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Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Apartamente pentru mineri
la folosință 
D 11 cu 72 
apartamente 
Alăturînd și 
folosință în

Constructorii din Vulcan au dat 
un nou bloc. Este vorba de blocul 
apartamente. In curînd și cele 56 
din blocul E 2 își vor primi locatarii, 
aceste două blocuri la cele date în
lunile anterioare, aflăm că constructorii vulcă- 
neni au predat, de la începutul anului acesta, 
328 de apartamente oamenilor muncii 
litate.

Alte 128 apartamente, în blocurile D 
vor fi date în

Depășiri 
economii

Colectivul Fabricii de fire artificiale „Viscoza" 
din Lupeni obține succese remarcabile în înde
plinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă pe acest an.

Ca urmare a aplicării unui complex de măsuri 
tehnico-organizatorice și a extinderii unor ini
țiative valoroase, filatorii din Lupeni au obținut 
o depășire a productivității muncii planificate 
cu 1,3 la sută. Pe această bază ei au livrat țesă- 
tojiilor din țară în 11 luni din acest an 33 800 
kg fire de mătase artificială peste sarcina de 
plan la zi și mai mult de 54 000 kg de sulfură 
de carbon.

Prin reducerea cheltuielilor de producție, au 
fost obținute economii suplimentare la prețul de 
cost în 10 luni în valoare de 218 000 lei. Benefi
ciile realizate peste plan întrec suma de 230 000 
lei.

Brigada condusă 
de minerul Nicoa- 
ră Nicolae 
sectorul I al 
nei Vulcan 
depășit planul 
acest an cu peste 
2 000 tone cărbu
ne. Bilanțul pe ul
tima lună nu tre
buie să 
prejos ! 
cuparea 
brigăzii 
schimbul 
de Mihăilescu Gh. 
(din fotografie).

fie mai 
Iată preo- 

minerilor 
și din 

condus

ACTUALITATEA
♦ Ieri după-amiază, în cir- 

chmscripțua sanitară din Uri- 
cani, în prezența a 32 de te
mei, a avut ioc încheierea ci
clului II al cursului „Școala 
mamei" condus de dr. Popa 
Teodora și de moașa Camen 
Maria.

♦ Tot ieri, în cadrul joii de 
tineret ce a avut Ioc la clubul 
din Uricarii, tovarășul Mogoș 
Ioan, președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular din 
localitate a făcut o expunere 
pe tema „Constituția, legea 
fundamentală a Republicii So
cialiste România". Expunerea a 
fost ascultată cu interes de 
tinerii aflați în preajma ma
joratului, cit și de ceilalți au
ditori.

ф Biblioteca clubului sindi
catelor din Petroșani, cu con
cursul tinerilor Blaj Ionela, 
Preduț Petruța și Trăznea Gri- 
gore, din activul voluntar al 
său, a pregătit un recital de 
versuri cu tema: „Contempo
raneitatea în versurile poeți
lor noștri". Recitalul va avea 
loc azi Ia ora 17, într-uha din 
sălile clubului.

10, în sala 
din Cîmpu 
programată

SPECIALIST

FOILETON

in 
co

A coborit din tren 
intr-o dimineafă fru
moasă de vară. După 
се-și aruncă privirile 
în împrejurimi și-și 
aranja geamantana- 
șul (singurul bagaj 
care-I avea) porni cu 
pași hotăriți, spre cen
trul orașului. Nu după 
mult timp se afla 
fața președintelui
operativei meșteșugă
rești „Jiul". înfundat 
într-un fotoliu, picior 
peste picior, cu aere 
de mare ginditor își 
depăna condițiile de 
angajare:

— Sint radiofonist și 
inginer. Dacă îmi dați 
conducerea secției de 
reparații radio mă an
gajez. Deși salariul pe 
cate mi-1 oferiți este...

— Mâi mult nu pu
tem să vă dăm. Avem 
schemă care trebuie 
respectată. Dar o să 

Jjă simțiți bine la noi. 
ti tucru avem berechet 
#i... băieți buni.

+ Mîine, Ia ora 
căminului cultural 
lui Neag este 
conferința „Responsabilitatea 
moral-socială a părinților in 
societatea socialistă", după ca
re va rula un film adecvat 
conferinței.

La fel ca și celelalte exploatări din 
bazin, mina Vulcan a primit în do
tare în ultimii ani numeroase uti
laje moderne, de mare randament. 
O dată cu introducerea .. noilor uti
laje, se ridică, însă, cerința între
ținerii și reparării lor în cele mai 
bune condiții. Cum se achită de a- 
ceastă cerință colectivul sectdrului 
electromecanic ?

Cu cîteva zile în 
tul de partid al 
minei Vulcan a 
analizat într-o ple
nară a șa lărgită ; 
— Ia care ,au par
ticipat _ . șecretarii, 
organizațiilor de 
bază și șefii de 
sectoare. — activitatea sectarului, e- 
lectromecanic dl.. ^ploațății.-. -ț.

Referatul prezentat de tovarășul 
ing. Radu Nicolae, mecanicul' șef al 
minei, a scos la iveală contribuția 
adusă de sectorul electromecanic al 
minei lă asigurarea- condițiilor tell- 
nico-materiale pentru buna desfășu
rare a procesului d’e producție în 
cadru' sectoarelor productive. - •

In atenția colectivului sectorului 
electromecanic a stat, mai ales, asi
gurarea funcționării fără deranjamen
te tehnice a instalațiilor principate: 
mașini de extracție, compresoare, 
pompe, ventilatoare precum și îm
bunătățirea condițiilor de transport 
pe orizontală și a transportului pe 
puțuri. Ca o măsură importantă pen
tru asigurarea extracției la puțul 
principal „7 Noiembrie", vechiul 
motor de 480 kW (motor care' se 
defecta foarte des) al mașinii de ex-

urmă, comite-

fracție, a fost înlocuit cu un mo
tor nou, de 630 kW, asigurîndu-se, 
în felul acesta, buna funcționare 
a instalației de extracție.

Pentru asigurarea energiei pneu
matice necesare în subteran, s-a 
montat și pus în funcțiune stația 
de compresoare de la puțul nr. 3, 
orizontul 480, cu 2 agregate; la sta
ția de compresoare Valea Arsului 
s-a înlocuit motorul asincron de 

380. V, cu un 
motor sincron de 
6 000 у. O altă 
măsură a fost re
pararea capitală, r 

- cu mijloace - prp- 
prii, a compresor 
rului nr. 2 d'e 90. 

mc de la stația centru, iar. pentru 
creșterea ' randamentului stației de 
compresoare de la. puțul 3, s-a pus 
în funcțiune conducta de aspirație 
din exterior care a permis scăde
rea temperaturii cu 8-16° C în stație.

Uri alt obiectiv, de primă impor
tanță, care a stat în centrul aten
ției - -Settorului electromecanic, a 
fost imecanizarea lucrărilor din sub
teran, Astfel, au fost introduse și 
s au folosit cu bune rezultate două 
transportoare cu bandă de cauciuc 
tip RTU-30, combina KWB-2 în 
stratul 18 bl. II. S-au mai introdus 
stîfpi hidraulici GS. în stratul 18 și 
slîlpi cu fricțiune GHH în stratul 15.

Pe linia îmbunătățirii transportului 
pe orizontală, parcul de locomotive

Pe marginea plenarei 
comitetului de partid 
de lamina, Vulcan ,.

Atacul a pornit la sute de 
metri in adîncurile Lupeniului. 
'O mină de oameni au pornit 
pe un drum temerar: să stră
bată rocile subterane, să fău
rească prin piatră și întuneric 
drum luminii, omului — cale 
liberă bogățiilor ascunse aici 
de milenii. Drumul a avansat. 
A străbătut sute de metri. Dar, 
Ia un anumit punct al itinera- 
riului, stihiile subpămintene 
și-au ridicat baripra: puterni
ce emanații de metan, înain
tarea a stagnat.. Ajutor ? 1 De 
unde ? E firesc, de la ziuă. E- 
manațiile puternice de grizu 
au impus săparea unui suitor 
de aeraj spre a se aduce la 
locul înfruntării aerul dătător 
de viață. Suitorul, pînă la ori
zontul principal — 480 — a 
fost săpat. înaintarea continuă. 
Aerul se dovedește un tova
răș de nădejde, permițînd o- 
mului să-și pună în valoare, 
într-o formă și mai îndrăznea
ță, priceperea. Brigada comu
nistului Chertes loan s-a con
stituit in brigadă complexă, 
împărțindu-și componența pe 
două fronturi: croirea prin 

i stînci a noului drum al căr
bunelui . și, concomitent, beto- 
narea definitivă a galeriei. In 
schimbul acestui gind îndrăz- 

J neț," brigada cîștigă mult ’• ga
leria se sapă direct la profi
lul de betonate și se susține 
cu armături Т.Н.; se elimină 
lemnul folosit în prealabil la 
susținerea provizorie, la fel și 
cofrajele de molid, . folosindu- 
se cofraje metalice, ce se pot 
reutiliza. Se , satisface astfel 
încă un deziderat: se lucrea
ză economicos.
• Brigada înaintează în pre
zent, prin. rocile adincurilor 

. cu o viteză de 40 m 1 pe lu- 
. nă. Se. exprimă prin această 

cifră vrednicia, măiestria pto- 
' fesională, întreaga pasiune cu 
care se dăruiesc minerii bri
găzii bătăliei dirze pentru fău- 

al căr- 
impune o 

cpntihuă 
locul de

permanență, impu- 
mari. 

din 
par- 
vor- 
fătă

rirea noului drum 
bunelui. Și aici se 
precizare: Metanul 
să fie prezent la 
muncă în
nind brigăzii exigente 
Galeria dublă se sapă 
ciocan de abataj și, doar 
țial, cu exploziv. Deci e 
ba de rivnă, de bărbăție,
de care ■.pikhamerele nu înving 
peretele de stincă. Brigada 
întrece sarcinile lunare 
cite . 25—30 la sută. Dar, 
făta brigăzii se ridică Încă

IN „RADIOFONIE
GĂINĂRII
Șl MATRAPAZLICURI

om 
răs- 
ful- 

in

Iată-1 pe „specialis
tul" nostru, pe „ingi
nerul" nostru in postu
ra de șef. Vestea că 
la secția reparații ra
dio lucrează un 
„competent" s-a 
pindit cu iuțeala 
gerului în oraș și
împrejurimi. Au înce
put să curgă cu nemi
luita diferite tipuri de 
aparate defecte. In ci- 
teva zile, „specialistul" 
nostru a umplut pînă 
la refuz atelierul. „Doc
tor" in meserie, din- 
tr-o singură privire 
dădea verdicte : lampă,. 
condensator, siguranță, 
pofențiometru... 
tă 60—80, 150 
loc se făcea 
și clientul era 
La început lucrurile au 
mers așa de bine încît 
noul șef și-a luat un 
ajutor la încasarea ba
nilor.
că ar

Am 
rocul

Vă cos
ier. Pe 
„bonul" 
încasat.

(Gurile rele spun 
fi fost soția sa), 
avut și eu neno- 
să ajung cu un

aparat cu tranzistori 
pe mina marelui „spe
cialist". Prima repara
ție m-a costat 126 iei, 
a doua, la trei săptă- 
mîni, 64, iar a treia la 
alte două săptămini 26 
de lei. Ei, mi-am zis, 
acum pot să mă duc 
liniștit în concediu că 
am aparat de radio. 
Dar vai, Ia numai 3 
zile, aparatul meu a 
început să scoată niș
te fluierături de-ți spăr
geau timpanul.

întors din concediu, 
înfuriat, m-am repezit 
Ia cooperativă. . Cînd 
am intrat în atelier 
căutam să dau ochi cu 
șeful. Un tînăr a înce
put să zîmbească pri- 
vindu-mă cu compăti
mire. Fără să-i spun 
scopul venirii mele mi 
s-a adresat prietenos:

(Continuare in pag. 3-a)
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DUMITRU ALBESCU

U. R. U. M. P. 
Manta Angelica, 
trasatoare la sec
ția control teh
nic, una dintre 
muncitoarele ca
re efectuează în
totdeauna lucrări 
de bună calitate.

își 
cu 
în 
un

imperativ: calitatea. Săparea 
galeriei direct Ia profilul de 
betonate, executarea susține
rii definitive a galeriei simul
tan cu înaintarea solicită bri
găzii lucrări de calitate — de 
calitate ireproșabilă. Și ea 
realizează și acest deziderat. 
E firesc. O dată cu destoinicia, 
brigadierul comunist a inocu
lat în conștiința ortacilor lui 
o înaltă responsabilitate pen
tru precizia și trăinicia lu
crării.

Galeria transversală de la 
orizontul 440 își croiește dru
mul. Din această galerie se vor 
ramifica lucrările de pregăti
re — inclusiv direcționalul sub 
coperiș pentru exploatarea 
stratului 3, cel mai bogat strat 
al exploatării — între orizon
turile 480—440.

Pe unde să circulăm ?

I O'

întrebarea pare neve
rosimilă pentru cei care 
nu știu că strada Voie
vodul din orașul Petro
șani a fost „ruptă" de 
restul orașului de către 
I.R.E.H. Intr-un punct al 
străzii amintite, după 
lucrările pentru planta
rea unui stilp de înaltă 
tensiune, strada a fost 
blocată de .pămintul re
zultat din săpături. De 
atunci- pe această stradă 
nu mai poate circula

nici un fel de vehicul 
și nici pietonii, mai cu 
seamă pe întuneric. Nu 
s-ar putea pune un bec 
în partea de sus a stră
zii și lăsa o cale liberă 
de trecere, pentru pie
toni ' ce! puțin, iar pă- 
mîntul rezultat de la să
pături să fie' evacuat ? 
Locatarii își pun între
barea : pe unde să cir
culăm ?

DĂIAN IOAN 
corespondent



1 STEAGUL ROȘU

PRIETENIE
La o adunate pionierească 

ce a avut Joc In urmă cu cî- 
teva săptămini, pionierii cla
sei a V-a C de la Școala ge
nerară nr. 2 din Petroșani au 
hotărit să scrie pionierilor din 
aceeași clasă de la Școala „Dr. 
Petru Groza" din Deva. Și ost
iei a început un schimb de 
scrisori în care pionierii celor 
două școli iși împărtășesc re
ciproc noutățile, succesele la 
învățătură și problemele care-i 
irătnintă. Recent petroșănenii 
au primit o scrlsoate de la 
prietenii deveni. Potrivit tra
diției stabilite ea a lost ci
tită în lafa întregii clase. Du
pă ce iși exprimă bucuria de 
a purta fn continuare cores
pondentă cu pionierii din Pe
troșani, In scrisoare se spune 
printre altele : „In cadrul gru
pei pionierești, ne-am angajat 
sa organizăm un concurs al 
micilor matematicieni, excursii 
cu temă și vizionarea In colec
tiv ă unor iiltne cu caracter 
educativ. In ceea ce privește 
apropierea încheierii trimes
trului, ne-am pregătit temeinic 
pentru teze. Pină acum notele 
obfinute de pionieri sînt în 
majoritate bune. Sperăm că se 
vor menține la acest nivel și 
In viitor.

Pentru a Îmbunătăți disci
plina, în școala noastră s-a 
initial un concurs pe tema 
disciplinei și a curățeniei, la 
cale participăm. Pînă în pre
zent clasa noastră se află pe 
primul loc. Dacă ne menținem 
pe acest loc în continuare, ni 
se acordă steagul de fruntași".

Pionierii petroșăneni au ur
mărit cu atenție lectura scri
sorii. La sfirșit s-au hotărit să 
răspundă colegilor lor deveni 
numai peste o săptămînă, cind 
vor cunoaște rezultatele teze
lor și lucrărilor de control pe 
care le-au dat. Dorința unani
mă a pionierilor este să în
vețe mai bine ca să poată 
scrie prietenilor lor vești îm
bucurătoare.

M. G.

ȘCOALĂ - EDUCAȚIE
ACTIVITATEA METODICA —
ÎN ȘCOALĂ

Pentru înarmarea elevilor cu un 
bogat bagaj de cunoștințe, pentru a 
le forma deprinderi și obișnuințe 
utile, pentru a cultivă în sufletele 
lor trăsături de caracter și con
vingeri moral socialiste, se cere 
din partea învățătorilor și profe
sorilor o muncă asiduă, se cere 
să-și îmbogățească în permanență 
activitatea profesională, prin diver
se forme ale muncii metodice.

De la începutul anului școlar, 
conducerea Liceului Uricani a for
mat comisiile metodice, In număr de 
5, a întocmit planul general de 
muncă cu sarcini concrete • pentru 
fiecare învățător și profesor, pri
vind formele de muncă pe care 
aceștia, trebuie să le folosească in 
cursul anului școlar.

Astfel, au fest organizate comisia 
învățătorilor la clasele I-ÎI șl ÎII-IV, 
comisia Umanistică și reallst-prac- 
tică, comisia diriginților compusă din 
11 profesori.

In cadrul acestor comisii meto
dice au fost susținute teme ca: 
„Metode și procedee folosite în 
predarea abecedarului, pentru îmbo
gățirea vocabularului la elevii din 
clasa întii", „Disciplina elevilor, 
factor hotărîtor în formarea de
prinderilor de muncă intelectuală in
dependentă" și altele, care au stîrnit 
interesul elevilor, au contribuit la 
răspîndirea experienței înaintate a 
unor cadre didactice.

O preocupare de seamă au avut-o 
comisiile metodice și în direcția fo
losirii mijloacelor ce stau la înde- 
mîna cadrelor didactice privind 
creșterea numărului de promovați, 
Combaterea mediocrității, îmbunătă
țirea muncii educative.

De asemenea, comisiile metodice 
au organizat schimburi de experien
ță între cadrele cu vechime și cele 
tinere, ajunglndu-se astfel la o 
muncă metodică rodnică, bogată în 
conținut, cu rezultate frumoase în 
munca didactică.

Activitatea metodică a îmbrăcat 
forme diferite de la o clasă la alta, 
de la un an la altul, după comple
xitatea de probleme ce le ridică via- 

tarea în asalt, la sfîrșitul trimestru
lui, precum și darea unor note fără 
a fi gîndite, demoralizînd în felul 
acesta elevul. In acest sens s-a 
lucrat mai mult cu cadrele didactice 
hol numite în învățămînt, cu cele 
necalificate și cu acelea care au 
mai puțină experiență în muncă.

Cadrelor didactice cu o practică 
insuficientă pedagogică, li s-au ară
tat planuri de leețli model, li s-au 
dat îndrumări metodice.

In atenția conducerii școlii â stat 
planificarea interasistențelor la cla
sele paralele, avîndu-se ca obiectiv 
de bază schimbul de experiență In
tre aceste clase, precum și semnala
rea greșelilor tipice comise In ca
drul lecțiilor. Concluziile interasis
tențelor sînt consemnate în registre 
speciale.

O altă tormă a muncii metodice 
folosită de conducerea școlii a fost 
și organizarea unor schimburi de 
experiență între învățători și pro
fesori la obiectele: limba română, 
matematică, istorie, geografie.

La clasele a IV-a s-a dat o lu
crare scrisă, sub forma unui expe
riment pedagogic, pentru a șe con
stata gradul de cunoștințe al elevi
lor și a se stabili sarcini privind în
lăturarea deficiențelor semnalate la 
unele capitole din materia studiată.

Altă formă a muncii metodice me
nită să ducă la ridicarea nivelului 
profesional este studiul individual, 
care, include pregătirea Cu seriozita
te pentru lecții, studierea literaturii 
pedagogice și a materialelor de spe
cialitate.

Avem cadre didactice care depun 
eforturi susținute în munca metodi
că, aducîndu-și o contribuție de 
seamă Ia ridicarea procesului in- 
StruCtiv-educativ, cum sînt: Kiraly 
Ludovic, Iancu Elena, Giosan Vic
toria, Munteanu Doina.

Folosind toate aceste forme efi
ciente aie muncii metodice, vom 
îmbunătăți și mai mult activitatea 
școlii, o vom ridica la nivelul sar
cinilor trasate de partid.

VASILE COGHECI 
directorul Liceului Uricani

Școala profesională Petroșani. In laboratorul electric, cîțiva elevi fac 
cunoștință cu schemele circuitelor electrice și de funcționare a unor a- 
parate. PROFESOARA NOASTRĂ

Apari în prag cu mersul liniștit. 
Ne-nvălui cu privirea ta duioasă. 
Iar noi cu toții știm că, negreșit. 
Un bqn prieten ne-a intrat în clasă.

Cu drag orele tale le-așteptăm 
Minuni aievea ne deschizi în față, 
Și fermecați ca-n basme te-ascultăm... 
Din caldă vorba ta, toate prind viață.

Așa trec zile, una cîte una, 
Bogate precum vorba ta măiastră. »
Drept mulțumire; pentru totdeauna 
Vei rămîne profesoara noastră.

RODICA CAZACU
clasa a VII-а, Școala generală /

nr. 1 Petrila

Elevul Gurtavenco Sorin din cla
sa a VII-а A de la Liceul Vulcan 
tși privește fericit carnetul de note. 
Are și motive. El cuprinde numai 
■ote de la... 9 în sus.

ța școlii.
In atenția comisiilor metodice a 

stat, încă de la începutul anului 
școlar, organizarea muncii prin pla
nificarea lecțiilor și a referatelor, 
urmărirea școlarizării elevilor, cu
noașterea de către toate cadrele di
dactice a sarcinilor ce le revin.

A fost popularizată și generalizată 
experiența înaintată a învățătoare
lor Wechter Marta, Gaftiniuc Ane
ta, Dioancă Ileana, care se preocu
pă cu multă pasiune și simț de 
răspundere de pregătirea elevilor, 
folosesc în mod creator materialul 
didactic la clasă, urmăresc îmbogă
țirea vocabularului la elevi și cu
noașterea de către aceștia a tuturor 
noțiunilor predate la orele de curs.

In cadrul comisiilor metodice au 
fost stimulate procedeele folosite 
de unele cadre didactice privind 
comunicarea cunoștințelor în forme 
vii și atrăgătoare. In fixarea cu
noștințelor s-a căutat să se respecte 
ritmicitatea notării, combătlndu-se 
totodată procedeul greșit folosit de 
unele cadre didactice, de a face no-

A fost ales noul comitet

Părinți și cop.i să NE IUBIM COPIII

Zilele trecute, cadre
le didactice din orașul 
Vulcan s-au întrunit 
la clubul din localitate 
in adunarea generală 
pentru darea de sea

mă și alegerea noului 
comitet al sindicatului.

Darea de seamă pre
zentată, ca și discuți
ile purtate au reliefat 
preocuparea învățători
lor și profesorilor din 

oraș pentru continua 
îmbunătățire a procesu
lui instructiv-educativ.

A fost aids noul co
mitet al sindicatului 
cadrelor didactice din 
orașul Vulcan.

Lucrez Ia E. M. Uri
cani. Sini miner și pe 
lingă această pasiune a 
muncii, citesc. Citesc 
cărți, citesc ziare și re
viste. In numărul 5 003 
din 19 noiembrie ai zia
rului „Steagul roșu", ar
ticolul intitulat „Copilul 
bun al unui tată „vi
treg" ml-а atras îndeo
sebi atenția. L-am citit 
cu luare aminte și lec
tura Iui m-a Îndemnat 
să-mi spun părerea în 
legătură cu cazul lui Au
rel. Gîndindu-mă la si
tuația In care se află a- 
cest copii mi-am adus 
aminte de copilăria mea 
care se aseamănă întru- 
citva cu a lui. Aș vrea 
s-o redau pe scurt;

La vîrsta de 7 ani, eu 
șl fratele meu am rămas 
orfani de mamă. După 
Un timp, tata s-a recă
sătorit. Noua soție era 
cu 20 de ahi mal tînără 
decit tata. Am avut cti- 
rînd o soră vitregă, Ca
re era toată ziua alin
tată, mîngîiată. Pe noi, 
mama vitregă ne suba
precia, ne bătea, ne a- 
lunga de-acasă. Tata nu 
zicea nimic. Dimpotrivă, 
ne bătea și el. Am dus-o 
foarte greu cu fratele 
meu. Art fnvdfat care 
cum am putut. Cînd 
ne-am făcut mai mari 
am plecat de-acaSd. Fra
tele la Galati, eu la U- 
ricanl. In 1952 am venit 

aici. Am intrat în mină, 
m-am calificat, mi-am 
întemeiat un cămin. Cîș- 
tig bine și sînt ier ic it 
alături de soția mea și 
de cei doi copii ai noș
tri, Marian și Gelu.

După 23 de ani, cînd 
deci nu mai era nici 
ea prea tînără, ma
ma vitregă l-a părăsit 
pe tata. Fiica lor, care 
între timp se căsătorise 
și avea doi copii, l-a ne
glijat și ea. A vrut să-l 
interneze într-un azil de 
bătrlni. Fiind bătrîn si 
neîngrijit, tata s-a îm
bolnăvit. Sora mea vitre
gă mi-a scris: „Vino 
de-i ia că eu nu-1 mai 
lin". Aceste cuvinte 
m-au zguduit. Deși tatăl 
îmi pricinuise mult rău, 
nu l-am lăsat pradă dez
nădejdii. Era doar ta
tăl meu și II iubeam. Și 
sofia mea ii iubea. Am 
mers imediat acasă, în 
Moldova. Cînd mi-am 
văzut părintele în ce 
hal se afla, i-am plîns 
de milă. Era Închis sin
gur intr-o casă, bolnav 
și slab, nebărbierit și 
hetuns de luni de zile, 
murdar și flămlnd. L-am 
adus ia Uricani, intrigat 
pe sora vitregă că nu 
mi-a scris mai de mult. 
Aici noi l-am îngrijit pe 
tăta, dar era pr: tîrziu 
să-l mai putem salva. 
După puțin timp, în va

ra acestui an, a murit.
Am scris aceste rîn- 

duri pentru a-1 preveni 
pe tovarășul Oțelea că 
este inuman ceea ce ta
ce cu propriul fiu. Lui 
ii lipsește tocmai ceea 
ce trebuiet să-l caracte
rizeze pe un părinte : 
dragostea și căldura su
fletească pentru propliul 
copil, iubirea paternă, 
înțelegerea pentru feri
cirea copilului său.

Este nedemn din par
tea dumneavoastră tova
rășe Otelea de a trimite 
copilul intr-o școală de 
corecție, cînd el este, 
după cîte am înțeles eu 
din cele scrise in ziar, 
un copil silitor și disci
plinat, bun la invăfătu- 
ră și lipsit de calitățile 
rele pe care i le-ați re
proșat. Dumneavoastră, 
ca părinte, nu avefi 
dreptul să întunecați fe
ricirea propriului fiu, 
dimpotrivă, să-l înconju
rați cu dragoste și căl
dură, să fifi mereu ală
turi de el, să-l îndrumați 
cu un sfat, să-i redați 
climatul ambiant de ca
re are nevoie în sinul 
familiei. Consider că ac
tuala soție a tovarășului 
Otelea poartă mare par
te din vină, că ea l-a 
influențat pe soț să se 
poarte astfel cu Aurel. 
Oare această femeie are 
dreptul să jertfească bu
curia și fericirea unui 

copil ? Nu-1 are. Ea are 
datoria să-l îngrijească 
pe Aurel ca pe copilul 
ei, să creeze între cei 
doi copii o atmosferă 
plăcută, armonioasă, de 
frați și nu să caute să-i 
dezbine. Се-ar zice ea 
dacă soțul s-ar purta cu 
copilul ei cum se poar
tă dînsa cu copilul lui f 
Desigur că nu i-ar con
veni.

Cred, de asemenea, că 
tovarășii din colectivul 
unde lucrează tovarășul 
Oțelea, organizația de 
partid de acolo, condu
cerea institufiei trebuie 
să stea de vorbă cu dîn- 
sul, să-i atragă atenfia 
asupra greșelilor pe ca
re le face, să ia atitudine 
împotriva lui.

Eu, în calitate de pă
rinte, comunist și OM 
aș vrea să-i spun tova
rășului Oțelea și soției 
sale să reilecte mai a- 
dine asupra situației co
pilului lor, să nu uite 
că vor fi și ei bătrîni și 
vor avea nevoie de un 
sprijin la bătrinețe. Dra
gostea de acum a părin
ților pentru copii se va 
transforma în dragostea 
copiilor pentru părinți. 
Să nu uităm niciodată 
acest lucru. Să nu-1 uite 
nici un părinte. Să ne 
iubim copiii cărora le-am 
dat viată.
MATEI R. GHEORGHR 

miner — Uricani



vUM FUNCȚIONEAZĂ UTILAЖЕ ?
(Urmare din pag. l-a)

Diesel а fost 
locomotive tip 
nea, s-a acordat o atenție sporită 
reparării la timp și de calitate a în
tregului parc de locomotive, ceea ce 
a condus la scăderea considerabilă 
a defecțiunilor tn raport cu anii pre
cedents

Deși, în general, activitatea în ca
drul sectorului electromecanic se 
poate considera mulțumitoare, tre
buie arătat Că mai există încă o 
serie de deficiențe care printr-o mai 
judicioasă organizare pot și trebuie 
să fie înlăturate. Participant!! la 
plenară, printre care tovarășii Po
pescu Mircea, Drob Gheorghe, Doc- 
zi Ștefan, Costea loan, Duncă Ște
fan, Borza Eugen au scos la iveală 

Șinele lipsuri ce s-au manifestat în 
■nautica serviciului electromecanic.

— Noi — spunea inginerul Popescu 
Mircea, șeful sectorului II — deși 
avem cel mai mecanizat sector din 
cadrul exploatării, nu am fost apro
vizionați întotdeauna cu piesele de 
schimb necesare, iar unele reparații 
la utilajele din dotare (combina, 
tmhsportoare etc.) se fac de slabă 
calitate, lucru ce provoacă multe 
avarii în procesul de producție, din 
care cauză numai pe lunile octom
brie și noiembrie sectorul a pier
dut peste 1 000 tone de cărbune.

— Asemenea greutăți întîmpină 
și sectorul V — arăta tov. ing. Doc- 
zi Ștefan, șeful sectorului. Din cau
za deselor defecțiuni ale puțului 10 
cit și din cauză multor defecțiuni la 
locomotivele Diesel, am pierdut ă- 
proape 3 000 tone cărbune. O altă 
greutate pentru noi: multe din 

^comenzile solicitate nu au fost exe- 
i cutate de către atelierul mecanic 
al minei, unele de loc, altele 
mari Intîrzieri.

Intr-adevăr, urmărind modul 
acoperire de către atelier al 
men2ilor cerute de sectoare, 
constată că lună de lună rămîn

completat 
LDM—37.

cu

de 
co
se 
un

urma măsurilor luate In ulti- 
timp, în cadrul exploatării au 
create toate condițiile pentru a 
in zilele de repaus reparații și

cu durată 
ce duce 
de pro- 
își au 
nici în

fost 
elec- 
unor 
toată

număr de 15-20 comenzi neonorate, 
lucru care în viitor va trebui să 
stea mai mult în atenția conduce
rii sectorului șl a biroului organiza
ției de bază.

In 
mul 
fost 
face
revizii de calitate. Totuși, unele re
parații nu se ridică la nivelul dorit, 
sînt de calitate slabă, 
mică de funcționare, lucru 
la staghări în procesul 
ducție. Aceste neajunsuri 
explicația și în faptul că
momentul de fată sectoarele nu sînt 
asigurate corespunzător cu persona
lul electromecanic calificat, mina 
ducînd și în prezent lipsa a cel 
puțin 50 lăcătuși și 38 electricieni 
De asemenea, nici schema persona
lului tehnic nu este completă.

Părtașe la lipsurile ce au 
semnalate în cadrul sectorului 
tromecanic stnt șl conducerile 
sectoare care nu urmăresc cu
răspunderea păstrarea-și revizuirea 
unor utilaje din sector. Așa de e- 
xemplu, datorită slabei întrețineri 
eît și lipsei de control și suprave
ghere, apar o serie de defecțiuni la 
lanțurile compensatoare în special 
la colectoarele II și III și la circui
tul puțului 10.

Pe viitor este necesar — s-a subli
niat în plenara comitetului de 
partid — că sectorul electromeca
nic să îmbunătățească substantial 
calitatea reparațiilor curente și capi
tale și aprovizionarea sectoarelor 
productive cu piese de schimb. O 
cerință de prim ordin este repararea 
întregului parc de vagonete, ă lo
comotivelor de mină, a instalațiilor 
de la suprafața și din circuitul pu
țurilor. Numai în felul acesta, sec
torul electromecanic își va aduce 
din plin contribuția la realizarea 
sarcinilor de plan sporite ce revin 
în viitor minei Vulcan.

neri, tehnicieni, profesori I
Cercetători științifici, lngi-

Drum bun, schiori !
de mal multă vreme o 

de oameni'* — cuta atît

* Rjl
1 ->::-

La stația de betoane de pe 
șantierul de construcții Petrila 
lucrează echipa condtisă de 
Moldovan Ioan. Membrii aces
tei echipe, lună de lună au 
fost evidențiați în întrecerea 
socialistă și, ca atare, Sînt 
candidați la titlul de fruntași,

Iată-I pe șeful echipei, îm
preună cu Mora Vasile Și Țic 
Toader.

Pentru a fi la curent cu ul
timele realizări ale științei 
și tehnicii, citiți cu regulari
tate publicațiile editate de A- 
cademia Republicii , Socialiste 
România și de către centrul 
său de documentare științifică.

Specialist în „radiofonie", găinării 
>i matrapazlîcuri

(Urmare din pag. l-a)

— 11 căutat i pe domnul Adam 
Io an ?

—*Da. Uite ce mi-a făcut cu a- 
paratul de radio...

— Nu ești singurul dumneata — 
m-a consolat el.

— Bine, dar eu ce fac ?...
" -I— II găsiți alături, în curte. Și-a 

deschis atelier particular. Aici, ia 
noi, a fost prins cu ceva matra- 
pazlîcuri și a fost dat afară.

Fătă să mai stau pe gînduri am 
dat fuga în curtea vecină. L-am 
găsit „lucrind". M-a privit eu 
blajini. Mi-a luat aparatul și 
nou a dat verdictul:

— Defect potențiometrul. 
costă 160 lei.

Drept sd vă 
negru' înaintea 
să sparg toate

ochi 
din

Vă

spun mi s-a făcut 
ochilor. îmi venea 
aparatele de radig.

— Bine, dar dumneata ml l-ai re
parat. M-a costat 126 de lei, a- 
poi 64, apoi...

— Ei, ăștia de la cooperativă 
n-au piese de schimb, La mine gă
sești totul.

— Dar dumneata ești răspunsă-

Abonarea pe termene lungi 
— 6 și 12 luni — vă asigură 
primirea neîntreruptă a publi
cațiilor preferate.

Cunosc 
„categorie 
de simpatic ii numește scriitorul 
Vasile Rebreanu — inimoși și neas- 
tîmpărați.

I-am văzut astă-vară sttingind 
fier vechi (в tone au strîns), l-am 
văzut la antrenamente în aer liber 
și în sală la aparate.

Mai tîrziu, în toamnă, i-am întîl
nit la amenajarea pîrtiilor de sla
lom și coborîre la cabana Straja 
I.upeni.

Zilele trecute mi-am propus 
stau de vorbă cu ei, să-i cunosc 
îndeaproape, dar pas de-i mai 
sește. A căzut doar zăpada... 
schimb, 
Schrott Petre, responsabilul 
ției 
„Energia" 
clarat:

— Secția 
tiv tînără. 
toate acestea, în sezonul trecut, am 
obținut Un loc 1 și uhul II pe re
giune. în mod deosebit s-au remar
cat Lupaș Gheorghe, Munteanu Con
stantin, Peter Aron și Lbrincz Gri- 
gore. Pentru sezonul care începe 
ne-am propus ca doi schiori să 
ajungă la „republicane", iar pentru 
următorii patru ani ne-am angajat 
să dăm lotului național patru schiori 
bine pregătiți.

In acest scop, împreună cu an
trenorul Lupaș Gheorghe, am selec
ționat 40 de tineri schiori, dintre 
care 25 sînt juniori: 15 băieți și 
10 fete.

Antrenamentele le-au început de 
la 1 august a.c. De trei ori pe săp- 
tămînă, cite două ore. Ar fi bine 
dacă consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Petroșani ar reînființa centrul de 
schi pentru juniori și copii, care șă 
nu fie condiționat de performanțe 
imediate.

Condițiile naturale sînt deosebit 
de favorabile practicării acestui 
sport, și prin muncă și inițiativă, 
Valeă Jiului ar putea deveni o a 
doua Vale a Prahovei, cel puțin în 
schi.

să 
mal 
ga

in 
l-am întîlnit pe tovarășul 

sec- 
de schi a asociației sportive 

Paroșeni. El mi-a de-

noastră de schi e 
Are doar doi ani.

rela- 
Cu

IOSIF NEGRBANU

tor, m-ai înșelat, mi-ai luat banii 
pe degeaba l...

A început să rîdă sarcastic și 
m-a poftit să

Am poposit 
tivit. Aparatul 
intr-o oră. Și 
20 de lei.

Cînd 
vei am 
rate de 
tau pe 
meneau 
neau șl 
partale.

fac reclamație.
din nou lâ coopera- 
meu a fost reparat 

știți cit in-a costat ?

am ieșit, in fața cooperati- 
înttlnit alți clienți cu apa- 
radio în brațe. Toți îl cău- 
marele „specialiști'. II po- 
în fel și chip, ba îi pome- 
neamurile cele mai inde- 

îmi spunea
ani de zile îl 
pentru un 
l-a plătit, 
nici banii.

po- 
Nici 
Dar 
Tot

Un cunoscut 
că de aproape 2 
poartă pe drumuri 
tențiometru care i 
piesa nu i-a dat-o,
am mai aflat un lucru curios, 
gurile rele spuneau că ar fi primit 
o autorizație specială pentru des
chiderea atelierului.

Un alt
că a fost
organele de stat. Zidea 
s-a înfruptat din avutul obștesc și 
că, înainte de a veni în Valea Jiu
lui, i-ат fi sărit în brațe niște giște.

cunoscut 
certat de

Mai
mi-a
vreo

știi ?
mai spus
14 ori cir
omul că

PROGRAM DE RADIO
' 4 decembrie

PROGRAMUL I: 5,00 Buletin de 
știri; 5,06 Cîntece și jocuri popu
lare,- 5,40 MuziCă pentru fanfară,- 
6,00 Radiojurnal. Sport. Buletin 
meteo-rutier,- 6,10 Doină și joc de 
Norbert Petri; 6,22 Jocuri popu
lare; 6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 Radio
jurnal. Sport; 7,18 Muzică ușoară;
7.30 Din repertoriul de operetă al 
orchestrei Claude Normand; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 „Asta e Mol
dova mea" ' -— muzică populară;
8.30 La microfon, melodia preferată,-
9.30 Sfatul medicului: Vitaminiza- 
rea în sezonul de iarnă; 9,35 Arii 
din opere; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Estrada cîntecelor; 10,30 Ro-

,/ia vînturilpr,- 11,26 Muzică popu- 
' .Iară; 11,50 Cîntece de Vasile Popo- 
.Vici; 12,00 Buletin de știri; 12,13

Cu microfonul prin sălile de con
cert ale Capitalei; 12,45 Revista re
vistelor economice; 13,00 Arii din 
operete; 13,15 Prelucrări de folclor;
13.30 Muzică ușoară de Ion Vasi- 
lescu; 13,45 Orchestra Max de 
Greger,- 14,00 Buletin de știri; 14,08 
Cîntece populare preferate de as
cultători; 15,00 Muzică de estradă,-
15.30 Concertul nr. 4 în re minor 
pentru vioară și orchestră de Pa
ganini; 16,00 Radiojurnal. Sport; 
16,15 Selecțiuni din operete; 16,30 
Emisiune muzicală de la Moscova,- 
17,00 Interpreți ăi muzicii vocale 
românești; 17,15 Radiosimpozion: 
Timpul liber — structură și orga
nizare,- 17,35 La braț cu muzica 
ușoară; 18,00 Buletin de știri; 18,03 
In jurul globului; 18,13 Recunoaș
teți aria ?,- 18,30 Știință, tehnică.

să se răzbune pe ele 
ciulama. Deci s-a 
gîscării nu numai

ocu- 
de...

apa- 
vreti

LUNA CADOURILOR
Pentru ca 
le-a făcut 
pat și de 
găinării.

Dacă cumva vă deranjează 
ratele de radio de acasă și 

amuțească pentru vecie, mergeți 
strada Republicii din Petroșani 
nr. 53 și in curte îl veți găs* 
marele „specialist" în radiofonie.

decembrie 1965
să
Pe 
la
Pe
Iar dacă cineva dorește să se con
vingă cu propriii ochi cum arată 
un specialist in postură de „găi
nar" și de... gîs..., tot la această 
adresă să se oprească. Și să se 
mat oprească tot la această adresă 
și organele competente...

INFORMAȚIE
In vederea îmbunătățirii aprovi

zionării populației cu petrol depo
zitul Competrol Petroșani a fixat 
următorul nou program de lucru 
la centrele de desfacere: miercu
rea, joia și vinerea de la ora 8 la 
ora 12 și după-amiază de la ora 
15 la 19.

Luni, marți și sîmbătă de la ora 
8 la ora 15,30.

fantezie; 18,50 Jocuri populare,- 19,00 
Intîlnire cu Gică Petrescu; 19,15 
Sport; 19,30 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; 20,00 Radiogazeta 
de seară; 20,30 Cîntă Line Renaud; 
20,45 Noapte bună, copii; 20,55 
Romanțe; 21,15 Nume noi la micro
fon .- Adam Faith,- 21,30 La balul de 
sîmbătă seară; 22,00 Radiojurnal. 
Sport; 22,15 Scene și duet din ope
ra „Lucia di Lammermoor" de Do
nizetti; 22,30 Pe ringul de dans; 
23,50 Buletin de știri.

PROGRAMUL II: 7,30 Radiojur
nal; 7,50 Lucrări pentru vioară de 
Fritz Kreisler; 8,00 Uvertură, arie 
și final din opera „Medeea" de 
Cherubini; 8,30 Interpreți ai muzi
cii populare,- 9,00'Buletin de știri; 
9,05 Din discoteca noastră; 9,27 Me
lodii distractive de estradă; 10,00 
Sub steagul glorios al partidului — 
emisiune de cîntece; 10,10 Muzică 
instrumentală; 10,30. Din cele mai 
cunoscute melodii populare,- 11,00

ead&u util
ți frumos

vâ puteți procura la magazinele metalo-ehimice 
ale O. C. L. produse industriale Petroșani unde 

găsiți în sortimentele dorite articole de :
к PARFUMERIE Șl COSMETICA 
к MENAJ
к ELECTRICE
к MUZICALE ȘI ALTELE

Vixitefi magazinele O.C.L. produse industri
ale care vă oferă un bogat sortiment de cado
uri pentru cei dragi.

Buletin de știri,- 11,30 Colegi de 
liceu,- 11,50 Sonatina pentru flaut 
și pian de Mircea Popa,- 12,01 Me
lodiile ecranului; 12,30 Din muzica 
popoarelor,; 13,00 Buletin de știri; 
13,23 Caleidoscop muzical; 14,00 
Arii și scene din opere,- 14,30 Cîn
tă orchestra Teatrului satiric mu
zical „Constantin Tănase"; 15,00 
Radiojurnal; 15,13 „Tineret, mîn- 
dria țării" — emisiune de cîntece,- 

15,30 Muzică populară; 16,00 Cinci 
schite simfonice „Bucureștii de altă 
dată" de Mircea Chiriac; 16,30 De 
ce ? De unde ? De cînd ?; 16,50 La 
microfon Trio Alpin; 17,00 Radio
jurnal. Sport; 17,15 Interpreți de 
ieri și de azi ai operetei; 17,30 
Concert folcloric; 18,00 Varietăți 
muzicale; 18,30 Anunțuri, reclame șl 
muzică; 19,00 Buletin de știri; 19,05 
Cîntă, dansează tinerețe,- 19,30 E- 
diție radiofonică Liviu Rebreanu,- 
19,50 In ritmul dansului; 20,30 Cîn
tece de petrecere și jocuri popu

lare; 20,45 Scriitori la microfon: 
Fănuș Neagu,- 21,00 Radiojurnal. 
Sport; 21,15 Cîntă Franco Corelli, 
Leontine Price, Nicolae Herlea, 
Galina Vîșnevskaia,- 21,45 Mic dic
ționar de muzică ușoară; 22,45 Can
țonete; 23,00 Buletin de știri. 
Sport; 23,10 Din creația mozartiană; 
23,50 De la charleston la surf; 0,50 
Buletin de știri; 0,55 Ritmuri și 
melodii; 1,50 Buletin de știri.

Cinem atografe
4 decembrie

Petroșani — 7 Noiembrie s Tol
ba cu amintiri; Republica; Cîntînd 
despre Arizona,- Petrila: Titanic 
Vals,- Lonea: Samba; Livezenlt 
Vremea păgînilor,- Vulcan; Sca- 
ramouche,- Crividia: Șeful; Lu- 
peni: Marșul asupra Romei; Cul
tural : Căpitanul din Tenkes; Băr- 
băteni: încurcătură blestemată.
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Intîlnire la Departamentul comerțului al S.U.A.
Impresia și concluziile misiunii comerciale 
care a vizitat R. S. România

NEW YORK 2. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite :

La 1 decembrie a avut loc ia 
New York o întîlnire, organizată 
de Departamentul comerțului al 
S.U.A., între reprezentanți ai oa
menilor de afaceri din Statele U- 
nite și membrii misiunii comerciale 
care a întreprins recent o călăto
rie în România și Polonia. Intere
sul stîrnit de această manifestare 
este atestat de faptul că la ea au 
participat peste 700 de industriași 
și oameni de afaceri americani, 
precum și numeroși ziariști.

,Intr-o scurtă cuvîntare, rostită 
în deschiderea discuțiilor, ambasa
dorul James Roosevelt, reprezen
tantul S.U.A. în Consiliul Economic 
și Social al O.N.U. (fiul fostului 
președinte), a subliniat, printre al
tele, că misiunea a urmărit realiza 
rea de noi legături cu țările din 
Europa răsăriteană, pentru înțele
gere reciprocă. Făcînd aceasta, a 
spus el, considerăm că comerțul de 
produse fără destinație strategică 
cu țările socialiste din Europa este 
pe de-a-ntregul compatibil cu in
teresele noastre naționale".

In continuare, cei șapte membri 
ai misiunii comerciale care au în
treprins amintita călătorie au îm
părtășit din impresiile și concluziile 
lor. Ei au declarat că au avut con
vorbiri cu miniștri, cu conducători 
ai întreprinderilor de comerț exte
rior și ai unor fabrici și uzine, și 
că au avut posibilitatea să vizite 
ze numeroase uzine și localități.

fl IIII * Plenara Adunării Generale 
ц* ‘ “ și lucrările unor comitete

NEW YORK 2. Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu trans
mite :

In ședința plenară a Adunării 
Generale de miercuri după-amiază, 
după discursul rostit de cancelarul 
federal al Austriei, Josef Klaus, 
au continuat dezbaterile asupra ra
poartelor Comitetului special al 
„Celor 24”, însărcinat cu examina
rea modului în care este îndeplini
tă declarația cu privire la acorda
rea independentei țărilor și popoa
relor coloniale. Au luat cuvîntul 
reprezentanții Angliei, Tanzaniei, 
Poloniei, Indiei, Cehoslovaciei și 
altor țări.

☆

In Comitetul administrativ și bu
getar s-au încheiat miercuri seara 
dezbaterile asupra proiectului de

HELSINKI. La Helsinki a avut 
loc miercuri seara un marș pen
tru pace în Vietnam. Demonstran
ții au defilat pe magistrala princi
pală a orașului, purtînd pancarte 
cu inscripții împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam.

LEOPOLDVILLE. Agenția 
Associated Press, citind a- 
genția oficială de știri con
goleză, anunfă că Louis Lu
mumba, fratele fostului pre
mier Patrice Lumumba, a fost 
eliberat din închisoare.

In legătură cu eliberarea 
lui Antoine Gizenga, agenția 
France Presse menționează 
că imediat după aceasta el 
a avut o întrevedere cu pre
ședintele Mobutu, după care 
a făcut o vizită Ia parlament.

TEL AVIV. In după-amiaza zilei 
de 1 decembrie au avut loc noi 
schimburi de focuri la frontiera 
iordaniano-izraeliană. Incidentul a 
luat sfîrșit numai după intervenția 
reprezentanților O.N.U.

Referindu-se la România membrii 
misiunii au declarat că au consta
tat existenta posibilităților pe ca
re le au firmele americane de a 
face afaceri avantajoase cu parte 
nerii români.

Au fost subliniate posibilitățile 
economice însemnate ale României, 
s-au făcut dese referiri la nivelul 
atins de industria chimică, sublini- 
indu-se dotarea acesteia cu mașini 
din cele mai moderne. A fost, de 
asemenea, apreciată pozitiv indus
tria siderurgică, amintindu-se de 
contribuția pe care o va aduce la 
aceasta combinatul de la Galați. 
Membrii misiunii au afirmat că în 
numeroase domenii. România poate 
să se prezinte pe piața mondială 
cu produse competitive și au amin
tit de ritmul de dezvoltare ridicat 
al tării.

O mare parte din relatările mem
brilor misiunii comerciale a fost 
consacrată expunerii amănunțite șî 
analizei multilaterale a economiei 
României.

Cadrele de specialiști din Româ
nia au produs o impresie foarte bu
nă și vorbitorii au subliniat că, 
deși au întîlnit multi specialiști ti
neri, aceștia s-au dovedit extrem 
de bine pregătiți. Au fost relevate, 
de asemenea, frumusețile și posibi
litățile de dezvoltare a turismului 
pe care Ie are România.

Concluziile la care au ajuns toți 
membrii delegației sînt că există 
mari posibilități de dezvoltare a 
relațiilor economice cu România, 
că trebuie sădită, în rîndul oame- 

rezoluție, prezentat de delegația 
franceză, care prevede crearea unui 
comitet de experți pentru a stu
dia situația financiară a O.N.U. și 
a prezenta recomandări. Au luat 
cuvîntul reprezentanții Angliei, 
U.R.S.S., Etiopiei, Ghanei, Guineei 
și altor state care s-au pronunțat 
în favoarea adoptării documentului 
francez. Reprezentantul tării noas
tre, Dragoș Șerbănescu, a sprijinit 
proiectul de rezoluție, apreciind că 
„inițiativa franceză este inspirată 
din dorința sporirii eficacității și 
reducerii cheltuielilor O.N.U. și in
stituțiilor sale specializate și a în
tăririi disciplinei bugetare și finan
ciare".

Supus la vot, proiectul a fost a- 
doptat cu 92 de voturi pentru, nici 
unul contra și o abținere.

BELG3AD. In ultimele trei 
zile, Coasta Dalmatică a fost 
bîntuită de puternice furtuni 
care au provocat mari inun
dații, amenințînd circulația 
rutieră în diferite puncte.

După cum anunță agenția 
Taniug, în portul Rovini, va
lurile au atins o înălțime de

In câteva rînduri
peste 5 m, iar viteza vîntu- 
lui 100 km/oră. Apele au 
inundat periferiile orașului,

ANKARA. Ministrul de finanțe 
al Turciei a anunțat într-o confe
rință de presă că bugetul țării pe 
anul 1966 va fi de 17 586 000 000 
lire turcești, adică cu 2 400 000 000 
mai mult decît în anul 1965, ceea 
ce reprezintă o creștere cu 15,7 Ia 
sută. El a precizat că deficitul de 
650 milioane de lire turcești va fi 
acoperit printr-un împrumut în 
străinătate. 

nilor de afaceri americani ideea 
lărgirii comerțului cu această tară, 
că guvernul trebuie să sprijine a- 
ceastă orientare prin acordarea 
mai multor licențe de export.

Toți vorbitorii au arătat în re
petate rînduri că o condiție pentru 
dezvoltarea comerțului cu România 
este acordarea clauzei națiunii ce
lei mai favorizate acestei țări. Alt
fel, au subliniat ei, România nu 
va putea să-și desfacă- produsele 
la noi din cauza taxelor vamale 
ridicate ale S.U.A. Ei au amintit 
că Polonia se bucură de această 
clauză.

VIETi AMUL DE SUD
Lupte și demonstrații antiamericane

SAIGON 2 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul agenției France Presse, dis
trictul Binh Chanh, situat la 5 km 
sud-vest de Saigon, a fost hărțuit 
în cursul nopții de miercuri, timp 
de mai bine de trei ore de deta
șamentele de patrioți. Mai multe 
obuze de mortiere au fost aruncate 
asupra taberei forțelor armate gu
vernamentale și americane din dis
trict. Același corespondent semna 
lează acțiuni asemănătoare în del
ta fluviului Mekong. Peste 30 de 
obuze au fost lansate asupra tabe
rei de instruire a forțelor guver
namentale de la Dua Tho, din pro
vincia Ba Xuyen.

Agenția de presă „Eliberarea" a 
dat publicității textul unei confe
rințe de presă a șefului direcției 
operative a armatei de eliberare 
sud-vietnameze, referitoare la ope
rațiunile desfășurate în lunile oc
tombrie și noiembrie. Armata de 
eliberare, se arată în conferință, a 
distrus totalmente în această peri 
oadă 19 batalioane dușmane prin
tre care 4 batalioane de infante
rie și 4 batalioane motorizate a- 
mericane. Numai în luna octom
brie au fost scoși din luptă peste 
3 000 de soldați americani. In luna 
noiembrie, ale cărei cifre exacte 
nu sînt încă cunoscute, numai în 
luptele de Ia Piei Me, patrioții au 
scos din luptă peste 1 700 de sol-

Acord comercial între
BUDAPESTA 2 (Agerpres).
La Ministerul Comerțului Exte

rior al R. P. Ungare a fost semnat 
primul acord comercial pe termen 
de 4 ani și un acord cu privire Ia 
colaborarea industrială, economică 
și tehnică între Ungaria și Italia.

COPENHAGA. Ministerul Aface
rilor Externe al Danemarcei a dat 
publicității un comunicat care a- 
nunță ruperea tuturor relațiilor co
merciale ale Danemarcei cu regimul 
rasist al Rhodesiei.

ADDIS ABEBA. „Rasismul 
din Rhodesia face să crească

și mai mult pericolul unui 
război mondial", a afirmat 
marți împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie, vorbind la o recep
ție. El a reafirmat hotărîrea 
țării sale de a lupta „cu cu
raj împotriva oricărui peri
col de extindere a rasismului 
în Africa".

PARIS. La 1 decembrie la Paris 
au început tratativele polono-fran- 
ceze privind colaborarea științifică 
și culturală și schimburile tehnico- 
științifice între Polonia și Franța

ITALIA

60000 de constructori în grevă
ROMA 2. Corespondentul Ager

pres, Giorgio Pastore, transmite:
Miercuri au declarat grevă 60 000 

de muncitori constructori din Ro
ma. Ei au organizat o manifestație 
pe principalele străzi ale orașului. 
La Colosseu a avut loc un miting, 
în cadrul căruia a luat cuvîntul 
secretarul general al Camerei de 
muncă din Roma, Aldo Giunti.

Greva de miercuri a constructo
rilor din Roma este prima dintr-o 
serie de manifestații care consti
tuie c continuare a grevei gene- 

dați americani. După cum s-a mai 
anunțat, între 15 octombrie și 15 
noiembrie, aproape 300 de avioane 
americane au fost doborîte. Și a- 
ceasta, se subliniază în continuare 
în conferința de presă, în timp ce 
toate comunicatele militare ameri
cane sau sud-vietnameze anunțau, 
în termeni vagi, pierderi „ușoare" 
sau „moderate".

Agenția de presă „Eliberarea" a 
transmis, de asemenea, un material 
referitor la asasinatele, jafurile și 
actele ilegale comise de trupele a- 
mericane, aproape zilnic, în provin
ciile sud-vietnameze. Agenția citea
ză în acest sens, provincia Gia 
Dinh unde, în luna noiembrie, în 
districtele Tang Nhon Phu și Thu 
Duc au staționat trupe americane. 
Ele au ucis cetățeni pașnici nevi- 
novati și au „confiscat" bunuri.

In provincia Dinh Binh au fost 
semnalate în ultimele zile demon
strații puternice ale populației îm
potriva crimelor comise de trupele 
americane și sud-vietnameze.. Peste 
50 000 de demonstranți din diver
sele districte ale provinciei au ce
rut încetarea raidurilor și persecu
țiilor, precum și retragerea trupe
lor americane din Vietnamul de 
sud. Pentru a-i intimida, avioanele 
au întreprins raiduri la joasă alti
tudine, iar politia și trupele au 
deschis focul asupra demonstranți
lor.

Ungaria și Italia
După cum anunță M.T.I., acordul 

pe anul 1966 prevede sporirea 
schimburilor comerciale între cele 
două țări cu 13 la sută față de a- 
nul în curs. Valoarea acestor 
schimburi este de 55 de milioane 
dolari.

pe anul 1966. Scopul tratativelor 
este semnarea unui program de 
colaborare culturală pe doi ani și 
lărgirea schimbului tehnico-științific.

CARACAS. Senatorul american 
Robert Kennedy, care se află la 
Caracas (Venezuela), a declarat în 
fața presei că nu este de acord cu 
intervenția americană în Republica 
Dominicană pe care a calificat-o 
drept o greșeală.

PEKIN. La 8 decembrie, o 
navă de război americană a 
pătruns de două ori în apele 
teritoriale ale R. P. Chineze, 
în largul coastei provinciei 
Fuțzien. In aceeași zi, un a- 
vian militar american a pă
truns în spațiul aerian al in
sulelor Iunsin și Dun, in lar
gul coastei provinciei Guan- 
dun. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a fost 
autorizat să protesteze în le
gătură cu violarea spațiului 
aerian al Chinei. 

rale de la 17 noiembrie. Greviștii 
revendică înnoirea contractelor de 
muncă și o nouă politică în dome
niul construcțiilor. Pînă acum doi 
ani, în construcții lucrau aproxi
mativ 1 milion de muncitori, iar 
în prezent dintre aceștia aproxima
tiv 350 000 sînt șomeri. Numai 'a 
Roma numărul șomerilor în con
strucții se ridică la peste 25 000. 
Constructorii cer aplicarea unei noi. 
legi, care să le asigure locul 
muncă și, în același timp, să re
zolve situația paradoxală în care 
populația suferă din cauza lipsei de 
locuințe, în timp ce la Roma 40 OOC 
de apartamente sînt goale, în aș
teptarea unor bogătași care să 
poată plăti prețurile exorbitante.

______ »■
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ADDIS ABEBA 2 (Agerpres).
In capitala Etiopiei au început 

să sosească reprezentanți din dife
rite țări ale continentului african, 
care vor participa la conferința 
ministerială extraordinară a O.U.A, 
în legătură cu situația din Rhode . 
sia, ce urmează să se deschidă la 
Addis Abeba, vineri. In cursul zi
lei au sosit delegațiile din Tunisia, 
Mali, Tanzania, Kenya și Zambia.

Potrivit observatorilor, faptul 
că în rîndul membrilor de
legațiilor se anunță și miniș
tri ai apărării și experți mi
litari, dovedește că una din 
principalele probleme ce vor 
ii abordate va fi o eventua
lă acțiune militară din par
tea statelor africane, față de 
Rhodesia.

La sosirea sa la Addis Abeba, 
Rashidi Kawawa, vicepreședintele 
Tanzaniei, a declarat ziariștilor în
tre altele: „Așteptăm ca țeastă 
conferință să hotărască acțiuni po
zitive în legătură cu situația din 
Rhodesia. Vom rămîne aici cît va 
fi necesar".

Basutolandul pe calea 
dobîndirii independentei

LONDRA 2 (Agerpres).
Leabua Jonathan, primul minis

tru al protectoratului britanic Ba- 
*sutoland, va cere oficial la 30 a- 
prilie 1966 independența țării sale, 
anunță un comunicat dat publici
tății la Londra în încheierea con
vorbirilor între guvernele celor 
două țări.

Guvernul englez s-a angajat, ca, 
dacă Basutolandul o va cere, el îi 
va acorda independența la un an 
după alegerile legislative. După 
cum se știe, Basutolandul, protec
torat britanic din anul 1868, este 
„teritoriu autonom" în cadrul Re
publicii Sud-Africane din aprilie 
1964. El are o suprafață de 30 344 
km patrați și o populație de 
685 000 de locuitori.

Situație încordată 
în Nigeria

LAGOS 2 (Agerpres).
După cum anunță agenția France 

Presse, în întreaga regiune de vest 
a Nigeriei se menține o situație 
încordată ca urmare a incidentelor 
intervenite între partizanii partide
lor Alianța națională nigeriană 
(N.N.A.) și Marea alianță progre
sistă unită (U.P.G.A.).

Direcția poliției din Ibadan a- 
nunță că în timpul unor asemenea 
incidente au fost omorîte alte 10 
persoane și s-au înregistrat mai 
mulți răniți. Au fost incendiate 
mai multe clădiri aparținînd unor 
personalități politice.
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