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Mozaicarii
ț^joborim de la înălțimea etaja- 

lui oi 8-lea, din apartament 
în apartament, prin blocul D 10 de 
la

, cu
lor
ză

Vtdcon. încă nu se poate vorbi 
precizie despre calitatea finisaje- 
din bloc. Deocamdată se lucrea- 
la toate etajele Intr-un ritm care 

amintește de zilele premergătoare
predării unui obiectiv. De un lucru 
însă poți să-ți dai bine seama: ca
litatea mozaicurilor. îmbinare armo
nioasă de linii și culori cu tuciu de 
oglindă (acolo unde a fost făcută 
curățenia) ele vorbesc despre stră
dania pe care au depus-o aid oame
nii pentru a lăsa în urma lor un lu
cru care să placă și să dureze. Mai 
departe, în blocurile E 4 și E 5 a- 
ceeași notă. Cine a lucrat căci 7

— Căutați-i pe „eroi" Га punctul 
fțermic nr 1 — ne spune maistrul 
Sttakovici Carol. Să știți că merită 
să scrieți despre ei.

Mozaicarii din brigada lui Diaco
nu Gheorghe execută toate mozaicu
rile de pe șantier. Aici, la punctat 
termic nr 1, i-am găsit pe toți ta
crirul. Și cum lucrează l Deși căci la 
punctul termic pardoselile nu consti
tuie un element predominant, oame
nii lucrează cu otita meticulozitate 
de parcă ar fi vorba de holul unui 
cinematograf.

: — Nu ne permitem să mi fim exi
geați cu noi — ne spune Diaconu 
Nicolae 1 care ține locul șefului de 
brigadă pe timpul cît se află in corp-, 
cediu. p

De altfel, in exigența față de ei, 
chiar și în lucrările cele mai neîn
semnate, stă secretul calității bune. 
Lucrările pe care le execută pe 
șantier — Diaconu Gheorghe, Dia
conu Nicolae I, Diaconu Nicolae II, 
(aproape o familie), Curmătureanu 
Alexandru, Usturoi Constantin, Tucal 
Ioan și toți ceilalți din brigada mo
zaicarilor poartă ca o confirmare 
pecetea stăruinței pentru frumos și 
trainic.
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Pe una din galeriile de coastă ale minei ѵсйсая.
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6 decembrie 

1964

GărbaBe cocsificabil peste plan
In luna -trecută,, minerii de la Ійі- 

peni au .livrat centrelor siderurgice 
din țarăocantitate de 3 403 tone de 
cărbune : cocsificabil peste prevederile 
planului.’

Pe graficul de întrecere al exploa
tării: au fost înscrise și în luna a- 
ceasta noi cifre care oglindesc roa
dele muncii mmerflar de aici. In pe
rioada f— 5 decembrie din abatajele 
minei au fost extrase încă 819 tone

df>Seri

recenzia 
„Invățăto- 

de Ș".rban Ne- 
i care vor 

distracti-

pot să 
la o- 
seară

va a-

la

mi-
pă- 
Se 
lor

di !
coliviei.

Un

de cărbune cocsificabil peste plan. 
Gele mai mari realizări le-au dobîn- 
<fit colectivele sectoarelor III și IV 
В care au dat 762 și, respectiv, 712 
tone de cărbune în plus. Din abata
jele în care lucrează brigăzile fronta- 
liștilor Petre Constantin, Ghioancă 
Sabin și Ghioancă Ioan an fost 
trimise la ziuă între 180—320 tone 
de cărbune peste plan. I

Fapt pafin obișnuit
Șeful de brigadă Schneider Fraocisc a fost așteptat ieri, 

îa ieșirea din mină, de un grup de mineri care l-au felicitai 
călduros pentru -un fapt puțin obișnuit; Schneider Francisc 
г împlini: un decenii: de cînd lucrează eu brigada sa în ace
lași sector ai minei Aninoasa. Brigada lui a terminat cu 10 
zile înainte de termen săparea unui suitor care permite des
chiderea unui nou toc de muncă în subteran. Este demn de 
reținut că brigada lui Schneider a extras pînă ieri peste sar- 
oinite planului anual zî 3000 tone de cărbune.

Seară 
<le odihnă
După o săptămînă 

muncă, cetățenii 
tineri și vîrstriici din 
orașul Lupeni 
participe azi, 
rele 19, la o 
de odihnă, ce 
vea ioc la clubul sin
dicatelor. Aici biblio
tecara Racz Aurelia 
va expune 
romanului 
Fii" L_ " 
dricu, după 
urma jocuri 
ve șî dans.

Asemenea 
odihnă au de asemeni 
loc și în alte locali
tăți din bazinul car
bonifer alT Văii Jiu-

Pentru sezonul rece
Ieri, magazinul de confecții nr 5 

dm orașul Petroșani a pus în vîn- 
zare noi mărfuri — paltoane de iar
nă pentru femei, mantouri îmblăni
te (cu fir înspicat), precum și un 
larg sortiment de rochii confecțio
nate din mătase și diftin.

Tot ieri au fost puse în vînzare 
noi mărfuri la magazinele foto-sport, 
la merceriile din 
și Lupeni.

Petroșani, Vulcan

Intreceri
Azi, între orele 

in localitățile Lupeni, Vulcan, Ani- 
noasa și Petrila continuă întrecerile 
spottive în t.adru! Sp'artachiadei de 
iarnă a 
eiațiitor sportive din localități, 
ajutorul comitetelor orășenești U.T.M., 
în sălile de sport și la cluburile sin
dicatelor se vor desfășura întreceri 
la șah, tenis de masă, trîntă, haltere

sportive
9 și 10 dimineața

tineretului. Prki gîija aso-
€U

Ir preajma încheierii primului trimeslru 
al anului școlar

Puține zile ne mai despart pînă 
la data cînd. se va face bilanțul roa
delor muncii instructiv-educative des
fășurate pe primul trimestru al anu
lui școlar. In intervalul de timp ră
mas, elevii, colectivele didactice, pă
rinții urmăresc același scop: înche
ierea <u rezultate' cît mai bune a 
primei etape din anul școlar 1964— 
1905.

In majoritatea școlilor din Valea 
Jiului atenția colectivelor pedagogice, 
îndrumate necontenit de organizațiile 
de bază, este îndreptată. îndeosebi, a- 

supra îmbunătăți
rii calității lecți
ilor, verificarea 
cunoștințelor etc. 
Pentru ca activi
tatea instructiv- 
educativă să înregistreze rezultate cît 
mai bune, conducerile școlilor gene
rale de 8 ani nr. 2 și 3 din Lupeni, 
conducerile școlilor medii din Petro
șani, Lonea și alte localități , au 
analizat situația'la învățătură'a ele
vilor, la principalele -obîecțe, dînd 
indicațiile necesare, acolo unde s-a 
simțit nevoia.

E cunoscut de către - fiecare cadru 
didactic, deosebita însemnătate pe 
care o au lecțiile de recapitulare. Re
capitularea sistematică a cunoștințe
lor, constituie un uu prilej de cla
rificare a acelor probleme câte na 
au fost suficient de bine înțelese de 
elevi. Profesorii școlilor generate de 
8 ani nr 1, 2, 4 și 5 din Petroșani, 

nr 1 din Petrila ’ au înțeles, că de

predate de la

trebui acordată 
rămas în urmă

material didactic variat, profesorii a- 
cestor școli caută să cimenteze cît mai 
temeinic cunoștințele 
începutul anului.

O mare atenție va 
acelor elevi, care au
la învățătură. La sprijinirea unor ast
fel de școlari este bine să se antre
neze întregul colectiv didactic. La 
Școala generală de 8 ani nr 3 din 
Lupeni, de pildă, acțiunea de înlă
turare a deficiențelor din 
elevilor nu a fost lăsată 
seama orelor de

pregătirea 
numai pe 
La ăceas- 
au fost a*

La ordinea zilei

meditații, 
tă muncă 
trași și părinții e- 
levilor care sînt în 
permanență infor
mați asupra situa
ției la 
Părinții sînt îndru-

învățătură

412 metri adîncime

mun- 
spre 

Ajun
se a- 
altul.

din 
ziuă 

ale

• Drumul spre abataj & 1 000 de muncitori într-un 
schimb ф In luptă cu stratul de Cărbune ф Spre 

uzinele patriei
După pontaful de dimineață, 

cttorii din schimbul 1 pleacă 
puțul centru ăl minei Petrila. 
gînd la gura puțului oamenii 
șează în ordine, unul după
Colivia cu patru etaje sosește 
adincuri cu viteză aducînd la 
ultimele vagonete de cărbune 
schimbului de noapte.

Pe măsură ce vagonetele ies 
fiecare compartiment al
grupuri de mineri le iau locul, 
semnal și colivia coboară cu un etaj. 
Cei care du ținut să fie primii la 
puț așteaptă acum în întuneric pînă 
ce și restul compartimentelor de 
deasupra lor se umple cu oameni. 
Din nou un sunet de clopot și coli
via coboară în adincuri. Distanța de 
la gura puțului și pînă la orizontul 
de bază este parcursă în 42 de se
cunde. Cu cîteva clipe înainte de. a 
ajunge, colivia își micșorează viteza 
și se oprește în dreptul galeriei de 
la orizontul XII, invadată de lumina 
becurilor fluorescente. Bălăbănind 
lămpile în. dreptul genunchilor, 
nerii ies pe rind din colivie și 
șese în galeria feeric luminată, 
îndreaptă cu toții spre locurile 
de muncă.

Aici, în ădîncurile minei Petrila, 
coboară in fiecare schimb : peste 
1000 de muncitori. Ei se întrec cu 
pasiune pentru a da patriei cantități 
sporție de cărbune pește prevederile 
planului. In abatajul nr 9 veșt de pe 
stratul 3 se luptă cu ădîncurile bri
gada comunistului Cișlaru loan. Șe
ful brigăzii e un miner priceput, un 
ord trecut prin multe greutăți. A în
vins multe obstacole ale lumii sub- 
păinintene. Qritit a fost insă de greu.

in brigadă s-a găsit un om care să 
țină piept greutăților, să înflăcăre
ze prin exemplul său pe cei din ju
rul său. Acesta e membrul de partid 
Cișlaru loan, miner din noua gene
rație. Azi brigada pe care o condu
ce se numără printre cele mai vred
nice din sectorul III al minei 
trila, din întreaga 
începutul fiecărui 
de abataj mînuite 
de minerii Rotaru ~
Ioan, Rus Mihai sau Cirstea Dumi
tru: pțicăne neîntrerupt, pătrunzînd a- 
dlnc în stratul de cărbune. Sub po
vara bulgărilor de cărbune, lanțurile 
se întind trosnind și crațerul trans
portă necontenit rodul muncii mi
nerilor. -

Aplicînd cu rezultate bune iniția
tiva „două timpuri pe schimb și a- 
ripă de abataj cameră", minerii lui 
Cișlaru au realizat 
ze de avansare de 
iar productivitatea 
aproape 9 tone de 
Rod al creșterii productivității mun
cii sînt cele 5300 tone cărbune date 
peste plan: Brigada lui Cișlaru din 
care fac parte și ajutorii de mineri 
Cadarcea Valerian, Beraru Onoră, 
Geambău Cirstea, vagonetarul Tala- 
bă Nicolae și alții e fruntașă in în
trecerea socialistă.

Și ca această brigadă mai sînt 
încă multe la mina Petrila. La fron
tul de lucru al brigăzii lui Stan 
Constantin din sectorul 1 te intîm- 
pină la tot pasul ordinea și discipli-

Pe- 
exploatare. De la 
schimb, ciocanele 
de șeful brigăzii, 
Gheorghe, loniță

In acest 
pînă la 

obținută 
cărbune.

an vite- 
210 ml, 
a atins 
pe post.

Z. ȘUȘTAC

țCofttinuare in pagi 3-a)

felul cum se orga
nizează orele de 
recapitulare, de
pind, în mare mă
sură, rezultatele 
obținute la sfirșl- 
tul trimestrului. 
Folosind . scheme,

a copiilor lor, 
mâți, de către învățători și profesori, 
asupra procedeelor care trebuie folo
site, spre a-și controla și ajuta co
piii la învățătură.

O problemă serioasă care se ridică 
în preajma. încheierii trimestrului pri
vește modul cum sînt, apreciate răs
punsurile elevilor. Majoritatea cadre
lor didactice dovedesc un înalt simț 
de răspundere în folosirea notei drept 
stimulent în activitatea de însușire 
a cunoștințelor de către elevi. Totuși, 
pe alocuri, se mai observă unele ano
malii. De aceea, 
au datoria să 
sînt apreciate 
să urmărească 
sînt ascultați
în catalog reprezintă, intr-adevăr, o- 
glînda cunoștințelor lor.

Dat fiind că fiecare oră din aceste 
zile este deosebit de prețioasă, este 
necesar ca activitatea școlară %ă fie 
astfel organizată încît să se desfă-

directorii școlilor 
controleze felul cum” 
răspunsurile elevilor, 
în ce măsură aceștia 
și dacă nota trecută

(Continuare in pas. 3-a)

VIGFUL PiCULUf

Discutăm ia sectorul II al minei Lonea cu secretarul 
' organizației de bază de partid, tovarășul Popovici. Vor

bim de- oameni, de fapte din munca colectivului. Deo
dată, în biroul sectorului își face apariția maistrul 
minier principal Sferlea, urmat de un om între două 

’’ vîrste.
-—Tovarăși, se adresează celor de față maistrul 

principal Sferlea, vă aduc la cunoștință o abatere.. Fă- 
. cînd un semn spre-Dușcaș Vaier, omul cu care intrase 

în birou,-maistrul se porni cu vădită indignare în glas: 
In ultimele zile a făcut mai multe abateri; a lipsit ieri 
nemotivat de la șut. Nu execută dispozițiile. S-a plîns 
și șeful de schimb, Furdui, de el^.La fel și oamenii 
djn brigadă sînt nemulțumiți de tovarășul Dușcaș. 
Spun că e bun de gură ca un avocat dar la treabă... 
e printre ultimii. Fluieră pe galerii, în abataj cîntă 
iar cînd îl avertizez mă amenință. Cu asemenea oa
meni nu mai pot lucra și vă rog să luați măsuri.

Priviri pline de reproș se îndreptară spre Dușcaș. 
Dar el afișa o figură de parcă nu despre comportarea 
lui era vorba. Puțin îi păsa ce credeau -în acea clipă 
despre el secretarul de partid, adjunctul inginerului 
șef, locțiitorul șefului de sector — care erau de fața. 
Dușcaș stătea rezemat de sobă, trăgea alene dintr-o 
țigara și. zîmbea ca un om totalmente nevinovat. In
tr-adevăr, un caz rar în sector 1 Dar un caz tolerat 
după cîte se vede. Am aflat că Dușcaș nu este la prima 
abatere. In iunie a fost găsit dormind în mină, atît de 
adînc și liniștit încît maistrul i-a putut lua lampa fără 
ca să simtă ceva.

Nu este vorba deci de un caz nou de indisciplină 
în sectorul II Lonea, ci de unul care se repetă. Pro
babil că Dușcaș este din aceia care știind că are 12 ani. 
vechime în subteran și calificare de ajutor miner își 
poate permite orice. Este caztfl să fie trezit la realitate.

i FR. VETR0
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2 STEAGUL ROȘU

Arta populara în Romînia

UN GUST AMARUI
dEr li vrut s-o cheme lltapol să-i 

spună că a avut dreptate și 
că cedează in țața logicei ei, dar nu 
se simțea in stare să facă pentru 
asta nici un gest. Nici măcar acel 
semn cu mina care pentru tontă lu
mea înseamnă „vino înapoi", fl țin
tuiți In toc an fel de inerție care de 
data asta — simțea — scăpase de 
sub controlul tui. Iși susținuse punc
tul de vedere intr-un fel în care se 
intficuse pe sine, deși logică ei tl 
forța să-și recunoască lipsa de ar
gumente. La uzină era cunoscut ca 
un om intransigent cu el și cu alții, 
un om care nu lasă „dintr-ăle lui". 
Iși făâuse din astă o deviză. Și ptrui 
acum nu-i păruse tău. Se bucufd de 
știmă printre cei din brigada sa, 
deși era mai tlnăr decit mulți din
tre ei. De dala asta însă, ceva îi 
spunea că greșise șt că greșeala o 
să-l coste

Pe Nora o iubea. O iubea fiindcă 
era o ftuă fără capricii, cu principii 
sănătoase de viață. Se cunoșteau de 
aproape șase tuni. La început 6 pri
vise cu neîncredere. Nu-i plăcea că 
fata îl contrazicea cu argumente 
sigure și fără menajamente. Mai 
apoi începuse să Simtă t?d lui ii lip- 
atfte modul sănătos în care ea ve

„Vara oltenilor"

s-au bucurat de

Tînărul proza
tor Dumitru Radu 
Popescu з-а fă
cut cunoscut citi
torilor prin nume
roasele nuvela și 
schițe publicate în 
revistele literare, 
iar apoi prin volu
mele „Zilele săp- 
tătnînii" și „Umbre
la de soare11, care 

o primire deosebit 
de călduroasă din partea criticii și 
publicului cititor.

Aceste volume de schite și nuvele 
trezesc și susțin interesul prin ca
pacitatea autorului de a lumina pe
rioadele de răspîntie ale dezvoltării 
oamenilor, prin problematica și tipo
logia diversă.

Romanul „Vara oltenilor11 urmăreș
te acele împrejurări de viață sub in
fluența- cărora oamenii trec prin mari 
prefaceri sufletești, depășind deprin
deri Vechi, înțeleglnd care e dreptul 
si rostul lor în societate. Tocmai în 
aceasta constă specificitatea romanu
lui : dezbaterea cu acuitate a proble
melor etice caracteristice satului con
temporan.

Toate firele conflictului converg 
Către Vică, președintele unei gospo- 
dirii agricole colective dintr-un sat 

dea lucrurile. Și pe urmă... pe urma 
venise și acel „ceva." care i se ІП- 
amplă in mod (trese fiecărui tfttăr 
De atunci sentimentele lor nu veni
seră în contradicție niciodată. Mai 
îirziu îi cunoscuse și pe tatăl ei. 
Nora Пи avea mamă. Bătrlnul oscila 
ț&șfte adesea intri sentimente dlftife

cele mai contradictorii și asta nu-i 
plăcea lui. Nu ințtlegeo grifa de 
mamă pe care Nora i-o purta bătri- 
nului, dar asta nu-l deranjase pirtâ 
acum. Adevărul era Că bătrlnul avea 
nedoie de grija aceasta. Viața dezor
donată și singuratică pe care o du
sese de cină Iși pierduse soția iși 
pusese amprenta asupra sd. Actittt o 
săptâmină. Radu îi pusese Notei 
mai serios problema unei legături 
di viață.

— Dar bătrlnul? fuseseră pri
mele ei. cuvinte după ce învinsese e- 
moția momentului. Ce vom. face cu 
tata? ii vom lua ia nai, nu-i așa 
Radule? Tată, așa cum e el, are ne
voie de noi.

Răspunsul Itii o descumpănite.

din Oltenia, a cărui forță morală și 
personalitate atrag spre el oameni' 
cu ffămînțârile, cu problemele lor de 
viață.

Autorul știe să-și conducă eroii, 
conflictele, firul acțiunii principale, 
împletit cu țesătură măruntelor pro
bleme colaterale, âducînd totul in
tr-un făgaș larg, bogat în fapte ?i 
semnificații. □. R. Popescu se dove
dește aatfel un analist fin și, deopo
trivă, un fnîhuitor al epicului vigu
ros, manifeștînd o atracție particulară 
pentru eroii interesați și pentru si
tuațiile neoomune.

Așadar, tînărul prozator e un Scri
itor de conținut, de substanță, care 
are de comunicat idei despre oameni 
și Viață. Preocuparea constantă a 
scriitorului este aceea de a analiza 
modul în care oamenii înțeleg lucru
rile esențiale, se descoperă pe el 
Înșiși, descoperind lumea. Victoria 
noului asupra vechiului nu se reali
zează ușor, ci printr-o luptă reală 
și dificilă. Viziunea asupra lumii este 
la D.R. Popescu aceea a unui poet 
cu o subtilă percepție a Concretului.

„Vara Oltenilor1* este apreciată ca 
una dintre creațiile valoroase închi
nate satului romîneăc contemporan.

Romanul are o prezentare grafică 
atrăgătoare, lucrată Intr-o linie mo
dernă.

„Bătrinul va sta și mai departe așa 
cum a Stal clnd tu n-ni fost acasă". 
Zadarnic încercase sâ-l facă să în
țeleagă eă tatăl ei e un om stub ca
re are nevoie tie sprijin itibrtU. ed să 
nu cadă iarăși pradă vieților de care 
abia reușise să-l dezbare. Că dra
gostea lor nu va avea decit de clș- 
tigat de pe urma afecțiunii cit care 
ll vor înconjura ei.

încercările el st loviseră de deci- 
tîa lui categorică. „Vom veghea de 
departe asupra bitrînului E mai 
bine așa".

In sinea lui însă ll stăplnea gîn- 
dul să-l aducă în casă pe bătrîn, a- 
ceasta ca o favours pe iert Of fi fă
cut-o de drăguț ei. Nora nu împăr
tășise argumentele lui și el nu-fi 
mai spusese glndul piftii le capăt. 
Nu se Ințeleseseră. Sau mai bine tis 
N ntt voise s-o înțeleagă pe ea. Și 
acum o urmărea cu privirea cum se 
depărta pe alele, mai mult fugind, 
ca o căprioară rănită, ll învinsese 
egoismul din el, Clteva clipe fuseseră 
de ajuns ca să-l facă să-și dea sea
nța că trebuie să fie mal înțelegător 
tu sentimentele oamenilor. Acum 
stătea țintuit intr-un toc șl nu putea 
să-și învingă inerția, să fană un 
gest prin care s-o cheme înapoi.

Și pentru prima dată îi păru rău 
că „nu lăsase dintr-ele lui".

I. C10CLE1

PAȘII MEI 
îmi aScult pașii 
și simt că sunetul lor 
e gama multicoloră 
a vastei cunoașteri. 
Simțind înrudirea 
din mine cu timpul, 
ei lac ca din viață 
вЗ crească lumină ; 
căci timpul lufhitte, 
înțelegerea clară. 
Se cer laolălfâ 
in omul de azi.
Căci pașii m-au dus 
să cunosc viitorul, 
să sorb din izvoru-i 
eu susur etzind.

CONSTRUCȚIE
Disting în sunetul 

construcției 
momente de forfotă 
cuplete armonic, 
cuprind intre ziduri 
o parte din spațiu. 
Și parcă, prin sunet 
se aud o mulțime 
de voci pămintoase 
ți voci de metale, 
ca par bucuroase 
că mîine vor prinde 
In spațiul din ele 
0 parte din viața 
fluidă și plină, 
o parte din visurile noastre 
da oamenL

RADU VftANAU 
student I.M.P.

0t curînd ■ apărut îfl librării al 
tainul „Arta populară In Romînia11. 
Albumul prezintă cititorului, în ima

bilier rustic, costume, cusături șl țe
sături, sculptură tu lemn, ceramică, 
pictură pe sticlă, precum și alte rea

creme, frumoasele 
creații aJe artei 
populare rrahî- 
nești, izvor nese
cat de inspirație 
pentru artiștii ro- 
mîni.

Piese represen
tative din toate ge
nurile acestui im
portant și Valoros 
sector artistic ca : 
arhitectură și mo

Ce știți despre teatrul lui Caragiale ?
• știți că, în anii adolescentei. 

i<№ Luca? Caragiale a urmai sursu- 
rile de actorie pe ■ care le preda la 
„clasul de dedamațiune11 unchiul 
său. cunoscutul actor Costaehe Ca- 
ragiate ? 1

• Știți că marele dramaturg a 
fost, la 19 ani, sufleur la Teatrul 
Natlprjal, preluînd atribuțiile deținu
te ёіі numai dbuă stagiuni înainte 
de Mibaiil fsffllnescu ?

• Știți că, după o listă alcătuită 
de însăși Caragiale, prima lui încer
care dramatică originala a fost far- 
ia lntr-un act „O soacră", care s-a 
prezentat, fără succes, abia tn 1883 ?

• știți că înaintea premierei pie
sei de debut „O noapte furtunoasă", 
care a avut loc în iinuarle 1879. 
Caragiale se afirmase ca traducă
tor, obținînd un deosebit succes cu 
traducerea în versuri a tragediei 
neoclasicului francez Alăttandre Ра
гой! „Roma învinsă11, reprezentată 
tot pe scena Teatrului Național îti 
1878?

• Știți că dramaturgul avea 27 
de ani cînd i s-a jucat „O noapte

lizări măiestre ale meșterilor popu
lari. constituie în paginile albumului 
un ansamblu care permite o privire 
generală aetipra artei populate din 
Romînia.

Obiectele prezentate aparțin colec
țiilor muzeelor de artă populară și 
etnografică din București, Sibiu, 
Cluj etc.

Clișeele alăturate ne înfățișează 
ctteva imagini, din album.

turtunOasă" și 38 de ani la premie
ra ultimei lui lucrări, drama „Nă
pasta1* ?

• Știți că, în afăra celor cinci 
lucrări dramatice rămase în reper
toriul permanent al teatrului romî- 
nesc, Caragiale a mai scris două 
lucrări ocazionale: revista iatorică 
națională a secolului al XIX-iea in
titulată „100 de ani11 și reprezentată 
tn februarie I860, și „începem", In
stantaneu intr-un act, scris la rugă
mintea lui Al. Davilla, care și-a 
deschis eu acest prolog noul său 
teatru „Compania Davilla" în 1909 ?

• Știți eă pe scana Teatrului 
Național din București în cei 75 d» 
ani care au trecut de le premieri 
„Scrisorii pierdute", rolul coar 
Jolțlca a fost interpretat, rind pâ 
rînd, de artistele Aristizza Roma- 
nescu, Elena Mihăilescu Levanda, 
Maria Cfucurescu, Maria Filotti, El
vira (jodcanu șl Cella Dima ?

• Știți că „O scrisoare pierdută1*, 
capodopera dramaturgiei lui Cara- 
glâle, S-a jucat în toate continentele 
globului, eu excepția Australiei ?

Celulita • »
£ l L

Ciniecul duios al doinei a 
învăluit pe ascultători pur- 
tlndu-i pe breslele semețe 
ale munților, prin văile um
broase, unde numai susurul 
apei cristaline ' tulbură li
niștea naturii. Melodia fi-a 
schimbat apoi ritmul de ta 
început sunind ca o chema
re, ca un îndemn, devenind, 
spre încheiere, din nou lină 
șt sumă. Clntecui fluierași- 
tor а însetat. Preț de <3 
clipă spectatorii au rămas 
parcă în ascultarea ecoului 
doinei. Apoi un ropot de 
aplauze a răsplătit pe in- 
terpfețL

...La Cimpd s-a IncetSțe- 
nît o tradiție, la fiecare an. 
formațiile arttstlce de ama
tori din localitate pregătesc 
programe bogate și variate 
pe care le prnintă în fața 
oamenilor muncii. CimpMlt 
s-au obișnuit eitt de mutt 
cu acute spectacole Iacii 
au a/Uns să le ducă lipsa, 
atunci elnti ele întindă.

Rerpevisnu OSi/hta irampe, 
și in acest an artiștii ama

tori din Cimpa se pregătesc 
intens. Luind exemplul Ce
lor mort, ft elevii. tub tn- 
drumarea conducerii școlii.

adesea e stiUdtată tâ dncre-
fească frunțile iubitorilor de 
muzică populară. Fluierașit 
școlii au reușit să-și cîftîge 
o apreciere binemeritată. E- 
Itviî Negoi loan, Maria 
Viorel, Birău Nicolae, Grun- 
(â Petru, Buză Viorel care 
alcătuiesc formația de fluie
rași. precum și lacob Gheot- 
ghe. solistul vocal al for
mației (In clișeu) se bucură 
de simpatia unanimă a spec- 
tatoritor din Clmpa.

M. C
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Primirea în partid — împletită strîn* 
ca o intensă muncă educativă

' Ofgitaittțlile de bază de ia mina
Petrila, îndrumate de comitetul de 
partid, desfășoară o activitate rod
nică pentru întărirea rîndurilor lor 
prin primirea de candidați și noi 
membri de partid. Avînd în jurul 
lor aetive fără de partid puternice. 
CBre. participă № aplicarea măsuri
lor politlCo-Organizatorice elaborate 
ІП scopul îndeplinirii sarcinilor de 

' plan și a angajamentelor de între 
cere, desfășurlnd o susținută muncă 
de educare a acestui activ, precum 
și a utemiștilor din cadrul sectoarelor 
respective, organizațiile de bată din 
sectoarele II, IV, VII, VIII și altele 
de la mina Petrila au primit In 
fiecare lună candidați și noi membri 
de partid. In perioada care a trecut 
de la alegerile din toamna anului 
trecut și pînă în prezent, organiza 
țiile de bază de la această mină 
au primit 118 candidați și 161 mem
bri de partid. Marea majoritate a 
candidaților și a noilor rtlenlbri de 
partid primiți sînt mineri și munci
tori fruntași șl evidențiățl în întrece
re, fspt care dă organizațiilor de 

■bază posibilitatea de a desfășura o 
’largă muncă politico-organizâtorlcă 
m scopul Intensificării luptei pentru 
îmbunătățirea activității economice a 
minei.

Importâht este însă faptul că, pa
ralel cu primirea în partid, organiza
țiile de. bază din sectoarele nunei 
Petrila, sprijinite de comitetul de 
partid, se preocupă Cu răspundere de 
educarea partinică a candidaților și 
a noilor membri de partid. In cadrul 
organizațiilor de bază HI, ѴПІ, XI și 
altele s-a introdus ca regulă ca mem
brii de partid bare dau recomandări' 
să se ocupe în continuare, în perioa
da stagiului de candidatură, de edu
carea celor pe care-i recomandă. în
cadrarea tuturor candidaților ta cer-

curl și cursuri ale învățămîntului de 
partid, repartizarea de sarcini con
crete prin a căror îndeplinire parti
cipă direct la munca desfășurată dc 
organizația de bază respectivă, cons
tituie de asemenea, factori de bază 
în educarea candidaților și a noilor 
membri de partid.

Comitetul de partid al minei Pe
trila ajută birourile organizațiilor de 
bază ca ta educarea celor primiți să 
folosească o gamă Variată de metode, 
multiplele posibilități pe care le au ta 
indemînă. Astfel, în fața candidați
lor și a noilor membri de partid se 
țin periodic conferințe pe teme im
portante, între care: „Despre înda
toririle membrilor și candidaților de 
partid", „înaltul titlu de membru de 
partid", „Fizionomia moral-politică a 
comunistului", „Importanța păstrării 
documentelor de partid** și altele, ex 
puse de membrii comitetului dc partid 
cum sînt iov. Moldovan Mircea, 
Laszio Ștefan, Giurgiu Gheorghe șl 
alții. De menționat faptul că aceste 

conferințe stat Îmbogățite cu fapte 
și exemple convingătoare de la mina 
Petrila, din organizațiile de bază din 
care fac parte cei cărora li se adre
sează, ceea ce sporește forța educa
tivă și puterea de convingere a ex* 
punerilor.

Organizațiile de bază insistă ea 
noii membri de partid și candidați 
să participe Cu regularitate la Spec
tacolele cinematografice și teatrale 
cu caracter educativ, inițiifidu-se de
seori acțiuni în vederea vizionării 
în colectiv a acestor spectacole.

Preocuparea comitetului de partid, 
a bitourilor organizațiilor de bază 
pentru educarea celor primiți a dat 
rezultate. In ultimiil an, un număr 
de 21 candidați, între care minerii și 
muncitorii Gliga Dumitru, Albu Io
sif, Stoicescu Constantin au fost pri-

miți în rîndul fflembrflor de partid 
cu stagiul redus. Tovarășii primiți în 
partid se afirmă ca luptători de frun
te pentru îndeplinirea sarcinilor care 
stau în fața colectivului exploatării.

Adunările de dări de seamă și 
alegeri ale organizațiilor de bază, 
precum și conferința de partid pe 
mină au constituit un prilej de scoa
tere ta evidență a acestei experiențe 
pozitive, In scopul îmbunătățirii în 
continuare a muncii de primire în 
partid, de educare a celor primiți. 
Totodată au fost analizate și lipsurile 
care mai există, în vederea înlăturării 
lor. Mai ales în sectoarele 1, V 
există condiții pentru primirea unui 
număr mai mare de candidați, iar or
ganizațiile de bază din aceste sec
toare trebuie să atragă un număr mai 
mare de membri de partid cu expe
riență la desfășurarea muncii de pri
mire. De asemenea, au fost cazuri 
cînd unii candidați nu au fost aju
tați îndeajuns să se pregătească în 
vederea primirii lor în partid de Că
tre comuniștii care au fost reparti
zați să se ocupe de el. Așa a fost 
cazul .candidaților Nagy Nieolae, 
Petcu Stoica, cărora li s-a prelungit 
stagiul de candidatură cu Cîte 6 
luni.

Trăgînd învățăminte din aceste lip
suri, folosind cu pricepere experien
ța dobîndită în acest domeniu, a pli
cind masurile stabilite de adunările 
generale de alegeri și de conferința 
pe i 
care 
educarea 
de bază 
ține noi 
tindă a

I 
mină privind sprijinirea Celor | 

! solicită primirea în paftld șij 
celor primiți, organizațiile' 

de la mina Petrila vor ob- 
reailzărl în întărirea con- 

rîndurtlor lor.

Pe orice vreme, ziua și noaptea activitatea în depou nu încetează. În
tregul personal se îngrijește ca locomotivele să plece la 
și bine pregătite. IN CLIȘEU: Pe placa de întoarcere a 
ziția revizorului de locomotive, o nouă locomotivă.

In preajma încheierii 
primului trimestru al anului

[Urmare din pag. l-a)

șoare în ritm susținut și cu rezultate 
bune la învățătură.

Birourile organizațiilor de bază din 
școli, comuniștii, trebuie să sprijine 
electiv această activitate, mobllizînd 
toți factorii care pot coifcura la 
încheierea cu rezultate bune a primu
lui trimestru. Organizațiile Sindicale. 
U.T.M.. unitățile de pionieri să-și 
pună in centrul preocupărilor lor, 
încheierea cu succes a primei etape 
a anului. Colectivele didactice din 
Valea Jiului trebuie să folosească cu 
chibzuință zilele rămase piuă la m-

timp la trenuri 
intrat, la dispo-

școlar
pentru а гіАібаcheierea trimestrului,

situația școlară a elevilor la nive
lul marilor sarcini puse de partid în 
fața școlii.

La 412 metri
adîncime

(Urmare din pag. l-a)

Puțul Victoria de la mina Lupeni. Fotografia reprezintă pe mecanicul 
compresoare Năstase Silviu în timpul lucrului.

IARNA . CONTROLOR
anului, 
geruri, 

a sosit

Decembrie, ultima lună a 
Iarna, cu tot cortegiul ei de 
zăpezi, vînturi reci și șspre 
și pe meleagurile noastre, întrebînd 
pe gospodari: sînteți pregătiți să 
mă primiți ?

Cei harnici sînt liniștiți. Încă cu 
luni in urmă, au început pregătirile, 
au executat diferite lucrări în acest 
domeniu, luind măsuri variate pen
tru a putea lupta cu asprimea ano
timpului nefavorabil. Astfel, la tîm- 
plăria Livezeni, aparținînd de I.O.I.L. 
a fost reparat acoperișul și sistemul 
de încălzire prin aeroterme. Condu
cerea LL.L. a luat măsuri pentru 
revizuirea și aprovizionarea cu com
bustibil a centralelor termice din noi
le cartiere. La garajele auto ale 
S.T.R.A. și i.R.T.A. в-au asigurat re 
zerve de carburanți, s-au revizuit

mașinile; pe șantierele de construc
ții s-au stivuit materialele etc.

Există însă și cazuri cînd atenția 
gospodarilor nu H cuprins toate a- 
mântuitele, diversitatea problemelor 
legate de pregătirile de iarnă. Spre 
exemplu, la șantierul de construcții 
Lupeni centrala de betoane încă nu 
are reparat sistemul de încălzire; în 
unele porțiuni ea la Petrila, Petro
șani (U.R.U.M.P.), Uricani (liiu 
C.FJ.j, șoseaua are gropi care și a- 
cutn îngreunează circulația, dar încă 
iarna cînd vor fi pline cu zăpadă 
și gheață ; unitatea „CompetroJ" ține 
în piața Victoriei din Petroșani sta
ția de distribuție „Peco" construită 
numai pe jumătate (vezi clișeul), iar 
tot în această piață magazinul nr 1 
O.1..F. și cel de rame-geamuri au 

făcut din trotuar depozit de butoaie

Un gest care putea costa
I
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Autobuzul nr 51 110 a venit 
Spre oraș arhiplin. In stația din 
dreptul cartierului Carpați aș
teptau clțiva călători. Nedelcu 
Valentin, șoferul autobuzului, 
a oprit reglementar. Cei care 
așteptau în stație s-ău urcat. 
Taxatoarea, a anunțat pleca 
rea. Mașina s-a pus in miș
care. Înainta încet. La cîteva 
minute, un călător, agitat, a 
nunța șoferul că o servietă a 
fost prinsă între uși. Proprieta
rul ei nu se vedea nici unde. 
Șoferul a oprit. Curînd, ajun- 
gînd din urmă mașina, a sosii 
și proprietarul servietei.

...Era în dimineața zilei de 
30 noiembrie a.c. Cetățeanul

Maroșanu Teodor, locatar în blocul 
51 din cartierul Livezeni, Petroșani, 
n-a reușit să prindă mașina în stație. 
Grflbindu-se să ajungă repede la Pe
trila a fugit după autobuz ; deși aces
ta plecase din stație. Cu servieta, 
ce-o avea în mînă, a forțat ușa spe-

EXIGENT
și lăzi cu sticle; l.R.E.H. este încă 
dator cu repararea și pregătirea de 
iarnă a liniilor electrice întrucît defec
țiunile și decuplările de energie sînt 
încă dese; conducerea I.C.O. a ră
mas Încă datoare călătorilor cu regu
laritatea circulației unor autobuze și 
amenajarea sălii de așteptare în au
togara — Petroșani; multe guri de 
canal, șanțuri sînt încă înfundate, 
porțiuni de drumuri neprotejate, our- 
lane sparte și coșuri necurățate, și 
cite alte asemenea probleme nerezol
vate nu au rămas.

Iarna este un controlor exigent pen
tru gospodari, „verifică" cu multă... 
minuțiozitate pregătirile făcute pentru 
primirea ei. De aceea, este necesar 
ca In zilele următoare, toate colecti
vele să revizuiască și completeze, 
să îndeplinească prevederile din pla

nul de pregătiri 
încă netraduse ta 
viață. Se mai pot 
face încă multe 
în acest domeniu, 
trebuie însă ope
rativitate și in
teres.

„Controlul” Ier
nii este exigent I

ȘT. MIMAI

rînd s-o deschidă. N-a reușit. Mași
na a luat viteză, iar el a căzut pe 
asfalt. Un concurs de împrejurări I-au 
salvat de n-a ajiins sub roți. Ase
menea gest necugetat, evident, putea 
să-i fie fatal cetățeanului Maroșanu 
Teodor. Cînd a aflat ce s-a petre
cut. șoferul autobuzului1 l-a adus pe 
cetățeanul cu pricina, în fața organe
lor de miliție.

Trăgînd concluzii din această păța
nie se recomandă și altora, care o- 
bișiiuieSc să urce în autobuze din 
mers, să se abțină de a-și arăta „în- 
demînarea" în astfel de ocazii. Ase
menea gesturi care contravin legilor 
circulației se plătesc, uneori, scump. '

M. C.

na la țel ca și in abatajele brigăzi
lor lui Bartok Iosif, Firoiu loan, 
Kurda Emeric, Furda Constantin și 
alții. Conștienți de sarcinile ce le 
stau in față, ortacii lai Purda Con
stantin folosesc cu pricepere timpul 
de lucru, se străduiesc să obțină ei 
de ti reeditate tot mai frumoase in 
muncă. De la începutul anului bri
gada a dat 3600 tone cărbune peste 
plan, depășindu-și ca mult angaja
mentul de întrecere anual. Cu fețele
scăldate în sudoare, cu mușchii în
cordați pe pichantere, minerii lui 
Purda Constantin, la fel № șl cei din 
abatajele comuniștilor Cișlaru lOdn 
sau Bartoh losif, atacă mereu straiul 
de cărbune sfărimîndti-l in bulgări. 
Din abatajele acestor 
curge un 
care, firii 
adună In 
pe șinele 
drumul spre ziuă, pînă la pre^arație 
și de aici mai departe spre uzinele 
patriei noastre socialiste.

bravi mineri 
riu de cărbune neîntrerupt 
de lanțurile craterului, se 
rostogoluri, de unde apoi 

de oțel subpămtniene, ia

Cu autocarul prin țară
GOmitetul sindicatului tiHnei Lu

peni a organizat recent o excursie 
prin țară, cu autocarul filialei O.N.T. 
„Carpați" din localitate. Cu ocazia 
acestei excursii, un număr de 37 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, e- 
vtderițiați în întrecere, au vizitat o- 
rașele Lugoj, Timișoara, Arad, Ora
dea, Cluj, Turda și Alba-lulta. Ex-

cursioniștii au admirat numeroase 
obiective social-economice construite 
în anii regimului democrat-popular 
și frumusețea plaiurilor transilvăne
ne și bănățene. Făcînd un scurt po
pas în orașul Cluj, excursioniștii 
s-au oprit cîteva ore și ta frumoasa 
grădină botanică.

PROGRAM DE
7 decembrie

PROGRAMUL I. 7,46 Mutică u- 
șoară interpretată la acordeon, 9,00 
Melodii de estradă, 9,20 Muzică popu
lară din regiunea Hunedoara, 10,39 
Cîntece pe versuri de Mihai Beniuc, 
11,00 Muzică ușoara, 11,30 Melodii 
populare, 12,35 SelecțiuHi din ope
rete, 13,10 Melodii populare cerute 
de ascultători, 14,30 Vreau să știu, 
15,26 Muzică populari, 16,10 Potpu- 

I rîurl de muzică ușoară, 17,40 Tine
rețea ne e dragă, 18,15 Revista e- 
conomică radio, 19,93 Concert dis
tractiv interpretat de fanfară, 19,30 
Din comoara folclorului nostru, 20,40 
Muzică de dans,. 21,00 Arii din -ope
re interpretate de Dan Iordăchescu, 
21,15 Emisiune literară, 21,30 Mu
zică de dans.
8,36 Cîntece 
9,22 Piese 
bărbătești, 
rete. 10,30 
popoarelor,

...Httarlch Heine, 12,10 Arii din opere,
12,39 Muzică populară, 13,37 Orches-

PROGRAMUL II, 
?i jocuri populare, 

de estradă, 9.40 Garuri 
10,00 Dansuri din ope- 

Din folclorul muzical al 
11,30 Evocare literară:

S. VEJEJEL 
corespondent

RADIO

mandoline, 14,00 Muzică de
15,0В Pagini din operetele

tre de 
estradă,
Iui N-icolae Kircitlescu, 15,30 Muzică 
ușoară, 16,00 Fragmente din opere, 
16,30 Melodii populare, 18,32 Cîntece 
pionierești, 19,05 Soliști de muzică 
ușoară, 19,50 Pagini lirice din ope- 

' rele, 20,40 Muzică ușoară Interpre
tată la vioară, 21,30 Oameni de sea
mă din istoria culturii ; Согпейіе, 
22,00. Muzică ușoară interpretată dă 
Trio Armonia și Alexandru Jula, 22,15 
Pagini din opere.

Cinematografe
7 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Drama ciocîrliei; REPUBLICA: îm
pușcături ta ceață; PETRILA: Mifla 
von Barnhelm; LIVEZENI: CereO- 
mușki; ANINOASA : Trei plus doul; 
VULCAN: Arhiva secretă de țe 
Elba; LUPENI — MUNCITORESC: 
Popasul.
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Ședința Comitetului executiv 
al С A. E R.

CONGO

MOSCOVA 5 (Agerpres).
Intre 2 și 3 decembrie 1964, la 

Moscova a avut loc cea de-a 15-a 
al 

Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședință au participat S. Todo
rov, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, O. Simu- 
nek, vicepreședinte al Guvernului 
R. S. Cehoslovace, B. Leuschner, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, D. Molom- 
jatnț, prim-vicepreședlnte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole, 
Ѳ. Jaroszewics, vicepreședinte ai

ședință a Comitetului executiv

Alegerî în Australia
GANBERA 5 (Agerpres).
Sîmbătă au început în Australia 

alegeri pentru Camera Superioară 
(senatul) a parlamentului federal, 
deoarece mandatul a 30 de senatori, 
din numărul total de 60, a expirat.

Consiliului de Miniștri ai R. P. Po
lone, Gh. Cioară, secretar al Comi
siei guvernamentale pentru colabo
rare economică și tehnico-științifică 
a R. P. Romîne, A. Apro, vicepreșe
dinte al guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar, M. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Ședința Comitetului executiv a fost 
prezidată de reprezentantul R. P. 
Bulgaria, S. Todorov.

Comitetul executiv a analizat unele 
probleme ale transporturilor, precum 
și probleme legate de prețurile de 
contractare în legătură cu acordurile 
comerciale pe termen lung care ur
mează Să fie încheiate între țările 
membre ale C.A.E.R.

Comitetul executiv a analizat sta
diul pregătirilor pentru 
Consiliului, care urmează 
loc în ianuarie 1965.

Ședința Comitetului executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie frățească și deplină înțelegere 
reciprocă.

sesiunea 
să aibă

grav la 
restabilit 
rămînînd 
crede că

Parlamentul italian în pragul 
alegerii unui

ROMA 5. Corespondentul Ager
pres, O. Paler, transmite :

In cercurile politice din Roma se 
consideră că președintele Italiei, An
tonio Segni își va prezenta duminică 
demisia. După cum se știe, președin
tele Segni s-a îmbolnăvit 
7 august, ulterior ei s-a 
într-o oarecare măsură, 
însă parțial paralizat. -Se
Segni nu dorește să aștepte verdic
tul oficial al medicilor, care trebuie 
făcui cunoscut Parlamentului .Ia 7 
decembrie.

Se afirmă că a fost convocat Con
siliul de Miniștri pentru duminică 
după-amiază. Unele ziare adaugă 
precizarea că ședința Parlamentului 
pentru alegerea noului șef ai statu
lui, după demisia iui Segni, ar fi 
deja prevăzută pentru perioada 14-18 
decembrie.

In conformitate cu constituția ita
liană, cele două camere ale parla
mentului și reprezentanții regiunilor 
autonome vor trebui să fie convo
cate într-un interval de 15 zile pen
tru alegerea unui nou președinte.

nou președinte
Printre oamenii politici italieni 

care pot candida la postul de pre
ședinte al Italiei sînt amintiți: Ce
sare Merzagora, președintele Sena
tului și care deține, de asemenea, în 
mod provizoriu funcția de președin
te al Republicii pe timpul bolii lui 
Segni, Giovanni 
dinte al Camerei 
Consiliului de 
Saragat, actualul
ne și Amintore Fanfani, fost preșe
dinte al Consiliului de Miniștri.

Leone, fost preșe- 
deputaților și al 

Miniștri, Giuseppe 
ministru de exter-

O hotărîre a guvernului 
central

LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres).
I Primul ministru congalez, Moise 
Chombe, a anunțat, în cadrul -unei 
conferințe de presă ținută vineri sea
ra, că guvernul a preluat toate drep
turile și bunurile care -aparțineau 
pînă în prezent Comitetului special 
din Katanga, devenind astfel unicul 
proprietar al tuturor zăcămintelor 
miniere din Katanga. In baza aces- 
tți lltilărîri, toate concesionările de 
terenuri miniere vor fi de competen
ța guvernului central și prin urma
re, companiile străine care exploa
tează aceste terenuri vor plăti rede- 
vențede guvernului de la 
vile.

Primul ministru a ținut 
zeze că măsura luată nu
decum caracterul unei naționalizări 
și, că toate companiile străine vor 
putea să-și ■ desfășoare în continuare 
activitatea fără nici un fel de res
tricții.

scopuri : să re- 
măsură creditul 
atît de grav a- 
străină de săp-

Leopcdd-

să preci- 
are nici-

Hotărîrea anunțată de Chombe pare 
să urmărească două 
facă într-o oarecare 
moral al guvernului, 
fectat de intervenția
tămîna trecută, și să permită auto
rităților congoleze să intre în po
sesia importantului pachet de ac
țiuni ale societăților care acționea
ză în Congo, reținut de guvernul 
belgian sub pretextul necesității de 
a restitui datoriile făcute de fostul 
regim colonial. După сіип se știe, 
această problemă constituie de mai 
mulți ani obiectul unor repetate tra
tative între guvernele celor două 
țări, care nu s-au soldat pină în pre
zent cu nici un rezultat. Companiile 
vizate de hotărîre au obținut drep
tul de a concesiona terenurile mi
niere unor societăți de exploatare, 
în urmă cu 60 de ani din partea re
gelui Leopold al Belgiei, cînd Gon- 
goul era proprietatea sa particulară.

Atacuri ale patrioților 
din Arabia de sud

CAIRO 5 (Agerpres).
Forțele patriotice din Arabia de 

sud au provocat trupelor britanice 
noi pierderi în oameni și materiale, 
transmite agenția M.E.N., citind un 
comunicat al Frontului Național de 
Eliberare din acest teritoriu. Potri- 
vit aceleiași surse, autoritățile brita
nice au desfășurat, în urma recen
telor atacuri ale patrioților din Ara
bia de sud, o largă campanie de a- 
restări în rîndul locuitorilor din A- 
den și împrejurimi. Multi dintre cei 
arestați sînt supuși torturilor.

Televizorul „Ogoniok" 
pentru călătorii

ln Uniunea Sovietică a fost con
struit uit 
..Ogoniok" 
o greutate 
preună cu

Acest televizor are un ecran 
dimensiunile de 1601200 mm și 
canale. El poate fi conectat și 
rețeaua electrică.

nou tip de televizor 
pentru călătorii. El are 
de numai 5,8 kg și îm- 
acumulatorii 7,5 kg.

cu
12
la

Londra 
cauciuc 
septem- 
ridicînd

Producfia mondială 
de cauciuc

Grupul de studiu internațional 
al cauciucului a anunțat la 
că producția mondială de 
natural s-a cifrat in luna 
brie la 182 500 de tone,
totalul producției pe primele nouă 
luni ale acestui an la 1 625 000 to
ne, în comparație cu 1 527 500 tone 
la cît s-a cifrai in aceeași perioadă a 
anului trecut.

Consumul mondial de cauciuc 
natural a totalizat 197 500 tone ln 
septembrie, iar pe primele nouă 
luni 1637 000 tone in comparație 
cu 1649 000 tone în anul trecut.

Pe de alta parte producția mon
dială de cauciuc sintetic s-a cifrat 
la 235 000 tone în septembrie,

Continua recrutarea de mercenari
NEW YORK 5 (Agerpres).
După cum anunță corespondentul 

din Leopoldville al ziarului „New 
York limes*', în R.S.A. și în Rhode
sia au fost recrutați suplimen
tar 150 de mercenari, care vor 
fi încadrați în brigada a V-a de mer
cenari albi, cantonată la Stanley-

mercenari ur-
Congo peste

vilfe. Acest grup de 
mează să sosească în 
10 zile.

In Belgia și în alte 
гора occidentală se i 
plin recrutarea de mercenari din 
durite elementelor declasate, ale 
tiler naziști și aventurierilor.

! state din 
desfășoară

Eu- 
din 
rîn- 
foș-

Spaak va participa la ședința 
Consiliului de securitate

NEW’ YORK 5 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat un, 

grup de 18 state au cerut convoca
rea Consiliului de Securitate pentru

Criza politică din Ceylon
COLOMBO 5 (Agerpres).
Votul de neîncredere în guvern ca

re a intervenit joi în parlamentul 
ceylonez (cu o majoritate de un vot) 
a provocat o serioasă criză politică 
în această țară. Constituirea unei 
majorități împotriva guvernului a 
fost posibilă prin părăsirea partidu
lui guvernamental de către 15 depu- 
tați ai săi, între care ministrul pen
tru irigații, de Silva.

Primul ministru, Sirimavo Banda- 
ranaike, a rostit vineri o cuvîntare 
radiodifuzată. în care a anunțat că 
guvernul a hotărît dizolvarea parla
mentului și organizarea unor noi a- 
legeri, la o dată care va fi stabilită 
ulterior. Ea a condamnat cu vehe
mență atitudinea deputaților care 
s-au alăturat opoziției. Primul mi
nistru a chemat 
să-și concentreze 
dezvoltarea țării 
репcfenței ei.

Vineri, la Colombo au avut loc 
demonstrații atît ale. opoziției cît și 
ale partidelor care sprijină guver
nul. Aceste demonstrații au prilejuit 
ciocniri violente. Poliția a intervenit 
pentru a restabili ordinea.

poporul ceylonez 
eforturile pentru 

și apărarea inde-

îna lua în discuție situația creată 
Congo în urma intervenției militare 
americano-belgiene. bn legătură cu 
aceasta, agenția Associated Press 
anunță că guvernul Belgiei a noti
ficat președintelui Consiliului, că 
vicepremierul și ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, Paul Henri Spaak, 
va pleca la New York pentru a lua 
parte la dezbateri. Prima ședință în 
care va fi dezbătută problema con
goleză nu va avea loc mai devreme 
de 7 decembrie.

ceea ce ridică totalul pe primele 
nouă luni la 2062 000 tone.

In drum spre Antarctida
Din portul Leningrad a plecat 

in cursă spre Antarctida motona
va „Estonia", avind la bordul ei 
participanți la cea de-a X-a expe
diție sovietică, in frunte cu Ivan 
Petrov, noul director al Observa
torului Mirnîi. In urmă cu o săp
tămină spre Antarctida a plecat, 
de asemenea, motonava „Obi".

Ioan Petrov a declarat unui co
respondent TASS, că noul schimb 
al lucrătorilor polari, alcătuit din 
160 de persoane, va continua pe 
cel de-al Vl-lea continent cercetă
rile științifice, inclusiv cercetări 
privind programul Anului Interna
țional al Soarelui calm.

Se vor efectua cercetări aerolo- 
gice, geofizice, glaciologice și o- 
ceanologice, precum și lucrări în 
legătură cu aclimatizarea omului 
in condițiile ghețurilor veșnice.

Accident feroviar curios
ln apropierea localității Willa

coochee (statul Georgia), un pod 
de cale ferată a cedat sub greuta
tea unui tren de pasageri, care a 
deraiat și. a alunecat in riu. Con
trar aparențelor, accidentul na a 
avut consecințe dezastruoase — 
semnallndu-se doar trei răniți.

.<i căutarea vaselor 
surprinse de furtună 
OTTAWA 5 (Agerpres).
Numeroaee avioane canadiene par

ticipă la căutarea navelor dispărute 
în cursul furtunii care s-a abătut 
zilele acestea asupra coastei atlan
tice a Canadei. Este vorba de car
goul britanic „Bosworth", care tre
buia să sosească în portul Halifax 
vineri seara și de două vase cana
diene „Jan Mayen" și „Sea Hawk".

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant a fost internat 
vineri după-amiază intr-o clinică din, 
New York pentru un examen med^-i 
cal. Secretariatul O.N.U. a făcut cu- ' 
născut că & Thant este suferind de 
gripă și surmenaj, dar că starea să
nătății sale nu provoacă nici o în
grijorare.

PRAGA. La Praga a fost semnat 
un acord comercial și de plăți între 
Cehoslovacia 
de 4 ani.

Totodată, 
tocol anual, 
slovacia va 
și utilaje, primind în schimb foefâți, 
minereuri neferoase, produse agricole 
și fructe exotice.

MOSCOVA. La Moscova a fost 
semnai un acord cu privire la livră
rile reciproce de mărfuri dintre 
Uniunea Sovietică și Austria pe anul 
1965. Potrivit acordului, Uniunea 
Sovietică va exporta, în Austria, 
huilă, minereu de fier, petrol, mașini 
și utilaje, autovehicule, bumbac și 
alte mărfuri. La rîndul său. Austria 
va livra Uniunii Sovietice 
tipuri de mașini și utilaje, 
de metale feroase, cabluri, 
alimentare și industriale.

LEOPOLDVILLE. Louis Lumumba, 
fratele fostului prim-ministru al 
Congoului, Patrice Lumumba, a fost 
arestai vineri seara la sosirea 
pe aerodromul din Leopoldville. El 
a declarat ziariștilor că afltnd*de 
cuzații'le ce i se aduc s-a hotărît 
vină Ia Leopoldville pentru a afla 
despre ce este vorba. El a fost de 
îndată luat sub escortă și transpor
tat într-un loc încă necunoscut.

și Tunis, pe o perioadă

a fost semnat lin pro- 
conform căruia Ceho- 
livra Tunisului mașini

diferite 
laminate 
produse

sa

a-
să

RABAT. Greva muncitorilor de la 
fabrica de textile din Rabat a intrat 
in cea de-a doua săptămîna. Ei av 
hotărît să continue greva pină cin, 
administrația fabricii 
lucru pe cei 32 de 
diați.

va primi 
muncitori coace-

In legătură cu apropiata întîlhire 
dintre Johnson și Wilson

WASHINGTON 5 (Agerpres).
In cercurile de presă occidentale 

este viu discutată apropiata întitaire 
dintre Lyndon Johnson, președintele 
S.U.A., și Harold Wilson, primul 
ministru britanic. In legătură cu a- 
ceasta, Wolfgang Noelte, corespon
dentul la Washington al , agenției 
D.P.A., a transmis un comentar în 
care subliniază că apropiata întâlnire 
marchează ,un punct critic în relațiile 
postbelice dintre America și Europa 
occidentală și este posibil ca ea să 
determine intreaga dezvoltare , viitoare 
a alianței occidentale.

Oficialitățile din Washington — 
scrie corespondentul — așteaptă cu 
mare interes propunerile concrete 
ale liderilor britanici cu privire la 
viitorul cooperării nucleare între 
S.U.A. și Europa occidentală, pre
cum și tactica pe care Wilson o va 
adopta în viitor. Se apreciază că. 
în orice caz, guvernul S.U.A. se 
află în fața unor negocieri delicate 
și dificile, ale căror consecințe nu le 
putem prevedea. După părerea cer-

curîlor politice și diplomatice din ca- forțe, și 
pitala Statelor Unite este așteptată vor face 
cu interes și atitudinea personală a 
lui Johnson față de convorbirile de 
săptămîna viitoare. Subiectul princi
pal care se discută de săptămîni de 
zile este poziția lui Johnson cu pri
vire la mult discutata forță nucleară 
multilaterală a N.A.T.O., a cărei 
soartă ar putea să fie decisă la în- 
tîlnitea de luni a celor doi oameni 
de stat. Chiar dacă secretarul de 
stat. Dean Rusk, și ministrul Apără
rii, Robert McNamara, au depus e- 
forturi și au exercitat presiuni în 
ultimele luni pentru ca proiectul a- 
merican cu privire la forțele nucleare 
să fie pus în aplicare.
Johnson a evitat orice 
personal mai amănunțit 
la aceasta. La conferința 
să de săptămîna trecută, 
a fost solicitat de ziariști să-și ex
pună oărerea cu privire Ia forțele 
nucleare, Johnson a declarat că 
S.U.A. nu este „o stîncă de neclin
tit** în ее privește problema acestor

p reședințele 
comentariu 
cu privire 
sa de pre- 
atunci cînd
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a adăugat 
eforturi să 
aliații lor.

că Statele Omite 
ajungă Ia un a-

efort personal pentru re- 
diferendelor dintre aliați. 
a-și pune în joc presti- 
realizarea actualului plan

cord cu.
De cînd președintele Johnson ma

nifestă dorința de a se sprijini pe 
o bază cît mai largă posibilă în ca 
privește găsirea'"unei politici, cercuri 
influente din Washington se întrea
bă dacă Johnson va face, în ultimul 
minut, un 
concilierea 
înainte de 
giul pentru
de creare a forțelor nucleare multi
laterale, cu toate consecințele pentru 
rolul viitor al Franței în N.A.T.O. 
care ar decurge din aceasta.

Comentatorii — scrie în încheiere 
D.P.A. — apreciază că întâlnirea cu 
Wilson nu va arăta probabil, dacă 
Johnson este, în prezent, pregătit 
să-și lege prestigiul său propriu de 
proiectul forțelor nucleare multilate
rale sau dacă ei preferă să procedeze 
în așa fel, încît să-i rămînă mîiniie 
libere pentru manevrele pe cate ar 
urma să le întreprindă anul viitor",
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