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După 5 zile —
După ce au încheiat prima lună a 

anului cu o depășire de 2 273 tone 
cărbune, minerii petrileni continuă 
cu entuziasm întrecerea pentru rea
lizarea integrală a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă în 
privința sporirii producției de căr
bune pe acest an. Despre rodnicia 
muncii minerilor petrileni vorbesc și 
rezultatele pe care ei le-au obținut

Un om în lumea kilowaților
semnificative pentru timpurile noas
tre. A absolvit școala profesională 
la Galați de unde a plecat pentru 
scurt timp la Hunedoara. A fost apoi 
tepartizat să-lucreze la termocentrala^ 
Paroșeni. ■ , ■ .

De locurile și de oamenii de ala 
se leagă perioada împlinirilor din 
viața acestui om. Aici a absolvit 
cursurile școlii medii serale: „Mun
cește și învață" — aceasta a fost: 
deviza sa. Credincios devizei, după 
absolvirea școlii medii, .a urtnat in 
continuare cursurile școlii de maiștri, 
curs seral. Muncește și învață I Dru
mul a ajuns la capăt. Sau poate nu. 
Poate abia aici începe un nou drlim 
pentru cel mâi proaspăt maistru 'al 
uzinei.

„îmi va rămine de acum timp su
ficient pentru lectură, pentru sport, 
pentru activități cultural-educative. 
Sint dtitea posibilități de a-ți petrece 
timpul liber în mod plăcut". Există 
intr-adevăr multe posibilități. Poți 
să-i ajuți și pe alții să-și petreacă 
timpul _ in mod plăcut. In toți anii 
școlii s rale, omul acesta mai găsea 
limpți pentru activități Culturale de 
masă.

Oameni ca maistrul Vulpe Victor 
nu sînt unici, la termocentrala Paro
șeni. In lumea kilowaților, o dată cu 
uzina, au mai crescut alți și alți Oa
meni. asemenea lui Vulpe.

Aceștia silit oamenii timpurilor 
de azi.

Era cald și plăcut printre gigan- 
ții de sute de tone. Era căldura ema
nată de coloșii de metal și șamoiă. 
Și era plăcut să asculți explicațiile 

despre oameni și munca lor, despre 
viața in interiorul cetății luminii. 
„Ghidul" de o oră prin uzina Paro
șeni, are ceva din talentul de povesti
tor al oamenilor care au fost mar
tori și autori ăi unor prefaceri ului
toare, aduse în destinele oamenilor 
și în înfățișarea locurilor.

Știam despre el citeva lucruri care 
nu erau suficiente pentru schițarea 
profilului moral al unui om. Știam 
că e unul dintre cei mai buni. Unul 
dintre cei care se afla aici, la Paro
șeni, cînd uzina încă nu produsese 
prinții kilowați. Venise aici de la Hu- 
^doara. De atunci șl pină astăzi, 

uzina a produs sute de miliarde de 
kilowați Aici la originea torentului 
de’energie s-a format și destinul 
său. Șeful secției reparații a. termo
centralei Paroșeni — inginerul Cosa 
— mi-l dăduse ca ghid prin uzină 
cu . următoarele cuvinte:

„Vi-l dau pe-maistrul Vulpe Victor-. 
"mApașie dizina ca ți& propria șa ca
să".’ Din aceste cuvinte s-a născut 
an ; reportajului. S-a născut și a 

crescut în timp ce omul explica la 
fața locului impunătorul proces de 
producere a energiei electrice. Restul, 
a venit din discuții și observații.

Proaspătul absolvent al cursurilor 
serale ale școlii de maiștri din Lu
pani are o biografie plină de fapte

Amprente ale anilor noștri
In ultimii cinci ani pentru dez

voltarea regiunii Suceava s-au in
vestit 4,7 miliarde lei, de peste 3 
ori mai mult decît in perioada 
•1955-1959. Au fost construite ' 30 
întreprinderi noi, iar multe altele 
au fost reutilate și modernizate. La 
sfîrșitul anului trecut producția in
dustrială era de 4,2 ori mai mare 
decît in 1950. întreaga producție 
a anului 1948 se realizează în nu
mai 43 de zile.

• Pădurile ocupă 37,8 la sută 
din suprafața regiunii. Pe această 
bază s-a dezvoltat o puternică in
dustrie de exploatare și prelucrare 
a lemnului, a cărei pondere în e- 

' conomia regiunii este de 32 la sută. 
Prin construirea celor două com
binate din lunca Sucevii, a fabricii 
de mobilă din Rădăuți și modei- 
Ihizarea celor existente valoarea 
lemnului din pădurile Sucevii s-a 
dublat. Mobila, plăcile fibrolemnoa- 
se, placajul și alte produse din 
lemn ale întreprinderilor sucevene 
Sînt cunoscute în 40 de țări.

• In cursul acestui an harta e- 
conomică a regiunii se va îmbo
găți cu noi unități. Va intra in 
producție complexul minier Leșul 
Ursului-Ostra, vor continua lucră
rile de extindere și modernizare a 
Uzinelor textile „Moldova" din Bo
toșani etc.

In anul 1964 s-au vîndut popu
lației din această parte a țării măr
furi a căror valoare întrece cu 713 
milioane lei cifrele anului 1959.

■ • In cele 944 școli de cultură 
generală și 22 profesionale și teh
nice învață în prezent de 3 ori 
măi miilți elevi decît în 1938. Pen
tru asigurarea unor* * condiții opti
me desfășurării învățămîntului, în

ultimii 10 ani s-au construit 1113 
săli noi de clasă. Pentru dezvolta
rea învățămîntului, sfațul popular 
regional a alocat din bugetul său 
pe acest an 216 milioane lei — cu 
15 la sută mai mult decît în 1964.

• Pe scenele celor aproape 600 
de cămine culturale prezintă spec
tacole peste 2 000 de formații ar
tistice de amatori. Fiecare al 20-lea 
locuitor al regiunii activează în 
astfel de echipe. Alături de cămi
nele și casele raionale de cultură, 
la ridicarea nivelului cultural al 
populației contribuie și cele 226 
biblioteci comunale și peste 300 de 
untăți cinematografice.

primele trei zile de lucru din 
februarie.
dimineața de 4 februarie, gra
de întrecere al minei Petrila

556 tone plus
după 
luna

In 
ficul 
indica un plus de 556 tone de căr
bune. Contribuția cea mai de seamă 
Ia realizarea acestui plus de produc
ție au adus-o colectivele sectoarelor 
III, II și I, care au realizat în a- 
ceste zile cîte o depășire de 459, 346 
și, respectiv, 181 tone cărbune.

I. CIOCLEI

Regiunea Suceava 
în cifre și fapte

• Fața orașelor și satelor suce
vene s-a schimbat mult în ultimii

tors реоігі arbitri

Noile construcții de locuințe date anul trecut în folosință în orașul 
Onești, regiunea Bacău. , ■

Patru dintre purtătorii insignei de fruntaș în întrecerea socialistă pe 
anul 1964 de la mina Lupeni: vagonetarul Balaș Adalbert, minerul Chiș 
Ludovic, maistrul miner Berețchi Mihai din sectorul IV A și semnaliStul 
de puț Burgher loan din sectorul VIII transport.

Realizări la principalii 
indici ai planului

Muncitorii ceferiști din cadrul com
plexului Petroșani, au încheiat luna 
ianuarie cu realizări: însemnate în 
muncă. Planul de încărcări, unul din
tre indicatorii principali, ’ a fost de
pășit pe complex cu 1'1,9 la sută. Da
torită hărniciei muncitorilor ceferiști 
din Lupeni, Vulcan, și Petroșani în 
luna ianuarie s-âu încărcat peste 

plan 44 714 tone mărfuri. ‘ Invingînd 
greutățile determinate ,de zăpadă și 
de frig, ceferiștii din cadrul servici
ilor mișcare, tracțiune și. vagcrane. 
au asigurat ca procentajul de regu
laritate a circulației trenurilor de 
călători si таГЙ să crească.

Acestea sînt doar titeVa din reali
zările pe cam muncitorii ’ feroviari 
din Valea Jiului le-au- dobîndit în 
prima lună a anului 'în lupta pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor de plan 
și. a angajamentelor., luate în între
cerea socialistă. Astfel angajamentele 
lor devin fapt.

ani. In Suceava, Botoșani, Fălti
ceni au apărut cartiere noi, mo
derne. In ultimii 5 ani în orașele 
regiunii s-au construit blocuri cu 
peste 5 500 apartamente. In ace
eași perioadă, la sate s-au ridicat 
peste 30 000 case. S-a extins re
țeaua de apă potabilă, s-au mo
dernizat străzi și trotuare, s-au 
amenajat noi parcuri.

• Pentru ocrotirea sănătății oa
menilor muncii, in regiune funcțio
nează peste 189 circumscripții sa
nitare, 153 case de nașteri și 31 
spitale. Au fost alocate pentru ocro
tirea sănătății in ultimii 5 ani 
peste 612 milioane lei. S-au con
struit noi policlinici la Suceava, 
Gura Humorului, Dorohoi, Săveni, 
iar în acest an vor fi terminate 
o policlinică ia Fălticeni și un spl- < 
tal modern cu 600 piffiiri к Su
ceava. (Agerpres)

ho ttial Intrările seiianii generale 
a Atademiei R. P. Полное

Joi s-au - încheiat lucrările sesiunii 
generale a Academiei R. P. Romine.

In legătură Cu darea de seamă pri
vind activitatea Academiei pe anul 
1964 și. cu proiectul de activitate pe 
1965, au luat cuvîntul aproape 50 

de membri ai Academiei și cercetători 
științifici.

Adunarea generală a aprobat in 
unanimitate planul de activitate al 
Academiei pe anal 1965.

Joi la amiază, au fost decernate.

Secția montaje-ajustaj de la 
U.R.U.M. Petroșani. Lăcătușul Sza- 
kacs Victor este unul dintre cei care 
fac ultimele operații la motoarele 
electrice: ajustarea și montarea.

In semn de prețui
re a hărniciei celor 
care au fost în frun-; 
tea întrecerii socialiste 
pe anul trecut, la clu
burile muncitorești din 
Valea Jiului, în aceste 
zile, se organizează 
programe dedicate 
fruntașilor. Azi, la ora 
19, în sala Palatului 
cultural : din Lupeni, 
formațiile de artiști a- 
mafori ale clubului 
din localitate vor pre
zenta pentru- fruntași 
un program de muzi
că .- populară și' ■ jocuri 

romînești. Mîine, la a- 
ceeași oră, la clubul 
din Petrila orchestra 
de muzică, ușoară va 
prezenta un program 
de melodii cerute de 
fruntași.

Conferiotă tehnică
1 La mina Vulean va 
avea loc mîine, la ora 
15, o conferință teh
nică. Inginerul Stoica 
Petru, șeful sectorului 
III va prezenta expu
nerea intitulată „Me
tode moderne de să
pare și susținere a 
puțurilor".

într-un cadru festiv, premiile Aca
demiei R. P. Romlne pe anul 1963.

In continuare, acad. Dumitru Du
mitrescu, secretar-prim al Academiei 
R. P. Romîne, a dat citire unei scri
sori adresată Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin, tova
rășului Gheorghe Gheorgiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R.

Cuvîntul de inchidere a sesiunii a 
fost rostit de acad, ttie Murgulescu, 

(Ager preș)

In 1965

Noi unități
ale industriei 

alimentare
In cursul acestui an, capacitatea 

de producție a- industriei alimentare 
se va mări prin intrarea in funcțiune 
a unor noi întreprinderi și secții. 
Printre acestea se numără moara de 
Ia Cluj cu o capacitate de producție 
de 220 de tone grîu măcinat în 24 
de ore. Aici au fost terminate clădi
rile corpului principal, iar acum se 
montează utilajele. Intr-o fază avan
sată se află lucrările de construcție 
și montaj la fabricile de pîine de 
mare capacitate din București, Ga
lați și Gluj. In industria de.panifi
cație vor mai intra în funcțiune în 
cursul anului încă 17 unități și secții 
noi la Pașcani, Dej, . Hațeg, Călă
rași și în alte localități.

In industria prelucrării laptelui va 
fi terminată noua fabrică de ’produse 
lactate din Galați cu o capacitate 
zilnică de prelucrare de 800 hl lapte.

(Ager preș)

Comisia de lupte din 
cadrul U.C.F.S. Petro
șani a luat inițiativa 
de a organiza pentru 
perioada 6 februarie— 
1 martie un curs de 
arbitri.

Cei ce doresc să 
devină arbitri de lup
te se pot înscrie la 
cursuri în fiecare zi, 
la sediul U.G.F.S. Pe
troșani. Cursurile prac
tice vor începe mîine 
la orele 17, în sala 
de sport a asociației 
„Jiul" Petrila.
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А 1в-а PROMOȚIE
Ao Institutul de mina din Petro

șani. absolvenții Facultății de mine, 
secția exploatări miniere au început, 
de cîteva uite, susținerea proiectelor 
de diplomă pentru examenul de stat. 
Impresii despre felul cum a decurs 
plnă acum examenul de stat ne-a 
furnizat tovarășul prof, unlv. ing. 
Vatlle Poboran, președintele comisiei 
pentru examenul de stat la faculta
tea de mine, seofla exploatări mi
niere:
„Din modul cum au fost Întocmite 

țl susținute proiectele, reiese el to
varășii candidați «*au  pregătit te
meinic, eu elaborat proiecte atriite le
gate de condițiile reale ale produc
ției, utlllzind o bibliografie modernii 
Cum s-ar epune, cea de-a tfl-a pro
moție de ingineri a Inititutulul nos
tru ae prezintă la înălțimea așteptă
rilor. Țin el remarc faptul ci temele 
su»tinute, îmbrățișează problemele care 
frămîntă pe tehnicienii din producție- 
Proiectele sînt însoțite de un bogat 
material grafic documentar, deoarece 
la Institutul nostru se insistă mult 
asupra acestui gen de documentare. 
Toți candidați! susțin liber proiectele. 
După susținere urmează întrebării» 
puse de comisie șl discuții prin caro 
se lărgește și mai mult obiectivul ur
mărit de proiecte.

Din cei 48 de candidați, cîți s-au 
prezentat plnă acum tn fața comi
siei, chiar dacă numai doi au obți
nut note de 10, sîntem mulțumiți de 
nivelul de pregătire al tuturora. De 
altfel, cele mai multe note obținute 
stat de 8 și 0. O bună parte din 
proiecte se referă la exploatarea la 
zi a zăcămintelor de lignit din 01- 
tenia, iar altele. ta condițiile de ex
ploatare a zăcămintelor de cărbuni 
aflate sub nivelul hidrostatic, cum 
suit cele din bazinele Oradea, .Mun
tenia și Oltenia.

Pentru exploatările de minereu s-au 
prezentat proiecte cuprinzlnd metode 
de exploatare de mare productivitate 
cum este rel privind zăcămîntul de 
la DeVa, noul zăcămînt de la Ghe

C. COTOȘPAN I

După ultimul examen universitar: examenul de sfat. Tinerii ingineri Efcsri Ioan șl Burlan Coetlcă (tn
stingă) discută cu studenții fruntași Tema Ghsorghe, Dănescu Ioan și Bădulescu Dumitru din anul V mine des- ; 
pre susținerea proiectelor de diplomă.

...a fost tema recentei adunări 
a detașamentului de pionieri din 
clasa a lV-а de la Școala generali 
de 8 ani din Iscroni. La adunare 
au fost invitați și elevii claselor a 
Ii-a și и Ш-а, care în curînd vor 
deveni pionieri, precum și elevi din 
clasa a Vi 1-a, care se pregătesc 
să intre în rînd urile utemiștilor.

Cei mici au început >ă învețe 
pe fragmente angajamentul de 
pionier, iar cei mari iți aduceau 
aminte de aceleași cuvinte rostite 
ș! de ei cu ani in urmă, cînd le-au 
fluturat pentru prima dată la git 
clravafele roșii.

....Eu. ttnăr pionier al R.P.R,**.,.
Cu aceste cuvinte a început pri

ma zi din viața oricărui pionier.
Așa va începe (peste cîteva Xile) 

și pentru elevii din clasele a Il-a

lir *1  TeUuc est, Iar pentru «xploa- 
zlcMinlntelor da sar» au lost 

te șl propuse pentru aplicare 
metodele cu cilindri de dizolvare cu 
diametrul de 100 m.

Nu lipsesc din temele proieetetor 
susținuta nici studiile cu caracter «- 
conomlc ;| tehnlco-economlc privind 
susținerea lucrărilor miniere șl radu*  
cerea consumurilor specifice de mate
riale, energie ți manoperă.

Aerajul minelor prezintă o pondere 
deosebită In proiectele prezentate. 
Acestea urmăresc asigurarea unor 
condiții de munci cu microclimat »i 
confort.

In cedrul problemelor speciale au 
fost susținute proiecte privind capta
rea ți drenarea emanațiilor puternice 
de gaza ivite № exploatări, conside
rate pini nu de mult, ca nogrisutoase, 
cum este cașul exploatării de lignit 
de la OhebotenbDolcețtl.

Intr-un cuvlnt se poate spune eă 
proiectele îmbrățișează gama de pro
bleme ce se ridică în exploatările 
noastre miniere, aducind soluții noi 
pentru rezolvarea lor,

Cîteva proiecte ne-au atras însă 
în mod deosebit atenția. Este vorba 
de proiectul candidatului Zlăgneanu 
Franeisc care a avut ca temă „Stu
diul săpării rapide a lucrărilor mi
niere orizontale la Roșia Montană1', 
proiect care a fost însușit și aplicat 
în practică și pentru care candidatul 
a obținut nota 10, precum șl proiec
tul candidatului Cioclrile Mihai, care 
a obținut tot nota 10 șl care s-a 
ocupat de „Procedeele de prevenire, 
combatere și lichidare a focurilor11, 
cu aplicații la E. M. Petrila. In 
proiect ne propune argilizarea pre
ventivă a masivelor de cărbune în 1 
Jurul punctelor cu tendințe spre auto- 
aprlndere «turtind astfel durata de 
lichidare a focurilor endogena.

Am mulțumit tovarășului prof. univ. 
ing. V. Poboran pentru impresiile re
latate, iar candidațtlor It-ат urat 
succes la examenul de stat.

și a li l-a de la Școala generală 
de 8 ani din Iscroni, prima zl de 

pionierat.
....Mă angajez în fața tovarăși 

lor mei să fiu credincios poporu
lui romîn și cauzei partidului"...

Cel mici repetau în cor. Cei mari 
ascultau cu atenție ți ae gin dea u 

sa-ți amintești întotdeauna...
dacă au făcut totul pentru a răs
plăti cum se cuvine condițiile op
time de învățătură și de Viață ce 
le-au fost create de către partid și 
de stat.

...„Făgăduiesc să învăț și să 
mă comport astfel. îneît să devin 
un cetățean demn al patriei mele, 
R.P.R."..

» PANOUL ELEVILOR FRUNTAȘI

KALAPACS ELI8ABETA,
Școala generală da 8 an! nr 1

Petrila

OANA CRISTIAN,
Școala generală de 8 ani nr 1

Petroșani

SEVERfNEANU ELENA,
Școala generală de 8 ani nr 2 

Lupeni

In curg <b aparlțlm

Noi lucrări 
de matematică

Volumul III din lucrarea „Lecții 
de geometrie diferențială* 1 de Oh. 
Vrănceanu, se află în curs de apari
ție în limba franceză, ca urmare a 
coeditării sale pentru străinătate de 
către Editura Academiei și „Gauthier 
Villars" — Paris, Volumul continuă 
expunerea unor capitole moderne din 
geometria diferențială. Sînt prezen
tate numeroase rezultate din geome
tria diferențială globală obținute pe 
căile obișnuite ale geometriei dife
rențiale, dintre care unele rezultate 
aparțin autorului și elevilor săi.

• In ultimul timp, ea urmare а inte
resului • manifestat peste hotare țață 
de lucrările matematicienilor romîni, 
Editura Academiei a mai publicat în 
limba franceză lucrarea ,.Oeuvre 
matliematique11, care prezintă toate 
memoriile originale ale acad. prof, 
dr. Simion Stoilow, iar în coeditare 
cu „Eyrolleă" — Paris a fost tipărit 
tratatul „Numere și sisteme aleatoare11 
de prof. Octav Onicescu,

Cei mici continuau să repete în 
cor angajamentul de pionier. Cei 
mari își aduceau aminte.,. Aceeași 
bucurie au trfllt-o cu toții, Șl cum 
sa scurs timpul... Au trecut tri 
nieetre, vacanțe, au trecut ani 
școlari. Acești ani au însemnat pen
tru ei, elevii dintr-a VH-a. multe 

note bune șl foarte bune; au trăit 
numeroase bucurii, satisfacții. Cu
noștințele acumulate de ei zi de zl, 
îi vor ajuta să-ți respecte angaja
mentul. Mieii pionieri de atunci au 
crescut. Acum vor preda ștafeta 
pionieriei colegilor mal miel. Iar 
ei vor păși mai departe, vor munei 
mai temeinic pentru obținerea car

Ctnd dreapta
na știe ce face stingă

Sabina fusese elevă in clasa a 
IX-a. Deși citea mult, adeseori se 
pt'mgea că nu reușește să rețină 
mare lucru din ceea ce citea. Țlnlnd 
seama de slrguința ei, profesorii ma
nifestau multă indulgență, li întă
riseră bine posibilitățile și ajunseseră 
la concluzia că nu i se putea cere 
mai mult. De aceea și notele oscilau 
intre 5 și 6. Promova clasa in fie
care an, dar printre codași, Plnă aici 
nimic deosebit.

Dar iută că de 
na nu mai era a- 
tentă la lecții și, 
bineînțeles, conse
cințele nu au ln- 
tlrzial să devi
nă îngrijorătoare.

La o lecție de zoologie — de aici 
începe povestea adevărată — profe
soara a lntrebat-o ceva despre siste
mul nervos la păsări. Și pentru că 
răspunsul a fost neașteptat de depla
sai. clasa a fost zguduită de o explo
zie de rls. Profesoara n-a certat-o și

la un timp Sabi-

IN CE CONSTA 
GREȘEALA ?

nu t-a dat notă. Șl-a dat seama că 
trebuie să fie ceva la mijloc și de 
aceea șl-a continuat liniștită lecția.

Sabina n-a avut timp să reflecteze 
asupra celor iniîmplate. Altădată 
poate, dar atunci, ctnd gtndurile ii 
zburau tn altă parte, tn nici un caz.

La șftrșitul lecției a cobortt scă
rile In viteză șl s-a trezit In stradă 
Mergea cu pași repezi, trăglnd adine 
tn piept aeftil proaspăt al serii de 
noiembrie.

Se ducea la o petrecere Intr-un 
cerc restrins de prieteni. Acolo o 
aștepta Mircea, un băiat care a ab
solvit clasa Xl-a acum clțiva ani și 
care, după citeoa încercări nereușite 
la facultate, pierdea acum vremea 
de pomană.

Sabina avea consimțămlntul ma
mei și prin urmare, putea fi liniștită. 
E drept că U spusese să meargă 
„numai dacă sînt băieți de treabă" 
și „numai plnă la ora 12“ ■ Dar cum 
putea sâ stea 'așa de puțin ctnd Mir
cea se purta atit de drăguț cu ea ?

S-au distrat plnă dimineața. Ma
mei i-а explicat că a pierdut auto-

netului roșu de utemist Pînă acum 
cei din clasa e VI l-a au dovedit 
că merită cu prisosință acest lu
cru. In anul școlar trecut n-au avut 
în clasă nici un corigent, nici un 
repetent. Anui aerate, speră să re
editeze succesul

...„Să fiu un luptător dtrz, cin
stit țl curajos pentru victoria so
cialismului1 ...

Ce! mici ae pregăteau pentru 
ziua ctnd vor 11 ți el pionieri.

„Să-ți amintești întotdeauna" a 
eonailtult teme unei adunări de de
tașament modal, pe care elevii din 

Iscroni n-o vor uita curînd-

GORNEA TITU 
învățător 

buzul și a dormit la o colegă. Față 
de tată-său nu avea să se dezvino
vățească. El nu cunoștea nimic. Ve
nise acasă după miezul nopții, fiind 
reținut de prieteni la „un kilogram 
de fiartă" și se culcase amețit.

Dimineața plecase la serviciu, ițiră 
să-și închipuie că fata nu d< mise 
acasă.

Cu știrea mamei petrecerile au con
tinuat. Sabina venea dimineața, aca
să și dormea pină la unsprezece și 
ceva. Tot cu maică-sa avea noroc să 

nu Îniîrzie de la 
școală. Se îmbrăca 
tn graba,. minca 
și-și alegea apoi cu 
grijă cărțile și ca
ietele. Pentru că, 

oricum, nu se face să te duci la 
școală și să nu știi nici măcar ce o- 
bîecte ai In orari

La sflrșitul trimestrului a rămas 
-origentă la 4 materii. Dirigintele a 
chemat părinții de urgență la șeoală. 
Mama Sabinei s-a arătat surprinsă
de situație și a căutat să-l ia apăra
rea intr-un mod cu totul copilăresc. 
Dirigintele nu S-a descurajai. Asfy- 
ceput să viziteze familia des. in spe
ranța că va putea să discute și cu 
tatăl Sabinei. Intenția i-a fost însă 
zadarnică. Nud putu găsi niciodată 
acasă.

Sabina nu s-a îndreptat nici în tri
mestrul al ll-lea. iar școala s-a căzut 
nevoita să ia măsuri împotriva ei. 
Abia ctnd a fost exmatriculată tatăl 
a aflat întreaga poveste.

Se petrecuseră toate sub oblădui
rea soției și el se găsea în fața unui 
fapt împlinit.

N. ARGEȘEANU

Cercetări privind 
metodele pedagogice

Cercetătorii Institutului de științe 
pedagogice din Capitală studiază în 
prezent trecutul școlii romînești și al 
gîndirii pedagogice, întocmind în acest 
sens o serie de monografii științifice 
care vor servi la realizarea „Tratatului 
de istoria pedagogiei din Rotnînia". 
Sînt în curs de extindere cercetările 
privind educația în școala de cultură 
generală, analizlndu-se în acest scop 
șl sistemul muncii educative desfă
șurate de organizațiile de pionieri și 
U.T.M. Un punct important în pla
nul pe 1965 îl constituie preocupării» 
în domeniul psihologiei copilului și 
psihologiei pedagogice în legătură 
cu procesul de formare a personali
tății școlarului.

Sa continuă, de asemenea, experi
mentul pedagogic organizat pe scară 
republicană cu privire la predarea 
de obiecte, ou profesori de speciali
tate la clasele I—IV, ca și cercetă
rile referitoare la modernizarea în- 
vățămînhilui matematicii, fizicii, chi
miei.

Totodată cercetătorii Institutului 
păstrează o legătură permanentă cu 
munca învățătorilor și profesorilor.
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Cu două locomotive 
în ioc de treiJ

/ De la Subcetate și pînă la Pui 
trenul 2 520 a fost remorcat de două 
locomotive, Pin Pui trebuia să ple 
ce remorcat de trei locomotive. Dar 
în stația Pui, cei doi mecanici, Mi- 
huț Constantin și Udeanu Iile, au 
aflat că pe liniile stației nu se gă
sește nici o locomotivă dublă.

— Dacă nu plecăm de aici conform 
livretului, vom fi nevoiți să așteptăm 
încă o oră, s-eu gtndit cel doi me
canici. Ge ar fi sfi cerem impiegatu
lui de mișcare sâ ne permită să re 
morcărn trenul cu două locomotive in 
loc de trei ?...

— ldeea nu e deloc rea, le spuse 
impiegatul de mișcare, Dar nu știu 
cum veți putea remorca acest tonaj 
ptnă la Bănița. Nici timpul nu vă 
ajută, iar restricțiile de viteză dintre 
Crlvadia și Banița...

— Să Încercăm totuși, își susținură 
cei doi mecanici propunerea.

Și operatorul de la regulatorul de 
circulație a fost de acord. Dar cu 
o condiție : remorcarea trenului să
se facă cu respectarea timpilor de
mers. Nu avea nici un rost să plece 
din Pui si apoi să se oprească pe 

1 ' linie dînd toată circulația peste cap.
Mai bine să aștepte aici sosirea ce
leilalte locomotive duble și atunci vor 

putea pleca în siguranță. Cei doi 
mecanici se mai sfătuiră între ei, 
apoi îi spuseră impiegatului de miș
care :

— Ne angajăm să remorcăm tre
nul numai cu două locomotive și vom 
respecta întrutotul timpii de mers I

...Trenul se puse în mișcare. In 
același timp, telefoanele din birourile

Spre a da maximum de randament, mașina trebuie îngrijită cu aten- 
... ție. Procedind în acest fel. zi de zi strungarul comunist Popa Silviu din 

secția mecanică a minei Petriia obține realizări tet mai Însemnate.

Să evităm pericolele de accidente 
în perioada de iarnă

In ultimii ani transportul rutier 
s-a intesificqt considerabil. Această 
situație a făcut ca unele străzi, cu 
circulație mare, să nu inai corespun- 
dă cerințelor atît pentru că sînt prea 
strimte, cît și pentru că nu au trc 
tuare.

Sfaturile populare se străduiesc să 
asigure condiții mai bune pentru 
circulația pietonilor. In acest scop 
s-au amenajat trotuare pe străzi cum 
sînt : str. Republicii din Petriia,' în 
centrul orașului Vulcan, străzile Con 
structorul și llie Pintilie din Petro
șani, s-a pavat str. Parîngul din 
Lupeni etc.

Paralei cu asigurarea condițiilor 
optime de circulație a pietonilor, în- 
ir-un viitor apropiat, în scopul re
ducerii zgomoteloi în orașe, împie- 

i i dicării folosirii abuzive a mijloace- 
_ tor de avertizare sonora de către 

conducătorii auto, se va aplica trep
tat interzicerea claxonării în toate 
orașele din regiunea, noastră.

In raport cu intensificarea circu
lației se impune întărirea continuă a 
disciplinei în circulația pietonilor și 
a autovehiculelor.

In urma unor controale efectuate 
te către miliția din localitate s-a 
constatat că în raza orașului regio

de. mișcare începură să sune șl ope
ratorul R.C. anunță stațiile despre 
circulația acestui tren cu două lo
comotive în loc de trei. Li se atră
gea atenția impiegaților de mișcare 
să nu-1 oprească la semnale și să-i 
acorde toată atenția. Impiegațli de 
mișcare, Ia rîndul lor, anunțau acarii 
și cantoanele despre acest lucru.

In capul trenului, cele două loco
motive 150 1095 ș! 1501051 făceau 
fațM tonajului sporit. Viteza trenului 
începea să crească. Prin Baru Mare 
trecură conform livretului, dar cînd 
s-au angajat în curba dintre Baru 
Mare șl Qrivadia, locomotivele în
cepură să patineze. Cel doi mecanici 
nu se descurajară. Au intrai în 
funcție nisiparele și schimbătoarele 

de presiune. In curînd, locomotivele 
începură să lucreze normal. Cele 
două minute pierdute în curbă au 
fost recîștigate pînă la Grivadia. Res
tricțiile de viteză au fost și ele res
pectate, dar cunoașterea la perfecție 
a profilului liniei de către cei doi 
mecanici a făcut ea pe unele porțiuni 
să fie mărită viteza și astfel trenul 
trecea prin stații conform livretului. 
De la cantoane, de la cabine și din 
fața birourilor de mișcare, cantonie
rii, acarii și impiegațli de mișcare 
le făceau mecanicilor semne de îm
bărbătare.

La intrarea în stația Bănița, im
piegatul de mișcare i-a felicitat cu 
căldură pe cei doi mecanici.

Cînd locomotiva a ajuns la depou, 
fapta lor era cunoscuta de către 
întregul colectiv.

I. CRIȘAN 1

nal Petroșani pietonii de virate di 
ferite tratează cu indiferență dispo
zițiile de reglementare a circulației. 
Lipsa de cunoaștere a regulilor de 
circulație se constată mai ales la 
copil. Dată fiind această situație este 
necesar să se intensifice munca de 
educare și instruire a copiilor și 
supravegherea lor de către părinți 
și cadrele didactice la traversarea 
străzilor sau a punctelor aglomerate.

Pe teme de circulație

Această supraveghere a copiilor tre
buie să sporească îndeosebi acum, 

în perioada de iarnă, cînd circulația 
este mai anevoioasă.

Au loc unele accidente de circu
lație ale căror victime sînt copiii lă- 
sați să-și aleagă pîrtiile de săniuș 
pe străzi eu circulație. Trebuie con
damnată public atitudinea unor pă
rinți care, în loc să atragă atenția 
copiilor asupra pericolului acestui 
fapt, participă ei înșiși la jocul lor.

Unii părinți, învățători și profe
sori nu acordă, nici în prezent, aten

In Editura politiei
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Volumul cuprinde două dintre lu
crările principale ale iui F. Engels, 
scrise în perioada 1873—1883: „Anti- 
Duhring" și „Dialectica naturii".

Printre diferitele curente ideologi
ce ostile marxismului, cel mai mare 
pericol îl prezenta curentul al cărui 
priw.pal promotor era ideologul mic- 
burghez Eugen Pilhrlng, care ataca 
principiile fundamentale ale marxis
mului și avea pretenția de a fi creat 
un sistem nou și atotcuprinzător de 
filozofie, economie politică și socia
lism. Deoarece acest curent a înce
put să aibă adepți printre membrii 
partidului social-democrat, Engels a 
considerat că asta de datoria sa să 
apere și să propage în rîndurîle tî» 
nărulii! partid principiile marxismu
lui. Aceasta a fost geneza lucrării 
sale „Anti-DOhring", în care supun» 
unei critici nimicitoare concepțiile 
lui Dtlhring și prezintă punctul de 
vedere ai marxismului în legătură 
cu problemele fundamentale ale ma
terialismului dialectic și istoric, ale 
economiei politice și ale teoriei co
munismului științific. „Antl-Dălirlng” 
reprezintă o adeyărată enciclopedie 
a marxismului. Lucrarea constituie 
Un bilanț al dezvoltării marxismului 
de la apariția lui șl pînă la mijlocul 
secolului al 19-lea, etiprinzmd, înte-o 
formă concentrată, toate realizările 
marxismului din această perioadă pe 
tărîm teoretic.

.Dialectica naturii" reprezintă o 
generalizare filozofică marxistă a 
celor mai de seamă realizări ale ști
ințelor naturii din secolul al 19-le» 
și o contribuție de seamă la dezvol
tarea concepției materlalist-dlalectiee 
despre natură.

in această lucrare Engels dezvoltă 
tezele de bază ale materialismului 
dialectic cu privire la materie și miș
care. la spațiu și timp; concretizează 
definirea dialecticii și formulează le
gile de bază ale dialecticii.

Not*: Cum rămîne cu calitatea ?
Era în jurul orei prunului. O gos

podină a intrai grăbită la unitatea 
de desfacere a' plinii nr 133 din Pe
troșani. A cumpărat o pline albă, 
apoi și-a continuat lirunitil spre casă. 
Incercind să taie plinea, cuțitul s-i 
oprit deodată tn ceva tare. Curioa
să, a cercetat bucata de pline pe care 
o tăiase. A rămas uimită, in ea se 
găsea jumătatea unei scobitori și 
restul unei bucăți de sfoară. Privind 
bucata netăiaiă a dat și peste cea
laltă parte a scobitorii și a sforii...

In anul care a trecut, in jurul pro
blemei calității plinii, s-au purtai 
de repetate ori discuții. Conducerea 
întreprinderii de panificație din Pe- 

ție cuvenită instruirii copiilor pentru 
a circula reglementar, deși organele 
de miliție le-au atras. în mod эре 
cial atenția, asupra acestui lucru. A- 
desea neglijențele celor mari sînt 
plătite scump, uneori cu viața. de 
copii. Iată un exemplu: Elevul Dajică 
Nicolae, în vîrstă de zece ani. din 
Lonea, a traversat, în fugă, strada 
principală fără a se asigura în prea
labil de vreun eventual pericol. Acest 
copil s-a accidentat mortal fiind lovit 
de un autocamion. Un alt caz s-a pe

trecut la Vulcan. Fetițe Ulici Lldia, 
de doi ani, a fost lăsată să se joace, 
nesupravegheată, In apropierea casei 
unde locuia. Ea s-a depărtai, conti- 

nuîndu-și joaca pe partea carosabile 
a străzii. A fost lovită mortal de 
un autocamion. Din cauza traversării, 

în fugă, a străzii a suferit un ac 
cident grav și copilul Raț Alexandru, 
în vîrstă de cinci ani din Petroșani 
care, a sărit în fața unui autobuz.

Organele de miliție au constatat 
și alte abateri ale copiilor cate pu
teau să devină fatale dacă nu in
tervenea buna pregătire profesionala 

a unor șoferi Așa de pildă. Boea 
ioaif, In vîrstă de 13 ani, domiciliat 
în Petroșani, cartierul Livezănl, elev 
în clasa а VlI-a С a Școlii gene

4£ui(Luri dv teejeat&v-
Din tren, de in fereastra vagonului, 

pe olnd te apropii de oraș, privirile 
fug aproape pe neștiute să mingile 
verticalele din beton și culoare; blo
curile care țin parcă cerul in cumpă
nă, pe umerii lor, peste Călea Gri- 
otței.

Din Gara da Nord, șuvoiul de oa
meni, in continuă revărsare, te ia pe 
nesimțite și te duce să-ți arate ce e 
Golea Grioiței ași. Calea Grioiței... 
De la Calea Victoriei plnă tn Bucu
reștii Noi și mai departe — de la 
Ieri spre Azi. un fluviu al istoriei...

Pășesc măsurat și agale, strecurln- 
du-mă printre oameni grăbiți spre 
treburi necunoscu
te de mine. Simt 
în pași greutatea 
luminii rostogolite 
peste Calea Gripi- 
ței, peste oamenii 
ei. Deasupra vuietului străzii se ridi
că chemările vinzătorilor de ziare. 
Un stol de copii își scutură cristalul 
din clopoței. Automobile, tramvaie, 
troleibuze alunecă grăbite, scrîșnind 
din cînd in cînd din frine, In sus și 
in /as pe morsa arteră...

Nu știu cînd m-am apropiat de 
gardul prin care se zărește o statuie. 
Privesc printre zăbrele și totul mă 
tulbură. In fața ochilor, care și-au 
formai imaginea încleștărilor de la 
Gricița doar din istorie și spusele 
martorilor vremii, apare tabloul du
reros al crincenelor ciocniri de la 
’33. O mină vînjoasă ține parcă tim
pul pe loc, și sirena cheamă din toa
te puterile ei. Prin gardul de care 

stau rezemat și ascult un țipăt închi
puit de sirenă și freamătul curții 
implngife de staturi neînduplecate, 
prin gardul acesta s-a tras. E gar
dul care n-a putut despărți o lume 
de alta, Erau prea multe Grivițe în 
țară. Chiar pe Calea aceasta, in spa
tele plutoanelor de soldați, era a- 
tunci adunată o altă Griviță. a celor 
de acasă, a mamelor și a copiilor, a 
părinților și a fraților. Și dacă băr
bații din spatele gardului prjr care 
eu priupșc. acum, au căzut syu au ră
mas mai departe la datorie, ași și 

DIN CARNETUL 
REPORTERULUI

troșani a luai unele măsuri care au 
dus, parțial, la îmbunătățirea calită
ții plinii. Se pare însă că măsurile 
luate nu se aplică cu consecvență. 
Numai astfel se explică faptul că, 
în pline, se mai găsesc uneori impu
rități. Se cere să se acorde mai mul
tă atenție pentru ca plinea să ajun
gă la consumatori în condiții igieni
ce. Conducerea I.P P E. este chemată 
să controleze, cu simț de răspunde
re, procesul de fabricație, modul in 
care Ișl fac lucrătorii datoria și si 
ia măsuri botărlte împotriva celor ce 
manifestă lipsi de exigență față de 
caldaiea produselor.

В COTESCU
Petroșani

rale de 8 ani hr. 4 din localitate, s-a 
aventurat in traversarea în fugă a 
străzii, rămînînd cuprins de spaimă 
în fața autobuzului care venea și 
al cărui șofer a reușit să oprească 
vehiculul numai la un metru de el, 
salvtndu-i. in pericolul de a fi ac
cidentat a-a aflat, de curînd, și Po
pescu Ioan, elev în clasa a VH-a A 
a Școlii generale de 8 ani nr. 1 din 
Petroșani. Traversînd tn diagonală 
strada, elevul respectiv, n-a «vut po
sibilitatea să observe autovehiculul 
ce venea din dreapta lui șl care era 
pe punctul să-l accidenteze.

In scopul evitării accidentelor de 
circulație ale căror victime pot fi 
copiii, părinții. învățătorii și profe
sorii sînt chemați să-și unească efor
turile, să-și mărească atenția și să 

depună mai mult interes pentru in
struirea copiilor pentru a respecta 
legile circulației. Este recomandabil, 
ca In școlile de toate gradele să se 
treacă într-un viitor apropiat, la in
struirea elevilor cu privire la nor
mele de circulație a pietonilor.

La plecarea din școală, copiii să 
fie așezați în rînd și supravegheați 
de învățători sau de profesori mai 
ales dacă drumul lor spre casă tre
ce prin porțiuni unde circulația auto 
este intensă. Numai unlndu-ne cu 
tații eforturile, vom reuși să evităm 
accidentele de circulație

FLORIN NIȚU 
bt. de miliție 

unii și alții trăiesc In zimbetele oa
menilor, ale copiilor lor ajunși la 
vîrsta marilor împliniri.

Gardul acesta, prin care s-au întins 
în acele zile mîinl trtmurinde încăr
cate cu pachete pentru cei dinăuntru, 
e un monument istoric. Nici unui ar
hitect. au planuri mărețe de sistema
tizare, tn minte șl pe țoi de calc, să 
nu-i fie îngăduit să tulbure vreodată 
peisajul din incinta acestei citadelei 
Prea a intrai acest loc in viața noas
tră cotidiană ca să ne putem închipui 
că, trecînd pe Calea Grioiței, nu vom 
găsi privirilor, chiar și din fuga tram
vaiului sau a mașinii, locul ou flori 

mereu proaspete.
Marea uzină oie 

a ceferiștilor de 
atunci e azi o vie 
și mare uzină a

constructorilor de utilaj petrolier. Si
rena Grioiței de la 1933 s-a auzit in 
întreaga lume. Ecourile puternice 
ale acelui an străbat acum meridia
nele lumii în instalațiile și miile de 
produse pe care le zămislesc urmașii 
de aici și din întreaga țară, conduși 
de comuniști.

Tai ce a visai Grivița cindoa. s-a 
împlinit. Aici, pe Colea care-l poartă 
numele, visele Griviței Roșii de a- 
tună au azi contururi precise. îmi 
arunc privirile în cele două sensuri 
ale străzii si ele se întorc încărcate 
de frumusețe. Miile de ferestre mari 
și luminoase care se deschid spre 
alte mii de ferestre pe Calea Grivi
ței sini o replică zdrobitoare la at
mosfera străzii, despre care un mare 
istoric, Nicolae lorga, spunea ciiidva 
că-i „o mahata-sat, o uliță de tirg 
dunărean, cu hanuri ale căror curți 
rău îngrădite adăposteau, intr-un a- 
mestec de pănuși și bălegar, care și 
căruțl, cu crlșme de drumul mare 
ispitind la turburel botezat și la miti
tei dați prin cenușa de supt grătarul 
lor de frigere, cu maidanul pentru 
clini fără stăplni și pentru murdă
riile vecinătății'1. Nn adevăr rămas 
In notațiile istorice șl în documentele 
de arhivă care acută в lume apusă.

...Calea Grioiței de azi pornește 
din Calea Victoriei și nu se termină 
ia Podul Constanța, ci trece prin în
treaga (ară cum trece Oltul prin 
Munții Carpați.

AL. BRAD 
redactor la Agerpree

PR06RAM DE RADIO
6 februarie

PROGRAMUL I. 7,45 Mutică u- 
ișoară. 8,00 Sumarul presei, 8,08 Me
lodii populare, 8,30 Selecțiuni din e- 
perete, 10,15 Estrada melodiilor, 1 1,00 
Melodii populare din Moldova, 11,30 
Muzică din operete, 12,40 Mutică 
populară. 14,10 Muzică ușoară roma
nească, 15,30 Actualitatea literară, 
15,45 Interpret) de odinioară al asu- 
zicii noastre populare i violonistul 
Grigoraș Dinicu, 16,30 Emisiune mu
zicală de la Moscova, 17.00 Mutică
din operete. 18.00 Muzică populară, 
>18,30 Seară pentru tineret, 20,00 Ra- 
dlogazete de seară, 20,30 Muzică de 
dans, 21,40 Program de romanțe, 
22,20 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8,00 Muzică din operete, 9,03 
Muzică ușoară, 9,30 Rosa vânturilor 
(reluarea emisiunii din 3 februarie), 
10,30 Din mutica popoarelor, II,03 
Din operele compozitorului Gheorghe 
Dumitrescu, 12,00 Muzică populară, 
13,03 Muzică ușoară romînească, 
15,05 Muzică populară din diferite 
regiuni ale țării, 16,00 Pagini din o- 
perete. 16,30 Muzică ușoară, 17.10 
Piese corale, 18,40 Muzică ușoară 
inspirată de frumusețile patriei, 19,06 
Melodii populare cerute de ascultă
tori, 19,30 Capodopere ale literaturii 
universale: „Kalevala", 20,00 Muti
că de dans, 21,15 Canțonete interpre
tate de Valentin Teodortan, 21,30 
Muzică de dans.

Ci ne mato ir rate
в februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Foc în linia ll-a; REPUBLICA : Dia
volul deșertului; PETRILA : Aventu
rile unui tînăr; VULCAN: Pășesc 
prin Moscova; CR1V1DIA : Salt spre 
glorie; PAROȘENI : Trei zile după 
nemurire; LUPENI - MUNCITO
RESC : Intîlnire cu spionul; BARBA- 
TENI: Camelia.
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Plecarea unei delegații 
sovietice la Hanoi

MOSCOVA 4 (Agerpres).
După cum transmite agenția TASS, 

la 4 februarie a plecat la Hanoi o 
delegație a Uniunii Sovietice, con
dusă de Alexei Kosîghin, membru al 
Prezidiului C.C. ai P.C.U.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Pe aeroportul Vnukovo se aflau 
conducători de partid și de stat, alte 
persoane oficiale, precum și membri 
ai Ambasadei R.D. Vietnam la Mos
cova.

întrevederile lui Herter 
la Bruxelles

BRUXELLES 4 (Agerpres).
In cursul întrevederilor pe care 

le-a avut miercuri la Bruxelles cu 
reprezentanții Pieței comune — scrie 
corespondentul agenției Associated 
Press — Christian Herter, reprezen
tantul președintelui S.U.A. pentru 
problemele comerciale, a cerut inter
locutorilor săi ca în cadrul negocie
rilor rundei Kennedy cu privire la 
reducerile tarifare să acorde -aceeași 
atenție atit produselor industriale cit 
și produselor agricole. El a mențio
nat că oficialitățile americane sînt 
îngrijorate din cauza negocierilor asu
pra produselor agrare care bat pa
sul pe loc.

In cadrul unei conferințe de presă, 
care a avut Ioc în cursul aceleiași 
zile, Herter a exprimat dorința 
S.U.A. de a-și spori exporturile a- 
gra-re către țările membre ale Pie-

Convorhirite dintre Chombe 
și reprezentanții cercurilor 

de afaceri belgieni
BRUXELLES 4 (Agerpres).
In cadrul convorbirilor avute de 

primul ministru congolez Moise 
Chombe cu reprezentanții cercurilor 
de afaceri belgiene s-a ajuns la o 
înțelegere în legătură cu probleme 
financiare importante în suspensie, 
legate îndeosebi de compania minieră 
belgi-ană „Comite Special du Katan
ga". Interesele acestei companii au 
fost prejudiciate prin decretul prezi
dențial congolez, din noiembrie anul 
trecut, privind naționalizarea terenu
rilor miniere aparținînd firmelor străi
ne. Agenția Reuter menționează că 
nu s-a făcut cunoscut imediat con
ținutul acordului convenit. însă, po
trivit unor surse informate, s-a aflat 
că Chombe a declarat reprezentanți
lor, companiei amintite că deși de
cretul din noiembrie rămîne în vi
goare, ;, aceasta nu înseamnă că 
compania va fi „spoliată".

Amînarea datei alegerilor 
generale în Sudan

KHARTUM 4 (Agerpres).
Guvernul Sudanului a hotărît, la 

3 februarie, să amîne data alegerilor 
generale din această țară de la 31 
martie la 21 aprilie. Această hotă- 
rîre, luată cu acordul liderilor parti
delor politice, are drept scop de a 
facilita o largă discuție între repre
zentanții din nord și din sud pen
tru a se ajunge la o soluție care să 
corespundă aspirațiilor tuturor locui
torilor Sudanului.

Iarnă grea Io Ttirtia
ANKARA 4 (Agerpres).
In întreaga Turcie, cu excepția li

toralului de sud, ninge fără între
rupere. Toate căile de comunicație 
au fost blocate. Traficul aerian este, 
de asemenea, întrerupt.

In largul Mării Negre s-a înre
gistrat furtună, iar numeroase vase 
se află în dificultate. Cargoul liba
nez „Herman" a lansat un semnal 
S.O.S.

0 declarație a președintelui Johnson Evenimentele din Laos :
WASHINGTON 4 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

U.P.I., într-o cuvîntare pe care a 
rostit-o miercuri seara în cursul u- 
nui banchet oferit de „Liga împotri
va defăimării", președintele Johnson 
a declarat: „Am motive să cred că 
conducătorii U.R.S.S. ar primi în 
mod favorabil vizita mea în țara lor, 
după cum eu aș fi fericit să fac o 
asemenea vizită. Sper că va putea 
avea loc acest schimb de vizite încă 
înainte de sfîrșitul acestui an".

ței comune. El a subliniat că Statele 
Unite nu exclud din discuții „nici-un 
element al sistemului nostru de 
sprijinire a agriculturii necesar rea
lizării acestui obiectiv".

Incidentele rasiale din Alabama
NEW YORK 4 (Agerpres).
Tensiunest rasială s-a amplificat, 

miercuri, în statul Alabama, cînd 
poliția a operat peste 800 de ares
tări la Selma și la Marion, unde 
au avut ioc noi manifestări ale popu
lației de culoare în sprijinul integră
rii rasiale. Din primele ore ale dimi
neții în fața Palatului Justiției din 
Selma, numeroase persoane de cu
loare au cerut eliberarea din închi
soare a lui Martin Luther King, și 
a celorlalți arestați, precum și re
luarea înscrierilor pe listele electo
rale. La Marion, localitate situată la 
aproximativ 48 km vest de Selma, 
demonstranți negri au manifestat 
pentru punerea în libertate a militan- 
ților integraționiști, arestați marți 
pentru că au încercat să intre într-uh

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
HANOI. — După cum anunță a- 

gențiă de presă „Eliberarea", a for
țelor patriotice sud-vietnameze, Fron
tul național de eliberare din Vietnamul 
de sud a hotărît cu prilejul noului an 
sud-vietnamez, să elibereze 216 pri
zonieri luați în timpul luptei din 
8 decembrie 1964.

BONN — Agenția D.P.A. relatea
ză că un bombardier cu reacție de 
tip „Canberra", aparținînd forțelor 
britanice staționate în Germania oc
cidentală, s-a prăbușit în apropiere 
de Osnabruck, Doi membri ai echi
pajului și-au pierdut viața.

WASHINGTON. — Administrația 
națională pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) intenționează să lanseze, 
la 17 februarie, in direcția Lunei 
o navă cosmică de tip „Ranger-8". 
care va realiza aproximativ 4 000 fo
tografii ale satelitului natural al Pă- 
mintului.

PISA. — După cum anunță agen
ția United Press Internațional, pro
fesoara Anna Maria Lippetti, în vîr- 
stă de 54 ani, și-a pus capăt zilelor, 
aruncîndu-se miercuri din turnul din 
Pisa.

NEW YORK. — Republica Malta 
a devenit membră cu drepturi de
pline a Organizației Mondiale a Să
nătății (O.M.S.). La 3 februarie, re
prezentantul Maltei a depus la Ofi
ciul juridic al Organizației Națiuni
lor Unite instrumentele de aderare 
la O.M.S. Pină în prezent Malta a 
fost membră asociată a acestei or
ganizații.

CANBERA. — După o ședință a 
cabinetului, primul ministru ad-inte- 
rim, John Mcewen. a anunțat că gu
vernul australian a hotărît trimite
rea unor trupe în teritoriile Sarawak

„După cum am spus adesea în 
trecut, cea mai lungă dintre călăto
rii începe tot cu primul pas și cred 
că asemenea vizite ar liniști o lume 
îngrijorată, dovedind că cele două 
țări ale noastre depun eforturi pen
tru pace".

In continuare, președintele Johnson 
a amintit că el și-a exprimat spe
ranța în legătură cu o vizită în S.U.A. 
a noilor conducători sovietici, Kosî
ghin și Brejnev.

Referi-ndu-se la aceeași invitație 
formulată în mesajul despre Starea 
Uniunii, președintele Johnson a 
spus: „Sînt mulțumit de faptul că 
această invitație se bucură de aten

ția vie, constructivă — și, sper, rod

nică — precum și de interesul gu

vernului sovietic".

restaurant interzis negrilor. Agenția 
Associated Press relevă că, numai 
în cursul acestei săptămîni, la Sel
ma au fost arestați peste 1 500 ae 
negri, numărul celor arestați de la 
începutul campaniei inițiate de lide
rul populației de culoare Martin Lut
her King în urmă cu 16 zile ajungînd 
în prezent la peste 2 000.

Incidentele rasiale din statul Ala
bama provoacă îngrijorare în rîndu- 
rile oficialităților de la Washington. 
La Casa Albă s-a anunțat că preșe
dintele Johnson este ținut la curent 
în legătură cu evoluția acestor eve
nimente. . Agenția . France Presse re
levă că Johnson a chemat miercuri 
lă telefon pe ministrul justiției, cu 
care a discutat situația creată în 
urma incidentelor din statul Alabama.

și Borneo de Nord- (Insula Borneo) 
incluse în Federația Malayeză.

NEW YORK. — Intr-un interviu 
acordat ziarului „Miami Herald", se
natorul democrat Albert Gore s-a 
pronunțat in favoarea unei reglemen
tări pașnice in Vietnamul de sud și 
a chemat la încetarea acțiunilor mi
litare din această țară. „Reglementa
rea pe calea tratativelor, a declarai 
senatorul, este cel mai bun lucru pe 
care U putem spera",

STOCKHOLM. — Seismografele 
Observatorului Uppsala, din apropie
rea capitalei suedeze, au înregistrat 
foi dimineața un puternic cutremur 
de pămînt al cărui epicentru s-a aflat 
în regiunea insulelor Aleutine. După 
părerea directorului Observatorului 
din Uppsala, Markus Baath, acest 
cutremur pare să fi atins la epicentru 
o intensitate de gradul 10, adică mult 
mai mare decît cea înregistrată în 
Alaska în martie 1964.

italiaDupă ședința Consiliului național 
al Partidului democrat-creștin

ROMA 4 (Agerpres).
Miercuri seara au luat sfîrșit la 

Roma lucrările ședinței Consiliului 
național al partidului democrat-creș 
tin. La ședința Consiliului național 
au participat reprezentanți din partea 
celor patru curente: „Inițiativa de
mocratică", care are ca lideri pe se
cretarul partidului, Mariano Rumor, 
și pe președintele Consiliului de 
Miniștri, Aldo Moro; curentul gru
pat în jurul revistei „Nuove Cro- 
nache", al cărui lider este fostul 
premier italian Fanfani; curentul 
„Forțe noi", care a insistat în tim
pul pregătirilor Consiliului național 
pentru o deplasare spre stînga a 
politicii guvernului, și Curentul „Cen

VIENTIANE 4 (Agerpres).
In urma luptelor de stradă care 

au avut loc miercuri noaptea la Vien
tiane între trupele guvernamentale 
unite cu cele comandate de colonelul 
Sykosy. împotriva forțelor polițienești 
rebele, a fost cucerit statul major al 
poliției. Artileria guvernamentală a 
continuat, de asemenea, să bombar
deze baza militară Chianimo. Clădi
rea statului major at poliției a fost 
distrusă în întregime. Agenția Fran
ce Presse relatează că guvernul con
dus de Suvanna Fuma deține con
trolul asupra situației. Aceeași agen
ție precizează că este posibil ca ge
neralul Fumi Nosavan și generalul 
Siho Lamphuiakol, șeful poliției lao- 
țiene, să fi fost omorîți în sediul cen
tral al poliției. Nu este însă exclusă 
posibilitatea ca ei să se fi refugiat 
în regiunile din nordul țării.

☆

VIENTIANE 4 (Agerpres).
„Priima constatare ce se poate fa

ce, de pe acum, este că generalul

Sosirea unui consilier 
al Casei Albe la Saigon

SAIGON 4 (Agerpres).
Mc George Bundy, consilier prin

cipal al președintelui Johnson pen
tru problemele securității naționale, a 
sosit joi dimineața la Saigon, în- 
tr-o vizită de cîteva zile. El este în
soțit de o echipă de consilieri, prin

Aspect de la o recentă demonstrație a budiștilor din Saigon, care- A 
fost împrăștiată de poliție cu bombe lacrimogene.

tre care se află generalul Andrew 
Goodpaster, reprezentant al Comite
tului mixt al șefilor de stat major. 
Chester Cooper, consilier al Casei 
Albe pentru problemele Extremului 
Orient, John Mc Naughton, secre 
tar asistent ai apărării pentru pro
blemele securității internaționale, și 
de Leonerd Unger, fost ambasador 

trismul popular", condus de Mario 
Scelba.

Consiliul a aprobat prin aclamații 
noua conducere „unitară" a partidu
lui democrat-creștin și l-a reales pe 
Mariano Rumor în funcția de secre
tar general al Partidului democrat- 
creștin.

Participants la lucrările Consiliu
lui național al P.D.C. au aprobat 
în unanimitate un document politic, 
în care se arată că Consiliul na
țional al Partidului democrat-creștin 
„va sprijini în mod loial programul 
guvernului condus de Aldo Moro". 
In domeniul politicii externe docu
mentul se pronunță pentru „coope- 
tarea în cadrul alianței occidentale", 
precum și pentru acordarea de „a- 

Kuprasith Abhay pare să devină noul 
„om forte" al Laosului și că gene
ralii Fumi Nosavan și Siho Lam- 
phutakol, a căroj atitudine a fost 
ambiguă în tot timpul crizei,. vor 
trebui să dispară fără îndoială de 
pe scena politică" — se spunea în- 
tru-un comentariu transmis joi di
mineața de agenția France Presse 
din Vientiane. De altfel, potrivit ul
timelor știri, cei doi generali, des
pre care se crezuse inițial că au pie
rit în sediul central al poliției cînd 
acesta a fost bombardat, au părăsit 
de fapt capitala împreună cu apro
ximativ 300 de persoane. Plecarea 
lor a fost confirmată de generalul 
Rathikune, șeful statului major al ar
matei laoțiene.

Pe de altă parte, potrivit unor sur
se militare, în cursul puternicelor lup- . 
te de stradă desfășurate miercuri ia 
Vientiane, au fost ucise aproximativ 
60 de persoane. Numărul răniților nu 
este încă cunoscut.

în Laos, subsecretar de stat adjunct 
pentru problemele Extremului Orient.

După cum s-a anunțat oficial la 
Washington, scopul vizitei lui 
la Saigon este de a avea consultări 
cu ambasadorul S.U.A., Maxwell Tay
lor, care nu se poate deplasa la Was

hington, ca urmare a actualei situații 
politice din Vietnamul de sud.

Imtr-o declarație făcută la sosi
rea sa la Saigon, Bundy a afirmai 
hotărîrea Statelor Unite de a cola
bora cu autoritățile sud-vietnanieze 
în lupta împotriva Vietcongului (for
țele patriotice N.R.).

sistență țărilor în curs de dezvol
tare".

Referindu-se la aprobarea noului 
document politic al Partidului demo. 
crat-creștin, agenția France Presse 
scrie că acest compromis se datoreș- 
te eforturilor depuse de Mariano Ru
mor de a „readuce ordinea și unita
tea în partidul democrat-creștin, grav 
compromis în urma contradicțiilor iz
bucnite în sînul partidului cu ocazia . Tî 
alegerii noului președinte al repu-f 
blicii". Compromisul, arată agenția,1 
se traduce în practică prin reintra
rea lui Fanfani și a adepțiior săi în 
noua conducere a partidului și în 
guvern, de unde au fost excluși în 
timpul constituirii celui de-al doilea 
guvern condus de Aldo Moro.
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