezători de acest gen

Prof. M. ZAHAR1A 
Prof. L. VORONGA

Școala generală de 8 ani nr 1
Lupeni

Cum se folosește harta ? Reprezen 
tînd teritoriul pe care se desfășoară 
evenimentele expuse, harta trebuie să 
fie organic legată de lecție, să cons
tituie o parte a ei, urzeala pe care 
se țese covorul colorat al istoriei. 
Pentru a fi văzută de elevi, ea se va 
așeza în locul cel mai potrivit al 
clasei, în apropiere de tablă. Pe 
măsură ce profesorul explică lecția, 
arată localitățile de care este vorba 
folosindu-se de indicator. Concomi
tent cu folosirea hărții de perete se 
recomandă ca elevii să urmărească 
pe hărțile lor din manual sau atlas. 
In precizarea localităților în spații 
este ne justă folosirea termenilor de 
,,mai sus de“ sau „mai jos de“ cu
tare localitate, deoarece aceasta poa 
te produce confuzii în mintea elevi
lor. In verificarea cunoștințelor se 
va cere elevilor să cunoască cu pre
cizie harta, să știe să găsească punc
tul căutat, nu după denumire, ei 
după poziția lui în spațiu, lucru ce 
va determina pe elevi să-și formeze 
deprinderea de a lucra și acasă eu 
harta. In formarea acestei deprin
deri de a lucra independent cu har
ta sînt foarte utile lucrările elevilor 
pe hărțile cu conture pe care să în- 
semne. în timpul pregătirii lecțiilor, 
hotarele unor state, orașe sau dife
rite campanii.

In cazul cînd nu există hărțile is
torice necesare nu este indicat să se 
folosească harta istorică a unei alte

te să ierneze facultatea de chimie 
industrială. Pe eleva Udrea liina fi 
atrage tot facultatea dv ‘ chimie, 
ingfihg Alfred dorește să devină 
geolog. Mulți preiefă să urmeze 
Institutul de mine dih Petroșani, 
iar alții vor să se îndrepte spte fa
cultățile de fizică sau spre 1.С.Е. 
Gheorghe Rodica, llie Petra. Nițu 
Ioana și-au exprimat dorința de a ur
ma facultățile de istorie-geografle. 
Unele fete doresc să urmeze școli 
sanitare. Nedelcu Alexandrii și-a pro
pus să studieze biologia, iar Pardos 
Rodica medicina.

Unii doresc să intre direct în pro
ducție și pe parcurs să urmeze învă- 
țămîntul superior la secțiile serale 
său fără frecventă.

Astăzi dorințe, nădejdi — mîine 
realizări. Sînt dorințe diferite, dar 
care se realizează într-un singur 
fel: acela de a învăța cit mai bine, 
de a Cunoaște cît mai multe, de a se 
pregăti cît mai temeinic pentru via
ță. Acelora care au învățat cu per
severență le vor fi deschise toate dru
murile vieții. Dar cei care nu mun
cesc, care nu Iubesc învățătura, nu 
se vor trezi peste noapte cu visurile 
împlinite.

Pentru ca peste un an să vedem 
cît mai multe fețe fericite printre e- 
levîi clasei a XI-а din școala noas
tră este necesar să nu uităm nici o 
clipă datoria noastră de bază: în
vățătura.

DECEBAL POPA 
elev în clasa a Xl-a 
Școala medie Vulcan

Panoul de onoare al elevilor fruntași

C1RIPERU VETURIA 
clasa a VII-a

Școala medie l’efrila 

perioade, care nu corespunde temei 
studiate, deoarece ar da elevilor no
țiuni greșite. In asemenea cazuri, este 
mai indicat, să se folosească o hartă 
fizică ce poate fi adoptată la orjce 
perioadă istorică, sau să se foloseas
că hărți tematice întocmite de profe
sor sau elevi. Așa, de exemplu, cu 
toate că școala noastră este dotată 
cu hărți istorice ce reprezintă eve
nimentele cele mai importante din 
dezvoltarea societății omenești, am 
folosit acest procedeu de întocmire 
a unui număr destul de mar# de 
hărți tematice, pentru toate clasele, 
cu ajutorul elevilor, în timpul vacan
țelor sau în cadrul cercului de de
sen.

Avînd în vedere că noțiunile și 
fenomenele social-istorice au un ca
racter abstract, prin folosirea per
manentă și justă a hărților istorice, 
contribuim în mai mare măsură la 
pregătirea multilaterală a elevilor, la 
formarea bazelor concepției materia
list-istorice.

Prof. MARIA PANF1LIE
Școala generală de 8 ani nr 1 

Petroșani

Revelația răspunderii
Clnd am venit de la uzină abia 

am deschis ușa și Adina m-a în- 
tîmpinat în prag cu fața aprinsă 
de o voioșie neobișnuită. Era vo
ioasă ca niciodată și ardea de ne
răbdare să-mi destăinuiască bucu
ria ce-i aducea atîta inclniare.

— Tăticule, miine sînt de ser
viciu in clasă, așa că trebuie să 
merg mai devreme la școală. Am 
foarte nuitle de făcut pînă la ve-

■ tlirea colegilor.
Și (меры să-mi înșire pe rînd 

„tpâte ctte le avea de făcut". Am 
pritdt-o indiferent și in timp ce-mi 
scoteam paltonul i-am răspuns cu 
reproș ■

— Lasă-mă in pace cu serviciul 
tăul Tu și serviciul... Mai bine 
ie-ai apuca serios de învățat. Vezi 
bine că n-ai reușit să-ți însușești 
adunarea cu 4. Ai să te duci la 
școală la ora obișnuită și nu cînd 
vrei tu. Și cu asta am încheiat o 
discuție care mi se părea neplăcu
tă. Mă încerca o ciudă ascunsă 
că nu reușisem pînă atunci să-i 
trezesc dragostea pentru muncă și 
de aceea n-aveam o părere prea 
bună despre serviciul ei.

Adina s-a culcat devreme, dar 
n-a dormit toată noaptea. S-a scu
lat de dimineață și și-a pregătit 
singură toiul pentru școală. Am 
încercat s-o opresc dar n-am reu
șit. La ora șapte fără un sfert, cu 
ghiozdanul In spate, plecă grăbită 
de-acasă.

Neîncrederea mea se dovedise 
de astă dată neîntemeiată. Toți 
copiii o lHudaseră pentru hărnicie, 
învățătoarea rămăsese îneîntată. 
Adina începea să înțeleagă frumu
sețea muncii. Trăise emoțiile răs

ȘTEFAN MIRCEA 
clasa а VIII-a A

Școala generală de S ani
nr. 1 Petroșani

KNEBEL CRISTINA 
clasa a VIII-a A 

Școala generală de 8 ani 
nr. 4 Petroșani

M1HALY ANTOANETA 
clasa a VIII-a В 

Școala generală de 8 ani 
or. 2 Petroșani

Uneori, în pauza dintre ore, elevii clasei a VIII-a В de la Școala ge
nerală de 8 ani din Uricani discută despre un răspuns corect, despre o 
temă greșit rezolvată...

Fotoreporterul nostru a surprins pe elevii Țînțarcu Sofica, Drăghici 
Viorica, Maxer Rodica, Paaidui Dumitru și Pop Dorina discutînd despre o 
compunere.

punderii și era fericită. Eram fe
ricit și eu.

it

Mă interesa să aflu care era se
cretul că Adina îndrăgise munca. 
De aceea am luat din nou direc
ția către școală. In ultimul timp 
făceam des asemenea drumuri. 
Învățătoarea se obișnuise cu mine 
incit prezența mea nu o mai inco
moda. își dădea seama că am ne-

In ce constă greșeala ?

voie de sfaturile ei pedagogice 
și-și făcea timp anume pentru mi
ne. Discuțiile decurgeau firesc, fă
ră introducere și întotdeauna aveau 
ca obiect educația, Adinei. Ghicind 
parcă scopul vizitei mele, învăță
toarea porni să-mi vorbească do
mol, ca și cînd ar fi continuat o 
discuție începută mai de mult.

— Formarea dragostei de mun
că ta copii nu este un lucru sim
plu, dar nici greu. Dumneata tre
buie să înțelegi că dragostea pen
tru muncă, interesul pentru ea nu 
sînt calități înăscufe. Ea se reali
zează pe baza educației atente și 
îndelungate După cite știu, dum
neata ai încercat de mai multe ori 
să trezești Adinei interesul pentru 
muncă, dar n-ai reușit. Am văzut 
că aveți acasă o minunată gră
dină cu flori de care soția duml- 
tale îngrijește cu multă pasiune. 
Ați încercat s-o atrageți și pe ea 
la îngrijirea florilor, dîndu-i în 
primire un rond care să fie numai

la copii
al ei ? Să-l plivească, să-l sape și 
să-l ude ca apoi să urmărească 
cum florile cresc?

— Nu, am dat eu răspunsul.
— Interesul pentru muncă din 

partea copilului — continuă învă
țătoarea — trebuie să se sprijine 
pe sentimentul satisfacției, iar sen
timentul satisfacției trebuie să fie 
consolidat de siguranța că el /roa
te să influențeze natura. Mai de
parte. Tot cartierul cunoaște că 
dumneata ești un muncitor frun
taș. Asta înseamnă că-ți iubești 
Meseria, l-ai vorbit vreodată Adi
nei despre frumusețea muncii du- 
mitale, despre ceea ce lucrezi în 
uzină ? Ai dus-o măcar o dală să 
vadă cum sub mîinile harnice și 
iscusite ale muncitorilor pryid 
viață și capătă contur atîtea și a- 
titea minunății ?

— Nu tn-ат gîndit niciodată la 
așa ceva.

— Ei, acum ai înțeles în ce 
constă greșeala dumitale ?

N. ARGEȘEANU

O excursie instructivă
' I

Ne aflăm în plin an școlar. Zi de 
zi luăm notițe, ne pregătim, răspun
dem. Tovarășii profesori depun, de 
asemenea, eforturi susținute pentru 
a ne transmite cunoștințe bogate, cu 
care să pășim în viață fără șovăire.

Pentru clasa a XI-а, o materie 
importantă este Istoria patriei. To
varășul profesor Popescu Ion care 
predă această disciplină la Școala 
medie Petrila—Lonea se ocupă cu 
dragoste de pregătirea noastră, a ele. 
vifor. Pe lîngă q£ple de școală s-au 
organizat cu elevii clasei a XI-а di
ferite excursii cum a fost aceea re
centă la Muzeul de istorie din Alba 
Iulia. In acest fel, elevii, atît cei de 
la cursul de zi cît și cei de la seral, 
și-au lărgit cunoștințele teoretice că
pătate la școală.

Biblioteca documentară din oraș 
ne-a uimit prin capacitatea sa, cu- 
prinzînd opere în 66 de limbi, expuse 
în zeci de mii de volume. Prin fru
musețea și originalitatea operelor de 
artă din muzeu ne-am dat mai bine 
seama de marile personalități ale 
poporului nostru.

După această interesantă excursie 
vom răspunde la solicitarea tovarășu
lui profesor cu mai multă siguran
ță, mai bine documentați.

SACAGIU 1OAN
elev aleea a XI a Școala medie

Petrila
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Marca fabrieii 
PRESTIGIUL 
COLECTIVULUI

(Urmare din pag. l-a)

Nu a fost folosită îndeajuns agitația 
vizuală și nici celelalte mijloace de 
influențare a calității producției. Vitri
nele de calitate prea puțin au fost 
utilizate pentru popularizarea celor 
care se străduiesc să producă numai 
fire de bună calitate și pentru criti
carea muncitorilor care din ne
atenție dau deșeuri. Graficele, panou- 
riîe-fluturoș nu și-au îndeplinit ro
lei de agitație vie, mobilizatoare, la 
locurile de muncă.

In încheierea lucrărilor conferinței 
de partid a luat cuvîntul tovarășul 
Ban Vaier, secretarul Ganîtetului o- 
rășenesc de partid Lupeni. In cu- 
vtatul său, tovarășul Ban Vaier a 

tăt pe larg sarcinile de viitor ale 
cjmunlștflor, îndeosebi în ceea ce 

privește mobilizarea întregului colec
tiv Ja îmbunătățirea calității firelor 
de mătase.

Pentru comuniștii de la Viscoza 
Luperd, a arătat vorbitorul, obiecti- 
ѵиі principal al muncii politice va 
trebof să fie îmbunătățirea calității 

rd % jde mătase. Sub îndrumarea 
comiți tkii de partid, conducerea 
tehnico-administrativă să Întocmească 
la timp un plan de măsuri, să asi- 
gere condițiile tehnico-materiale pen
tru pregătirea producției anului vi
itor, pentru realizarea tuturor indi
catorilor de plan. La rîndul său, 
comitetul sindicatului să fie ajutat să 
fixeze obiective concrete de întrece
re, potrivit locurilor de muncă, care 
să poată fi urmărite îndeaproape în 
vederea realizării angajamentului a* 
sumat privind calitatea producției.

№H iWiie №i statHr!
ki întreprinderile, Kstftuțnle și 

școlile din Valea Jiului funcționează 
un număr de 97 de standuri de cărți. 
Be la începutul anului și pînă la 20 
noiembrie, prin intermediul acestora 
s-au vîndut cărți în valoare de 
500 000 lei.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute de standurile din Lu- 
peni și Petrila. La Lupeni. de exem
pt în urme acțiunilor organizate de 
responsabilii standurilor, s-au vîndut 
în perioada sus arătată cărți în va
loare de 185 000 lei.

La Vulcan și Aninoasa, unde popu
larizarea cărții mu se face în sufi
cientă măsură și unde numărul stan
durilor e mic, rezultatele sînt slabe. 
Ar trebui luate măsuri.

R. BALȘAN 
corespondent

întreaga organizație să acționeze ca un tot unic
Recent, utemiștii sectorului VII in

vestiții de la mina Lupeni s-au adu
nat pentru a face analiza muncii 
desfășurate de organizația lor de-a 
lungul perioadei care s-a scurs de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent, 
precum și pentru a alege noul organ 
care să conducă activitatea curenta 
a organizației U.T.M. pentru realiza
rea sarcinilor de viitor.

Cu cît sînt mai bine cunoscute 
sarcinile ce stau in fața fiecărui ute- 
mist, cu cît sînt mai mulți tineri 
care răspund în mod concret de în
deplinirea sarcinilor, cu atît mai în
semnate sînt realizările obținute. A- 
ceastă concluzie a fost încă o dată 
confirmată de adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a utemiști- 
lor din sectorul de investiții al minei 
Lupeni.

Fără a ocoli lipsurile, darea de 
seamă a trecut în revistă rezulta
tele obținute de tineri în producție 
și în munca de organizație. A fost 
scos in evidență aportul tinerilor din 
sector la realizarea planului de lu
crări miniere și montaje pe aces’ 
an, plan realizat în întregime încă 
la data de 17 octombrie. Paralel cu 
depășirea planului, s-au obținut pes 
te 4 000 000 lei economii la prețul 
de cost. Mult apreciată a fost mun
ca desfășurată de tinerii Dumitres 
cu Mircea, Pușcă Nicolae, Amaric 
Aurei Grasu Paul, Păvel Ștefan și 
alții. Frumos s-a vqrbit și despre 
tinerii din brigăzile conduse de mi
nerii Horvath Carol, Ferenczi Balasz 
și Ungureanu Nicolae. brigăzi care 

i-au depășit cu mult sarcinile de 
n pe perioada scursă din acest an.

Din tată-я fin „Amintiri Лі concediu*
Meleagurile Sucevei — cetatea de 

scaun a lui Ștefan cel Mare — i-au 
fost și leagănul copilăriei eroului 
nostru. S-a născut In 1946. Este mai 
tînâr deci cu doi ani decit elibera
rea patriei. Deși In familie au fost 
zece frați. juma-juma, cum spune 
Radu, adică 5 băieți și 5 fete, copi
lăria i-a fost frumoasă, fără griji. 
Iși amintește cu plăcere de primii 
ani de școală, de jocurile îndrăcite 
la care lua parte, despre iot și des
pre toate cite le făcea.

Dar cum trecu
ră anii!... Acum 
are 13. Are 
oîrsta tind glodu
rile sini nud In- I 
drăznețe, tind vi
surile copilăriei 
încep să prindă 
contur, tind pa
siunea pentru teh
nică iși găsește 
rezolvarea aici, pe 
băncile Instiiutu- 
tului de mine din 
Petroșani. Ѳвге 
ce l-a îndemnat 
pe Vranău Radu 
să oină de la Su
ceava la Petro
șani 7 Răspunsul 
este simplu și cit 
se poate de firesc.
Tatăl Său a fost toată viața miner. 
Da, toată viața, pentru Că a luat in 
primire trocul, flstăul și lopata la 12 
ani. Ea 18 ani era deja imbătrlnit 
de munca istovitoare, de caznele la 
care-i supuneau patronii pe mineri. 
Astăzi, la 18 ani. Radu este student. 
Pe față i se citește un zlmbet ro
mantic, dar și hotărire, încredere in 
viață. El știe că acele vremuri au 
apus pentru totdeauna. Un frate al 
său lucrează la mina unde a lucrai 
și tatăl lor, la Vatra Dornei. Este 
maistru for jar. Sora tui Radu, Ma- 
rioara, este și ea studentă. Tot la 
1.М.Р. In anul III mine. Iar Acatri- 
nei Mihai este soțul ei, coleg de an 
și de bancă. Mai multe rude ale lor 
lucrează și ele în ramura minietâ.

După cum se vede, în familia 
Vranău, minieritul are rădăcini a- 
dinci. Iar Radu vrea cu orice preț să 
urmeze tradiția familiei. Dar el vrea 
să meargă mai departe. Vrea să a- 
jungă inginer minier, ca și sora și 
cumnatul său.

Anul acesta, primul de studenție, 
este semnificativ pentru utemistul 
Vranău Radu. In ziua comunicării

Din darea de seamă a reieșit dă 
s-an obținut rezultate bune și în ce 
privește munca politico-educative 
desfășurată de organizația U.T.M. ii 
rîndurile tinerilor din cadrul secto
rului.

Utemiștii Maier Ioan, Boca Dumi
tru, Gușe Gheorghe, Dumitrescu Mir
cea, Goșa Victor și ceilalți partici
pant la discuții au scos în evidență 
faptul că rezultatele puteau fi mai 
frumoase dacă organizația de bază ar 
fi. acționat întotdeauna ca un tot unic,

Alegeri 
în organizațiile U. T. M.

dacă toți utemiștii ar fi participa1 
activ la munca de organizație.

Comitetul organizației de baza 
U.T.M. nu s-a preocupat in suficien
tă măsură de tinerii din brigăzile 
conduse de minerii Bozgan Nicolae. 
Guța Nicolae și Mihuț Pavel care 
execută uneori lucrări de slabă ca
litate. Nu s-au urmărit îndeaproape 
rezultatele obținute de tineri în în
trecerea socialistă, în scopul crește
rii numărului evidențiaților în între
cere din rîndul tinerilor. Organiza
ția U.T.M. nu i-a îndrumat pe toți 
tinerii să-și completeze studiile, șă 
urmeze cursurile de calificare și de 
ridicare з calificării. Aceste aspecte 
arj fost dezbătute în m a critic și au 
tocritîc de participants la disc'4'

Critici au fost aduse și membri 
lor postului utemist de control, care 
nu s-au achitat eu cinste de sarci 

rezultatelor la examenul de admite
re la l.M.P. împlinea 18 toamne. 
Bucuria ce l-a cuprins nu cunoștea 
margini. Reușise. Era student. Era 
și major totodată.

Peste citva timp va fi sărbătorit 
împreună cu alți colegi ai săi pen
tru frageda virstfl de 18 ani. Pe u- 
meri ii vor apăsa datorii mai mari 
detii pînă acum. Dar Radu este ho- 
tărît să le înfăptuiască pe toate cu 
succes. La 18 ani, în zilele noastre, 
nu cunoști opreliști.

Pasiunea lui Ra
du pentru minierii 
se împletește cu 
pasiunea pentru li
teratură, pentru 
poezie. In timpul 
liber se cufundă in 
creație. Și, se pare 
că se înțelege des
tul de bine cu... 
muza sa. Versurile 
lui sini străbătute 
de vigoare, de op
timism, de tinere
țe. Noul tresaltă 
sprințar in fiecare 
strofă. In ziarul 
nostru apar deseori 
versuri sub semnă
tura studentului 
Vranău Radu, apre
ciate de cititori.

Sărbătorirea majoratului îl găsește 
pe Radu in toiul pregătirilor pentru 
primo sesiune de examene universi
tare.

Aceasta este pe scurt biografia 
studentului Vranău Radu, un demn 
urmaș al tatălui, un viitor inginer 
minier, un poet amator talentat.

D. GHEONEA T. KARPATfAN

Se toarnă betonul la un nou pod pe șoseaua Gr iv adia — Banița 
aflată în modernizare. Anul acesta întreprinderea constructoare a exe
cutat pe traseul nou peste 10 km de șosea, mai multe poduri și podețe, 
ziduri de sprijin și șanțuri îneît există posibilitatea ca încă în iarna aceasta 
să se dea în circulație provizorie o bună parte din noul traseu.

nile ce le-au avut. Discuții vii s-au 
purtat și pe marginea activității edu
cative. Din dezbateri a reieșit că a- 
dunările generale ale organizației 
U.T.M. au fost uneori amînate și 
aceasta datorită faptului că nu au 
fost temeinic pregătite, că în dez
baterea acestora nu s-au pus de fie
care dată problemele cele mai arză
toare care au stat în fața organiza
ției U.T.M. Nu s-a acordat atenție 
suficientă organizării timpului liber 
al tinerilor; în această direcție nu 
s-a ținut întotdeauna seama de do
rințele și inițiativa tinerilor din sec
tor.

Paralel eu scoaterea în relief a 
acestor lipsuri, participanții la dis
cuții au făcut propuneri prețioase pri
vind munca de viitor. Cu multă căl
dură au fost primite de către tineri 
indicațiile date de tovarășul Vereș 
loan, secretarul organizației de 
partid din sector. în vederea îmbu
nătățirii muncii politico-educative în 
rîndul tineretului,

Hotărîrea adoptată de adunarea 
generală prevede măsuri importante 
pentru lichidarea lipsurilor, pentru 
ridicarea muncii organizației U.T.M. 
■ a nivelul sarcinilor. Este necesar ca 
toți utemiștii din sector, în frunte cu 
tovarășul Simina Aurel, noul secretar 
ales în adunarea generală, să trea
că de p₽ acum la organizarea înde
plinirii acestor botărlri. astfel ca 
aportul organizației U.T.M. la reali
zarea sarcinilor ce stau în fața co
lectivului sectorului de investiții în 
noul an 1965 să fie și mai substan
tial.

V. OROS

0 nouă expoziție a 
fotoamatorilor din Lupeni

In aceste zile, eînd decorul exte
rior și firul neastîmpărat al termo- 
metrului te îndeamnă să schimbi 
pardesiul cu paltonul, și în 
alcătuirea programului de după masă 
cauți ceva la „sală", observi că foto- 
amatorii din Lupeni au jucat un in
genios renghiu anotimpului.

La intrarea în 
sala de expoziție 
a clubului din lo
calitate te cuprin
de o adiere esti
vală. Cele mai 
noi lucrări ale amatorilor, expuse 
aici, contrastează cu exteriorul. Aici 
te simți în plină vară. Deci... farsa 
a reușit. Noua șarjă artistică a cer
cului foto iși anunță apariția pe afi
șele din oraș sub titlul: „Amintiri 
din concediu". Consulted afișul, te 
îndrepți spre adresa indicată cu gin 
dul că vei avea ocazia să vezi o 

cascadă de vederi care mai de care 
mai frumoase, се-ți vor evoca, poate, 
zilele plăcute ale concediului de vară 
Surpriza nu întîrzie să ți se arate. 
Sub acest titlu, care la prima ve
dere pace o temă carp „mult lucra
tă". amatorii au etalat lucrări ce 
radiază cu fidelitate frumusețile zi
lelor de concediu petrecute la mun 
te sau mare, dar în același timp, ne 
lîngă caracterul peisagist, ele poartă 
amprenta unei certe maturități artis
tice. Eliminarea oricărei tendințe de 
a reda frumusețile naturii sau secven
țele culese din zilele de concediu 
sub o formă mai mult sau mai pu
țin siropoasă, denotă că acest mic, 
dar perseverent colectiv pășește pe 
un drum bun în ceea ce privește 
însușirea unei cît mai înalte ținute 
artistice.

Actuala expoziție vine să îmbogă
țească palmaresul de pînă acum al

5 decembrieA

PROGRAMUL I. 7.45 Muzică u- 
șoară, 8,00 Sumarul presei, 8,06 
Melodii populare, 9,00 Muzică din 
operete, 9,30 Orchestre de muzică 
ușoară, 10,20 Muzică populară din 
țări socialiste, 11,30 Soliști romîni 
de operă, 12,03 Din cele mai cunos
cute melodii populare, 13,10 Muzică 
din opereta „Vînzătorul de păsări" 
de Zeller, 14,10 Muzică ușoară in
terpretata de Gică Petrescu, 15,00 
Duete din opera „Elixirul dragostei" 
de Donizetti, 16,10 Melodii populare,
16.30 Emisiune muzicală de la Mos
cova, 18,00 Almanah științific, 18,30 
Concert de seară — muzică distrac
tivă. 19,20 Pe teme internaționale,
19.30 Melodii populare îndrăgite de 
ascultători, 20,30 Muzică de dans,
21.30 Program de romanțe, 22,15 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,35 Uverturi la operete, 9,03 Cîn- 
tece și jocuri populare, 9,30 Roza 
Vînturilor (reluarea emisiunii din 1 
decembrie), 10,00 Muzică romînească 
de estradă. 11.03 Pagini din operele 
lui Massenet, 11,30 „Melodii ce stră
bat lumea" — program de muzică 
ușoară, 12,30 Duete din operete, 12,45 

fotoamatorilor din Lupeni. Cercetfnd 
cu atenție lucrările expuse și auto
rii lor, constați Cu satisfacție că pre
miul I la Expoziția pe țară a foto
grafiilor artistice, precum și premiile 
II și III la Expoziția de fotografii 
artistice organizată de ziarul „Scîn- 
teia“ sînt în mîini bune.

Intenția de a re
da noul, ineditul 
sub forme expresi
ve. este o caracte
ristică comună a 
exponatelor și tră

dează faptul că pentru cercul foto 
din Lupeni acest lucru constituie 
vertebra activității artistice de ama
tori.

îmbucurător este că, la această ex
poziție, pe lista autorilor au apărut 
nume noi. Acest lucru merită să fie 
reținut pentru că el confirmă stră
dania membrilor vechi ai cercului de 
a crește elemente tinere, talentate, 
care să ducă mai departe prestigiu! 
artistic al acestui harnic colectiv.

Notăm cu bucurie faptul că, pe 
lîngă lucrările dr. Bocșa Iosif. Tel- 
lmann Io6if, Zavada Emil, dr. Semsey 
Andor, „veterani" ai cercului, și-a« 
găsit loc lucrările lui Csatai Emil. 
Meteșan Florea și Timar Ioan, lu
crări ce atestă căutările neobosite 
din partea acestor începători în arfa 
fotografică în surprinderea și reda
rea noului din viața de toate zilele.

Iubitorii frumosului din Lupeni vi
zitează cu plăcere această nouă ex
poziție de fotografii artistice și î?i 
pun în mod justificat întrebarea : 
Pe cînd o confruntare la nivelul 

Văii Jiului pe această temă ? Clubu
rile din Petroșani, Petrila, Vutouo. 
Aninoasa și Uricani ce au de spus ?

Din înregistrările Măriei Tănase. 
13,25 Muzică ușoară, 14,30 Muzică 

•din opere, 15,05 Melodii din Banat.
16,30 Muzică din operete și comedii 
muzicale, 17,10 Cîntece și prelucrări 
de Nelu lonescu, 18,40 Muzică popu
lară din Columbia, 19,05 Muzică de 
dans de compozitori romini, 19,30 
Capodopere ale literaturii universale: 
Balade populare clasice romînești, 
20,00 Melodii populare cerute de as
cultători, 20,40 Canțonete interpre
tate de Joseph Schmidt, 21,15 Mu
zică de dans, 22,29 Mari eîntăreți 
de operă.

Cinematografe
5 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Drama ciocîrliei; REPUBLICA: Via
ță particulară; LONEA — MINE
RUL : Un om care nu există; CR1- 
V1DIA: Cîinele sălbatic Dingo; PA- 
ROȘEN1 : Povestea unei veri; LU- 
PENI - CULTURAL: lafriiyrători 
m ceață.



întrevedere G romîko-Rusk
NEW YORK 3 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

Andrei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, șeful 
delegației sovietice la cea de-a 19-a 
sesiune a Adunării Generate a 
©.N.U., și Dean Rusk, secretarul de

Convorbiri
R0MA 3 (Agerpres).
La Roma s-a anunțat oficial că 

pentru prima oară de la îmbolnăvi
rea președintelui Italiei, Segni, pri
mul ministru, Aldo Moro, a avut 
o scurtă întrevedere cu șeful statu
lui.

După cum arată agenția France

In legătură cu călătoria lui Wilson 
la Washington

LONDRA 3 (Agerpres).
Pe agenda activității diplomației 

occidentale, deosebit de încărcată în 
ajunul deschiderii sesiunii Consiliu
lui Ministeriat al N.A.T.O. de la Pa
ris, un loc deosebit îl ocupă vizita 
premierului britanic Harold Wilson 
la Washington la 7 și 8 decembrie, 
unde va. avea convorbiri cu preșe
dintele Johnson. Comentatorii poli
tici apreciază că întrevederile John- 
son-Wilson, ca de altfel mai toate 
recentele întrevederi dintre diferite 
oficialități occidentale, vor fi consa
crate îndeosebi problemelor referi
toare la crearea forțelor nucleare 
«nuitilateraile ale N.A.T.O.

Agenția France Presse relatează, 
în legătură cu vizita lui Wilson la 
Washington că el va fi însoțit de 
Patriek Gordon Walker, ministrul 
britanic al afacerilor externe, de 
Denis Heaiey, ministrul apărării, de 
lordul Mountbatten, șeful statului 
major general și de alți specialiști 
ta problemele apărării. In cercurile 
politiee se apreciază că, ta cadrul 
întrevederilor, Wilson va expune pre
ședintelui Johnson, poziția Angliei 
ta legătură cu proiectul american da

GIBRALTARUL

Оііиі de diiiDlie între Ш si Аввііа
PAR1S 3 (Agerpres).
Sab titlul „Ofensiva spaniolă îm

potriva Gibraltarului" ziarul „Com
bat" publică sub semnătura lui 
Georges Andersen un articol în care 
se spune, printre altele: „De mai 
bine de o lună presa spaniolă duce 
o campanie amplă împotriva Marei 
Britanii și a intențiilor guvernului 
laburist de a acorda Gibraltarului 
independența în cadrul Gommon- 
wealthului.

Desigur, diferendul nu datează de 
astăzi. Inceptad din 1963, comisia' 
O.N.U. însărcinată cu problemele 
decolonizării a fost sesizată de o 
plîngere a Madridului în legătură 
cu Gibraltarul. Guvernul Franco re
clamă lichidarea enclavei britanice 
in peninsula Iberică, în numele lup
tei și principiilor anticolonialiste.

In ochii experților britanici — și 
în privința aceasta laburiștii și con
servatorii stat de acord — Franco 
și miniștrii săi au depus plîngerea 
lor la O.N.U. din motive de politică 
internă. Problema Gibraltarului este 
menită să slujească la abaterea ne
mulțumirilor și efervescenței sociale 
care se observă în mai multe sectoa
re din Spania.

Referindu-se în continuare, la a- 
menințările spaniole de a recurge la 
acțiuni „concrete" de represalii ca 
blocarea “nbraltarului, tăierea ape
ductului care alimentează această 
bază și oprirea accesului celor zece 
mii de muncitori spanioli care trec 
zilnic linia de demarcație, „Combat" 
scrie :

„Asemenea măsuri constituie evi- 

stat al S.U.A., au avut miercuri o 
întrevedere, în cursul căreia a avut 
loc un schimb de păreri asupra pro
blemelor de interes reciproc și în
deosebi asupra problemelor legate 
de lucrările sesiunii Adunării Ge
nerale.

Segni-Moro
Presse, în cercurile politice se con
sideră că președintele Segni ar fi 
comunicat primului ministru italian 
intenția sa de a demisiona din mo
tive de sănătate. După cum se știe, 
funcțiile președintelui stat exercitate 
în prezent de către Cesare Merza- 
gora, președintele Senatului italian.

creare a F.N.M. precum și contra
propunerile britanice la această for
ță. Vor fi examinate, după cîte se 
crede, relațiile dintre cele două țări 
și alte probleme internaționale. In
tr-o declarație făcută miercuri la 
Londra, premierul britanic a arătat 
că se va folosi de vizita sa în S.U.A. 
pentru a exprima președintelui John
son mulțumiri pentru ajutorul acor
dat Marii Britanii în vederea lichi
dării dificultăților financiare prin 
care trece Anglia.

De la Washington, Harold Wilson 
va pleca la New York, unde va a- 
vea întrevederi cu secretarul gene
rat al O.N.U. U Thant.

In Bundestagul vest-german

Dezbateri aprinse privind 
„raționalizarea industriei cărbunelui
BONN‘3 (Agerpres).
In Bundestagul vest-german au a- 

vut loc miercuri dezbateri aprinse 
în legătură cu aplicarea legii pri
vind „raționalizarea industriei căr
bunelui". Potrivit a,cestei legi, in 
R. F. Germană urmează să fie în

dent o armă eu două tăișuri. Intru- 
cît aproape 80 000 de cetățeni spa
nioli își cîștigă existența datorită 
livrărilor și serviciilor făcute Gibral- 
tarului și cum traficul turiștilor care 
vizitează și părăsesc Gibraltarul 
contribuie esențial la viața econo
mică a regiunilor înconjurătoare, 
orice fel de „stare de asediu" ar a- 
duce mai mari prejudicii spaniolilor 
decît englezilor".

TURKU. In Străvechiul oraș fin
landez Turku a fost dezvelită o pla
că comemorativă închinată lui Vla
dimir Ilici Lenin. Placa a fost fixată 
pe zidul unei vechi clădiri a orașu
lui. acolo unde strada Aura se ter
mină in fața clădirii Muzeului de 
artă. V. I. Lenin a sosit la Turku 
intr-o noapte de decembrie a lui 
1907, pentru a se salva de copoii 
țariști și, de aici, prin hotărtrea 
centrului bolșevic să conducă lupta 
proletariatului rus, din afara Rusiei.

ALGER. Ministerul Agriculturii și 
Reformei Agrare al Algeriei a dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că în prezent sectorul coope
ratist din agricultura țării furnizea
ză 65 la sută din producția agricolă 
globală.

LONDRA. Intr-un anuar al Socie
tății de navigație „Elyods Register 
Book", dat publicității la Londra, se 
arată că și in anul 1964 tonajul flo
tei comerciale engleze a scăzut sim
țitor. Potrivit datelor prezentate de

„Sonda«2“ 
își continuă zborul
M0SGOVA 0 (Agerpres).
Stafia ' automată „Sonda-2" își con

tinuă zborul, Pînă în prezent legă
turile cu stația au fost stabilite de> 
patru ori. S-au recepționat date re
feritoare la traiectoria de zbor a 
stației, Ia funcționarea sistemelor de 
bard și informații științifice. Legă
turile prin .radio cu stația stat sta
bile. Sistemul de bord de dirijare 
stafiei automate „Sonda-2“ execută 
ta mod precis radiocomenzite de pe 
pămtat.

Ea 2 decembrie oca 22,00 (ora. 
Moscovei), stația s-a aflat la o dis
tanță de 710000 km de la Pămtat 
deasupra punctului suprafeței teres
tre avîrtd coordonatele 128 grade 
longitudine estică și 5 grade latitu
dine sudică.

In continuare , legăturile cu stația 
automată „Sonda-2“ vor Я stabilite 
conform programului.

A Vfll-a aniversare a debarcării 
în provincia Oriente

HAVANA 3 (Agerpres).
Poporul cubanez a sărbătorit cea 

de-a VIII-a aniversare a debarcării 
în. provincia Oriente a unui detașa
ment de revoluționari în frunte ca 
Fidel Castro. Lupta patrioților cu
banezi a dus la zdrobirea dictaturii 
lui Batista și Ia eliberarea țării.

Cu acest prilej la Havana a fost 
deschis orășelul universitar. La des
chiderea acestuia a rostit o cuvîn- 
tare Fidel Castro, prim-secretar al 
conducerii naționale al Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste și prim- 
ministru aii Cubei.

chise în .'anii Următori aprdxitaâtiv 
4Ѳ mine de cărbune, cei aproape 
60 000 de mineri care lucrează în 
aceste mine fiind în pericolul de a fi 
concediați.

Dezbaterile din Bundestag au con
stituit, după părerea agențiilor de 
presă, o dovadă că nici partidele 
dfa coaliția guvernamentală, nici 
Partidul social-democrat nu inten
ționează să ia pe viitor vreo măsură 
concretă pentru a împiedica închi
derea minelor pentru care concer
nele primesc zeci de milioane de 
mărci drept compensații.

Parlamentul vest-german a adop
tat, cu majoritate de voturi (au vo
tat pentru deputății U.C.D.-U.C.S. și 
Partidul liber-democrat) g hotărîre 
conținînd o serie de recomandări a- 
dresate guvernului în problema si
tuației de pe piața energetică a țării.

ieurt
anuar, în cursul anului curent tona
jul flotei comerciale engleze a scă
zut cu 75000 tone.

WASHINGTON. La Washington, 
pe malul rîului Potomac, a. avut loc 
miercuri ceremonia începerii con
strucției „Centrului Kennedy pentru 
artă dramatică și lirică". El va cu
prinde un ansamblu de săli de tea
tru ,și de concerte.

Cu prilejul începerii lucrărilor de 
construcție, președintele S.U.A., Lyn
don Johnson, a rostit o ouvtatare.

BAMAKO. La invitația președin
telui Modibo Reita, Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. Coreene, 
a sosit la 2 decembrie la Bamako, 
pentru o vizită In Republica Moli.

NEW YORK. In legătură cu cere
rea nt grup de 16 țări membre

Răsculații congolezi
își întăresc pozițiile

STANLEYVILLE 3 (Agerpres).
Informațiile din Leopoldville și 

mărturiile celor veniți de acolo con
firmă părerea că situația militară 
din -Congo se prezintă, după cum 
remarcă agenția France Presse, „în- 
tr-o lumină puțin favorabilă guver
nului ini Chombe". Răsculații con
golezi își retatăresc pozițiile în Stan
leyville și ta alte centre din nordul 
țării. Potrivit agenției Associated 
Press, atît ta porțiunea orașului 
Stanleyville, situată pe malul sting 
al fluviului Congo, cit și în restul 
orașului, răsculații au recîștigat po
ziții însemnate. Guvernul de ia Leo
poldville. a trimis noi efective mili
tare la Stanleyville și Kindu. Cu 
toate acestea, numeroși ofițeri din 
armata guvernamentală, precum și 
mercenari, își exprimă părerea că 
„este posibilă reocuparea localității 
Kindu" de către răsctdați.

La Stanleyville, în sectoarele a- 
flate tacă sub controlul trupelor lui 
Chombe, continuă reprimarea popu
lației congoleze. Ѳ situație dificilă 
s-a creat la Stanleyville în urma iz
bucnirii epidemiei de febră tifoidă,

O declarație 
a președintelui Makarios

NICOSIA 3 (Agerpres).
In urma știrilor apărute în presa 

cipriotă, potrivit cărora ar fi fost or
ganizat un complot pentru răstur
narea guvernului cipriot grec, pre
ședintele Makarios a făcut o decla
rație în care, printre altele a spus : 
,,E<’ am descoperit cu regret că pa
ralel ou armata regulată și eu Or
ganizațiile de stat în Cipru s-au sta
bilit de cîtva timp, sub diverse nu
me, grupuri înarmate sau neînar- 
mate".

Președintele a adăugat că o orga
nizație sub numele de „Philîki Ete- 
ria“ (Societatea prietenilor) tipăreș
te și distribuie în mod clandestin

VENEZUELA

Ciocniri între trupele guvernamental^ 
și partizani

CARACAS 3 (Agerpres).
Guvernul Venezuelei a trimis în 

regiunile din vestul țării mari uni
tăți militare pentru a lichida mișca
rea de partizani din statele Lara, 
Portughesa și Falcon. In localitatea 
Acuarigo a avut loc o ciocnire în
tre trupele guvernamentale și parti
zani. Potrivit relatărilor presei, tru
pele se deplasează cu mare greu
tate deoarece numeroase drumuri 
sînt minate de partizani.

Drept răspuns la măsurile guver
nului, partizanii din regiunile de est 
ale țării au întreprins o serie de o

ale O.N.U., privind convocarea de 
urgență a Consiliului de Securitate 
pentru discutarea problemei congo
leze, la Națiunile Unite s-a anunțat 
miercuri că ședința Consiliului de 
Securitate nu va avea loc mai de
vreme de luni. Hotărârea a fost luată 
c-a urmare a cererii Belgiei de „a i 
se da posibilitatea ministrului de ex
terne Paul Henri Spaak să sosească 
la New York".

ROMA. La 2 decembrie, anunță 
agenția Associated Press, la invita
ția guvernului italian, in portul Nea- 
poli a sosit submarinul atomic ame
rican „Savannah".

Submarinul va rămîne in portul 
italian timp de șase zile, în care 
timp va fi vizitat de oameni ae ști
ință, ingineri și tehnicieni navali.

SEUL. După cum relatează pos
tul de radio Seul, în prezent popu
lația Coreei de sud este de 24 989 241 
persoane. 

care, după cum relevă agențiile ame
ricane de presă este, de asemenea, 
un rezultat al masacrelor comise de 
ostașii chombiști. Pe străzi și ta di
verse clădiri zac încă cadavre din 
cauza cărora a izbucnit epidemia.

Trimisul France Presse-utai descrie 
înaintarea trupelor guvernamentale 
și mercenarilor ta regiunile de nord 
pentru a-i elibera pe așa-zișii osta- 
teci europeni ca o „operațiune ine
ficace". Abia este etiberai an oraș 
sau un sat că imediat acestea ad 
din nou ta mîinile răscuiațikr. A . ; 
ralul soldațiior dwi onitățite guver
namentale ее operează ta această 
regiune este foarte scăzut. Mtdți 
dintre ei fac parte din triburile ce 
trăiesc ta această parte a țării de 
unde reticența lor de a reprima 
populația oare este ta întregime de 
partea răsctdațtior. De fapt, a- 
genția France Presse, „'/^eaga 
populație din nordul și ta oerd-es- 
tul țării este răsculată". întregul a- 
parat administrativ al lui Chombe 
din această regiune a fost înlăturat 
de către populație.

manifeste, recrutează anumite per
soane din rîndul membrilor demobili
zați ai gărzii naționale, și din rîn- 
dul-tineretului pe care îi antrenează 
în mimarea armelor. El a făcut apel 
la elevi de a nu se lăsa antrenați 
de aceste grupuri ilegale stabilite 
în diferite regiuni ale insulei,

Makarios a avertizat că „guvernul 
cipriot este hofărît să ta măsuri ca 
scopul de a face față acestei situații 
intolerabile. Constituirea organizați' 
Hor secrete este inadmisibilă. Ea 
este interzisă cu strictețe pentru că 
aduce daune națiunii. Membru unor 
astfel de organizații vor fi pedepsiți 
ta mod sever". ■* -

perațiuni îndrăznețe. Ei au atacai^f 
localitate? Cariti din statul Mona- 
gas, unde au pus stăpînire pe ca
zărmile gărzii naționale, poștă și 
telegraf. După ce au capturat can
tități importante de armament, parti
zanii s-au retras în munți. Intr-un 
alt stat din estul țării, Sucre, un de
tașament de partizani a cucerit lo
calitatea Jaguaripo. ,

Operațiunea 
„el retornor“ a eșuai
RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres).
După o ședere de 19 ore și 30 

minute pe aeroportul internațional 
El Galeao din Rio de Janeiro, „fos
tul președinte al Argentinei. Juan 
Peron, a fost reîmbarcat pe bordul 
aceluiași avion al companiei spa
niole „Iberia" care l-a adus de la 
Madrid și trimis^spre capitala Spa
niei". Astfel a luat sfîrșit operația- 
nea „El retornor" („întoarcerea") 
organizată de Peron împreună cu un 
grup de fruntași peroniști. încerca
rea fostului președinte de a se îna
poia în Argentina a fost stopată la 
Rio de Janeiro. Guvernul brazilian, 
acționînd în baza unei cereri a au
torităților argentiniene. a refuzat să 
permită lui Peron să-și continuie 
drumul spre Paraguay unde avea in
tenția să rămtaă în așteptarea posi
bilității de a reveni la Buenos Aires. 
Intr-un comunicat al Ministerului 
brazilian al Afacerilor Externe se 
subliniază că această măsură a fost 
luată „în spiritul profundei colabo
rări care există între guvernele Bra
ziliei și Argentinei".
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