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PRECjÂ TIRL
Seară de decembrie ca ceață dea

să. Prin lumina difuză a becurilor 
cu vapori de mercur și a lămpilor 
fluorescente, oamenii roiesc care 
încotro, asemena albinelor. Sărbă
torile de iarnă bat la ușă. Așa că 
trebuie primite cum se cuvine.

Magazinele, aprovizionate din a- 
bundență cu „de toate pentru toți", 
sini zilnic înțesate de lume. Pal
toane. căciuli, cizmulițe, fulare, 
pantofi sînt articole mult solicitate 
In aceste zile. E normal. Anul 
1364 a fost bogat in fapte și rea
lizări și nu-l poți primi pe ’65 fără 
a-i împărtăși, la revelion, satisfac
țiile anului 1964, pe care-l schimbă.

• Vânzătoarele nu mai prididesc cu 
servitul. Mai ales acum, cind au 
început să se dea și primele de 
Jechime la mineri.

De dimineață pină seara, in ma
gazine, la cluburi, în unitățile 
O.L.F. e un du-te-vino continuu. 
Bărbați, femei și copii ies cu pa
chetele subsuoară și se îndreaptă 
bucuroși spre case. Pretutindeni, 
toți se pregătesc pentru sărbăto
rile de iarnă, pentru revelion, pen
tru primirea lui Moș Gerilă.

Iar copiii, nepoțeii lui Moș Ge
rilă, nelipsiții lui prieteni, sini cei 
mai nerăbdători să se iniîlnească 
cu moșul cu barba de promoroacă, 
aitt dv darnic și de bun cu fiecare.

Si brăduții!... Fragede ramuri... 
Au coborît de sus din patria tor 
cea verde, pentru a aduce aroma, 
tinerețea și bucuria in casele oa
menilor. Au îmbrăcat mantia arti
ficială de nea și, gătiți cu daruri, 
artificii; cu beculețe multicolore, 
așteaptă... începerea programului.

Frumoși pomi de iarnă l Ce mi
siune frumoasă aveți: de a înve
seli inimile, de a înaripa gindurile.

La cluburi, artiștii amatori repe
tă de zor programele speciale, de
dicate sărbătoririi Republicii și A- 
nului nou. Peste cîteva zile vor fi 
terminate și Orășelele copiilor, în 
care cei mai mici cetățeni se vor 
îniîlni cu eroii basmelor populare.

Fii bine venit An nou 19651 
Oamenii muncii din Valea liului 
sînt gaia să te întimpine. Cei mai 
harnici te-au primit deja in mijlo
cul lor, la locurile de muncă. Dar 
acum te așteaptă și acasă, la clu
buri și în restaurante, la cabane 
Șy.în școli, pentru a-ți spune, in 
clinchet de pahare și în ritm 
melodie, bun sosit.

Fii bine venit An nou /
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Стали strungar Pacot Aron de la U.R.U.M. Petroșani' (ân .stînga) 
este un exemplu de disciplină și conștiinciozitate în muncă, fapt; pentru 
care a fost evidențiat în întrecerea socialistă 11 luni consecutiv din,acest 
an. Ultima lucrare executată de tînărul Pacot, strunjirea unor roți dințate 
pentru locomotivele de mină LAM-4, a primit calificativul de calitate 
foarte bună. Iată-1 ascultînd cu atenție îndrumările maistrului Cravetz 
Victor. - . ’

UN FAPT OBIȘNUIT
la mi

ni timele 
punerii

fără să 
necazul, 
încercat

La instalația provizorie de 
încărcat cărbune de 
na Dîlja, se fac 
pregătiri în vederea 
în funcție.

S-a ivit însă așa, 
bănuiască nimeni, 
Culbutorul primit și
la dimensiunile unui vago- 
net, nu зе potrivea la fe1 
de bine pentru, vagonete de 
alt tip. Culbutorul trebuia;

deci, corectat de urgență căci altfel 
ar fi compromis t«riă lucrarea.

Brigada comunistului Racz Mihai 
este cunoscută de întregul colectiv 
al I.G.M.M. Petroșani pentru hărni
cia ei. Căci, oriunde a fost o lucrare 
complicată și urgentă, Ia An imoasa, 
la Dîlja, sau la Jieț, s-a făcut apel 
întotdeauna Ia oamenii din brigada 
care lucrează la atelierul de confec
ții metalice. Cui să-i fie 
lucrarea de modificare a 
culbutorului ? Lăcătușilor, 
șantier în ultima vreme
tîia“. Și iată că măruntul fapt de 
viață capătă proporții, solicită efor
turi mai mari decît cele obișnuite și 
mai cu seamă gîndirea oamenilor. 
După un calcul sumar, lucrarea ar 
fi cerut cam patru zile de lucru. Dar 
zilele, mai ales 
acujn, la sfîrși- 
tul anului — 
sînt scumpe. 
Sînt scumpe și 
orele, așa că...

Brigadierul și-a organizat oamenii 
pe loc. Culbutorul a fost desfăcut 
piesă eu piesă, șurub ou șurub, mă
surat din nou, la dimensiunile va- 
ganetelor. La ora opt dimineața lă
cătușii au început ■ lucrarea, iar - a 
(toba zi la ora 14 culbutorill era gate. 
Se cîștigaseră două zile; Racz Mihai 
și ortacii săi — Balaș Ion, Polk Ka
rol. Bratu Alexandru — le-au cîști- 
gat. Un fapt mărunt care poate ar fi 
trecut neobservat. Numai că dincolo 
de el întrevezi oameni în asociația 
gîndiie — efort devotament, coor
donate, ale omului de azi.

TEM. 1ONESGU

Consiliul Național ăl Frontului 
Democrației Populare este alcătuit 
din : Agachi Nicolae, director ge
nerai al Combinatului Siderurgic Hu
nedoara ; Alexe Ilie, vicepreședinte 
ai U.C.E.C.C-.M. ; Antoniu Ganstan 
tin (Costache), artist al poporului 
director al Institutului de artă dra
matică „I. L. Garagiale"; Apostol 
Gheorghe, membru al Biroului Po 
litic al C.C. ai P.M.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ardeleanu Veronica, director la Fa
brica de antibiotice lași; Arghezi 
Tudor, academician, scriitor: Atana- 
siu Niki. artist al poporului, prim- 
secretar al Asociației oamenilc de 
artă din institutele teatrale și muzi 
cale; Avram Ion, director la Uzina 
de construcții de mașini Reșița ; 
Balalia Dumitru, membru al C.C. al 
P.M.R.. prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Ploiești ; Balaș 
Iolanda, maestră emerită a sportului; 
Banc losif, membru al G.C. al 
P.M.R.. prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Mureș - Auto
nomă Maghiară; Baniay. Ladislau, 
profesor universitar: Băcanu Maria, 
directoarea Întreprinderii Suveica Bu
curești ; Bălan Ștefan, academician, 
ministrul învățămîntukri ; Belea Mi
ron, pensionar, fost activist al Fron
tului Plugarilor; Bergheanu Maxim, 
membru al GG. al P.M.R., prim 
secretat al Comitetului regional de 
partid Cluj; Bîrlădeanu Alexandru, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Bîrlea Ște
fan. președinte al U.A.S.R.; Blajo- 
vici Petre, membru supleant al G.G. 
al P.M.R. prim-secretar al Comite
tului regional de partid Banat: Bo- 
boș Ștefan, președinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular regional 
Bacău; Bobu Emil, membru supleant 
al C.C. al P.M.R.. președfate al Co
mitetului executiv- al Sfatului popu
lar regional Suceava; Bodnăraș E- 
mil. membru al Biroului Politic al 
C.C al P.M.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Begza Geo, 
academician, scriitor. vicepreședinte 
âl Comitetului bJațîorini petîtrh Apă
rarea Păcii; Boicean Petre, maistru 
miner la exploatarea minieră ..Săsar" 
Baia Mare: Borilă Petre, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

petrol, chimie, gaz metan; 
Simion, membru al C.C. al 
șef de secție la С. C. al

Bularca Valeriu, maestru 
Burcă Mihai,

încredințată 
gabaritului 
Ei sînt pe 
„vioara în-

început de iarnă. îm
punși de acele primului 
ger, trecătorii merg 
grăbiți pe străzile Pe- 
troșaniului. In sala cer
cului de citit de pe 
da Dacia e cald.
Silvia, responsabila 
cuiul e mulțumită, 
bilizarea a reușit,
iată că discuțiile dintre

stra-
Cucu

cer-
Mo-
Dar

cei prezenți au încetat. 
In sală’ a intrat tovară
șul Bătșan Rusailin, res- 
postabi-luJ. bibliotecii o- 
rășeneșți Petroșani. El 
prezintă recenzia cărții 
..Străinul'; de
povici. Apoi, se discută 
pe marginea 
Printre altele.
leonora, ' soția unui mi-

Titus Po-

recenziei. 
Toth E-

ner, arată că îi plac te
mele discutate în cadrul 
cercului de citit.

Peste cartier s-a lă
sat înserarea. Sala s-a 
golit treptat. Pe drum, 
în ciuda gerului de de
cembrie, membrii cercu
lui continuă însă discu
țiile.

M. 1. Dumitrescu 
corespondent

niștri; Botez Demostene, scriitor, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor; 
Brad Ion, scriitor, secretar al Uniu
nii Scriitorilor; Breitenhofer Anton, 
membru al G.G. al P.M.R., redactor 
șef al ziarului „Neur Weg“ ; Bucelea’ 
Gheorghe, maistru constructor la în
treprinderea de construcții-monta i 
Onești, ■ membru în Comitetul Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile indus
triei de 
Bughici 
P.M.R., 
P.M.R. ;
emerit al sportului ;
membru al C.C. al P.M.R., adjunct 
al ministrului 
ceșcu Teodor, 
tor la Școala 
30 Decembrie
Gheorghe, director al Uzinei de fire 
și fibre sintetice Săvinești ; Carpov 
Militei, președintele G.A.C. Mahmu- 
dia, raionul Tulcea, regiunea Dobro- 
gea; Cazacu Virgil, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., prim-se
cretar al ■ Comitetului regional de 
partid Iași; Călinescu George, aca
demician, scriitor; Ceaușescu Nico
lae, membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.M.R.; Chivu 
Stoica, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.G al P.M.R.; Ciocan 
Vasile, președintele G.A.C. Belcești, 
raionul Hîrlău, regiunea Iași; Cîon- 
tu Constanța, președinta Comitetului 
regional al femeilor Oltenia ; Ciorăs- 
cu Florin, membru corespondent al 
Academiei R.P.R. ; Cocea Dina, ar
tistă emerită, membră în Consiliul 
Național al Femeilor; Coliu Dumi
tru, membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., președintele 
Comisiei Controlului de Partid; 
Constantin Ioan, prim-secretar al 
Comitetului regional U.T.M. Bucu
rești ; Constantin Vasile. inginer, 
președintele G.A.C. Unirea, comuna 
Manâsia. raionul Urizieeni, regiunea, 
București ; (fonstantinescu-Iași Petre, 
academician ; Cotescu Octavian, ac
tor la Teatrul „Lucia Sturza Bulan- 
dra“; Covaliu Brăduț, pictor, secre
tar al Uniunii Artiștilor Plastici; 
Cozmă Ion, membru al C.C. ăl 
P M.R.. președinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular al ora
șului București; Crăciun Constanța, 
membru al C.C. al P.M.R., președin
ta Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă; Crăciun Gheorghe, preșe
dintele G.A.C. din comuna Gîrbova, 
raionul Sebeș, regiunea Hunedoara : 
Creangă Ion, rector al Univers^ătiî 
„Alexandru Ion Cuza“ din Iași ; 
Ccogor Ludovic, profesor universitar, 
rector al Institutului medico-farma- 
ceutic Tg. 
membru al 
al C.C.S. : 
cademician.
„Babeș-Bolyai" 
sile, președinte al Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular regional

forțelor armate; Bur- 
profesor emerit, direc- 
medie nr 28. raionul 

— București; Caranfil

Mureș ; Csupor Ludovic, 
C:G. al P.M.R.. secretar 

Daicoviciu Constantin, a- 
rectorul Universității 
din Cluj; Daju Va-

(Continuare In pag. 4-a)

D. GHEONEA

Interior din „Librăria noastră" de Ia complexul co
mercial Viscoza-Lupenî.

bunele sosit din Valea Jiului 
și semicocsul adus’ de la Că- 
lan.

Preluate din vagoanele de 
cale ferată, cele două materii 
prime sînt duse de benzile 
transportoare, prim • galerii și 
planuri îficlinăte, la silozuri 
și turnurile' de ■ pregătire. Prin 
fața celor 4 baterii de cocsi
ficare se plimbă ■ pe. o linie fe
rată specială,, făcînd un du-te- 
vino continuu. 5 mașini - de 
șarjat, ('întărind fiecare .mai

Oricine încearcă să-și ima
gineze vasta panoramă a Hu
nedoarei de oțel și faptă fi
xează, ca elemente principale 
ale acestui peisaj, furnale înal
te, oțelării și laminoare, agre
gate care produc și prelucrea
ză metalul. Marele centru si
derurgic este însă :mult mai 
complex, mai cuprinzător. Fo
cul mereu viu al furnalelor, 
de pildă, are nevoie perma
nentă de ■ energie calorică, A- 
ceastă energie o furnizează
cocsul. El îndeplinește ‘ un 'du- . mult de 450 tone,. La intervale 
blu rol — acela de element 
combustibil și de reducător .în 
procesul de- elaborare a ■ fontei-. 
De aceea, sectorul cocso-chi- 
mic este unul din c.eje,măi-pu
ternice din ■ combinat, iar me
seria de „cocsar“ . 
de înconjurată de respect ca tomat în 
aceea de oțelar, furnaiist sau 
laminorist.

Uzina cocso-chimică se în
scrie, deci, în peisajul hune- 
dorean, cu linii ferme, pe un 
Ioc central. Bateriile sale pro
duc : anual un milion- de tone : din roșu, în' brun.'- Prin inter

mediul altor , galerii și „benzi 
transportoare ,.își .ia apoi dru
mul spre” silozuri. Curînd, va 
deveni hrana -nesățioaselor 
furnale.

Acum, este momentul să , a- 
mintim că, în trecutul nu prea 
îndepărtat, fonta se producea 
prin topirea minereului la... 
foc de lemne. Dacă vreodată 
veți fi prin aceste locuri și 
veți fi tenta ii să âflați cît de 
anevoioasă . era .munca în a- 
cest fel. căutați-1 pe tehnicia
nul Gheorghe Roman. El este 
cel mai vechi furnaiist hune- 
doreăn și are multe 
vestit..

Necesitatea . sporirii 
ției de fontă a impus

de po-

cetări mai întîi în laboratoare, 
apoi în stații-pilot, s-a trecut 
la experiențe pe cale indus
trială. Rezultatele au inspirat 
încredere. ,S-au proiectat și 
construit primele baterii de 
cocsificare, a început experi-

■ .mentarea fabricării cocsului în 
noile agregate. S-au ivit 
tunel ■ alte frămîntări. 
griji : erau noi și 
și oamenii, lipsea 
Unii erau cuprîflși

produc- . re îndoială.
înlocui- Caracterizîndu-î

. încrederea în forțele lor pro
prii, oamenii au trecut acest 
greu examen. A început fa
bricarea cocsului romînesc. s-a 
experimentat în furnal, s-au 
adus noi perfecționări proce
sului tehnologic și rezultatele 
au început ,să 
țări. Calitatea 
din ce în ce 
cialiștii au
continuu rețetele și tehnologia

a- 
alte 

instalațiile 
experiența, 
de oareca-

і'Оіпічсур
> i.. ’ - - ...

de minute ele comprimă pilo-
„este-tot ătît ții de cărbune: șî-i încarcă au- 

’ 1 zecile de cuptoare 
ale bateriilor. Cărbunele coc- 
sificat se descarcă incahdes-

- cent în vagoane, metalice, ca
re îl transportă la turnurile 
de răcire, unde jeturile de apă 
ii schimba din' nou culoarea,

rea lemnului cu cocsul. Dar., 
acesta se aducea din alte țări, 
iac combinatul se dezvolta 
vertiginos, pe toate dimensiu
nile. Furnalele noi,- puternice, 
cereau mereu mai multă pîine, 
declanșînd frămîntări și griji. 
Existau doar două posibilități : 
ori importăm mai departe — 
și din ce în ce mai mult —

. cocs,, ori îl fabricăm; noi, aici, ■ 
(la Hunedoara. Bine, ■ să-1 fa

bricăm; cărbunele , din Valea 
Jiului poate fi bun pentru așa 
ceva. S-au’făcut studii și cer*

optimismul,

fie peste . aștep- 
cocsului era 

mai bună. Spe- 
îmbunătățit în

cocs metalurgic. Pentru, o oa
recare inițieri, e necesar, să 
spunem că acesta este rezul
tatul obținut, sub puterea fo
cului, de simbioza dintre căr-

A. ZAHARIE 
corespondentul Agerpres 

pentru regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

PANOUL ELEVILOR FRUNTAȘI

1. MORAR ILEANA, Școala generală de 8 ații 
nr 2 Lupeni.

2. 1D1ȚO1U MIHAI, Șeoaia generai â de 8 ani
nr 3 Petroșani.

3. CR1ȘAN PETRU, Șeoăla generală de 8 ani
nr 1 Petrila.

4. STOICA PETRU, Școala generală de 8 ani nr 
4 Petroșani.

5. BOGDAN CORNEL, Școala generală de 8 ani 
nr 2 Petroșani.

6. LUCA DOROTHEIA, Școala generală de 8 ani 
nr 3 Lupeni.

In ajutorul părinților
La Școala generală de 8 ani nr 5 

din Petroșani se acordă grijă alege
rii subiectelor pentru expunerile ce 
se fac la lectoratele cu părinții. Pen
tru ca expunerile să vină în ajuto
rul părinților, lectoratele s-au orga
nizat tinîndu-se seama de vîrsta co- 
piUor ai căror părinți le frecventează.

Astfel, în fata părinților care au 
copii în clasele I și a ll-a s-a 
prezentat, recent, conferința intitulată 
„Rolul familiei în formarea concep
ției științifice despre lume la copii".

O conferință Interesantă au ascultat 
și părinții elevilor claselor a 111-a și 
a IV-a. in fața acestora s-a vorbit 
despre „Educarea disciplinei liber 
consimțite la copii".

Bogată în conținut a fost și con
ferința ținută în fata părinților ele
vilor ciclului d«. Profesoara Brin- 
aan Elena a vorbit despre necesita
tea conlucrării părinților și profeso
rilor în scopul atingerii țelului co
mun : îmbunătățirea situației la în
vățătură și disciplină a elevilor.

CAIETUL
Pauza s-a terminat. Elevii anu- 

tui 1 A al Școlii profesionale din 
Petroșani abia s-au așezat în bănci 
și profesoara a și intrat: Cum a a- 
juns la catedră profesoara i-a a- 
nunfat că le-a adus caietele cu lu
crările scrise la electrotehnică. Toți 
erau curioși să afle се-au „făcut" 
la lucrare.

— Înainte de a începe. Andrei 
treci în prima bancă — ceru pro
fesoara Dîrlea Valentina.

Auzindu-și numele, cel numit s-a 
ridicat, a părăsit ultima bancă, 
unde-i era locul, și s-a așezat ală
turi de Cosiin Francisc. In clasă 
s-a făcut liniște. Luind caietele la 
rind, profesoara a apreciat lucră
rile bune, lăudîndu-i pe autori. A- 
colo unde a fost cazul, a făcut ob
servațiile cuvenite atrăgind aten
ția asupra neajunsurilor. Mai mulți 
elevi au fost scoși la tablă cerîn- 
du-li-se să scrie un cuvint, o pro
poziție. Unii au greșit și la tablă. 
De dala aceasta însă, greșelile lor 
au fost subliniate de risul colegi
lor, de observațiile lor ironice, ca
re, i-au făcut să roșească pe cei 
oftați ta tablă.

Profesoara a luat de pe catedră 
un caiet cu coperți albastre, l-a 
deschis la prima pagină, apoi s-a 
adresat clasei.

— Cine-și amintește cum s-a in
titulat lucrarea scrisă? Mai multe 
mlini s-au ridicat. Unui elev din

banca a treia i s-a cerut sd răs
pundă.

— La lucrare a trebuii să scriem 
despre cîmpul electric — a spus el.

-- Exact — a confirmat tovară
șa Dîrlea cercetind cu privirea 
caietul din fața sa. lată ce a scris 
unul din colegii voștri, a conti
nuat ea, și a dat citire unui text 
incomplet și plin de greșeli orto
grafice.

Cele citite au produs cascade de 
rls. Alături de ceilalți elevi, s-a a- 
muzat și un băiat blond, așezat, la 
începutul orei, în prima bancă a 
șirului din mijloc.

— Al cui este caietul ? — s-au 
auzit mai multe glasuri

Întrebarea e curmat risetele. Du
pă ce a măsurat cu privirea băia
tul care s-a amuzat copios tot tim
pul orei, profesoara a spus numele 
autorului.

— Z: caietul lui Mihail Andrei l
Cină s-a auzit numit, fața lui 

Andrei s-a crisped un moment. A 
voit să rîdă, dar n-a putut. Din 
acel moment n-a mei- rlș nimeni 
in clasă. Copilul s-a ridicat, s-a 
uitat la profesoară, la colegi, apoi 
și-a îndreptat privirea spre podea...

— Vezi, Andrei — i s-a adre
sat profesoara, — nu e recoman
dabil să te amuzi de greșelile al
tora, mai bine să te gindești dacă 
nu tș numeri și tu printre acela 
care le fac.

M. G.

CRAVATELE
ROȘII

Pe coridorul Școlii generale de 8 
ani din Iscroni, un băiat brunet și 
cu ochii pătrunzători, se plimba a- 
gitat de colo pînă colo, negăsindu-și 

I locul.
Din clnd în cind șoptea ceva ca 

pentru sine, vrind parcă să-și întipă
rească mai bine în minte.

— Te plimbi? îl întreb așa într-o 
doară.

— Nu. Adică da. Adică...
— Mă rog. Țe privește. Dar cum 

te cheamă și în ce clasă ești, poți 
să-mi spui?

— Voicu Dumitru și sint in clasa 
a Ul-a.

— Și ce frici, aici ?
— Repet ..Angajamentul solemn al 

pionierului". Azi voi deveni pionier 
și am emoții. Voi spune și poezia 
„ZȘurați tot mai sus porumbei". O 
știți ?

— Da. Dar tu știi angajamentul ?
— Da. „Făgăduiesc să învăț și să 

mă comport in așa fel incit să devin 
un cetățean demn al patriei mele, 
R.P.R..."

☆

La adunare l-am văzut pe Voicu 
alături de Rădoi Rodica, Cătană 
Nela, Nlțar Valeria, toți colegi de-ai 
lui din clasa a Ш-a. Aveau crava
tele roșii la git și rosteau pentru 
prima dată: „Sini gata întotdeauna" ■

CORNEA TITU
instructor superior de pionieri.

Școala generală de 8 ani Iscroni

RczBltatc promlfâtoarc
acestea s-a încheiat prima 
anului școlar 1964/1965. Co- 
didactice ale școlilor au în-

In pre-

Irina, de 
a folosit
Planșele

INTE R AS
La Școala generală de 8 ani nr 1 

din Lupeni s-au organizat, în primul 
trimestru al anului școlar, mai multe 
interasietențe. Fată de alte școli, 
aici s-a adus o îmbunătățire progra
mării acestei forme a schimbului de 
experiență.

Pentru că, adesea elevii claselor a 
IV-a întîmpină greutăți lă trecerea 
în dasa a V-a, „conducerea școlii a 
tateanit ма grafic în oare, pe Ungă

I S T E N T E
interasistențele prevăzute pentru ci
clu] doi, s-au inclus și cîteva iflter- 
asistențe la ciclul îniîi. Astfel, pro
fesorii de limba romînâ și de ma
tematică au asistat la orele cores
punzătoare ale claselor a IV-a. La 

rîndol lor. învățătorii, au fost invitați 
la огЫе de la clasele a V-a. Inter- 
asistențeile trebuie să continue șl în 
trimestrul II. Astfel, rezultatele nu 

таг totSraa să se arate.

Zilele 
etapă a 
lectivele 
cheiat mediile trimestriale,
zent se cunoaște bilanțul muncii des
fășurate de educatori și elevi de la 
începutul anului și pînă acum. Pen
tru a cunoaște rezultatele obținute 
la învățătură pe primul trimestru de 
către elevii Școlii generale de 8 ani 
nr 1 din Petrila, un redactor al zia
rului nostru s-a adresat cu cîteva în
trebări. tovarășului prof. Vasile Nîcu- 
lescu, directorul școlii.

Ce măsuri a luat conducerea școlii 
pentru asigurarea încheierii cu succes 
a primului trimestru al anului școlar ?

încă de la începutul trimestrului, 
am acordat o atenție 
vențel. In acest 
scop am urmărit 
prezența elevilor 
la clasă luind, a- 
colo unde a fost
corespunzătoare. Pentru a asigura 
prezența la școală a tuturor ele
vilor, profesorii diriginți au făcut 
vizite la domiciliile copiilor chiar din 
primele săptămini ale anului școlar 
și îndeosebi la acei elevi care nu 
veneau cu regularitate Ia școală. Cu 
această ocazie, s-a stat de vorbă cu 
părinții școlarilor cărora le-am soli
citat ajutorul. In urma măsurilor 
luate, frecvența s-a îmbunătățit.

Natural, în tot timpul trimestru
lui. în centrul atenției colectivului 
didactic al școlii noastre s-a aflat 
problema ridicării nivelului predării 
lecțiilor.

Cum ați organizai activitatea di
dactică

După cum se știe, primul trimes
tru al anului școlar este mai întins 
decît celelalte. Aceasta 
darea și însușirea unui 
nat de 
orientat 
calității 
didactic

Tovarășa profesoară Gyori 
pildă, la orele de fizică, 
un bogat material didactic, 
și schemele întrebuințate de tova
rășii profesori Cojușneanu Elena și 
Gherman lito, precum și nivelul mai 
ridicat al lecțiilor predate, au făcut 
ca elevii să-și însușească cunoștin
țele predate la limba romînâ. Ex
periențe interesante a făcut la orele 
de chimie și naturale șl tovarășa pro
fesoară Fillppini Rozalia.

Paralel cu îmbunătățirea 
lecțiilor, conducerea școlii 
numărul asistențelor la ore.
atenție s-a acordat orelor educative. 
Acestea, au fost astfel stabilite tacit 
referatele ținute în cadrul lor, 
avut în centrul

calității 
a sporit 
O mare

deosebită frec

INTERVIU
necesar, măsurile

au 
atenției problema în

sușirii temeinice 
a cunoștințelor. 

Trebuie să preci
zez că paralel cu 

la unele obiecte

la clasă?

cunoștințe. De 
activitatea spre 
predării lecțiilor, 

al școlii și-a

impune pre- 
volum însem- 
aceea, ne-am 
îmbunătățirea 

Colectivul 
adus din

măsurile arătate, 
importante cum sint: limba romîr^„ 
matematică, istorie ș.a., s-au organi
zat ore de meditații pentru a veni in 
sprijinul elevilor care intimpinau 
greutăți în însușirea cunoștințelor la 
obiectul respectiv.

Ce rezultate a obținut colectivul 
școlii dvs. in primul trimestru ?

Situația întocmită după încheierea 
mediilor arată că munca noastră a 
fost încununată de succes. Spre deo
sebire de perioada corespunzătoare 
a anului precedent, în acest trimestru 
am obținut rezultate mai bune în 
procesul instructiv-educativ. Procen
tul elevilor promovați în primul tri
mestru al acestui an școlar se ridi
că Ia 89 la sută. Rezultatele obți
nute sînt promițătoare. Ele oglindesc 
posibilitățile colectivului didactic și 
ale elevilor școlii noastre. Mobilizați 
de rezultatele obținute, sub îndruma
rea permanentă a organizației de 
partid, în cel de-a) doilea trimestru, 
ne vom strădui să obținem rezultate 
și mai bune.plin contribuția în. această direcție.

Oră de chimie în laboratorul Școlii generale de 8 ani nr 2 din Petroșani.

La Casa pionierilor din Petroșani

Programul activităților pe perioada 
vacantei de iarnă

Pentru elevii din Petroșani, casa 
pionierilor a alcătuit un program 
bogat de activități pe perioada va
cantei de iarnă.

Duminică, 27 decembrie, elevii vor 
viziona spectacolul cu piesa „De ce 
a întîrziat Moș Gerilă ?“ pregătit de 
cercul de teatru al casei pionierilor. 
La acest spectacol își vor da con
cursul și pionierii formației de dan
suri precum și recitatorii cercului 
literar.

Pentru luni. 28 decembrie, pionie
rilor dki Petroșani li s-a rezervat o 
surpriză. In această zi va avea loc 
carnavalul fruntașilor la învățătură.

Ziua de miercuri, 30 decembrie, 
este consacrată competițiilor sporti
ve. Se vor organiza întreceri de șah, 
tenis de masă și, dacă timpul va 
permite, un concurs de săniuțe.

Tot in această zi, după-amiază, 
copiii se vor întîlni cu un fruntaș în 
producție, alții vor participa la con
cursul de recitări sau la concursul 
de citire artistică la prima vedere. In 
continuare, elevii vor participa la o 
reuniune pionierească.

Joi, 3î decembrie, va avea loc car
navalul pionierilor în orașul copiilor. 
Aici își vor da întîlnire elevii din 
toate școlile orașului. Această mani

festare va încheia programul pe a- 
cest an.

Școlarii vor avea însă prilejul să-și 
petreacă plăcut și restul zilelor de 
vacantă.

In dimineața zilei de 4 ianuarie 
1965, de pildă, se va organiza la 
casa pionierilor, un concurs ghicitoa
re cu tema „Orașul nostru". Pentru 
școlarii mici se va organiza o dimi
neață de basme, iar amatorii de fil
me vor viziona, în colectiv, mai multe 
diafilme. La vizionări de diafflme și 
activități sportive pionierii vor avea 
posibilitatea să participe și in dimi
neața zilte de 6 ianuarie.
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Un brigadier 
destoinic

Petru Gheorghiu este un om o- 
bișnuit. Este un miner 
alții din Valea Jiului. 
III al minei Uricani îl 
pe un tinăr harnic și 
ortacii lui au numai 
laudă pentru el.

Un timp a lucrat intr-o galerie 
de înaintare la orizontul 500 nord. 
Și s-a achitat onorabil de sarcini, 
Nici intemperiile atmosferei, nici 
masivul de piatră cu care trebuia 
să dea piept nu l-au inspăiminiat 
pe tînărul brigadier. A muncit cu 
ortacii lui în așa fel, incit lună de 
lună au depășit planul cu peste 130 
la sută. Secretai muncii lor era 
simplu — conștiinciozitatea, dăruirea 
de sine. „N-am făcut nimic deose
bit — spunea brigadierul Ne-am 
făcut doar datoria".

De cînd lucrează la sectorul III, 
n-a fost lună in Care brigada sa să 
nu fie evidențiată.

La începutul acestei luni a fost 
chemat de către șeful de sector, 
împreună cu alți șefi de grupă.

A — Ce ne facem fraților cu bri
gada lui Rață Gheorghe ? — li se 
adresă șeful sectorului. Nu poate 
de loc să țină pasul cu ceilalți. 
Care credeți că-i soluția prin care 
Să aducem pe linia de plutire și 
această grupă ?

A urmai un moment de tăcere. 
Apoi. Gheorghiu s-a 
scaun și a venit cu 
curajoasă.

— Știu că e cam

ca mulți 
Tot sectorul 
cunoaște ca 
priceput, iar 
cuvinte de

ridicat de pe 
o propunere

greu ceea ce 
vreau să fac, dar voi încerca. Tre
buie să reușesc. Cer să mi se în
credințeze mie brigada lui Rață și 
mă angajez ca, de la I ianuarie 
1965, s-o ridic la nivelul brigăzi
lor fruntașe. Cu ajutorul noilor or
taci șl al conducerii sectorului sper 
să facem treabă faină.

Șeful sectorului n-a 
duri. II cunoștea bine 
rul Petru Gheorghiu, 
puterea de muncă și
De aceea a acceptat fără șovăire 
propunerea și i-a promis ajutor ori 
de cite ori va fi nevoie.

Comunistul Petru Gheorghiu de 
la mina Uricani și-a făcut — cum 
SjXine el — datoria. Brigadier des
toinic șl priceput, nu poate fi ne
păsător față de lipsurile ortacilor 
lui, față de cei care nu 
pas cu fruntașii.

Exemplul lui este demn

stat pe gin- 
pe brigadie- 
li cunoștea 

rezultatele.

CONSTANTIN 
electrician E. M.

'S

merg in

de urmat.

ENE 
Uricani

Brigeda de pregătiri condusă de Motoci Tudor de la mina Paroșeni 
deține de luni de zile întîietatea în întrecere. Iată unul din schimburile 
brigăzii, cel condus de minerul Rotarii Gheorghe, lucrind la betonarea ca
nalului dintr-o galerie.

• **
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COCSUL ROMINESC
(Urmare din pag. l-a)

de fabricație, Treptat, rezistența cocsu
lui a crescut de la 247 kg în 1956 
la peste 320 kg în prezent, întrunind 
astfel toate calitățile pentru a -se u- 
titiza cu succes în furnalele, mari, 
automatizate. Așadar, toate furna
lele de la Hunedoara funcționează 
acum ou cocs romînesc, producție 
proprie а combinatului.

Fabricarea cocsului e o meserie 
nouă în industria siderurgică a Hu
nedoarei, dar cocsarii: muncitori, 
tehnicieni și ingineri, nu numai că 
și-au însușit profund această mese
rie,. dar au și îndrăgit-o. Pentru cocs 
mai mult și mai bun oamenii mun
cesc cu abnegație, luptă, înving greu
tăți, săvîrșesc fapte eroice. Ghid a 
apărut un deranjament în urma des
cărcării șarjei de cocs, maistrul 
Gheorghe Herban a îmbrăcat calm 
costumul de protecție și a intrat in 
iadul din cuptor, la o temperatură 
de șute de grade. Evitînd întrerupe
rea procesului de producție, el a sal
vat în același timp zeci și zeci de 
tone de cocs.
lease, dar tot atît de frumoase sînt 
faptele a numeroși alți cocsari. Ion 
Nimu, mecanic pe mașina de șarjare, 
a redus in medie de la începutul a 
nului pierderile de cărbune la com
primate la numai 2,6 kg pe pilot fa
tă de 15 kg cît era admis. Rezultate 
de același fel au obținut mecanicii 
Gheorghe Enasie, Romen Bote, Iu
lian Pîrva. dozatorul Niccxlae Tobă 
și alții. întregul colectiv de muncă

Mai puțin spectacu-

urcă mereu pe treptele unor realizări 
superioare.

Bateriilor de cocs de la Hunedoara 
ii se adaugă și alte agregate și in
stalații menite să asigure o valorifi
care superioară a cărbunelui cocsi- 
ficabii din bazinul Văii Jiului. In a- 
cest scop au fost concepute și con
struite de specialiști romîni 3 baterii 
carbofluid la Călan. Procedeul de 
lucru este modern și avantajos, mult 
superior altor semicocserii. Aici se- 
micocsul se obține prin degajarea 
cărbunelui în strat fluidizat.

Cocseria de la Hunedoara se com
pletează și cu alte secții moderne, 
instalații de captare și prelucrare 
chimică a gazului de cocs. Și gama 
produselor este bogată. Alături de 
cocs metalurgic — producția de ba
ză,, rezultă și subproduse chimice, 
care au o largă întrebuințare în in
dustria chimică organică de sinteză 
și anorganică.

Așadar, aici Ia Hunedoara, în ma
rea cetate a metalului, își dau tntil- 
nire bogății ale subsolului Văii. Jiu
lui cu cele extrase dm adîncurile 
munților Poiana Ruscăi,, . aici se în- 
fîlnesc roadele muncii minerilor, sî- 
derurgiștilor .și cliirniștilor. într-o 
îmbinare cu adinei rezonanțe: „Căr
bune, oțel și pîine“.

SPORT Minerul Vulcan
campioană de toamnă la popice

Cu etapa din 20 decembrie a. c. a 
luat sfîrșit turul campionatului oră
șenesc de popice, atît 
pele din categoria 1 cît și pentru cele 
din categoria a 11-a.

Cea mai importantă 
această competiție a avut loc la 
nea, unde echipa gazdă a primit 
zita reprezentativei 
Vulcan. Forma bună 
nu s-a dezmințit nici 
ta. Obținînd victoria 
4 796 la 4 722 popice 
minerilor din Vulcan 
tna parte a campionatului de toamnă 
ocupînd pe merit primul loc în cla
sament.

In celălalt meci. Viscoza Lupeni- 
Utilajul Petroșani, victoria a revenii 
primei echipe. Acest lucru se dato- 
rește și faptului că Utilajul Petro
șani a prezentat numai 3 jucători

La Vulcan, s-a desfășurat etapa a 
Il-a a campionatului de popice re
zervată echipelor de tineret. La între
ceri au participat 16 concurenți (12 
băieți și 4 fete). Și ou acest prilej, 

«4 concurenții dm Vulcan s-au compor- 
1 ' tat bine, după două etape ei ocupînd 

locui I în clasament. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut tinerii Mikloș

pentru eehi-

îniîlnire dim 
Lo
vi- 
dinminerilor

a vulcănenilor 
de data aceas- 

și la l.onea cu 
doborîte, echipa 
a încheiat pri-

l.aurențiu eu 407 
xandru cu 371, 
380 — la băieți — iar la fete. Cyerko 
Margareta cu 304 p. d.

In cadrul campionatului rezervat 
echipelor feminine din categoria a 
11-a, echipa de popice din Vulcan a 
primit vizita filatoarelor din Lupeni. 
La început, întîlnirea s-a desfășurat 
sub semnul unei ușoare superiorități 
a oaspetelor. A urmat apoi rîndul 
gazdelor care au recuperat treptat 
din handicap și au preluat conduce
rea, astfel că în final au obținut 
victoria cu 1992 p. d., față de 1967 
p. d. cît au obținut oaspetele. Din 
echipa vulcănencelor s-au evidențiat: 
Bloc Elisabeta cu 391 p. d., Tunsoiu 
Lidia cu 351 și Gyerko Olga cu 335 
p. d., iar de la Viscoza Lupeni, Mol
dovan Constanța cu 383 p. d„ Ka- 
racsony Rozalia cu 348 și Naprodean 
Irina cu 338 p. d. Demnă de reținut 
este comportarea surorilor Andrei 
Cati și ileana care, deși începătoare 
în acest sport, s-au remarcat prin 
stilul frumos și corect de lansare a 
bilelor.

S. BALO1 și I. TE SCAN

p. d., Halasz Ale-
Orban Sandor cu

Alegerile in grupele sindicale
Au redus cenușa 

din eirbunele cocslfîcabil
In adunarea generala de dare de 

seamă și alegeri a grupei sindicale 
nr 5 de la preparația Lupeni, mem
brii de sindicat au analizat munca 
depusă de colectivul secției spălare 
pentru îmbunătățirea continuă a ca
lității cărbunelui coicsjficabU. Din da
rea de seamă prezentată de către 
biroul grupei sindicale și din discu
țiile purtate pe marginea ei, a reie
șit că în perioada care s-a scurs 
din acest an. angajamentul de a re
duce procentul de cenușă în cărbu
nele cocsificabil a fost realizat, a- 
cest procent fiind redus la 8,7 puncte 
față de 9 puncte angajament.

La obținerea acestui rezultat au 
contribuit in mod deosebit echipele 
de spălare conduse de Mihu Alexan
dru, Fiilop losif. Cheană Dumitru, 
Cîmpeanu Angliei, maiștrii Avrames- 
cu Liviu, Moldovan Ioan, inovatorii 
Sîrbu Ionel și Рога Dumitru.

In adunarea de alegeri au fost
stabilite noi măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea continuă a calității 
cărbunelui.

Pentru 
unui aeraj

In adunarea 
sectorul de aeraj al 
s-a dezbătut pe larg fetal în care co
lectivul de aici, măsurătaii de gaze, 
și-au adus contribuția la respectarea 
N.T.S. Din darea de seamă prezen
tata a reieșit că biroul grupei sin
dicale a desfășurat э activitate bu
nă în acest scop. Sub conducerea 
organizației de partid, biroul grupei 
sindicale a reușit să întărească spi
ritul de răspundere al măsurătorilor

asigurarea 
corespunzător
grupei sindicale din 

minei Lupeni,

De ce numai promisiuni?
Transformatorul de curent și linia 

electrică pentru iluminatul caselor 
de pe Valea Ungurului din Corcești 
a suferit in urmă ou£лмі=.Ьіпе de. o 
lună uneie avarii. Cetățenii din că
tunul Plesnitoarea au rămas fără 
lumină electrică! Au făcut ei de a- 
iunci zeci de scrisori la I.R.E.H. 
sectorul Vulcan, dar în zadar. Au 
primit de fiecare dată doar promi
siuni.

Sesizările locatarilor fiind juste, 
cerem pe această cale sectorului 
I.R.E.H. Vulcan să nu mal promită, 
ci să rezolve de urgență problema

ALEXANDRU HALASZ 
corespondent

întreprinderea forestieră Petroșani
Vinde din stocul supranormativ următoarele grupe de materiale:
— ASPERGOL
— BANDAJE PENTRU LOCO

MOTIVE C.R.F.
— BULOANE PENTRU EGL1SE

TIP 13,75
— ROȚI VAGOANE C.F.F.
Piese de schimb pentru fierăstraie

— PIESE PENTRU TRACTOA
RE KD .35

Doritorii se pot adresa la întreprinderea forestieră Petroșani, strada 
6 Martie nr 16 cu comenzi forme, sau la telefon nr 362, 305, 317 zilnic 
între orele 7 și 15.
Comenzile vor fi onorate eu promptitudine.

- CUIE PENTRU CONSTRUC
ȚII (TOATE GAMELE)

- SCOABE PENTRU TRAVER
SE 80, 100 și 120 mm IN 
CANTITĂȚI CONSIDERABI
LE,

mecanice Stlhl
- OBIECTE DE INVENTAR

0. C. L. Produse 
Industriale Petroșani 

anunță publicul cumpărător că 
Ministerul Comerțului Interior 

cu ocazia 
lunii cadourilor 

a introdus vînzarea și cu plata 
în rate a 
FRIGIDERELOR 0U ABSORB 
ȚIEs FRAM, YETTY ȘI ALKA 

Acont minim 40 la sută, res
tul in maximum 5 rate lunare.

Vînzarea acestor frigidele se 
face prin toate unitățile noastre 
din Valea Jiului.

I. С. I. L. Simeria
ANGAJEAZĂ

pentru Fabrica de produse lactate 
Petroșani

- UN MECANIC 
NERE UTILAJE

- UN LĂCĂTUȘ 
NERE UTILAJE

— DOI MECANICI 
TEHNIȘT1

- DOI FOCH1ȘTI 
ABUR STABILE 
ZAȚI

Cererile de angajare se de
pun la sediul întreprinderii 
I.C.I.L. Sipieria, str. Traian nr 
88, telefon 29.

INTREȚl-

INTREȚ1-

FR IGO

CAZANE 
\UTORI

de gaze, în îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin. Măsurătorii de gaze Faur 
Teodor, Kecsedi Ioân, Ghefrhan Con
stantin, Lorinez Bela, Galu Teodor, 
Laizum Vasile, Bercea Gheorghe și 
Brușlnschi Ioan, s-au achitat cu cinste 
de sarcinile încredințate, au sprijinit 
activ munca minerilor, producția, 
darea de seamă s-a arătat însă 
în sector mai sînt măsurători 
gaze certați cu disciplină. Printre
ceștia se numără Brăduț Victor, Flo
rian Anton, Păun Constantin și Poe- 
naru Gheorghe. Față de aceștia, bi
roul grupei sindicale a luat poziție, 
punîndu-i în discuția adunărilor lu
nare. Ca rezultat, cazurile de indis
ciplină s-au împuținat și concomi
tent s-a îmbunătățit și activitatea 
desfășurată pentru controlarea eu 
răspundere a fiecărui front de luciți.

ln 
că 
de 
a-

Ajutor acordat la timp
din sub- 
Lupeni, a 
bogată în 
marginea

Birou] grupei sindicale 
secția bobinaj a Vîscozei 
prezentat o dare de seamă 
fapte. Discuțiile purtate pe
ei s-au axat mai mult pe ajutorul 
colectivului acordat muncitoarelor ti
nere venite în subsecție.

Vorbitoarele Elena Briceag și Bi- 
rău Doina au arătat că muncitoarele 
tinere au fost ajutate să pătrundă 
temeinic târnele bobinării firelor de 
mătase, astfel îneît ele să se ridice 
la nivelul celor mai bune. Rezulta
tele im muncă ale tinerelor: Horea 
Eugenia, Drăghici Viorica, Kota Ma
ria și Ghinescu Maria confirmă spe
ranțele colectivului. Numai Szeleș 
Margareta dă de lucru tovarășelor 
sale de muncă. Această tînără- este 
superficială in muncă și, pe lingă a- 
ceasta, face și nemotivate. Din cauza 
ei. schimbul în care muncește a pier
dut drapelul de evidențiat în între
cerea socialistă. Participantele la dis
cuții au criticat-o aspru pe tovarășa 
Szeleș, dar au arătat că nici ajutorul 
colectivului în cazul acestei tinere nu 
a venit la timp. Ele și-au exprimat 
hotărârea să o sprijine în viitor ca 
să se debaraseze de lipsurile ce le 
are. Noului birou ales, i s-a reco
mandat să sprijine și să îndrume co
lectivul subsecției în această direcție 
ca și muncitoarea Szeleș Margareta 
să se încadreze în rîndurile celor 
bune.

PROGRAM DE RADIO
26 decembrie

PROGRAMUL 1. 7,45 Salut voios 
de pionier, 8,00 Sumarul presei,*8,06 
Muzică populară, 8,30 Pagini din o- 
perete, 10,15 Din cîntecele și dansu
rile popoarelor, 10,45 Program de 
valsuri, 11,30 Arii și duete din ope
re, 12,40 Soliști și orchestre 
zică populară, 14,10 Muzică 
romînească, 15,00 Pagini din 
lui Rossini, 15,30 Actualitatea
in ziarele și revistele noastre, 16,10 
Muzică populară, 16,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova, 18,00 Almanah 
științific, 18,30 Concert de seară. 
10,20 Pe teme internaționale, 19,30 
Din ceie mai îndrăgite melodii popu
lare, 20,30 Muzică de dans, 21,30 
Program pentru iubitorii de romanțe. 
PROGRAMUL II. 
estradă. 9,30 Roza 
rea emisiunii din 
11,03 Uverturi la
tece și jocuri populare. 13,08 Muzi
că ușoară romînească, 14,30 Arii din 
opere romînești, 15,05 Muzică 
Iară, 16,00 Muzică ușoară de 
Veselovski, 16,30 Interpret ai 
di de operetă, 18j30 Melodii 
fare din Moldova, 19,05 Piese 
tradă, 19,30 Capodopere ale
turii universale: „Cîntare omului" 
de Tudor Arghezi. Prezentare de 
George Ivașcu, 20,00 Concert de 
muzică populată, 20,40 Canțonete 
interpretate de Nicolae Herlea, 21,30 
Muzică de dans, 20,30 Concert din 
opere.

de mu- 
ușoară 
operele 
literară

9,03 Muzică de 
vînturiior (redua- 

23 decembrie), 
opere, 12.00 Cîn-

popu- 
Vasiie 
muzi- 
popu- 

de es- 
litera-

Cinematografe
26 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Accattone; REPUBLICA: Aventura 
de la miezul nopții: ISCRONI: Șo
ferii iadului: CRIVIDIA: Domni
șoara Barbă Albastră; PAROȘENI : 
Marile speranțe; LUPENI — CUL
TURAL : Falsificatorul; BARBA - 
TENI: Un suria în plină vară.
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Consiliul Național al frontului Democratici Populare
(Urmare din pag. l-a)

Baaat; Dalea Mihai, secretar al 
C.G. al P.M.R., președintele Consi
liatori Superior al Agriculturii; Dă- 
măceanu Dumitru, general colonel 
ia rezervă, vicepreședinte al Comite
tului național organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist; Dă- 
nălache Florian, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid București; De- 
jeu Dumitru, președinte șl Comitetu
lui executiv al Sfatului popular re
gional Hunedoara; Delcea loan, di
rector la S.M.T. Cîrcea, Oltenia. 
Erou al Muncii Socialiste: Deleanu 
Nicolae. scriitor ; Demeny Alexandru, 
inginer, președintele G.A.C. din co
muna Sînmartin, raionul Ciuc, re
giunea Mureș-Autohomă Maghiară ; 
Demetrius Lucia, scriitoare, vicepre
ședintă a Consiliului Național al Fe
meilor ; Diaconu Floarea, filatoare la 

. F.R.B. : Dincă Ion, secretar al Consi
liului Politic Superior al Forțelor 
Armate :■ Dinculescu Constantin, pre
ședintele Consiliului național al in
ginerilor și tehnicienilor, rectorul 
Institutului politehnic-București; Doi- 
cescu Octav. arhitect, membru al bi
roului Comitetului de conduce 
re al Uniunii Arhitecților , 
Drăgan Constantin, membru supleant 
al C.G al P.M.R., vicepreședinte ai 
GC.S. ; Drăghici Alexandru, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Con sil/lui de Mi 
niștri; Duma Aurel. președintele 
U.C.F.S. ; Dumbrayă loviță. pensio
nar, fost activist al Frontului Plu
garilor Dumitrache Constantin, pre
ședinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Galați . 
Dumitrescu Ion, compozitor, preșe
dinte al Uniunii compozitorilor din 
R.P. Romînă: Enache Petru, prim- 
secretar al C.C. al U;T.M. ; Fazekaș 
lanoș, membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul industriei alimentare ; Fe- 
jes Iuliu, vicepreședinte al U.A.S.R. ; 
Filoreanu Constantin, vicepreședinte al 
Centrocoop; Francisc Augustin, con
ducătorul arhiepiscopiei romano-Ca- 
tolice de București; Furdui Petru, 
membru al C.C. al P.M.R., preșe
dinte al Uniunii sindicatelor din în
treprinderile industriei miniere și e- 
nergîei electrice; Gaston Marin Gheor
ghe, membru al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președinte al C.S.P. ; Geamă- 
riu Grigore, profesor universitar ; Ge 
re Mihai, președinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular regional 
Mureș — Autonomă Maghiară ; Ghel 
megeanu Mihail, profesor universitar, 
vicepreședinte al Consiliului pentru 
râspîndirea cunoștințelor cultural- 
ștîințifice: Gheorghiu-Dej Gheorghe, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Romine; Ghibu Emil, vicepreședinte 
al U.C.F.S ; Ghioancă Sabin, mun
citor miner la mina Lupeni, membru 
în Consiliul local sindical Pe
troșani ; Giosan Nicolae, membru al 
C.C. al P.M.R.. prim-vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Agricul
turii ; Giurăscu Victor, învățător e- 
rnerit la Școala de 8 ani din comuna 
Radu Negru, raionul Lehliu; Gîdea 
Suzana, președintă a Consiliului Na
țional al Femeilor; Gîrba Traian, 
președinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Crișana; 
Goina Gheorghe. președintele G.A.C. 
Sîntana, raionul Criș, Erou al Mun
cii Socialiste ; Golescu Florea, munci
tor la uzina „Electroputere" Craiova; 
Gollner Carol, profesor; Grecu A- 
lexandru, membru al Prezidiului 
C.C.S.. președinte al Uniunii sindi
catelor din întreprinderile de trans
porturi și telecomunicații; Groza Ma
ria,vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor; Haș Teodor, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Crișana ; Hulubei Horia. aca
demician, director al Institutului de 
fizică atomică: Hutu Aurel, avocat. 
Cîmpulung Moldovenesc, regiunea 
Suceava : Ionescu Alexandru, vicar 
al Arhiepiscopiei ortodoxe București; 
Ionescu Petre, președinte al Comi
tetului executiv al Sfatului popular 
regional Dobrogea: Ionescu Sisești 
Gheorghe, academician, membru al 
prezidiului Academiei R.P.R. ; Iones
cu Spiridon, inginer, director al Di
recției regionale a economiei fores

tiere „Suceava" . ionescu D. Tudoi. 
profesor universitar; Ioniță Ion, 
membru supleant al C.C. ăl P.M.R., 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate : Iordan forgu, academician, 
vicepreședinte al Academiei R.P.R ; 
Isac Martin, membru al С. C. ai 
P.M.R., președinte al C.C.S.; lvaoo- 
vici Milan, redactor al ziarului in 
limba sîrbă „Pravda". lvașcu Geor 
ge, ziarist, director al revistei „Con
temporanul" ; Jalea Ion, academi
cian,, președinte al Uniunii artiștilor 
plastici din R.P.R.; Joja Athanase, 
membru ai C.C. al P.M.R., academi
cian, director al Centrului de logică 
al Academiei R.P.R.; Jora Mihail, a- 
cademician, compozitor; Letai La- 
joș, scriitor, redactor șef al revistei 
„Utunk"; Livezeanu Elena, membră 
în Consiliul Național al Femeilor; 
Lupu Gh. Nicolae, academician, di
rector al Institutului de medicină 
internă al Academiei; Lupu Petre, 
membru al C.C. al P.M.R., șef de 
secție la C.C. al P.M.R. ; Manolescu 
Maria, secretară a Consiliului Națio
nal al Femeilor; Mateescu Constan
tin, președintele CETROCOOP : 
Mateescu Vasile, membru supleant 
al C.C. al P.M.R, președinte 
al Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional București; Matei 
Ștefan, prim-secrețar al Comitetului 
regional de partid Argeș; Maurer 
Gheorghe Ion, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.. președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne; Mărcuș Ion, președinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Brașov ; Milcu Ște
fan. academician, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne, președin
tele Uniunii Societăților Științelor 
Medicale din R.P. Romînă; Militarii 
Aldea prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Brașov; Mînză- 
țeanu Ana, președintă a Comitetului 
regional al femeilor Brașov; Modo
ran Vasile, profesor universitar, pre
ședinte al Comitetului pentru pre
țuri de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri ; Moghioroș Alexandru, mem
bră al Biroului Politic al C.G al 
P M.R., vice; eședinte al Consiliului 
de Mîhiștri ; Moise Vasile, sondor 
șef la Schela Boldești, regiunea Plo
iești ; Moisescu Justin, mitropolit al 
Moldovei și Sucevei; Moldovan Li- 
viu, prim-secretar al Comitetului re
gional U.T.M. Crișana : Muller
Friedrich, episcopul bisericii evan
ghelice luterane din R. P. Romînă ; 
Nagy Istvan, scriitor, membru cores
pondent al Academiei R.P. Romîne; 
Nagy Iuliu, episcop reformat din 
Cluj; Necula Gheorghe, membru . al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Bucu
rești ; Negoiță Ion, președintele 
G.A.C. din comuna Pechea, Galați, 
Erou al Muncii Socialiste; Nenițes- 
cu Costin. academician, director al 
Institutului de chimie organică ; Nes
tor , Ignat, președinte al Uniunii Zia
riștilor din R.P. Romînă; Nichifor 
Stere, președinte al Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular raional Că
lărași, fost activist al Frontului Plu
garilor ; Nicolau S. Ștefan, acade
mician. membru al Prezidiului Aca
demiei. directorul Institutului de In- 
framlcrobiolcgie: Niculescu Mizil 
Paul, membru al C.C. al P.M.R, 
șef de secție Ia C.C. al P.M.R, Nis- 
tor Constantin, membru al G.C. al 
P.M.R., președinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular regional 
lași; Nistor Octavian, secretar al 
C.C. al U.T.M. ; Nițulescu Stelian, 
președintele Asociației juriștilor din 
R.P.R.; Păcuraru Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., șef de 
secție la C.C. al P.M.R., Oniga 
Emil, director al Uzinelor „Tracto
rul" Brașov ; Paraschivescu Bălăcea- 
nu-Constantin, vicepreședinte al Aso
ciației juriștilor din R.P.R.; Pardău 
Eremia. pensionar, fost activist al 
Frontului Plugarilor; Pas Ion, mem
bru al C.C al P.M.R., președinte al 
Comitetului de Radiodifuziune și 
televiziune; Pașca Iulia, director al 
Fabricii de confecții Timișoara; Pet- 
eu Gheorghe, maistru strungar la 
Uzinele „1 Mai“ Ploiești; Paterii 
Ștefan, academician, prorector al U- 
niversității „Babeș-Bolyai“ dm Cluj; , 
Pintilie Ioan, prim-secretar al Corni- | 

tetului regional U.T.M. Suceava ; i 
Pîrvulescu Constantin, președintele [ 

Comisiei Centrale de Revizie a 
P.M.R., Podea Ion, pensionar, fost 
activist al Frontului Plugarilor ; Pop 
Gheorghe, președinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular regional 
Maramureș: Popa Dumitru, prim-se 
cretar al Comitetului regional de 
partid Hunedoara ; Poparad Manto 
Elena, secretară a C.C. al U.T.M. ; 
Popescu Dumitru, ziarist, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă; Popescu Puțuri 
Ion, membru al G.C. al P.M.R., di
rector al Institutului de Istorie a 
Partidului; Predescu Ion, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., preșe
dintele Comitetului executiv al Sfa- 
tiilul popular regional Oltenia ; Preo
teasa Ion, secretar al C.C.S.; Pungă 
Gheorghe. președintele G.A.C. din 
comuna Forăști, raionul Fălticeni, 
regiunea Suceava ; Rădăvoi Maria, 
președintă a Comitetului regional al 
femeilor Bacău; Rădoi Gheorghe. 
membru al C.C. al P.M.R., ministrul 
industriei construcțiilor de mașini; 
Rășcanu Vasile, academician ; Răutti 
Leonte, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C al P.M.R., șeful di 
recției de propagandă și cultură a 
C.C al P.M.R. ; Ripan Raluca. aca
demician. președintă a Filialei din 
Cluj a Academiei R.P.R.; Rosen 
Moses, șef rabin al Cultului mozaic; 
Roșu Gheorghe, membru al C.G al 
P.M.R., prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Bacău ; Rusu Cle 
merit, membru al C.C. al P.M.F 
președinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Cluj: Saica 
Florian Alexandru, director al Corn 
binatului de îngrășăminte chimice 
din Turnu Măgurele; Saioc Ion, pre
ședintele G.A.C. Brîncoveni. raionul 
Slatina, regiunea Argeș: Sandu Con 
stantin, președinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular regio

TELEGRAME EXTERNE
Întreruperea lucrărilor sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U. 

pînă la 29 decembrie
NEW YORK 24 (Agerpres).
La sediul O.N.U. a avut loc mier

curi după-amiază o nouă întrevedere 
între președintele Adunării Generale 
a O.N.U.. Alex Quaison-Sackey și 
șefii delegațiilor U.R.S.S.. S.U.A.,
Marii Britanii, Franței, precum și li
derii diferitelor grupuri regionale ale 
țărilor membre ale O.N.U. După re
uniune. Quaison Sackey a dat publi
cității un comunicat în care se spune : 
„O ședință a delegaților interesați a 
avut loc miercuri, după-amiază și s-a

Examinarea sifuafiei din Congo 
,în Consiliul

NEW YORK 24 
Luînd cuvîntul în 
curi a Consiliului de Securitate, care 
continuă să examineze situația din 
Congo, ministrul afacerilor externe 
al Kenyei. Joseph Murumbi, a con
damnat intervenția belgiano-ameri- 
cană în Congo, arătînd că aceste 
state subminează eforturile Organi
zației Unității Africane îndreptate 
spre realizarea concilierii naționale 
în această țară.

In interesul reglementării proble
mei congoleze, a spus Murumbi, este 
necesar să se înfăptuiască rezoluția 
adoptată de O.U.A. în septembrie 
la Addis Abeba. El a cerut, de ase
menea, retragerea mercenarilor din 
Congo. încetarea amestecului militar 
străin, asigurarea încetării focului 
de către cele două părți și organiza
rea unei conferințe politice a mesei 
rotunde, formarea unui guvern de 
coaliție națională care să se bucure 
de sprijinul poporului congolez și

(Agerpres). 
ședința de mier-

al

BUGETUL MILITAR 
AL TURCIEI

ANKARA 24 (Agerpres).
Potrivit relatărilor corespondentu

lui din Ankara al agenției Associated 
Press, ministrul apărării al Turciei, 
Ilhami Sancar. a anunțat marți bu
getul militar al Turciei, pentru anul 
1965. care se ridică la cifra de 
2 972000900 lire turcești. 

nal Argeș ; Sălăjan Leontin, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., ministrul forțelor armate 
ale R.P.R. ; Sârmășan Vasile, preșe
dintele G.A.C. Frata, raionul Turda, 
regiunea Cluj; Săvulescu Alice, aca
demician, membră în Consiliul Na
țional al Femeilor ; Scarlat Cons
tantin, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regional 
de partid Galați; Șchiopu Bucur, 
profesor universitar, prim-vicepreșe
dinte al Consiliului Superior al A- 
griculturii; Schuster Iohan pieșe- 
ședintele G.A.C. din comuna Aței, 
raionul Mediaș, regiunea Brașov ; 
Schuster Paul, scriitor; Sencovici 
Alexandru, membru al C.C. al P.M.R. 
ministrul industriei ușoare; Sendrea 
Ioana, președintă a Tribunalului ra
ional „23 August" București; Ser- 
șun Teodora, membră supleantă a 
Prezidiului C.C.S., președintă a Uniu
nii sindicatelor bunuri de consum. 
Simulescu Dumitru, membru al C.C. 
al P.M.R.. ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor; Spiță Dumi
tru, președintele G.A.C. din comuna 
Vîlcelele, raionul Rîmnicul Sărat, 
regiunea Ploiești; Stan Gheorghe, 
președinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Ploiești; 
Stoian Stanciu, academician, director 
al Institutului de. cercetări pedago
gice ; Stănescu Ion, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Olte 
nia ; Stoian Nicolae, scriitor, mem
bru al C.C. al U.T.M.; Stoica 
Gheorghe, membru al C.C. al 
P.M.R., director al Direcției pentru 
organele locale ale administrației de 
stat de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri, Szabo Alexandru, muncitor la 
Uzinele „Clujana", regiunea Cluj; 
Szabo Emeric, directorul G.A.S. Va
lea lui Mihai, regiunea Crișana, E- 
rou al Muncii Socialiste; Sza'oo

procedat la un schimb de vederi". 
„S-a căzut de acord ca viitoarea șe
dință a Adunării Generale a O.N.U. 
să aibă loc marți, 29 decembrie, la 
ora 19,30 G.M.T.". Astfel, ședința
Adunării Generale care urma să aibă 
loc joi la ora 15,30 G.M.T.. și care 
urma să anunțe încheierea primei 
părți a sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. și data redeschiderii celei 
de-a doua părți a sesiunii a fost a- 
nulată.

de Securitate
statelor africane, organizarea de ale
geri generale sub supravegherea Or
ganizației Unității Africane și O.N.U.

Delegatul guvernului central con
gelez Izumbir, care a luat apoi cu- 
vintul, a 
mestecul 
treburile 
răsculații

repetat acuzațiile privind a- 
Algeriei și Sudanului în 
Congoului și a afirmat că 
primesc arme prin Sudan.

Declarația guvernului sovietic
în legătură cu. hotărîrea guvernului R. F. G. de a înceta 

urmărirea judiciară a criminalilor de război naziști
MOSCOVA 24 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS

guvernul 
blicității 
hotărîrea 
ceta. cu 
mărirea

cu 
în- 
ur- 
de

din mai 1965, 
a criminalilor 
motiv că crimele 
prescriu conform

Uniunii Sovietice a dat pu- 
o declarație în legătură 
guvernului R.F.G. de a 
începere 
judiciară

război naziști, pe 
comise de ei se 
prevederilor Codului penal german 
din 1871. Prevederile acestui cod — 
se arată în declarație — nu sînt 
aplicabile criminalilor de război hit- 
leriști, întrucît ele contravin normelor 
dreptului internațional contemporan. 
Criminalii naziști — vinovați de fă
rădelegi monstruoase, — nu trebuie, 
în nici un caz și în nici un fel de 
împrejurări, să scape de pedeapsa 
cuvenită.

Pînă la încheierea Tratatului de 

Gyula, scriitor; Szervatiusz Jen5, 
sculptor; Szilagyi Dezideriu, ziarist 
redactor șef al ziarului „Elore" ; Tă-. 
băcaru Nunuța, președintă a G.A.C. 
din comuna Gîrleni, regiunea Bacău; 
Takas Ludovic, profesor universitar; 
Teclu lacob. general de armată, pre
ședintele Comitetului național al ve
teranilor din războiul antifascist; 
Teodorescu Braniște Tudor, scriitor; 
Tiță Florea, director adjunct al Di
recției pentru organele locale ale 
administrației de stat de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri; Tompa Mi
klos. director al Teatrului de S.tat 
din Tg. Mureș, maestru emerit al 
artei; Tibuleac Smîrcea Doina, vi
cepreședintă a U.A.S.R. ; Țițeica 
Șerban. academician, vicepreședinte 
al Academiei R.P. Romîne; Țurcanu 
Ene, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Suceava; Uglar Iosif, 
prim-secretar al Comitetului regio- 
nai de partid Maramureș ; Vals Au- 
gustin, laminorist, Galați, membru 
al C.C. al U.T.M. ; Vasilichi Gheor
ghe, membru al C.C. al P.M.R., pre
ședintele UCECOM ; Vedeanu Vasi
le, inginer agronom, președintele 
Consiliului agricol regional Bucu
rești ; Vîlcu Vasile. membru al
al P.M.R., prim-secretar al Comite- - 
tulul regional de partid Dobrogea: 
Vlascici Dușan, președintele G.A.G, 
Variaș, raionul Sînnicolau Mare, re
giunea Banat; Voitec Ștefan, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.G. al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat; Winter Richard, 
membru în Biroul C.C. al U.T.M.; 
Zarcu Gheorghe, președintele G.A.G. 
Izbiceni, raionul Corabia, regiunea 
Oltenia, Zidaru Maria, președinta 
G.A.C. din comuna Păulești, raionul 
Satu Mare, regiunea Maramureș. 
Erou al Muncii Socialiste.

Victime ale unor 
catastrofe miniere
LIMA 24 (Agerpres).
Aproximativ 60 de persoane și-au 

pierdut viața în urma unei explozii 
de gaz care s-a produs într-o mină 
de cărbuni exploatată de compania 
nord-americană „Gerro de Pasco Cor
poration" în orașul peruvian Dorado, 
situat la 190 km de Lima. Supervizo
rul întreprinderii, Alex RussSll, bă
nuit că ar purta o parte din vină 
pentru catastrofă, a fost aproape lin
șat de către muncitori.

☆

BONN 24 (Agerpres).
Ziarul „Reinische Post" anunță că 

în urma unui accident, care a avut 
Ioc la mina „Bonifacius" din Hes
sen, și-au pierdut viața trei mineri. 
In timp ce se aflau în ascensor, a- 
cesta s-a lovit și a căzut în una din 
galeriile minei.

‘L.

.. • <

pace cu Germănîa, S.U.A., Marea 
Britanie și Franța continuă să poar
te răspunderea pentru aplicarea pe 
teritoriul Republicii Federale Germa
ne a prevederilor acordului interna
țional cu privire la lichidarea milita
rismului și nazismului german și 
preîntîmpinarea unei agresiuni ger
mane. De aceea, guvernul sovietic

- se arată în încheirea declarației 
— speră că guvernele celor trei țări 
vor lua măsuri care să asigure ac
ționarea în judecată și pedepsirea 
tuturor criminalilor de război naziști, 
aflați pe teritoriul R.F.G., în depli
nă conformitate cu normele dreptu
lui internațional contemporan. Repu
blica Federală Germană ca una din 
succesoarele fostului Reich german, 
are, la rîndul său, obligația să sanc- ■ 
ționeze pe fiecare criminal de război, w
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