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In fața sectorului electromecanic 
al minei Vulcan se află un grup de 
tineri. După felul cum discută îți 
dai -seama că sînt elevi ai școlii pro
fesionale repartizați în practică la 
В. M. Vulcan. Puțin mai fîrziu, cei 
25 de elevi din anul II și III încep 
să, pășească prin fața comisiei. Răs
punsurile pe care ei le dau la între
bări dovedesc o bună pregătire. E- 
lwîi Bodescu Nicolae. Sorady Ale

COLOCVIU LA PRACTICA .
anul III — secția electrică. Rezul
tatele bune obținute de elevii arătați 
mai sus se datoresc faptului câ în 
timpul perioadei de practică aceștia 
s-au preocupat cu toată răspunderea 
de însușirea și cunoașterea procese
lor tehnologice, au urmărit zi de zi 
cu atenție modul în care meseriașii 
de la atelierul electro-mecanic al 
minei și cei de la serviciul general 
execută comenzile ce le sînt încre-
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Realizări pe grafice

Producfie 
de bună calitate

După ce au încheiat anul trecut 
cu o depășire de plan de peste 1 500 
tone cărbune, minerii din Petriia con
tinuă șirul succeselor. Minerii sec
torului fruntaș al exploatării •— sec
torul III — bunăoară, au înscris 
pe graficul întrecerii din prima zi 
de muncă a noului an o depășire de 
aproape 150 tone cărbune.

O dată cu strădania de a spori 
continuu producția și productivitatea 
muncii, minerii petrileni au pus în 
centrul preocupării lor îmbunătăți
rea continuă a calității cărbunelui. 
Aplicînd pușcarea selectivă, alegînd 
cu atenție șistul vizibil. în perioada 
trecută de la începutul anului, mine
rii Petrilei au livrat preparației căr
bune cu un conținut de cenușă în 
medie cu 0,3 puncte mai mic decît 
norma admisă.

O nouă instalație 
pentru săparea 

pufurilor de mină
Muncitorii Uzinei de reparat utilaj 

minier din Petroșani au terminat și 
expediat ieri minerilor din Aninoasa 
o nouă instalație pentru săparea pu
țurilor de mină după metoda cofra- 
jului glisant. Această instalație are 
o greutate de 20 de tone și un dia
metru de 6 m și ea permite săparea 
rapidă a puțurilor, reducerea com
pletă a lemnului de mină.

men, iar eieVul Sav Emil din anul 
III — secția electrică — deși repetă 
anul — s-a comportat sub toate aș
teptările.

Ar fi bine ca pe viitor organiza
țiile U.T.M. din cadrul școlii profe
sionale Lupeni și cea de la sectorul 
electro-mecanic al minei Vulcan să 

" acorde mai multă atenție ridicării 
tuturor elevilor la nivelul celor frun
tași.

D. ALBESCU
Vulcan
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Comitetul de partid al minei Ani
noasa acordă o atenție sporită îm
bunătățirii desfășurării învățămîntu- 
lui de partid, care constituie princi
palul mijloc de ridicare a nivelului 
politic și ideologic ai membrilor și 
candidațiior de partid, de înarmare 
a acestora cu cunoașterea profundă 
a învățăturii partidului și a sarci
nilor în opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste.

Pe baza indicațiilor primite din 
partea organelor superioare de partid, 
comitetul de partid al minei Aninoa
sa a luat o serie de măsuri orga
nizatorice menite să înlăture fărîmi- 
țarea unor cercuri și să asigure 
pentru conducerea tuturor cercurilor 
de învățămînt propagandiști cores
punzători, cu o pregătire multilate
rală. capabili să ridice nivelul mun
cii de propagandă și să-i sporească 
eficacitatea.

Inițial, pentru acest an de învă
țămînt s-a prevăzut să se organi
zeze la mina Aninoasa un număr de 
42 de cercuri și cursuri. Intre aces
tea — 8 cercuri de studiere a Sta
tutului P.M.R. Prin concentrarea a- 
cestora au fost formate 4 cercuri de 
studiere a Statutului P.M.R. a căror 
conducere a fost încredințată tovară-

Sudorul electric Avram Constantin 
de la U.R.U.M.P. se numără printre 
muncitorii cei mai harnici din secția 
construcții metalice a uzinei. El a su
dat și instalațiile pentru stația de 
filtre a preparației Petriia.

IN CLIȘEU: Tovarășul Avram 
lucrînd la sudarea unei construcții 
metalice. 

șilor Mînzățean Alexandru, Finișeru 
Florian, David Simion și Costinaș Pe
tru II. De asemenea, din 8 cursuri 
serale anul II, avînd fiecare un nu
măr mic de cursanți, s-a format unul 
singur pe întreaga mină. Condus de 
propagandistul Nicoară Mircea. Cele 
3 cercuri de Istorie a P.M-R- anul I 
au fost reunite în unul singur condus 
de propagandistul Cernita Alexandru, 
iar cele de anul II — în unul con
dus acum de tovarășul Nițu Dumi
tru. Asemenea măsuri au fost luate 
și cu celelalte cercuri, astfel că, da
torită reducerii numărului lor. s-a 
putut asigura pentru toate formele 
de învățămînt propagandiști cu ex
periență, cu o pregătire corespunză
toare.

— Acum, cînd cercurile de învă
țămînt de partid își desfășoară ac
tivitatea din plin, putem spune că 
această măsură a fost necesară — 
arăta tov. Fogel Francisc, membru 
al comitetului de partid al minei 
Aninoasa, care răspunde de munca 
de propagandă și agitație. In urma 
concentrării, fiecare cerc sau curs 
cuprinde un număr mult mai mare 
de membri și candidați de partid și, 
datorită acestui fapt, Ia discutarea 
problemelor studiate participă un nu
măr mai mare de tovarăși. Mai ales 
atunci cînd se analizează concluziile 
practice care se desprind din tezele 
studiate, cînd se trag învățăminte 
privind îmbunătățirea activității de 
producție sau a muncii de partid, 
discuțiile purtate de tovarășii din 
sectoare diferite, prilejuiesc nn util 
schimb de experiență.

Pe de altă parte concentrarea cer
curilor învățămîntului de partid crea- 
ză posibilități mult sporite pentru 
un control mai susținut, mai eficace 
atît asupra prezenței, cît mai ales 
asupra calității învățămîntului, con
ținutului de idei și legăturii sale cu 
viața, cu sarcinile concrete care stau 
în Fața cursanților. Comitetul de 
partid a luat măsuri ca la ședin
țele fiecărui cerc de învățămînt 
să participe membri ai comitetului 
de partid, precum și membri ai bi
rourilor organizațiilor de bază «are 
au cursanți încadrați în cercul res
pectiv. Deficiențele care se ivesc sînt 
analizate operativ, luîndu-se măsuri 
de remediere.

Concentrarea cercurilor și cursuri
lor pune în Fața birourilor organi
zațiilor de bază sarcina de a acor
da o deosebită atenție mobilizării 
cursanților la ședințele de învăță
mînt. La indicația comitetului de

(Continuare in pag. 3-a)

xandru, Farkaș Adalbert și Secărea 
Pavel dîn anul III — secția meca
nică — au reușit să obțină numai 
note de 9 și 10, iar elevii Stark Șie- 
fan, Stancu loan și Chircă Ștefan 
din anul II de 8 și 9. Bine s-a pre
zentat și elevul Andreescu Aurel din

dințate.
Rău este că o parte din elevi, în 

special cei din anul II, nu au reușit 
să-și acumuleze bagajul de cunoș
tințe necesar. Elevii Henter Teodor, 
Bădărînză Vasile, Ghiliș Constantin 
de exemplu s-au prezentat slab la exa-
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Deschiderea sezonului de schi
U.C.F.S. Petroșani organizează miine, la cabana „Straja" 

din Lupeni, deschiderea oficială a sezonului de schi. La deschi
dere au fost invitați să participe schiori amatori din asociațiile 
Minerul Lupeni, Retezatul Uricani, Energia Paroșeni și' alte aso
ciații sportive din Valea Jiului. După ce vor bătători pîrtiile din 
împrejurimile cabanei, schiorii vor începe antrenamentele în ve
derea concursurilor. Duminică dimineață se vor desfășura pri
mele concursuri de schi pe asociații și apoi intre asociațiile 
sportive.

ШМІІШЕ MOBILE
La I.C.M.M. Petroșani a so

sit ieri un Iot de 10 dormitoa
re mobile cu cîte 10 locuri fie
care. Dormitoarele sînt desti
nate cazării în condiții opti
me, a muncitorilor care execu
tă lucrări în cele mai îndepăr
tate puncte ale întreprinderii.

Ciclu de conferințe
Ieri seară, în sala clubului 

din Aninoasa a avut loc o ex
punere cu tema „Scriitori ro- 
mîni despre viața și opera ma
relui nostru scriitor Ion Cren- 
gă“. Expunerea a fost prezen
tată de tov. Viski Margareta 
și face parte dintr-un ciclu de 
conferințe literare despre scri
itorii clasici romîni.

SEARĂ DISTRACTIVĂ
Conducerea clubului sindicatelor din Lupeni, în colaborare cu 

organizațiile U.T.M. din localitate, a organizat ieri o seară dis
tractivă dedicată tinerilor mineri care s-au evidențiat lună de 
lună în întrecerea socialistă din anul trecut. Orchestra de mu
zică ușoară a clubului formată din amatori, a prezentat celor 
peste 100 de participant un scurt program. Apoi, tinerilor Ie-a 
fost citită recenzia cărții „Descoperirea fartiiliei" scrisă de Ion 
Brad. Seara dedicată tinerilor s-a încheiat eu jocuri distractive 
și dans.

Abataiul intrase in presiune. O- 
prindu-și ortacii, Moraru Nicolae 
înaintă clțiva pași in, abataj, cer

cetă procentul de metan apoi, con
vins că din acest punct de vedere 
totul este in ordine, scormoni cu 
privirea fiecare ungher al locului 
de muncă. In zilele cit brigada nu 
lucrase cu prileiul sărbătorilor de 
iarnă, presiunea din adincuri rup
sese o grindă și cițioa mijlocași. 
La un semn al său. ortacii de lu
cru intrară și ei In abataj.' Lucrul 
începu febril. Armăturile rupte fură 

înlocuite cu altele noi. întărite cu 

un jug lung și rezistent ridicat in 

partea dinspre coperiș. Presiunea 
rocilor din adincuri nu mai era de 

temut. Mulțumit, brigadierul ist 
consultă ceasul

— Tovarăși, strigă el tresărind, 
este ora zece și noi nu am dat nici 
un bulgăr de cărbune.

Adunindu-se pentru citeva clipe 

’ în fața frontului de cărbune mi
nerii din abatajul nr. 2 se întrebau, 
ce mai pot face in 4 ore de lucru 
pentru a realiza totuși, prelimina

rul și a nu rămine sub plan chiar 
din prima zi de lucru a anului 
1965.

— Bateți la repezeală găurile t 
— porunci brigadierul. Plasați mai 

puțin, cu două găuri, dar mai lungi

ca de obicei cu o jumătate de 

metru.
Perforatoarele pneumatice începu

ră să lucreze din plin. După apro
ximativ două ore cit durase bate
rea găurilor, pușcarea și evacuarea 

gazelor, transportoarele intrară în

acțiune. La sflrșitul șutului schim
bul 1 al brigăzii lui Moraru Nico
lae din sectorul l al minei Vulcan 

avea date peste preliminar 20 de 

tone de cărbune. Erau primele tone 

și totodată primul succes al brigă
zii pe anul 1965.
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CONSULTAȚIE

Particularitățile lecției la învătămîntul seral 0 motivare cu bucluc
Spre deosebire de învățămîntul 

de zi, în școala pentru tineretul 
muncitor lecțiile prezintă unele par
ticularități metodice. Aceste parti
cularități sînt determinate de faptul 
că elevii muncitori ai cursului se
ral dispun de mai puțin timp li
ber pentru studiul individual decît 
elevii cursurilor de zi. Acest lucru 
obligă pe profesor să predea în așa 
fel materialul prevăzut de programa 
analitică încît elevii să și-l poată 
însuși, în cea mai mare parte, chiar 
în timpul lecției.

Condițiile specifice în care se des
fășoară munca în învățămîntul se
ral, reclamă în primul rînd, o te
meinică pregătire profesinală pentru 
fiecare lecție.

Principalele mijloace ajutătoare, 
folosite de profesori la lecție pentru 

Cursurile Școlii medii serale din Petroșani sînt urmate de un mare 
număr de lucrători de la U.R.U.M.P. Printre muncitorii fruntași la învățătură 
de la această uzină se numără și strungarul Todor Nicolae, din clasa a 
X-a A (în clișeu). Datorită muncii depuse in acest semestru el a reușit 
să obțină, la majoritatea obiectelor, note peste 7.

a prezenta materialul elevilor din în
vățămîntul seral intr-o formă ctt măi 
vie sînt: folosirea operelor clasici
lor marxism-leninismului și a docu
mentelor de partid, a materialului 
local, a materialului vizual, legarea 
cunoștințelor teoretice de practică 
etc.

Deoarece în articolul de față nu se 
poate trata, în mod amănunțit, rolul 
și eficiența pe care o prezintă folo
sirea tuturor acestor mijloace la lec
ții, mă voi opri asupra unui singur 
aspect.

Gunoscînd teza după care teoria 
nu trebuie niciodată ruptă de acti
vitatea practică, deoarece ea este o 
călăuză în acțiune și ii orientează 
pe muncitori spre o muncă conștien
tă, este necesar să facem în per
manență cunoscute elevilor sarcini

le economice actuale în lumina Di
rectivelor Congresului al 111-lea al 
P.M.R., arătîndu-le că, în etapa ac
tuală a dezvoltării țării noastre po
porul muncitor condus de partid își 
îndreaptă eforturile spre desăvîrșlrea 
construcției socialismului. Elevii tre
buie să înțeleagă din lecțiile de chi
mie, geografie, fizică, economie po
litică, istorie etc. importanța pri
mordială pe care o prezintă la noi, 
în etapa actuală, dezvoltarea indus
triei metalurgice și a industriei con
strucțiilor de mașini, lărgirea con
tinuă a bazei energetice, dezvoltarea 
rapidă a industriei chimice, introdu
cerea neîntreruptă a tehnicii avansa
te, extinderea automatizării și coope
rării întreprinderilor etc.

Un mijloc important în realizarea 
legăturii teoriei cu practica îl con
stituie folosirea comparației la lec
ție. Prin metoda comparației, profe
sorii trebuie să urmărească a dez
volta la elevi dragostea față de pa
trie și partid, față de regimul nos
tru democrat-popular. In legarea teo
riei cu practica o mare importanță 
o prezintă folosirea la lecții a ma
terialului local. Cunoașterea situației 
locale, amintirea la lecții a unor fap
te pe care elevii le cunosc din pro
ducție, a unor nume de muncitori 
fruntași, raționalizatori. inovatori etc. 
îi ajută pe profesori să trezească in
teresul elevilor față de lecția respec
tivă.

Materialul local nu trebuie să aibă 
însă in cadrul lecț’el o însemnă
tate de sine - stătătoare, el trebuie 
să servească numai pentru ilustra
rea și înfățișarea proceselor social- 
economice generale, să corespundă 
în întregime ideii pe care vrem s-o 
ilustrăm, să contribuie la înțelegerea 
temei.

, Prof. PARAIANU SIMION 
Școala medie Petroșani

Tovarășii Plelan loan și Precup 
Vasile s-au numărat pînă deunăzi 
printre elevii seraliști al Școlii me
dii din Lupeni. in prezent ei nu 
mai frecventează cursurile acestei 
școli. Motivul : au fost exmatricu
lați. Luarea acestei măsuri extreme 
a fost determinată de abaterile grave 
de la disciplina școlară săvîrșite de 
cei doi elevi. Dar să lăsăm faptele 
să vorbească.

Cînd s-au hotărit să-și completeze 
studiile înseriindu-se în clasa a lX-a 
a școlii medii din 
localitate, cursul 
seral, cei doi ti
neri au fost de 
bună credință. 
Mergeau la școală 
cu regularitate, luau notițe ca orice 
elev dar pe urmă... Plelan loan și 
Precup Vasile sînt pasionați ai spor
tului cu balonul rotund- Făcînd par
te din echipa locală de fotbal au fost 
obligați să plece în deplasare. Pen
tru zilele în care au lipsit, condu
cerea asociației sportive din locali 
țațe s-a grăbit să le elibereze moti
vări, în care s-a arătat; că siisr.umi 
ții au participat la un meci oficial 
unde prezența lor a fost indispensa 
bîiă. Cei doi tineri au profitat și au 
mai lipsit și în alte zile de la
cursuri. Astfel, pe la sfîrșitul lunii 
decembrie 1964 fiecare din ei acu
mulase cîte 84 absențe de la ore. 
Dat fiind numărul mare al absențe
lor. cînd erau scoși la răspuns ei 
dovedeau goluri în cunoștințe, lipsă 
de pregătire, fapt care s-a soldat 
cu note de 2, 3 și 4 Ja matematică. 
4 la geografie etc. Analizind situația, 
conducerea școlii i-a avertizat că d" 
nu vor frecventa cu regularitate 
cursurile vor fi sancționați. Tinerii 
și-au făcut autocritica și... au con
tinuat să lipsească.

Poațe că lucrurile ș-ar fi oprit 
aiei, dacă în dorința de a-și motiva 
absențele nu recurgeau la mijloace 

ATITUDINI

necinstite. Totul a pornit de la o mo
tivare. Iată ce s-a întîmplat:

...Era în 27 noiembrie 1964. ha 
Lupeni rula un film bun. Pleian 
Ioan s-a hotărit sa-1 vadă. Este a- 
devărat că în ziua respectivă avea 
de mers la școală dar. vorba pro
verbului „Unde merge mia...“. Se 
vede că de data aceea a avut ghi
nion. Prima persoană cu care s-a 
întîlnît a fost tovarășul profesor 
Cărăguț, directorul școlii medii. Vă- 
zîndu-1 și cunoscindu-i situația ab

sențelor și cea la 
învățătură, acesta 
i-a spus mai în 
glumă, mai în se
rios să nu aducă 
cumva „motivare" 

și pentru ziua respectivă... Peste puțin 
timp previziunea tovarășului prof. 
Cărăguț s-a adeverit. Intr-o adresă 
prezentată dirigintelui și eliberată de 
conducerea asociației sportive „Mi
nerul" din Lupeni se cerea, conduce
rii școlii, motivarea pentru absențele 
lui Pleian din mai multe zile între 
care se număra, bineînțeles, și ziua 
de 27 noiembrie 1964.

Trăgînd concluziile cuvenite, con
ducerea cursului seral al Școlii me 
dii din Lupeni a luat măsurile cores
punzătoare. Atît Pleian loan cît și 
Precup Vasile au fost exmatriculați.

Măsura luată de conducerea școli: 
este justă, e în conformitate jjgu ins
trucțiunile in vigoare privitoare la 
disciplina școlară. Rămîne însă o 
problemă nerezolvată: eliberarea cu 
prea mare ușurință a „motivărilor" 
de către conducerea Asociației spor
tive „Mineriți" din Lupeni. Este ne
cesar ca pe viitor conducerea asocia
ției amintite, atunci cînd este solici
tată să elibereze motivări pentru 
elevi, să consulte în prealabil condu
cerea școlii de care aceștia apar
țin, pentru a se evita cazuri ca cel 
de față.

B. COTESCU

însemnări de reporter

^Oiiic, и uit aesiiuied...
Sesiunea de examene universitare 

care va începe oficial in ziua de 15 
a acestei luni, bate la ușă, aducînd 
în amfiteatrele, sălile de lectură și 
laboratoarele Institutului de mine 
Petroșani atmosfera specifică exame
nelor.

Dacă sesiunea de iarnă bate la 
ușă, ne-ат permis și noi să pornim 
cu carnețelul de însemnări și cu a- 
paratul fotografic printre studenți. 
Prima întilnire: cu „bobocii”, cum 
încă Ц se mai spune celor din anul 
I. Pe cei din I preparare i-am găsit 
în amfiteatru, așteptind asistentul. 
•Am stai de vorbă cu cîțiva. Ne-au 
răspuns că așteaptă cu nerăbdare și 
emoție prima sesiune de examene 
universitare din viața lor, că își dau 
seama de importanța acesteia, de 
faptul că materia este multă și grea 
in comparație cu cea de la școala 
medie de unde au venii. De aceea, 
se pregătesc cu perseverență, zi de 
zi. Ne-ат notat in carnețel și cîțiva 
studenți din anul 1 preparare, care 
în 15 ianuarie, se vor intîlni pentru 
prima dată cu sesiunea de examene 
universitare: Paicu Maria, Model 
Nicolae, Popa Mioara, Țint Adrian. 
Luncan Alexandru, Olaru Marin, 
Giurgiu Ioan, Baicu Maria.

Blitzul a fulgerat de două ori spre 
cei din banca 1, care tocmai își 
deschiseseră caietele de notițe, apoi 
ne-ат luat rămas bun de la interlo
cutorii noștri, studenții din ariul I 
preparare, cu promisiunea de a ne 
reîntîlni la examene.

In amfiteatrul alăturat celor din 
I preparare învață colegii lor nițel 
mai mari, cei din II preparare. Pe 
acestea (în anul II preparare ma

joritatea sînt fete) le-am întîlnit pe 
coridor, intr-o pauză. Discutau cu 
aprindere Intr-un grup restrins. Erau 
voioase. N-aveau seminar în ziua 
aceea, ci curs... Ne-au informat că 
față de anul trecut, cînd au avut un 
colocviu, la desen, și 3 examene, a- 
nul acesta du un colocviu la chimia 
cantitativă și tehnologia analizelor și 
4 examene. Deci cu unul mai mult.

— Dar asta nu contează — ne-a 
încredințat studentul Gherghel Ga
briel, secretarul organizației U.T.M. 
pe an. Colegele noastre David Mo
nica, Heneș Eliza, Nistar Voichlța, 
Pol Matilda și celelalte au dovedit 
la exameneie din anul trecut, cît și 
cu prilejul seminariilor de pinâ a- 
cum, că sînt bine pregătite.

— Reușita examenelor — a com
pletat studenta fruntașă David Mo
nica — depinde de noi, de felul în 
care ne pregătim fiecare.

In bibliotecă am intrat fără să 
batem la ușă. Liniștea trebuie res
pectată. In fiecare zi, de dimineața 
și pînă seara tîrziu, aici se studiază 
intens. Studenții învață, aprofundea
ză cunoștințele căpătate la eursuri. 
adaugă altele noi, suplimentare din 
manuale, din bibliografia prescrisă. 
De la bibliotecă ne-ат abătut pe la 
căminul nr. 2.

— Studiul individual este cea mai 
eficace metodă de pregătire — 
ne-a spus aici un student din anal 
III — iar, repetiția este jnama în
vățăturii''. îmi dau seama de aceste 
lucruri și rrtn pregătesc asiduu. Mutți 
colegi de-ai mei, ca și din ceilalți 
ani, plimbăreții, cum li se spune 
(mai sînt încă destui), vor vedea cit 

de greu le va fi la sesiune, nepre
gătiți temeinic.

Pe „veteranii” institutului, Ciocirlie 
Mihai, Drăgan Vasile, Stupu Petru, 
Bal Vater, Movileanu Saul, Șuiei 
Gheorghe, Danciu Ioan și alții din 
anul VI, i-am întîlnit pe coridoare, 
cu proiectele de stat sub braț. Tră
iesc ultima etapă a studenției: de

punerea proiectelor și, din 28 ianua
rie, susținerea lor. Deci un ultim pas 
și vor fi ingineri. Producția li aș
teaptă.

Așadar, clteva zile și prima se
siune de examene din anul universi
tar 1964—1965 va poposi printre stu
denți. In așteptarea ei, studențimea 
se, pregătește de zor. Ne-ат convins 
de aceasta în scurta noastră vizită 
printre studenții petroșăneni, din re
latările lor și ale cttorva profesori, 
din felul cum învățau. Ne-ат des
părțit de prietenii noștri, studenții, 
dorindu-le mult succes la examene.

D. GHEONEA

Fotografia a- 
lăturată repre
zintă pe studen
tul Gaftiniuc 
Vasile din anul 
IV electromeca
nică pregătind 
examenul de hi
draulică, iar cea 
de jos un grup 
de studente din 
anul I preparare 
la o oră de. curs.
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“ча *
Не bani calitateІПІІШІИ № ИПН

(Urmare din pag. l-a)

de 
lor

de ba- 
preocu- 
mobili- 
a dus

partid, birourile organizațiilor 
bază au repartizat membrilor 
sarcina de a răspunde de mobilizarea 
unui anumit număr de membri și 
candidați de partid la ședințele de 
învățămînt. ceea ce a dat rezultate 
bune. Birourile organizațiilor 
ză nr 2, 3, 4, 8 și altele se 
pă cu toată răspunderea de 
zarea cursanților, fapt care
la înregistrarea unei frecvențe de 95 
Ia sută, frecvență care este superi
oară celei din anul școlar trecut.

Sfat însă și unele birouri de or
ganizații de bază care nu acordă 
atenția cuvenită mobilizării cursan- 
țitor. Tovarășul Costea Nicolae. res
ponsabil cu munca de propagandă 
Și agitație în biroul organizației de 
bază nr 5, Stingă Emil, secretarul 
organizației de bază nr 9 se ocupă 
insuficient de mobilizarea ia ședin
țele de învățămînt, din care cauză 

V în organizațiile de bază respective, 
frecvența nu s-a ridicat ia nivelul 

' cerințelor.
O măsură eficientă pentru îmbună

tățirea participării muncitorilor din 
subteran 
celor 6 
neri din 
investiții
de conferințe pe schimburi în care 
sfat încadrați 280 de tovarăși. Orga
nizarea expunerilor pe schimburi în 
cadrul acestei forme de învățămînt 
a fost întîmpinată cu bucurie de mi

la învățămînt este reunirea 
cercuri speciale pentru ml- 
sectoarele 1, II, 111, IV, V 
ți IX rambleu intr-un ciclu

© dată cu noul an, inovatorii de Ia preparația Petrila au început o 
nouă perioadă de muncă de căutare a noului. Iată-і pe inovatorii Galinski 

/ Rudolf și Moldovan Traian discuiînd despre planul tematic de inovații pe 
noul an cu ing. Bobar Eugenia, responsabila cabinetului tehnic din uzină.

Po teme cetățenești

Păstrarea fondului de locuințe 
o îndatorire cetățenească

In anii regimului nostru, prin grija 
permanentă a partidului și guvernu
lui orașul Lupeni și-a schimbat ra
dical înfățișarea, dezvoltîndu-se și 
fafrumusețîndu-se. Pe locuri Virane 
cît și în vechea colonie Braia din 
partea de sus a orașului au fost înăl
țate blocuri noi, moderne, cu apar
tamente confortabile în care familiile 
muncitorilor trăiesc o viață fericită. 
Sfatul popular al orașului Lupeni des
fășoară o activitate susținută pentru 
a asigura oamenilor muncii condiții 
de viață din ce în ce mai bune ; se 
îngrijește de întreținerea fondului de 
locuințe, precum și de alte lucrări 
urbanistice și gospodărești. Prin for
mele sale organizatorice și cu spri
jinul deputaților săi ține o strînsă 
legătură cu cetățenii și-i antrenează 
la activitățile pentru buna gospodă
rire și continua înfrumusețare a ora
șului.

An de an, prin fondurile alocate în 
bugetul sfatului popular și al unită
ților tutelate, sînt efectuate impor
tante lucrări care schimbă tot mai 
mult înfățișarea orașului. Numai 
pentru întreținerea fondului de locu- 
fațe și modernizarea caselor, sectorul 

nerii și muncitorii subterani deoarece 
le dă posibilitatea să aibă o frec
vență bună șl astfel să-și ridice ni
velul politic.

Acordînd atenție orientării favăță- 
mîntului spre problemele actuale ale 
producției, comitetul de partid a in
dicat cercurilor de economie concre
tă conduse de propagandiștii Cocota 
Dan și Dumitraș Ioan să dezbată 
teme legate de îmbunătățirea calită
ții producției — sarcină principală 
care stă în prezent în fața colectivu
lui minei Aninoasa, de a veni cu 
propuneri privind intensificarea preo
cupării pentru reducerea procentului 
de cenușă.

Măsurile luate pentru îmbunătăți
rea desfășurării invățămîntului de 
partid nu vor întîrzia să-și arate re
zultatele în succesele pe care colec
tivul minei Aninoasa e hotărît 
le obțină în îndeplinirea planului 
a angajamentelor de întrecere pe 
nul 1965.

să
Și

a-

I

Intreprinderile industriei ușoare au 
introdus în fabricație, încă din pri
mele zile ale anului, noi modele 
de îmbrăcăminte și încălțăminte. Fa
brica de încălțăminte „Crișul" din 
©radea. de exemplu, a început să 
producă în serie modele noi de ghe
te și cismulițe pentru 
de tricotaje ..Miorița" 
fabricație noi modele 

femei. Fabrica 
a introdus în 

jachete,

i.L.L. din Lupeni efectuează anual 
lucrări în valoare de mai* bine de 
trei milioane lei.

Răspunzînd condițiilor de locuit din 
ce în ce mai bune pe care partidul 
și statul nostru le asigură, cetățenii 
orașului dovedesc preocupări pentru 
păstrarea cu grijă a fondului de lo
cuințe, a avutului obștesc. S-ar pu
tea da numeroase exemple de loca
tari care își întrețin cu grijă casa în 
care locuiesc și-i mobilizează pe co
locatarii lor la buna îngrijire a spa
țiilor folosite fa comun. Astfel se e- 
vidențiază membrii- comitetelor de 
blocuri de la blocurile G 1 și G 2, 
din cartierul Braia, de la nr. 10, 24, 
25 de la Viscoza, comitetele de ce-. 
tățeni de pe Calea Vulcanului și de 
pe străzile Pompierilor. Parîngului. 6 
August.

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar ai orașului Lupeni a cerut depu
taților, comitetelor de cetățeni sa 
ducă și pe mai departe o muncă sus
ținută în rîndurile locatarilor și în 
special al acelora care nu se înca
drează în ifîndurile bunilor gospodari.

Deși pe zi ce trece tot mai puțini 
sfat acei care nu înțeleg să aibă 
grijă de spațiul locativ pe care îl

Unul din principalele obiective de 
întrecere pe care și le-au fixat mi
nerii aninoseni pe noul an îl cons
tituie îmbunătățirea calității cărbune
lui. Din prima zi de lucru minerii au 
trecut cu hotărîre la realizarea a- 
cestui obiectiv. Murtcind cu sîrguin- 
ță pentru alegerea șistului vizibil, a 
plicind pușcarea selectivă, minerii a- 
ninoseni au reușit să trimită prepa- 
ratiei Petrila din prima zi a anului 
cărbune de bună Calitate Astfel, față 
de norma admisă de 30,0 puncte. 
Cărbunele expediat preparației a avut 
un conținut de Cenușă de numai 29.8 
puncte. De asemenea, producția ex
pediată preparației a avut un conți
nut de umiditate cu 0,6 puncte mai 
mic decît cel prevăzut, O contribuție 
de seamă la îmbunătățirea calității 
cărbunelui au adus-o mai ales brigă
zile conduse de Cristea : Aurel.
Gheorghe. Ilie Nicolae, Kjbedi Fran- 
cisc, Asmarandei Augustin și Liciu 
Vaier.

Stan

paltoane pentru femei și bărbați, iar 
Fabrica de blănuri ,,1 Mai" produce 
printre altele, sortimente noi de hai 
ne de blană pentru femei din imita
ție de leopard.

Răspunzînd cerințelor cumpărăto
rilor, întreprinderile industriei ușoa
re produc în acest an peste I 500 
de modele de încălțăminte pentru se
zonul rece, cît și pentru primăvară 
și vară: cismulițe îmblănite, pantofi 
din piele și plasă de relon, țesături 
superioare de 
piele metalizată.

textile, sandale din 
elegante și como-

(Agerpres)

Pe urmele unor sesizări
Magazie cu nume 

impropriu
Un grup de elevi de la Școala me

die din localitate ne sesizează: ,Ră
cind zilnic naveta între Lupeni și 
Petroșani am observat în stația C.F.R. 
Petroșani următoarea ciudățenie: Pe 
una din intrările clădirilor ce se află 
lingă peron, stă scris „Magazie de 
aje". Orictț am răsfoit dicționarul 
limbii romine nu am putut determi
na înțelesul acestui

Deplaslndu-ne la 
găsit că sesizarea 
Datorită unor litere 
firma indicatoare a 
gaje din stația C.F.R. Petroșani a- 
ceasta s-a transformai in magazie 
de... „aje".

cuvlnt.
fața locului am 
este întemeiată, 
ce lipsesc de pe 
magaziei de ba-

ocupă, sa mai fatîfaesc și acum lo
cuințe murdare, neîngrijite, cu obiec
te depozitate pe balcoane. Printre 
acești locatari se numără Serbănoiu 
Marin, Alexandru loan, Clos Gheor
ghe, Cristea Petru, Jura Maria și 
Borbely Susana.

Comitetele de bloc de la blocurile 
1, 7, 20 și 21 și în alte locuri unde 
se mai manifestă astfel de tendințe, 
vor trebui ca în frunte cu deputății 
să stea de vorba cu acești locatari, 
să Ie arate că păstrarea fondului de 
locuințe ește o îndatorire cetățeneas
că, o ehestfune de onoare a fiecărui 
locatar de la care nu are nițneni voie 
să se eschiveze, păstrarea fondului de 
locajnțe constituie o chestiune de 
conștiință. Iată de ce comitetele de 
blocuri și cetățenești, în frunte cu de
putății și avînd sprijinul grupelor de 
partid, vor trebui să pună accent deo
sebit fa munca lor pe creșterea conș
tiinței socialiste a cetățenilor astfel 
incit fiecare să devină un apărător al 
fondului de locuințe, un bun gospo
dar.

FRIEDRICH DARADICS 
vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Sfatului popular Lupeni

Tînărul revizor de ace Duduială Ștefan din stația C.F.R. Petroșani ob
ține frumoase realizări în muncă. ,

Iată-I, în clișeu, lucrînd la masa de manevră pentru a da cale liberă 
unui convoi de vagoane.

Transportul în 
rațional

containere 
folosit

Varietatea mare a mărfurilor co
merciale pune multe probleme de 
transport. Un mijloc eficace în a- 
ceaată direcție îl reprezintă — pen
tru mărfurile neambalate — trans
portul în containere. La începutul in 
traducerii lor. numărul întreprinderi
lor ce efectuau transporturi în con
tainere era destul de mic, ca de 
altfel și cantitatea de mărfuri trans
portate. Astăzi însă, acest mijloc s-a 
extins mult. Principalele întreprin
deri ce efectuează transporturi ma 
sive în 
I.C.R.M. și I.C.R.A.

Pentru ca aceste transporturi să 
fie efectuate la nivelul cerințelor, 
conducerea stației Petroșani, respec
tiv a magaziei de mărfuri, ține o 
strinsă legătură cu întreprinderile

containere sfat LC.R.T.L.

E e ctzcuf #d se'ic măsuri pentru 
reînnoirea firmei indicatoare.

Stradă neglijată
Strada Cărbunelui din Petroșani e 

de цп timp încoace plină de gropi. 
Nici nu-i de mirare. E doar una din 
străzile cele mai circulate din orașul 
nostru. Conducerile* unităților I.R.T.A. 
Petroșani, mina Dîija, Șantierul de 
prefabricate, Depozitul de combustibil 
ete., ale căror autocamioane circulă 
zilnic pe această stradă (și contribuie 
direct la desfundarea ei) nu 
gîndit niciodată să dea vreo 
de ajutor pentru a o repara.

Se naște întrebarea : oare le vine 
așa de greu tovarășilor din conduce
rile amintite mai sus să organizeze 
intr-o după-amiază o acțiune de 
muncă patriotică pentru plombarea 
drumului ? Treaba aceasta se poate 
face ușor și operativ, 
pietriș șe găsește, far 
transport nu lipsesc în 
tre aceste întreprinderi.

A. NlCULESeU

s-au 
mină

mai ales că 
mijloace de 

nici una din-

PROGRAM DE RADIO
9 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,45 Salut voios 
de pionier, 8,00 Sumarul presei. 8,06 
Muzică populară, 8,30 Uverturi la o- 
perete, 9,45 Muzică ușoară interpre
tată la chitară, 10,15 Melodii popu
lare din țări socialiste, 10,45 Valsuri, 
12,40 Din prelucrările de folclor ale 
compozitorilor noștri, 14,10 Muzică 
ușoară romînească, 15,30 Actualitatea 
literară. 16,30 Emisiunea muzicală 
da la Moscova, 17,30 Piese simfonice 
de George Enescu, 18,00 Almanah 
științific, 18,30 Concert de seară. 
19,20 Pe teme internaționale, 19,30 
Melodii populare la cererea ascultă
torilor, 20,45 Muzică de dans. 21,15 
Carnet plastic, 21,30 Program pentru 
iubitorii de romanțe, 22,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8.00 Mu
zică ușoară, 9,03 Miniaturi de estra
dă, 9,30 Roza vînțurilor (reluarea e- 
misiunii din 6 ianuarie), 11,03 Soliști 
romîni de operă. 12,00 Cîntece și 
jocuri populare, 13,08 Soliști de mu
zică ușoară, 14;10 Cîntece pionierești, 
15,05 Muzică populară, 16,00 Muzică 

Dacă conducerea
bine

gară, iar la de- 
containerele stau 
termenul tarifar, 

zeci de containa- 
folosite, iar între- 
sume importante

cliente, face la timp avizarea trans
porturilor sosite, iar unele dintre 
întreprinderi le ridică la timp din 
gară, făcînd descărcarea mărfurilor 
și readucerea containerelor la gară, 
în termen.
I.G.R.T.I.-ului și-a organizat 
munca (cu excepția faptului că nu 
descarcă pe timp de noapte) nu ace
lași lucru se poate spune și despre 
I.C.R.A. și I.C.R.M. Aceste; unități 
intîrzie în mod sistematic ridicarea 
containerelor de la 
pozitele respective 
zile întregi peste 
Din această cauză 
re nu sfat rațional 
prinderile plătesc 
pentru depășirea termenului de des
cărcare și respectiv aducerea, contai
nerelor la gară. In afară de aceas
ta, la toate întreprinderile, rampele 
de descărcare sfat improvizate, nu 
se folosesc trolii. eeea ce nu garan
tează securitatea containerelor șl л 
muncitorilor. Din această cauză se 
produce deteriorarea containerelor. 
La fel, ridicarea cqnlainerejor se 
face cu mare fatîrziere. Acest lucru 
scoate în evidență slaba preocupare 
fa această direcție a întreprinderilor. 
Și conducerea stației- G.F.R. Petro
șani, respectiv a magaziei de măr
furi, are o vină în această direcție! 
colaborarea între C.F.R. și întreprin
derile cliente este slabă, iar urmă
rirea containerelor la întreprinderi 
nu se face în mod organizat.

Introducerea sistemului de trans
port în containere este în ajutorul 
întreprinderilor care transportă can
tități de marfă nevagonabilă. Securi
tatea mărfurilor, economisirea am
balajelor, aducerea mărfurilor cu tre
nurile directe de marfă — care au 
o viteză de circulație mai mare decît 
trenurile locale — sînt doar cîteva 
din avantajele ce le oferă acest sis
tem de transport. Iată pentru ce 
transportul mărfurilor fa containere 
cere să fie mai rațional folo
sit atît de către personalul C.F.R. 
cît șl de către personalul întreprin
derilor cliente.

ușoară de Richart Bartzer și Te- 
mistocle Popa, 16,30 Pagini din o- 
perete contemporane, 18,15 Muzică 
ușoară, 18,30 Melodii populare la ce
rerea ascultătorilor, 19,05 Duete din 
operele lui Verdi. 19,30 Capodopere 
ale literaturii universale: „Pseudoky- 
neghetikos" de Alexandru Odobescu. 
20,00 Din folclorul muzical al po
poarelor, 20,40 Canțonete interpretate 
de Joseph Schmidt. 21,15 Cîntece 
populare. 21,30 Muzică de dans, 22,30 
Arii celebre — mari cîntăreți.

Cinem a to ‘rraî e
9 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Veselie la Acapulco; REPUBLICA: 
Vara în nordul sălbatic; PETRILA : 
Lovitură de pedeapsă; 1SCRONI : 
Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă; VULCAN: Clubul cavalerilor; 
CRIVIDIA: Chiriașul.
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Prezențe romîneati

Ziarul „Sovetskaia Kultura" 
despre succesul sopranei 
Arta Florescu în turneul 

din U.R.S.S.
MOSCOVA 7 (Agerpres).
In legătură cu recentul turneu pe 

care l-a întreprins în Uniunea So
vietică, soprana Arta Florescu, artis
tă a poporului din Republica Popu
lară Romînă, ziarul „Sovetskaia Kul
tura" a publicat joi un articol în 
care se subliniază succesul obținut 
de artista romînă.

Secretul succesului Artei Florescu, 
scrie, printre altele, criticul A. Go
rohov, constă în profunda ei cultu
ră muzicală și calitatea interpretării. 
Ea stăpînește cu desăvîrșire toate 
mijloacele interpretative. Autorul a- 
rată, că în timpul ultimului turneu 
in U.R.S.S., Arta Florescu a prezen
tat un program foarte variat încîn- 
tîndu-i pe spectatori prin multilatera
litatea calităților ei artistice.

Ministrul francez 
al informațiilor 

în vizită la Moscova
MOSCOVA 7 (Agerpres).
Răspunzînd invitației Comitetului 

de stat al U.R.S.S. pentru coordona
rea lucrărilor de cercetări științifice 
și Comitetului de stat pentru radio
difuziune și televiziune, la 7 ianuarie 
a sosit la Moscova Alain Roger 
Peyrefitte. ministrul informațiilor al 
Franței împreună cu soția.

R. S. F. Iugoslavia 
fl-a închis ambasada 

din Leopoldville
BELGRAD 7 (Agerpres).
Agenția Taniug a anunțat că ia 

6 ianuarie R.S.F. Iugoslavia și-a în
chis ambasada din Leopoldville de- 
clarînd că menținerea de relații di 
plomatice normale cu Congo (Leo
poldville), este imposibilă în momen
tul de față.

In cîteva rîn puri
LONDRA. „British Film Institute" 

a atribuit filmului sovietic „Hamlet" 
premiul pentru cel mai bun film al 
anului.

CAIRO. Fostul prim-ministru fran
cez, Edgar Faure, și-a încheiat joi 
vizita în R.A.U. Se știe că această 
vizită a fost menită să netezească 
calea spre reglementarea relațiilor 
dintre Franța și R.A.U.

Intr-un interviu acordat agenției
M.E.N.. Edgar Faure a declarat că 
obstacolele care se aflau în calea u- 
nor relații strînse între cele două țări 
au fost eliminate.

WASHINGTON. Charles Joelson. 
congresman democrat din partea sta
tului New Jersey, a cerut Comisiei 
Camerei reprezentanților pentru cer
cetarea activității antiamericane să 
efectueze o anchetă în legătură cu 
Partidul nazist din S.U.A.

CAIRO. Fostul prim-ministru al Si
riei, Salah Bitar, și secretarul gene
ral al partidului Baas, Michel Aflak. 
au fost puși sub stare de arest la 
domiciliul lor, a anunțat la 6 ianua
rie postul de radio Bagdad. Din a- 
ceeași sursă se arată că cele două 
personalități baasiste au fost acuzate 
de înțelegere cu elemente de dreapta 
care pregăteau o lovitură de stat în 
Siria.

DELHI. Guvernul indian a hotărît 
să amine alegerile care urmau să se 
desfășoare la 15 februarie în statul 
Kerala. Amînarea a fost recomanda

IN DANEMARCA

Va li niiioiia asasinarea niesediDtelni Kennedy
COPENHAGA 7 (Agerpres).
Avocatul Joergen Jacobsen, preșe

dintele Comitetului cetățenesc de an
chetă din Danemarca, a anunțat că 
va fi reconstituită asasinarea preșe
dintelui Kennedy, pentru a se analiza 
dacă a fost posibilă tragerea focuri
lor de armă în direcția președintelui 
în perioada de timp menționată în 
raportul Comisiei Warren. El a ară
tat că în acest scop va fi adusă din 
Statele Unite carabina care se pre
supune că a fost folosită de ucigașul 
lui Kennedy.

Jacobsen a declarat că două ma
nechine reprezentînd pe președintele 
Kennedy și guvernatorul statului 
Texas, John Connally vor fi așezate

Ședința Consiliului permanent 
al N.A.T.O.

PARIS 7 (Agerpres).
Miercuri a avut Ioc la Paris șe

dința săptămînală a Consiliului per
manent al N.A.T.O., consacrată exa
minării problemei acordării de ajutor 
economic Republicii r^ngo cu capi 
tala la Leopoldville.

Dezbaterile, relatează agenția Reu
ter, la care au participat subsecreta
rul de stat american, Averell Harri
man, ministrul de externe belgian. 
Paul Henri Spaak, secretarul de stat 
francez în Ministerul Afacerilor Ex
terne, Habib Deloncle, ministrul de 
externe al Portugaliei, Franco No
gueira, și lordul Welston, ministru 
de stat britanic, nu au reușit să ducă 
la stabilirea unei poziții comune a 
țărilor N.A.T.O. în politica față de 
Congo. „După trei ore de dezbateri,

Consultări politice la Roma
ROMA 7 (Agerpres).
La Roma a fost dat publicității un 

raport al liderilor aripei de stînga 
a Partidului Socialist Italian (P.S.I.) 
In raport se arată că după între
vederile recente, care au avut loc 
între conducătorii acestei 'aripi, s-a 
căzut de acord să se insiste asupra 
unei schimbări a componenței ac
tualului guvern de centru-stînga prin 
includerea unor forțe noi. inclusiv 
comuniști, cu ocazia viitoarei desem
nări a noului ministru de externe, 
loc rămas vacant prin alegerea lu!

tă de guvernatorul statului motivîn- 
du-se că ținerea alegerilor ar putea 
prilejui acte de violență.

LEOPOLDVILLE. Primul ministru 
congolez, Chombe, a anunțat în ca
drul unei conferințe de presă că își 
amină vizita în Belgia care urma să 
înceapă la sfîrșitul acestei săptămîni. 
El a justificat această amînare prin 
faptul că în prezent este preocupat 
de probleme interne. Nu a fost fixată 
încă nici o nouă dată pentru vizita 
amintită.

NEW YORK. Avocații lui Jack 
Ruby, au înaintat un recurs instan
ței superioare. Potrivit presei ameri
cane Curtea de apel din Austin 
(Texas) va începe examinarea re
cursului în luna aprilie.

BONN. Cancelarul R. F. Germane 
Ludwig Erhard a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe Gerhard 
Schroder, cu președintele grupului 
parlamentar al partidului creștin-de- 
rnocrat, R. Barzel, și cu Franz Josef 
Strauss, președintele C.S.U., (aripa 
dreaptă bavareză a partidului U.C.D.). 
Discuțiile s-au referit la politica ex
ternă a guvernului vest-german și la 
problema germană în special.

PARIS. Cabinetul francez a apro
bat miercuri efigiile a două noi mo
nede care vor fi curînd puse în 
circulație. Este vorba de o nouă 
piesă de 1Ѳ franci, din argint, și de 
o monedă de o jumătate de franc, 
din nichel. 

într-un automobil deschis situat în 
fața unui turn de a construcție spe
cială. Acesta se va găsi la aceeași 
distanță, înălțime și unghi ca și au
tomobilul în care se afla președintele 
față de depozitul de cărți din Dal
las. Un trăgător de elită va trage 
în direcția manechinelor pentru a 
vedea dacă cele trei gloanțe au putut 
fi trase în cele șapte secunde care 
se consideră că au fost necesare asa
sinului președintelui.

In legătură cu experiența care ur
mează să fie făcută în Danemarca, 
agenția Reuter amintește că conclu
ziile raportului Comisiei Warren au 
provocat controverse în diferite țări.

scrie Reuter, Consiliul permanent al
N.A.T.O. a eșuat în încercarea de a 
realiza un acord în problema stabili
rii unei politici comune față de 
Congo".

Punctul de vedere al agenției Reu
ter se pare că nu este împărtășit însă 
și de agenția U.P.I. care, referindu- 
se la surse informate, anunță că în 
cadrul discuțiilor s-ar fi realizat un 
oarecare progres în această problemă.

Se menționează că ministrul de ex
terne belgian, Paul Henri Spaak, a 
preconizat o soluție politică a situa
ției congoleze „deoarece soluția mi
litară s-a dovedit a nu fi posibilă".

Reuter subliniază că sursele din a- 
propierea Consiliului au declarat că 
noi discuții vor avea joc la nivel 
înalt în legătură cu această proble
mă între țările membre ale N.A.TO.

Giuseppe Saragat în funcția de pre
ședinte al republicii. Stînga socia
listă, se spune în raport, este de 
părere că „o nouă turnură politică 
este realizabilă", întrucit actualul 
guvern șe face vinovat de „lipsă 
de coeziune, insuficiență, slăbiciuni 
și contradicții".

După cum se știe, aripa de stîn
ga a Partidului Socialist Italian de
ține în actualul Comitet Central al 
P.S.I. 33 de membri, față de 52 cît 
deține curentul majoritar condus de 
Pietro Nenni.

încercările aripei de stînga de a 
obține includerea în guvern a unor 
reprezentanți ai partidelor de stînga 
se lovesc însă de împotrivirea lui 
Nenni, care rămîne ostil oricărei co
laborări pe plan guvernamental cu 
P.C.I. Această poziție este sprijini
tă, de asemenea, de conducerea 
Partidului democrat creștin.

Reprezentantul Indoneziei la O. N. U. 
a fost chemat la Djakarta

NEW YORK 7 (Agerpres;.
Reprezentantul permanent al Indo

neziei la O.N.U., Lambertus Palar, 
a părăsit miercuri seara New York- 
ul plecînd spre Djakarta. Potrivit a- 
gențiilor de presă, Palar a fost che
mat la Djakarta pentru consultări 
în urma hotărîrii guvernului său ca

Proiecte pentru un nou plan de dezvoltare 
a forțelor armate japoneze

TOKIO 7 (Agerpres).
Direcția și Consiliul Apărării na

ționale vor elabora anul acesta cel 
de-al treilea plan de dezvoltare a 
forțelor armate ale Japoniei. In acest 
scop, statele majore ale armatelor 
japoneze au întocmit proiecte de plan 
care urmează să fie examinate în 
curînd de către forurile superioare. 
Aceste proiecte prevăd, printre altele, 
sporirea forțelor terestre pînă la 
180 000 persoane, precum și înzestra

Situația din Vietnamul de sud
SAIGON 7 (Agerpres).
Efervescența politică din capitala 

Vietnamului de sud a cunoscut joi 
o deosebită amploare. O nouă figu
ră militară, generalul Nguyen Cao 
Ky, pare a se impune pentru a asi
gura o situație cît de cît stabilă 
guvernului condus de Tran Van 
Huong. Agenția France Presse rela
tează că generalul Ky a încercat să 
ducă tratative cu lideri ai cercurilor 
budiste și studențești pentru a-i de
termina să înceteze acțiunile lor anti
guvernamentale. El le-a reproșat că 
îi împiedică pe militari să lupte îm
potriva partizanilor. Dar argumentele 
lui Ky, apreciază France Presse, nu 
par a-i fi convins pe interlocutorii 
săi.

In căutarea unei formule pentru a 
pune capăt crizei politice, guvernul 
de la Saigon a înființat un așa-nu- 
mit „Comitet de legătură" alcătuit

Unele „noi concepții de apărare" 
elaborate de Bundeswehr

Presa internațională a relatat pe 
larg, în ultima vreme, despre apa
riția unei așa-zise „noi concepții de 
apărare", elaborată în comandamen
tul Bundeswehrului vest-german și 
expusă în noiembrie, la Washington, 
iar recent, în fața Comitetului mili
tar al N.A.T.O., de către ministrul 
apărării al R.F.G., von Hassel și ins
pectorul general al Bundeswehrului, 
generalul Heinz Tretner. In esență, 
propunerile vest-germane prevăd ins
talarea la frontiera R.F.G. cu ță
rile socialiste a unei centuri de mi
ne atomice, a căror explozie ar ii 
declanșată în caz de război. Aceasta 
centură atomică, în cazul în care 
ar fi folosită, ar urma să transfor
me o întinsă parte a teritoriului Ger
maniei occidentale în ceea ce re
vista „Der Spiegel" denumește „pă 
mîr.t ars și iradiat".

Anunțarea publică a acestei „noi 
concepții" a coincis cu declarația fă
cută în cadrul unei conferințe de 
presă de ministrul apărării al S.U.A . 
McNamara, in care se aduce la cu
noștință că în stocurile N.A.T.O. din 
Europa occidentală se află încărcă
turi nucleare de distrugere, iar co
mandamentul suprem al forțelor 
N.A.T.O. are pregătite planuri реп 
tru utilizarea lor „în condiții cores 
punzătoare". Agenția United Press 
International preciza că declarația 
lui McNamara se referă la minele 
atomice.

Aceste împrejurări au determinat 
pe unii observatori să se întrebe da
că centura de mine este numai un 
proiect sau ea există deja. Părerile 
sînt împărțite. Rețin în orice caz 
atenția dezmințirile insistente ale

Indonezia să se retragă din O.N.U.
Pînă în prezent, guvernul indone

zian n-a confirmat în scris hotărîrea 
sa de a părăsi O.N.U., anunțată ver
bal la 1 ianuarie lui U Thant și pre
ședintelui Adunării Generale a
O.N.U., Alex Quaison-Sackey.

rea lor cu rachete teleghidate anti
tanc, cu instalații de rachete și un 
nou tip de tanc.

Se prevede totodată, că peste cinci 
ani tonajul forțelor maritime militare 
să ajungă la 300 000 tone. Se vor 
construi, de asemenea, submarine și 
coritratorpiloare înzestrate cu rachete 
antiaeriene „Tartar", Potrivit acestor 
planuri, forțele aeriene ale Japoniei 
Vor fi înzestrate cu noi avioane de 
vînătoare și cu rachete tip „Nike- 
Hercules". 

din doi reprezentanți ai guvernului, 
doi reprezentanți ai armatei și un 
reprezentant al ambasadei S.U.A. în
ființarea acestui „Comitet de legă
tură", scrie France Presse, urmăreș
te, printre altele, să promoveze ideea 
că „armata trebuie să-și găsească lo
cul pe care-1 ocupa înainte de trans
ferarea puterii către civili".

Departe de a se prevedea vreo 
slăbire a forțelor politice antiguver
namentale, activitatea acestora a cu
noscut joi o nouă amploare. O grevă 
generală a paralizat în tot cursul 
zile întreaga activitate a orașului 
Hue, fosta capitală a Vietnamului. 
Studenții de la școlile superioare din 
Saigon au refuzat să participe la 
cursuri și au instalat în fața institu
țiilor de învățămînt pancarte cu lo
zinci antiguvernamentale. In tot ora
șul au circulat manifeste împotriva 
guvernului Huong.

oficialităților vest-germane că minele 
atomice au și fost instalate.

Care este în definitiv scopul urmă
rit prin publicitate care se face 
„noilor concepții" vest-germane ?

De fapt, importanța militară a cen
turii de mine atomice este conside
rată cu totul modestă. Este evident 
că instalarea ei nu ar modifica ra
portul de forțe pe plan internațio
nal. Sînt însă mult mai proeminente 
scopurile și implicațiile politice. „Noi
le concepții" constituie în fond un 
episod al contradicțiilor interocciden- 
tale, în special, ciocnirea dintre con
cepția strategică americană a „apără
rii eșalonate" sau „flexibile", și cea 
vest-germană a „apărării pe linia eea 
mai înaintată". Această ciocnire nu 
este deloc străină de întregul mod 
de contradicții în domeniul înarmării 
nucleare din sînul alianței atlantice. 
In lipsa unei perspective apropiate 
de creare a proiectatelor forțe nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O., 
propunerea privitoare la centura de 
mine apare ca o nouă încercare a 
Bundeswehrului de a obține accesul 
la arma nucleară.

Poziția partenerilor R.F.G. c ’ 
N.A.T.O. față de propunerea vesti- 
germană nu este încă cunoscută pe 
deplin. Asupra atitudinii S.U.A. se 
exprimă păreri diferite.

In R.F.G., caracterul dăunător al 
„noilor concepții" ale conducători
lor Bundeswehrului a stîrnit nume
roase critici și proteste. „Propunerile, 
scrie „Der Spiegel", au provocat ime
diat neliniște în rîndurile populației 
din regiunile de frontieră, periclitată 
în caz de război". Conducerea parti
dului Uniunea germană a păcii a 
adresat cancelarului Erhard o tele
gramă în care cere ca guvernul 
vest-german să renunțe, fără întîr- 
ziere, la planul Tretner.

N. RATEȘ

Lista noului guvern 
al Republicii 
Arabe Yemen

SANAA 7 (Agerpres).
Președintele Republicii Arabe Ye

men. Abdullah Al-SalJal, a emis 
miercuri seara un decret prin care 
aprobă lista noului guvern format de 
primul ministru Hasan Al Amri, In 
componența noului cabinet intră o 
serie de membri din guvernul pre
cedent. Fostul prim-ministru Hamoud 
al Gayefi a fost numit ministru al 
economiei și finanțelor, în timp ce 
portofoliul Ministerului de Interne 
continuă să fie deținut de Abdullah 
Ben Hussein Al Ahmar. Ministru al 
afacerilor externe în noul cabinet a 
fost numit Abdul Kawy Hamin. mi
nistru al apărării — Mohamed Al- 
Ahnoumy, iar ministru al educației 
și informațiilor — Kassem . Ghaleb.
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