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Minerii Văii Jiului raportează noi succese
7 000 000 lei 

economii 
peste angajament
S-a încheiat bilanțul economic pe 

11 - luni al Combinatului Carbonifer 
Valea Jiului. Cu această ocazie s-a 
dovedit din nou hărnicia și abnegația 
colectivelor exploatărilor miniere și 
preparațiilor din bazin. Ele au reușit 

• ca — mai ales prin depășirea planu- 
lui de producție și ridicarea produc
tivității muncii — să-și realizeze o 
economie suplimentară în valoare de 
16 448 000 lei. Cele mai bune re
zultate în acest sens le-au obținut co
lectivele de la E.M. Eonea — 
$301000 lei, preparația Petrila — 
1-467 000 lei, U.R.U.M.P. — 2 144000 
lei etc. De remarcat este faptul că 
Combinatul Carbonifer a depășit an
gajamentul anual la economii 
peste 7 milioane lei.

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT

Sectorul III Aninoasa
.Ieri, în. schimbul II, minerii sectorului III al minei Aninoasa au trimis 

la zi ultima tonă de cărbune din planul pe anul 1964. De la începutul 
anului colectivul sectorului a dat peste plan 5 234 tone .de cărbune.

Succesul dobîndit are la bază strădania brigăzilor de mineri și a 
personalului tehnic de a spori continuu productivitatea muneii. In acest 
scop, brigăzile de mineri din abataj’ele cu trepte răsturnate au desfășurat 
o întrecere entuziastă pentru sporirea vitezelor de avansare. In urma ma
surilor luate pentru omogenizarea brigăzilor, folosirea pe figuri a table
lor metalice pentru ușurarea căderii libere a cărbunelui spre galeria de 
bază, prin asigurarea la timp a locurilor de muncă cu materiale precum 
și prin alte măsuri aplicate pentru a asigura folosirea din plin a tim
pului de lucru la operațiile productive, s-a ajuns la o viteză de avansare 
în abatajele cu trepte răsturnate de 28,04 m 1 pe lună față de 25,6 m 1 
prevăzut în planul tehnic. Pe această cale, colectivul a realizat o produc
tivitate medie pe sector de 1,629 tone pe post față de 1,542 tone pe post cît 
prevede sarcina 
prețului de cost

de plan, 
cu 2,98

Printre ții uzinei

Comunistul Gîndea loan și utemistul Boceagă Virgil 
se numără printre cei mai destoinici muncitori de la 
T.G.M.E. Paroșsni. Fie că lucrează în atelier, fie că sînt 
suspendați pe schele Ia înălțimi de zeci de metri, cali
tatea sudurii pe care ei o execută este totdeauna de 
bună calitate. Muncind cu hărnicie și ridicîndu-și ne
contenit nivelul de calificare, ei reușesc să depășească 
lunar sarcinile de plan în medie cu peste 10 la sută.

Fotografia înfățișează pe sudorii Cîndea loan și Bo
ceagă Virgii într-un moment de repaus.

In biroul ingineru
lui Niță Gheorghe, 
de la secția reparații 
mecanice a Uzinei de 
reparat utilaj minier 
Petroșani, era mare 
animație. In birou se 
mai aflau maistrul șef 
Voina Petru și mais
trul Hebedean 
Se sfătuiau i 
cui 

utilajele 
rații de 
Jiului, 
afla și 
de la preparația Petrila cu 
specificația „urgent".

— Eu zic să-l dăm 
rășului Fanic, propuse 
trul șef 
meseriaș

După 
gindire, 
ceptă propunerea. Apoi, îm
preună cu cei doi tehni
cieni, se deplasară la locul 
unde muncea echipa de lă
cătuși, condusă 
loan. Cercetară 
'axorul.

— Aha. aici 
defectul, la angrenaj — le 
spuse inginerul oamenilor 
din echipă. Pentru repara-

i loan, 
cu toții 

să-i repartizeze 
sosite pentru repa- 
la minele din Valea 
Printre acestea se 
un malaxor trimis

tova- 
mais- 
E unVoina Petru, 

bun și priceput, 
citeva minute 
inginerul Niță ac-

de

de Panic 
cu toții та-

cred că e

Productivitatea sporită a condus la o reducere a 
lei pe tonă, obținîndu-se o economie de 410 000

contribuție de seamă la realizările, sectorului au 
brigăzile conduse de minerii Schneider ' Francisc

O 
adus 
și Bulgarii Gheorghe care au înscris pe graficul de 
întrecere depășiri de cîte 4 288, respectiv, 51Г tone căr
bune, precum și brigada de pregătiri a lui Bălăuneanu 
Augustin. Dintre tehnicienii sectorului merită eviden
tial prim maistrul minier Bihavetz Adalbert și maiștrii 
minieri Bartiș Emeric și Crăciun Traian.

Excursii de revelion
Filiala O.N.T. Carpați, a început înscrie

rile pentru oamenii muncii din Valea' Jiu
lui care doresc să-și petreacă revelionul 
la cabanele Rusa și Bușteni. Costul unui 
bilet, în care sînt incluse transports și 
cazarea pentru 3 zile, este de 189 lei și. 
respectiv, 310 tai. Au f&st țfase in mătâre. 
de asemenea, bilete de odihnă, pe perioa
da ianuarie — martie 1965, pentru toate 
Stațiunile din țară.

Conferințe
In cadrul ciclului 

conferințe pe 
teme ale învăță- 
mintului agrozo
otehnic, vor fi pre
zentate azi, la cămi
nele culturale din 
Dîlja Mare și Jieț. 
expuneri despre a- 
vantajele contrac
tărilor și achiziți-

ilor, precum și des
pre combaterea bo
lilor la animale.

Audiții 
muzicale

Conducerea clu
bului muncitoresc 
din Uricani, a or
ganizat, ieri, o au
diție muzicală pen
tru minerii eviden- 
țiați în întrecerea 
socialistă. .

rea lui vi se acordă 5 zile; 
dacă respectați termenul, 
înseamnă că nu stagnează 
producția de brichete la pre- 
parația Petrila.

Șeful de echipă Panic loan 
primi să repare acest mala
xor. împreună cu ortacii 
trecură de-ndată la treabă; 
demontară și cercetară 
angrenajul.

— Uite, e defectă o 
de la angrenaj care 
teste mekul ce
praful de cărbune și smoala 
topită pentru prepararea 
brichetelor, dar ne descurcăm 
noi — le zise tovarășul Fo
nic ortacilor săi. Acum știm 
ce avem de făcut, așa că...

. repede la treabă.
Printr-o bună organizare 

a muncii, echipa 
Fanic a izbutit
repararea malaxorului 
două zile înainte de terme
nul fixat.

Acest caz nu e unicul la 
secția reparații mecanice a 
uzinei. Asemenea exemple 
pot fi date zilnic de la sec
ția reparații mecanice. Acest 
lucru poate fi constatat cer- 
cetind dosarul cu comenzile 
executate. Harnicul colectiv

atent

roată 
învîr- 

amestecă

tovarășului 
să execute 

cu

al acestei secții, în acest an, 
a reparai 5 locomotive Die
sel pentru minele Lupeni, 
V ulcan și Dîlja; 31 locomo
tive electrice cu acumulatori 
de 4 tone; 14 locomotive e- 
lectrice de 8 tone; 47 de 
pompe centrifugale de 500 și 
3000 litri pe minut; 13 com- 
presoare, precum și mașini 
de încărcat, trolii, prese 
pentru brichetaj, culbutoare, 
vagonete de 12 tone, colivii 
de extracție și multe 
utilaje pentru minele 
Valea Jiului.

In primele rinduri ale e- 
chipelor evidențiate în mun
că de la secția reparații 
mecanice ca cele conduse 
de tovarășii Teifeles Gheor
ghe, Stainer Iosif și altele 
se situează lunar cea con
dusă de Panic Ioan,

Cu asemenea oameni, nu-i 
de mirare că în acest an, co
lectivul 
conice 
troșani 
steagul
(iată in întrecerea 
,pe uzină".

secției reparații me
de la U.R.UM. Pe- 

două ori
. \ 
eviden- 

socialistă

a primit de 
de ..secție

R. BALȘAN 
corespondent

Un bun me
seriaș din sec
ția mecanică a 
uzinei: strun
garul Burdiu 
Anton.

Atenție uiaximâ prcgâtlrll 
profesionale

Aula Institutului de mine din Pe
troșani a găzduit recent conferința 
de alegeri a Consiliului Asociațiilor 
Studențești pe. institut. In prezența 
tovarășilor Lucaci Mircea, prim-se- 
cretar al Comitetului regional U.T.M. 
Hunedoara, Ungur Pompiliu, 
membru al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, Elsesser Edith-Tere- 
sia, membră a Consiliului Executiv 
al U.A.S.R., conf. ing. Constantines- 
cu llie, prorectorul Institutului, lector 
Suciu Aurel, secretarul comitetului 
U.T.M. pe institut, cei peste 250 de 
studenți, cadre didactice, invitați, au 
ascultat darea de seamă prezen
tată de tovarășul Ciocîrlie Mihai, 
președintele Consiliului Asociațiilor 

.Studențești din 
institut. Darea de 
seamă a analizat 
activitatea desfă - 
surată de consi
liu în perioada 
trecută de la ulti
mele alegeri.

Atit darea de seamă cît și discu
țiile purtate pe marginea ei, au re
levat că in institut se acordă o 
mare atenție pregătirii profesionale 
a studenților, pentru a da industriei 
miniere ingineri bine pregătiți care 
să facă față cu cinste marilor sar
cini ale construirii socialismului.

— Este adevărat că în anul uni
versitar trecut rezultatele la învăță
tură au fost necorespunzătoare — a 
spus în cuvîntul său studentul Ju- 
vaia Ioan, din anul III electrome
canică. Nici cele din acest an nu 
ne mulțumesc; nici pe noi și nici 
corpul didactic. In institut ni s-au 
creat toate condițiile să studiem. Cu 
regret, se constată însă, că o mare 
parte din studenți nu folosesc po
sibilitățile pe care le avem. In con
tinuare vorbitorul a arătat că absen
ța de la cursuri a unor studenți de
termină obținerea notelor slabe.

Participanții la discuții s-au stră
duit să scoată la iveală cauzele care 
au generat situația nesatisfăcătoare 
la învățătură.

In institutul nostru se învață

Pe marginea conferinței 
de alegeri a ConsiÎMifui 
Asociațiilor Studențești 

de la I.M.P.

a studenților
în salturi — a relevat tovarășul prof, 
dr. Dobrescu Eugen, șeful catedrei 
de matematică. In preajma sesiunii 
de examene studenții sînt cuprinși de 
□ adevărată febră de studiu; se cer 
consultații peste consultații care, u- 
neori, nu-și ating scopul. Rostul 
consultațiilor nu este acela ca edu
catorul să repete încă o dată.cunoș
tințele predate la orele de curs, ci 
de a ajuta la elucidarea problemelor 
ivite ia studiul individual. Prin ur
mare, consultațiile nu trebuie șă în
ceapă în preajma sesiunii, ci mult 
înainte de ea. Numai astfel își vor 
atinge consultațiile scopul. Vorbito
rul a precizat, în continuare, că - cele 
mai mari greutăți se întîmpină eu stu

denții anilor, mici, 
îndeosebi anul i. 
care vin la institut-. 
cu goluri serioase 
în cunc in e. Ca
tedra de matemati
că a inițiat un curs 
facultativ pentru 

a veni in sprijinul acestor studenți, 
dar se constată că din cei peste 200, 
numai 5 studenți participă îa aceste 
cursuri.

Majoritatea vorbitorilor au seijs în 
evidență preocuparea care există atît 
din partea conducerii institutului, a 
corpului didactic cît și a asociațiilor 
studențești pentru crearea unor con
diții optime însușirii temeinice a cu
noștințelor predate. Cu toate acestea, 
nu 
sînt

întotdeauna rezultatele obținute 
cele scontate.
Studiul individual trebuie 

la baza pregătirii noastre 
a arătat studentul

să 
pro- 
Ro- 

Stu-

stea 
fesionale 
tunjan llie din anul IV mine, 
diind bibliografia indicată paralel cu
notițele luate la cursuri, vom pă
trunde, fără îndoială, în esența pro
blemelor. Dar tocmai acest lucru nu 
se face temeinic. Mulți studenți ne
glijează studiul 
sțituie, de fapt, 
fesionale.

—1 Pregătirea 
bagaj complex
precizat studentul Торта Gheorghe 
din anul V mine. Or, aceasta se face 
nu numai asistînd la cursuri, ci și 
printr-o activitateculturală bogată

individual care con- 
baza pregătirii pro-

noastră necesită un 
de cunoștințe — a

M GHIOREANU

(Continuare în pag. 3-a)

și fochiștii depoului 
din Petroșani acordă o deo- 
atenție economisirii combusti- 
convențional. Folosind forța 

trenurilor și acordînd atenție

СвпЬігііЬіІ etonoiniiit
Mecanicii 

C.F.R. 
sebită 
biluiui 
vie a 
sporită . întreținerii . locomotivelor în
tre două reparații, mecanicii din Pe
troșani au economisit în acest an 7300 
tone combustibil ' și importante can
tități de uleiuri speciale. Cu această 
cantitate de combustibil, se pot re
morca 1900 trenuri de marfă pe dis- 
tanța Petroșani — Simeria și retur.



STEAGUL R®ȘB

COpiiătia — Jît mi-o amintesc -
Mî-au mîngîiat-o capra ta ți iezii
Și-am plîns atunci cind ldeom neam lupesc 
A sfîrtecat îfl casă cucuiețil,

să

EVOCARE

Pe spin, cînd din înalt îl slobozea 
Căluțul tău, rîdeam fără să știu.
Că și în viată — aăVOa se-mpiinfia 

Ee-n basm ai prorocit de timpuriu.

..creangă iste un excepțional cunoscător a/ nuanțelor 
expresive ale Vorbirii si cele două constante ale operei 
sale, ironia Șl jovialitatea, se realizează magistral prin 
stilul aluzia, in căr.e cuvintele spun aparent puțin, lă- 
Stfid insă loc liber fanteziei cititorului".

comemorării 
scriitor Ion 
în întreagli

„Opera lui Creangă este epopeea p<jporului romîn.
...In Creangă trfiiato credințele, eresurile, datinHe, obi

ceiurile. limba, paeîia, morala, filozofia poportduf,..**.

G. Ibrăileanu

GltMlGOWCrrii: СПГші ттапшиіііі ППИПД в

Intra 18 ți 20 decembrie, cu ocazia 
a fS da ani do ia moartea marelui 
Creăflgl, dasic al literaturii remîne, 
țară s*au sărbătorit „Zilele fon Creangt". Aeeat 
lucru demonstrează înalta prețuire de care se bu- 
cur* in anii noștri creația colul ca ne-a lăsat aaoș- 
tattire nemuritoarele „Amintiri" șt „Povești".

Pagiha de față, este consacrată evocării per- 
MnaitUțH marelui nostru scriitor -*• tea cremigB.

„La Creangă dăm, în plin fabulos, de scene de un rea- 
Him meticulos ca al unui pictor olandez și uneori dt un 
UmOr imifls, abînd în Vedere surpriza pe care 0 produce 
faptul dt в vedea Mita culoare Ideală Șl individualitate 
bl t sprite filările mitice. Astfel proceda Homer".

G. C&liueseu

„Cu mijloace lingvistice simple, Creangă a izbutii 
egoiste pe cei doi mari artiști ăi cuvînialui rominesc, 

contemporani .cu dînsul, care sînt Eminescu si Caragiale.
/h aceasta văd eu măreția cu adevărat unică a crea

ției lui artistice, monument nepieritor închinat limbii 
noastre populare. Unitatea ei este dovedită și de faptul 
că Creangă n-a găsit, și nidi nu putea să găsească, 
imita,tore‘.

Ai izvorît ca Venus dintre mări, 
Stfiftgînd In tifle lot geniul popular,
Ca să fli-1 dăruiești prin timp $1 depărtări 

Ca pe-uti parfum de amintire, singular,

Mă regăsesc în tifle, bun ștrengar, 
Pornit mereu pe șotii șl pe gluftle 

Rătăcitor pe un moldav ilOtăf 
Fără vreun gînd |i îăr-e trtoaba-eflUme.

Cireșele furate, „La scăldat ',
Le „gust" cu-aceedși lacomă plăcere 
Și-acum ciad viața tn-a maturizat 
Și cînd — bogată — însutit mă cere.

1. ClOCLEI

Operă originală 
și profund realistă

Iurgu Iordan
„Tslent satiric prin excelență, Creangă vede cusururile 

acestei іштіі în care trăiește, ettsurufi ale societăți! și ale 
Oamenilor, și te proiectează pe fundalul opeffei sale, cit 
dlrnensltml mărite, delectîndu-se în exagerarea conștientă, 
învățată la școala povestitorului popular, Obișnuit Să se 
îfiflâdreze ea tișurință И mitie Și fabulos".

Zor l)utnitfrescu**Bu$ulenga

„Se poate spune, în 
stilul lui Creangă e 
stfuatufa frazei, cît și 
Verva să, se înrudește
vestitori populari' din Romînia șl din străinătate".

Jean Boatîere
Franța

41. Piru
general, că ceea ce caracterizează 
simplitatea și firesctl! : atît pfift 
prin specificul expresiilor și prin 
de aproape cu acela al altor po-

Considerai de conitnpmami sftf 
doar un simplu culegător de falelor, 
un priceput povestitor de sitoave. 
Creangă n-a fost prețuit pe măsura 
Ifiegstebfluhii său talent, Iar opera 
za mi s-й bucurat de ѳ interpretare 
științifică, obiectivă, competentă. Ia- 
cob Negruzzi îl considere nu
mai un talent „pdmKiv fi necfo- 
piif", iar MaioteSCu, în ciuda finului 
său spirit critic, îl numea „vîrto- 
sul glumeț", și deși îi recunoștea 
taiental de povestitor, nu reușește să 
discearnă locul unic pe ca-re-1 ocupa 
Creangă fa literatura noastră. E sur 
prinzător faptul că opera lui Crean
gă n-a atras atenție ținui critic atît 
de receptiv față de fenomenul lite
rar rofflîftest, cum a fost Constantin 
Dobrbgfeaflti-Gherea. Pare paradoxal, 
insa primul critic care ■ acordat a- 
tenția cuvenita Jenomeflului Crean
gă". coflsscrîndud tin studiu amplu, 
ев interpretări uneori, desigur, dîs- 
«rtabile, a fost un strâfn — france
zul Jean Boutfare.

Este meritul iul lbrăfleânu de a fi 
trasat jaloanele critice ale interpre
tării operei Iul Creangă, jaloane care 
nu put fi ignorate № de esegeții 
de astăzi ai genialului humtrfeștean. 
Intervenția critică, deși uneori reți
nută a lui Nicolae Iorga. șî ceva mai 
tîrziu, ampla monografie a iui Geor
ge Călinessu, încep să fixeze locul 
faf Creangă în peisajul literaturii Г0 
mîne.

Creația sa — rezultat atît al cu
noașterii eposului popular, cît ți al 
unui talent de dimensiunile geniului 
— plăsmuiește eroi coboriți parcă din 
zpnele mitologiei, dar în același timp 
zămisliți de însăși realitățile contem
porane scriitorului. Pe burtă dreptate, 
Ibrăileanu consideră poveștile Iul 
Creangă „adevărate nuvele din via
ța satului**. Cele cinci apariții gro
tești din „Povestea iul Harap Alb", 
Flămînzilă, Setlia, Gerliă, Ochllâ, 
Păsări-Lăți-Lungilă, îfl flkfdă capaci
tăților lor supraomenești, r&mto, in 
ultimă instoță, niște rimph țărani 
hîtri, foarte simțitori iâ Blăbtefaflite 
semenilor. -• л»

„Amintirile din copilărie" prezintă 
același univers rural privit cu ochii 
copilului, dar și conform opticii re* 
trospective a omului matur, in aceea 
tă operă capitali a lui Creangă, u 
morui, căra se revarsă Abundent, nu

larg de cititori, apetiturile cît se 
poate de lumești ale cuvioșilor sluji
tori ai amvonului, care petrec „de di
mineață pînă seara și de seara pînă 
dimineața", cărora fin le displace 
tovărășia crîșmărițefot ochioase, șl 
sprîncenate sau care se încaieră în 
incinta bisericii, adreaindu-și injurii 
de toC CUCernice.

Abia în anii regimului democrat- 
popular, opera lui Creangă atît de 
ignorată îfl timpul vieții sate, e pre
țuită la adevărata ei valoare. După 
eliberare opera sa a fost tipărită în- 
tr-tifl tiraj de peste 4 200 000 de
exemplare. Manifestările organizate
cu prilejul comemorării a 75 de ani 
de la moartea scriitorului sînt dova
da prețuirii unui creator atît de ori
ginal care a valorificat filonul de 
Sur al uftei culturi străvechi cu o 

-conștiinciozitate artistica superioară.
Prof. PURDEA EMILIA

Școala medie Lupe ni

Mb.
(Moț Ion Roata ți Uttlroa)

morui, care se revarsă ifeundent, 
escamotează totuși satira.

Au rămas celebre „stimulentele 
ducatlve", cum ar fi „Calul Bălan" și 
„Sfînfal Ierarh NiColae", după oum a 
rămas faimoasă abjecta înhățare cu 
arcanul la Oaste a bădiței Vasile. Da 
asemenea, SÎnt cunoscute de un public
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Marele nostru scriitor și-a 
consacrat 25 de ani din 
vlafă școlii și educării со 
piilor, fiind un pionier Je 
frunte al școlii înaintate. 
Creangă, ca institutor, nu 
s-a mulțumit să fie numai 
un educator înaintat, ci a 
studiat cu grijă, atît pro
pria experiență pozitivă, cît 
și a altora, generalizînd-o 
și popularizind-o sub formă 
de conferințe, metodici șf 
manuale.

in „Amintirile" sate, 1. 
Creangă a criticat cu umor 
metodele barbare folosite în 
școală în vremea copilăriei 
sale, pe cînd, chiar în primele

2Йе, copiii făceau cunoștință cu „Sf. 
NlColae" și „Calul Bălan". Dezvol
tarea dragostei elevilor pentru școală, 
apropierea învățătorului de copii 
pentru a-i cufloaște mai bine, spre 
a putea astfel să-și îndeplinească 
mai temeinic munte de instruire și 
educare — iată ideea luminoasă, pre
conizată de I. Creangă, drept ghid 
al întregii activități a învățătorului 
îfl școală.

Envățînd copiii de mici cu discipli
ne, cu respectul datoriilor și carto- 
ț«ior școlare, dezvoltîndu-!e patms- 
nent dfagostea de patrie și de po
por, dîtldu-le cunoștințe multe și te
meinice, nu e de mirare ca elevii 
săi Я îndrăgeau și-și aminteau, apoi, 
paate ani, cu emoție de dascălul lor. 
„Printre atîțîa daseWl severi fi 
ioteiți, cate ші-au еЫямй, M <Mfa

d® clasă, copilăria — spunea scri
itorul Jean Barf. care pfin 1879. a 
fost elevul lut 1. Creangă — îmi 
apare figura bfîrtdă șl jovială a lui 
Ion Creangă, pe care toți băieții îi 
iubeau".

Și dragostea lor era justificată, 
„El avea — spunea scriitorul Emil 
Gîfle&flu — modal lui ds-s învăța 

, copiii, luîndu-I eu blfilȘ<sruî, vofbin-
( du-te doritei și pe înțeles. într-o ro-

inîfiească cum numai el știa, odih- 
nindu-le mintea cu povești mmtwiate 
și de mațe eri cu joottfl, 1» cate 
Iu# și el parte, afară la cîttip, în ae
rul curat ăl Copotllui sau ăl Tătă- 
rasilor".

Metoda fonetică, întrebuințată de 
Creangă în predarea citirii și scrie
rii, s-a dovedit a fi singure justă și 
ea a fost rellfalfi în Mii puteri! popu
lare, îmbogățită ț| perleoțioflăta. 
Scolia fioăstra nouă ffl&ge 
deschiiă cu ailtea decenii 
de învățătorul fon Creangă.

.Moștenirea pedagogue a
Creanga 4 uri bun prețios ai poporu
lui nostru. El n-a ieet numai unui 
din ce! mal de seamă «editori ai 
noștri, Ci și un reprezentant de frun
te ol toteeftrii pedagogica progresis
te din patria neastre. Таинаі de 
aceea a dat la Iveală idei pedago
gice înaintate paffiftt timpul afin, ea 
oare sa mtadfim ș| astăzi.

pe tales 
in urmi

iui ton

Pref. LUCIA DANIEL 
șcâ>l« gwttlt d<t S ani « I 

Ftetrila

99 PUPĂZĂ DIN TEI“
(FRAGMENT!

Și pornind eu Cu demincarea, nu* 
mai ce și aud pupăza ciritind.'

„Ри-ри-рйр ! pu-pu-pup ! pu-pu-pup Г
Eu atunci, să nu-mi caut de drum 

tot înainte ? Mă abat pe la 
girului să prind pupăza, căci 
grozavă ciudă pe dineu; nu 
deeît pentru pupat, cum Zicea
ci pentru că mă scula în toate zilele 
cu noaptea-n cap din pricind ei. Și 
cum ajung in dreptul teiului, pun 
demincarea jos in cărare pe muchea 
dealului, mă

tei, Cu 
aveam 
numai- 
muma,

sui încetișor in teiul

care te adormea cu mirosul,,, floarei, 
bag mina tri scorbură, unde știam, șl 
norocul meu!... găbuiesc pupăza pe 
ouă și zic plin de mulțumire :

*“• Taci, leliță, că te-ат căptușii 
eu t li mai pupa tu și pe dracul de 
acum!

Șl cină aproape 
afară, nu știu cum 
sporii de creasta a 
pene, căci nu mai 
pinâ atunci, $1-1 dau tar drumul in 
scorbură. Șt cum stăm eu șl mă chi
team Irt capul, meu, eă șerpe cu pene 
nu poate să fie — după cum auzisem, 
din oameni, oS se află prin scorburi 
clteodată și șerpi — unde nu mă îm
bărbătez în sirte-ml și iar bag mina 
să scol pupăza... pe ее a fi... dar ea, 
Sărtntma, se vede Că se mistuire de 
frica mea prin cotloanele scorburii, 
undeva, căci n-am mal dat de dtnsa 
nicălri, parcă intrase în pămlnt.

-— Măi! anapăda lucru ș-dlsta, zic 
eu înciudat, scoțind căciula din cap 
șt tufllnd-o în gura scorburii. Apoi 
mă dau jos, caut o lespede potrivi
tă, mă sui ou dlnsa iar in tei. Ml 
ieu căciula și în tocul el pun lespe
dea, cu gînd C*a ieși ea pupăza de 
undeva, pînă m-oi întoarce eu din 
țarină. După aceea mă dau iar fos șl 
pornesc răpede cu demincarea la 
lingurari... Șt orlctt oi fi mers eu de 
tare, vreme trecute la mijloc doar, 
cit am umblat hoinărind cine știe 
pe unde șl cit am bojbăit și mocoșit 
prin fel să prind pupăza, și lingura
rilor, nici mal rămtne cuvin!, li se 
lungise urechile de foame aștepttnd.

să scot pupăza 
se face că mă 
cea rotată de 

văzusem pupăză

Eminescu rămîne fără 
fără bani. Creangă 11 
bucuros în bojdeuca sa 
Aproape doi ani de zile

Doi prieteni
Prietenia dlfttre Creangă țl Ё- 

mineucu are ca punct ав ріамгв 
anii da reVlzorat al poetului. După 
ce colindase țațele unui județ în
treg îfl care nu găsite deeît țc«U 
părăsite șl daecill bețivi șl Inculțl, 
Eminescu ajunge șl la școala în
vățătorului Creangă. Aici rămîfM 
uimit de telul cam acesta știa sl-l 
atragă pe elevi prin poveștile și 
snoavele spuse. Descoperind în 
Creangă titt talentat povestitor, 
Emlrtescu il îndeamnă să scrie șf-1 
adUCO Ia Cenaclul literar „JUtti- 
tnea", unde citește citeva din po
vestirile lui.

De acum înainte prietenia dintre 
cei doi scriitori se strînge tot mat 
m--tf.

in 1870 
slujbă șl 
găzduiește 
din Ticăit,
cei doi scriitori lucrează de zo$ 
discdtînd împreună tot ceea ce 
scriau. Creangă își revărsa poto
pul de amintiri, iar Eminescu as
culta fermecat aducîndu-și aminte 
de anii copilăriei de la IpoteȘti, 
Creangă ii sugera poetului subiecte 
de poezii și-i asculta visător reci
tările. Dîndu-și seama de valoa
rea' poeziilor, Creangă a notat pe 
colțul unei cărți de versuri: ..Mi
hai Eminescu, cel mai mare poet 
al romînilor".

Dar în 1877 Eminescu părăsește 
lașul și bojdeuca lui Creangă și 
pleacă tă București ca redactor la 
„Timpul". Aici are grijă Să publice 

poveștile și povestirile bunului său 
prieten.

La lași, Creangă resimte tot 
mai mult lipsa prietenului plecat 
și în scrisorile trimise îl cheamă 
mereu pe Eminescu să se reîn
toarcă.

ErHinescU nu mai revine Ia Iași. 
Se îmbolnăvise. Creangă face 
va drumuri lâ București. Și 
începuse să se manifeste 
Se stlflg amîndoi din viață
celași an, 1879, lăsînd în urmă ro
dul unei colaborări strînse și sin
cere. Ceea ce i-a apropiat a fost 
tocmai izvorul comun de inspira
ție : creația populară nescrisă, cu
noscută profund de amîndoi.

cîte- 
la el 

boala, 
în a-

Prot. EANA PETRU 
Director, Școala generală de 8 аці 

Cimpa
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IARNA PE Ș А Ж T I В И В

Cum» sini aplicate prevederile 
ditai planul M.TaO.

' Iarna a devenit un fapt împlinit. 
Pe șantiere, constructorii sfat antre
nați fa lupta pentru predarea a cît 
йиі multe apartamente pfaă la efîr- 
șitul Intitoi. Temper* tuf a scăzută a 
anotimpului friguros a adus greu
tăți în plus, cerințe de preeluțle In 
executarea anumitor lucrări. Cine 
s-a pregătit ditl ttap dovedlndu-se 
bun gospodar, poate să lucreze a- 
cum aproape negtiiigherif de greu
tățile teritii.

Am intrat în cfteva apartamente 
din blocurile ce Se află ta prezent 
îrt lucru la Petrii a, respectiv blocu- 
гйе E 1. A f, E 4, F.2. Așa după 
cum declara tafr-іи interviu ante
rior tov. inginer Gofnoviceanu, șe
ful șântierultd Petrila, ЫоСигйе la 
care se lucrează la finisaje tatetfoa- 
re, au fost racordate la centrala ter
mică de curînd pusă în funcțiune. 
Lucrul în aceste blocuri se desfă
șoară în condiții aproape normale. 
Temperatura din interior penurie 
realizarea unul randament optim, lu- 
«Âri de calitate. Pentru conserva
rea căldurii fa masa belOtmrior și 
« mortarelor, ia stația centrală de 
preparare a fost pusă în funcțiune 
instalație de încălzire ou apă cal

dă. Agregatele folosite la preparare 
sînt încălzite în siloz prin interme
diul unor serpentine, prin care cir- 
otăă apă fierbinte. Apa pentru pre
parare este, de asemenea, încălzită.

Sînt însă și unele lucruri nepuse 
încă la punct la șantierul din Pe
trila.

Astfel, cenfrală termică e deser
vită, în etapa actuală de provizorat.

PROBLEME 
LA ORDINEA ZILEI

•-#4***«-»**•« »»n

ca «xBbusttbil și oameni tot de 
șantier. Dar căfbuaele adus atei 
este de slabă OaMtlte, CU mult șist 
în el- și foarte mult praf. Dacă prin 
ciuntire și sortare aceȘt cărbune ee 
poate folosi ca să asigure tempera
tura de 5—I54 în blocurile în oare 
se lucrează, în schimb această tem
peratură nu aste sufictenfă pentru 
locaiarti din Ыосогйе E 2 și E 3. 
Cei de la depozitul I.lvezeai 
(de unde se aprovizionează și șan
tierul din Petrii a) trebuie să fie mai 

exigenți față de calitatea cărbune
lui pe cire-1 pfiriWc - spre m*I trts* 
tribut șan fiefului. Cărbunele prevă
zut a fl folosit la Centrală tfebUlb 
să aibă granulați* 10—80 tom și nu 
0—10 mm așa cum e cel primit de 
șantierul Petrila.

O problemă nerezolvată este și 
Soeea că basculantele, ce efectuează 
transportul, nu au fost amenajate 
pefldtu transportul pe timp friguros 
a betonulta și .'noftartdtiî de 1* sta
ția de preparare la șaritter. Din cau
za aceasta suferă calitatea morta
relor și a betoanelor, prin pierderea 
a o parte din căldura înmagaztoată 
la preparare. Lacuna aceasta per
sistă pe toate șantierele, șt nu de 
un an, doi.

Slniem abia la începutul iernii și 
toate problemele pot fl și trebui» te- 
mediate, pentru a rtu suferi п«Я rit
mul lucrărilor nici calitatea aces-
tara.

TEM 1ONESGU

Lucrările exterioare 
trebuie urgentate

tnodernă.Artiiteoteiră

PUBLICITATE

Cea mal mică cenfrală electrică
Prin mijlocul comunei Runou, din 

raionul Tg. Jiu, curge un pîrîiaș. 
Sătenii s-au gîridit să folosească 
acrjst fir de apa transfotmîndu-i for
ța în energie electrică. Dimensiu
nile „hidrocentralei1' clădite de ei 
sfat' pe potriva pîrîiașului. O coti

Atenție maximă pregătirii profesionale 
a studenților

{Urmare din pag, l-a)

șl variată are în Institut cam iasă 
de dorit. Țirtlnd seama de activi
tatea culturală necorespunzătoare, 
noul organ ales trebuie să ia măsuri 
adecvate pentru a se face o cotituri: 
în acest domeniu.

Despre activitatea culturală au mat 
vorbit și a iți delegați, Cu toții au 
fost de părere că modul In care se 
desfășoare această activitate este ne
corespunzător, că fa institui există 
torțe suficiente, care, mobilizate, pot 
contribui la îmbunătățirea radicală 
a muncii cultural-artistice.

Darea de seamă a reușit să o- 
glindească atît situația la învățătură, 
cît și activitatea desfășurată de Con 
silful Asociației Studențești de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent. 
а apreciat tovarășul conf. fag. Con 

. riantinesoti Ule, secretarul Comite
tului de partid a! Institutului. Multi 
vorbitori at> arătat aici aspecte din 
activitatea la Învățătură, precum și 
din organizarea timpului liber al stu

Panourile oo- 
jrajelor demon- 
tabile „s-ău miș
cai” ou repezi
ciune In mllnile 
dulgherilor din 
brigada condu
să de Catrinoiu 
Oheorghe de la 
blocul cu 200 
da apartamente 
de la t-Upeni. 
Brigada a rea
lizai aici lunar 
depășiri de 40 
ta sută, iar blo
cul „a crescut” 
cănind cu ochii 
prin strădaniile' 
unor astfel de 
oameni.

slrucție cu dimensiuni mai mici de- 
cît ale unui chioșc de răcoritoare 
adăpostește... turbinele și generatoa
rele. Liliputana centrală electrică 
de la Runcu, care are o putere de 
numai 105 Kilowați, este socotită a 

fi cea mai mică din țara noastră.

denților, le momentul de față, în 
centrul preocupării Studenților, tre
buie să stea pregătirea profesională. 
Tovarășul prorector a vorbit fu conti
nuare despre rezultatele nesatisfăcă
toare ia învățătură din anul univer
sitar trecut, despre numărul mare al 
restanțierllor. Slrtt studenti care și-au 
lăsat între 5—7 examene pentru se 
«lunea de toamnă, or, este dar pen
tru oricine că în timpul Scurt dintre 
cele două sesiuni — cea de vară și 
cea de toamnă — nu se poate pre
găti un număr atft de mare de exa 
inerte.

Atit delegații, dt și invitații înscriși 
la discuții pe marginea dării da sea
mă, au adue o contribuție prețioasă 
la reușita lucrărilor conferinței, în
lesnind luarea unor măsuri menite 
Să duca fa Îmbunătățirea activității 
profesionale șt culturale a studenți
lor din Institutul de mine din Pe
troșani.

iflr

In încheierea conferinței au luai 
cuvîatid tovarășii Lucaci Mircea,

Peste puține Zile, constructorii șan 
Herulul Vulcan vor trăi un eveni
ment deosebit în activitatea lor : în- ’ 
cheierea finisajelor interioare și pre
zentarea la recepție a blocului D 10 
cu 8 etaje șl 72 apartamente — pri
mul bloc de acest tip din Valea Jiu 
iui. Apoi vor urma altele de acest 
gen.

Dacă în Interiorul acestor blocuri, 
sub conducerea maiștrilor Gorciani 
Otfo, Stfakovici Carol, Nagy loan. 
Verdeș loan, zeci de echipe de zidari, 
tîmplari, mozaicari, zugrav-vopsitori, 
muncesc cu elâri deosebit pentru rea
lizarea în termăn a Ittcrăfilor de 
finisaj interior, în schimb în exterior 
- - în jurul blocurilor— situația nu 
este la același nivel. Astfel, cit toate 
că condițiile dih iarna actuală per
mit, încă nu s-au făcut drumuri de 
acces la noile blocuri, iar canaliză
rile menajere și de ape pluviale, a- 
ducțiunea de apă potabilă și rețeaua 
de termoficare nu stat încă încheia
te pentru toate blocurile ce urmează 
să fie predate în folosință săptămîrtite 
viitoare.

La executarea acestor lucrări, se 
depun strădanii insistente. Lotul mais
trului Dobner Mihai a executat luna 
trecută 350 m 1 canalizări menajere 
și pluviale, iar în prima decadă a 
Iul decembrie încă 40 m din cel pla
nificați. Dar. muncitorii Pintea Gheor- 
ghe, Petec Ioan, Popescu Gheofghe, 
Mogoșan Gheorghe, Portih Iosif și 
alții din cadrul acestui lot, nu au 
prea mare spor la lucru din cauză 
că buldozerul stă mai mult defect.

Ungur Pompă iu și tovarășa Elses- 
sor Edith— Teresfa, care au tăcut pre
țioase recomandări conferinței, de-, 
legaților aflațl în sală. Astfel, s-a In
dicat să se acorde un ajutor per
manent studenților anilor I șl II pen
tru a-șl însuși temeinic cunoștințele 
predate la cursuri. De asemenea, vor
bitorii au precizat că se impune des
fășurarea unei munci educative In
tense în i'îndul studenților spre a 
se crea o opinie de masă împotriva 
acelor elemente care manifestă a- 
baterl de la disciplină, absentfad de 
te cursori etc.

Actualul an universitar ridică în 
fața întregului colectiv al Institutului 
de mine din Petroșani problema îni- 
bunătățirll situației te învățătură, a 
ridicării nivelului pregătirii profesio
nale ia înălțimea Sarcinilor irtipuse 
de cerințele producției. In acest scop, 
întreaga activitate a colectivului 
institutului, a conducerii A.S. trebuie 
să fie canalizată spre traducerea tn 
viață a hotărirtioi luat» de con
ferință-

Aici; lucrul mai stagnează și din 
cauză că I.PJ.P.-LivCzeni nu ridică 
macaraua din fața blocului Ё 5 pen
tru a elibera terenul pe care se con
struiește drumul de acces. Pe de al
tă parte, nici Sfatul popular al ora
șului Vulcan nu a rezolvat problema 
Căilor de acces spre unele puncte 
de lucru. Toate acestea împiedică în 
muncă pe constructori.
. Maistru! instalator Văduva loan, 
cafortterlstui Dușan Arbazenovlci. de 
le șantierul Vulcan, maistrul KoL 
iaritiii l.-tiis de 1» Eriergo-eonstriicții ' 
Paroșeni (care execută terrtiofiearea) j 
împreună cu colectivele lor. dau o 
bătăile indîrjita cti timpul și frigul 
pentru a încheia montajele respecti
ve cit mai repede. Mutica lor ar tre
bui sprijinită. încurajată. Insă lipsa 
unor pompe pentru evacuarea apelor 
adunate în șanțuri, fămineree în ur
mă a construcției acoperișului la 
punctul termic tir 4, lipsa unor zidari 
care să ridiee căminele de Vizitare 
a rețelei de canalizare și nefunctio- 
narea buldozerului de care e nevoie 
ia acoperirea cu pămînt a șanțurilor, 
provoacă greutăți instalatorilor, le 
frînează munca.

Conducerea șantierului Vulean, a 
grupului de construcții Lupeni, tre
buie să dea o atenție mai mare a- 
cestor probleme, rezolvarea lor fiind 
deosebit de importantă pentru urgen
tarea lucrărilor exterioare — actual
mente rămase in urmă — pentru în
cheierea lor încă înainte de căderea 
zăpezii. Se impune deci, în prezent, 
wi interes susținut și față de lucră-
rile exterioare I

MIHAI ȘTEFAN

PROGRAM DE RADIO
21 decembrie

PROGRAMUL 1. 7,46 Muzica u- 
șoară interpretată la chitară, 8,00 
Sumarul ziarului „Selnteia". 8,30 
Muzică preclasică itâllână, 9,35 
Melodii din operete, 11,00 Muzică 
din filme, 11,30 Prelucrări de fol
clor, 12,35 Soliști ai Operei de stat 
din Cluj, 13,10 Melodii populare ce
rute de ascultători, 14,30 Vreau să 
știu, 15,32 Muzica ușoară romtoeas- 
câ. 16,30 Muzică populară din Ba
nat, 17,40 Tinerețea ne e dragă, 
18,15 Revista economică radio, 18,50 
La microfon: Satira și umorul (re
luare), 20,40 Muzică de dans, 31,15 
Emisiune literară, 21,30 Muzică de 
dans, S2fl6 Concert de muzică u- 
șoară. PROGRAMUL II, 8,35 Mu
zică populară, 9,40 „Sub al patriei 
cer însorit" — program de cîntece, 
10,00 Scene de ansamblu din ope
rete, 10,40 Melodii populare din 
(ări socialiste, 11,30 Din carnetul 
scriîtarului 1. Peltz, 12.00 Muzică u- 
șoară romînească, 12,30 Cîntece și 
jocuri popular», 13,37 Formații co
rale de amatori, І4.Ѳ0 Selecțiuni die

0. C. L Produse 
Industriale Petroșani 

anunță publicul cumpărător că 
Ministerul Comerțului Interior 

cu ocazia 
lunii cadourilor 

a introdus vinzatea șl tu plata 
>0 rate a
FRIGIDERELOR CU ABSORB
ȚIE: FRAM, YETTY ȘI ALEA 

Acont minim 46 la Sută, res
tul în maximum 5 rate tuflafe. 

Vînzarea acestor frigidere se 
face prin toate unitățile noaste» 
■tie Valea Jiului.

Lua cadourilor
1—>31 decembrie
Cta cadou utH vă oferă maga

zinele de specialitate ale O.C.L. 
Produse Industriale Petroșani, 
care au pus în vînzare un bogat 
și variat sortiment de :

- CANDELABRE
- LĂMPI PENTRU NOPTIERE

- MAȘINI DE S PALAT 
ELECTRICE

- ASPIRATOARE DE PRAF

- FRIGIDERE etc.
Vizitați cu încredere magazi

nele noastre.

operate contemporane, 14,30 Dansuri 
simfonice, 15,05 Muzică ' distractivă, 
15,30 Pagini din opere, 15,00 Muzică 
ușoară, 17,10 Interprețl de altădată 
al muzicii populare; violonistul ton 
Matache, 18,30 Soliști de muzică u- 
șoară, 19,05 Soliști și formații ar
tistice de amatori, 19,50 Arii dta o- 
pere, 20,40 Muzică ușoară, 21,30 
Aspecte de la recitalul literat-muzi- 
cal organizat în Stadtoul de con
certe al Radioteleviziunii, 22,15 Frag
mente din opera „Romeo și Julieta" 
d« Gounod.

Cinematografe
21 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Bateri; REPUBLICA: Hetari; Ы- 
VBZENls Omid cu ffcșa; ANIN0A- 
SA; Bezrâdăctaeții; VULCAN: Ca
valerul Pardaflan; LUPENI — MUN
CITORESC: Morri 63; fiUfcTU- 
RAL: Străini.



4 STHAGOL ROȘO

Vernisajul expoziției 
pictorului romîn 
Dan Hat mânu

PARIS 19 (Agerpres).
In sala „Galerie du Passeur" din 

Paris a avut loc vernisajul expozi
ției pictorului romîn Dan Hatmanu. 
La vernisaj au participat numeroși 
oameni de cultură și artă, critici, zia
riști, precum și atașați culturali ai 
unor oficii diplomatice acreditați la 
Paris.

Pînzele, inspirate din realitatea 
romînească și din peisajul cotidian 
al Parisului, s-au bucurat de o fru
moasă apreciere dân partea vizitato
rilor.

MOSCOVA

MMI Saprem al 0. R. S. s. i uiilitai 
unele aneiMe In tarla 0. L D.

MOSCOVA 19 (Agerpres).
După cum transmite agenția TASS 

Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a ratificat amendamentele 
la articolele 23, 27 și 61 ale Cartei 
O.N.U. Aceste amendamente, adop
tate la 17 decembrie 1963 de cea 
de-a 18-a sesiune a Adunării Gene
rale O.N.U., prevăd mărirea numă
rului membrilor Consiliului de Secu
ritate de la 11 la 15, far ai Consi-

VARIETĂȚI 
Pamir: leagănul civilizației 

umane
Arheologii din Tadjikistan sini 

de părere că văile Pamirului și 
ale lanțurilor muntoase învecinate 
sini printre cele mai vechi leagă
ne ale civilizației.

Oamenii de știință își întemeia
ză ipoteza pe cercetările asupra a- 
șezării din epoca de piatră Kara- 
Bura, din sudul republicii. După 
părerea specialiștilor, acest vechi 
monument arheologic de pe terito
riul Tadjikistanului datează din 
stadiul Musterian al Paleoliticului. 
Au fost strînse pînă acum 7 ООО 
unelte de piatră, care au fost fo
losite pe vremea omului de Nean
derthal.

Schelet de mamut 
din perioada preglaciară
Piotr Ignatov, locuitor din re

giunea Rostov, a descoperit re
cent o parte din scheletul unui 
strămoș al mamutului aparținînd 
perioadei preglaciare. Specialiștii 
sosiți Ia fața locului au stabilit 
că acest elefant — străbun al 
mamutului — avea înălțimea de 
peste patru metri, iar lungimea 
— de cinci metri.

KUWEIT

Demîsîonarea guvernului
BAGDAD 19 (Agerpres).
Postul de radio Bagdad a transmis 

o știre a corespondentului agenției 
de presă irakiene din Kuweit, potri
vit căreia guvernul acestei țări a 
demisionat ca urmare a conflictului 
care a opus parlamentul miniștrilor. 
Se știe că majoritatea deputaților a 
boicotat guvernul, împiedicîndu-1 pe

Lansarea cabinei spațiale americane 
„Gemini" a fost amînată

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Admi

nistrației naționale pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat vineri 
că lansarea cabinei spațiale „Ge
mini" care urma să se facă de pe 
poligonul de la Cape Kennedy la 5 
ianuarie pe o traiectorie balistică, a

încheierea lucrărilor Comitetului 
de pregătire a Festivalului Mondial 

al tineretului

CONGO

ALGER 19. Corespondentul Ager
pres. G. Benga, transmite :

Comitetul international de pregă
tire a celui de-al 9-lea Festival 
mondial al tineretului și studenților, 
care se va desfășura Ia Algjer, și-a 
încheiat lucrările și, după dquă zile 
de dezbateri, a adoptat programul 
acestui festival.

Potrivit programului adoptat cu 
acest prilej, Festivalul va începe 
miercuri 28 iulie și va dura pîng 'ia 
7 august 1965. Programul cuprinde, 
în afara manifestărilor tradiționale.

liului Economic și Social de la 18 
la 27.

Lărgirea Consiliului de Securitate 
și a Consiliului Economic și Social 
va asigura o reprezentare mai largă 
în organele principale ale O.N.U., 
corespunzătoare numărului crescut de 
țări membre ale O.N.U.

Rezoluția Consiliului Ministerial 
al O. U. A.

NEW YORK 19 (Agerpres).
Cu 20 de voturi pentru, nici unul 

contra și 10 abțineri (Congo-Leo
poldville nu a participat la vot), 
vineri seara Consiliul Ministerial al 
Organizației Unității Africane. în
trunit în ședință extraordinară la 
New York, a adoptat o rezoluție în 
care i se cere Consiliului de Securi-

Ch'ombe în capitala 
Belgiei

BRUXELLES 19 (Agerpres).
După cum s-a anunțat. Moise 

Chombe, primul ministru al guver
nului de la Leopoldville, și-a conti
nuat „turneul european", sosind în 
seara de 18 decembrie la Bruxelles. 
Agenția France Presse transmite că, 
în după-amiaza zilei de 19 decem
brie. ministrul de externe belgian 
Paul Henri Spaak a avut o întreve
dere. la sediul Ministerului de Ex
terne, cu Chombe.

Agențiile de presă subliniază că 
escala lui Chombe la Bruxelles nu 
a contramandat vizita pe care pre
mierul congolez urmează s-o facă la 
cererea guvernului belgian — la 10 
ianuarie, în vederea unor „tratative 
oficiale" privind relațiile dintre cele 
două țări.

primul ministru să-și prezinte decla
rația guvernamentală. Acești depu- 
tați sînt nemulțumiți de componen
ța noului guvern pe care îl consi
deră nereprezentativ.

Aceeași știre relevă că primul 
ministru Sabah a promis să formeze 
un nou guvern care să satisfacă ma
joritatea membrilor parlamentului.

fost amînată pentru data de 11 Ia
nuarie. Dacă această încercare va 
reuși, cei doi cosmonauți americani 
pregătiți special — Virgil Grisson și 
John Young — vor efectua în luna 
aprilie a anului viitor trei rotații în 
jurul pămîntului la bordul unei ast
fel de cabine de bp „Gemini". 

mari mitinguri de solidaritate cu lupta 
de eliberare a popoarelor din Africa 
și din alte regiuni ale lumii. Ziua 
prieteniei cu poporul și tineretul al- 
gerian, în cursul căreia va avea loc 
comemorarea eroilor algerieni că- 
zuți вд lupta pentru independentă, 
dezvelirea unui monument în memo
ria tinerilor din Algeria care și-au 
dat viața pentru eliberarea patriei și 
altele.

întâlniri cu caracter foarte larg 
VOf avea loc cu ocazia Festivalului, 
dezbătîndu-se în cadrul lor probleme 
ce se pun astăzi în fața omenirii 
progresiste în diferite domenii, po
litic, coUtiral, profesional.

In ziua de 6 august, împlinirea a 
20 de ani de la aruncarea bombelor 
atomice asupra orașelor japoneze 
Hiroșima și Nagasaki, vor avea loc 
mari manifestări închinate luptei 
pentru pace, împotriva războiului.

Din par.tea tineretului romîn, la 
lucrările Comitetului internațional de 
pregătire a asistat o delegație con
dusă de Andrei Ștefan, membru al 
Biroului G.C. al U.T.M., șeful sec
ției Relații cu străinătatea.

late „să condamne recenta interven
ție militară americano-belgiană în 
Congo". Rezoluția cere, de aseme
nea, încetarea ostilităților și a ori
cărei intervenții militare în Congo 
precum și realizarea reconcilierii na
ționale. Ea a reafirmat principiul 
proclamat, încă la conferința șefilor 
de state și guverne africane de la 
Addis Abeba, referitor la expulzarea 
tuturor mercenarilor, și exprimă preo
cuparea O.U.A. pentru situația gra
vă provocată de intervenția străină 
in Congo.

Consiliul Ministerial al O.U.A. se 
va întruni din nou luni pentru a as
culta explicarea voturilor. Textul o- 
ficiat al rezoluției adoptate vineri 
seara Va fi dat publicității luni.

In ci
HANOI. Regiunile de munte ale 

R. D. Vietnam dispun de 112 spitale 
și dispensare. 69 la sută din satele 
regiunilor muntoase dispun de unități 
sanitare și case de nașteri. Această 
rețea sanitară este deservită de 
1 200 medici și sanitari, peste 5700 
surori de ocrotire și mii de cadre sa
nitare de toate categoriile.

KAMPALA. La Kampala a fost 
semnată o convenție între reprezen
tanții guvernelor Sudanului și Ugan- 
det cu privire la reglementarea re
patrierii cetățenilor sudanezi, refu- 
giați pe teritoriul Ugandei in timpul 
regimului militar al lui Abboud.

Potrivit agenției Reuter, se crede 
că in Uganda există aproximativ 
500Ѳ0 de refugiați sudanezi.

SOFIA. Facultatea de stomatologie 
din Sofia a pregătit în ultimii 20 de 
ani peste 3 000 de medici stomato
logi. In același timp au urmat cursuri 
de specializare și de perfecționare 
800 de stomatologi.

U/IRȘOV'ZA La 18 decembrie, a 
fost semnat la Varșovia planul de 
colaborare științifică și culturală din
tre Polonia și Italia pe următorii 
doi ani..

CAIRO. La 9 ianuarie se va des
chide la Cairo Conferința primilor 
miniștri ai țărilor arabe. La lucră
rile acestei reuniuni vor participa, 
ațît șefii de guverne, cît și membrii 
Comisiei suveranilor și șefilor de 
state, creată în septembrie 1963 cu 
scopul de a urmări îndeplinirea ho-

Forțele răsculaților își intensifică 
atacurile

LEOPOLDVILLE 19 (Agerpres). 
Agențiile de presă relatează că în 

Congo, răsculații continuă atacurile 
împotriva trupelor guvernamentale 
în diferite părți ale regiunilor răsă
ritene și de nord ale țării.

In împrejurimea orașului Paulis, 
relatează agenția Reuter, forțele răs- 
culaților. și-au intensificat atacul a- 
supra trupelor guvernamentale și 
mercenarilor, reușind în cursul zilei 
de vineri să pătrundă chiar în anu
mite cartiere din oraș.

GENEVA

A luat sfîrșit sesiunea G. A. T. T.
GENEVA 19 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, la 

Geneva a luat sfîrșit sesiunea de 
două zile a Consiliului permanent 
al G.A.T.T. (Acordul general pentru 
tarife și comerț) în cadrul căreia s-a 
discutat deficitul balanței de plăți 
britanice și problema sporirii taxelor 
vamale ale Angliei la mărfurile de 
import cu 15 la sută. Comentând lu
crările sesiunii, agenția France Presse 
scrie, între altele: Deși a recunoscut 
dificultățile Marii Britanii, Consiliul 
a declarat în încheierea sesiunii că 
noile măsuri engleze „sînt incompa
tibile cu obligațiile acestei țări față 
de acordul general".

Vietnamul de sud

Crearea unui Consiliu al forjelor 
armate

SAIGON 19 (Agerpres).
Guvernul sud-vietnamez a anunțai 

crearea unui Consiliu al forțelor ar
mate în vederea „menținerii unității 
și solidarității forțelor armate sud- 
vietnameze în actuala situație critică 
prin care trece țara". Consiliul, for
mat din comandanți ai corpurilor 
de armată și diviziilor, precum și ai 
diferitelor arme, urmează să rezolve 

leva r î n d u r i
tărîrilor luate la Conferința de la 
Alexandria.

NEW YORK. Un avion-cisternă al 
forțelor militare americane s-a pră
bușit în flăcări pe aeroportul inter
național din Fort Worth (Texas). 
Din cele 11 persoane aflate la bordul 
avionului, patru au pierii.

JOHANNESBURG. La 18 decem
brie, tribunalul din Johannesburg 
R.S.A. a condamnat la 20 de ani 
închisoare pe prof, David Kilson, sub 
acuzația de „sabotaj". La același tri
bunal alți patru acuzați au fost con
damnați la pedepse variind între 12 
ani și închisoare pe viață.

SKOPLIE. Vineri, anunță agenția 
Taniug, la Skoplie a fost înregistrat 
un nou cutremur de gradul IV. Nu 
s-au semnalat victime și nici pagube 
materiale. De la cutremurul catastro
fal de anul trecut și pînă in prezent, 
la Skoplie au fost înregistrate 592 
cutremure.

TOKIO. Potrivit datelor publicate 
de Camera de Comerț și Industrie 
din Tokio, în primele 11 luni ale a- 
nul ui acestuia 3616 societăți din Ja
ponia au dat faliment, suma totală 
a datoriilor lor atingînd 366 600 mi
lioane ieni (peste un miliard de do
lari).

NEW YORK. Un puternic incen
diu a distrus pînă în temelie vineri, 
clădirea unui azil de bătrlni din 
Foutaintoan (statul Indiana). Nu
mai 14 persoane din cele 34 cite se 
aflau in acest azil au fost salvate.

Intr-un comunicat militar al tru
pelor guvernamentale se arată că 
„răsculații se pregătesc să atace lo
calitatea Bukavu, capitala provinciei 
Kivu, și amenință, totodată, locali
tățile Univra și Albertville".

Agenția U.P.I. adaugă că între 
timp un număr de pește 9 000 de răs- 
culați continuă să forțeze pozițiile 
trupelor guvernamentale din împre
jurimea orașului Kindu. capitala 
provinciei Maniema, situat la 250 
mile sud de Stanleyville.

In ceea ce privește țările în curs 
de dezvoltare, A.F.P. arată că s-a 
sugerat „să se acorde o mai mare 
prioritate excepțiilor de la suprataxă, 
în cazul în care aceste țări sînt fur
nizori importanți si Angliei". Unii 
experți insistă însă asupra principiu
lui nediscriminării în procedura re
ducerii și suprimării suprataxei. La 
sfîrșitul sesiunii s-a optat pentru o 
formulă potrivit căreia „Marea Bri
tanic va lua în considerație intere
sele comerciale ale țărilor în curs 
de dezvoltare, fără să încalce nici 
principiul abolirii imediate și gene
rale ă restricțiilor, nici principiul 
nediscriminării înscris în acordul ge
nerat tarifar".

divergențele apărute între ofițerii su
periori ai armatei sud-vietnameze. El 
va avea un rol consultativ.

Potrivit agenției Associated Press, 
crearea sa constituie „un indiciu ai 
presiunilor exercitate de tinerii ofi
țeri asupra lui Nguyen Khanh, co
mandantul armatei, și va limita de
finitiv autoritatea acesteia"*

LOS ANGELES. Greva muncitori
lor de la abatoarele din Los Angeles, 
care durează de două săptămâni, s-a 
încheiat vineri cu victoria greviști
lor care au obținut un nou contract 
de muncă pe trei ani.

CAIRO. Republica Arabă Unită a 
depus la Națiunile Unite documen
tele de ratificare a propunerii de lăr
gire a numărului membrilor Consi
liului de Securitate de la 11 la 15 
și ai Consiliului Economic și Social 
de la 18 la 27.

I
ALGER. Agenția M.E.N. anunță 

că la Alger au început tratative eco
nomice între reprezentanți ai Fran
ței și Algeriei în vederea semnării 
unui acord comercial între cele 
două țări.

I
BUDAPESTA. Pe eleșteele din R. P. 

Ungară s-a terminat pescuitul.
Pînă la sosirea gerului s-a pescuit 

o cantitate de peste 400 vagoane de 
pește. Din această cantitate, 272 va
goane au intrat in depozitele între
prinderilor frigorifice, unde vor fi 
conservate pentru sezonul de iarnă 
si primăvară.

JOHANNESBURG. Botanistul sud- 
african, profesorul universitar Ed
ward Roux, nu va mai avea acces 
în nici un institut științific și nu va 
avea dreptul să publice lucrări. A- 
ceasta hotărîre a fost luată de au
toritățile din R.S.A., deoarece profe
sorul Roux „a desfășurat o activi- » 
tate politică necorespunzătoare ѵе-'Л 
derilor oficiale".

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 56. TeL totaruban 323, automat 260. Țipând I LPM


