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Să
16

cea

îndeplinească 
zile mai de-

mai perfectă

In după-amiaza zilei de 15 de
cembrie, colectivul secției b 5 Pe
troșani a reușit 
planul anual, cu 
vreme.

întreținerea în
stare de circulație a liniilor de cale 
ferată de pe secția Simeria Triaj— 
Lupeni și Subcetate — Bouțari (una 
dintre cele mai grele linii din ța- 

. -j^ă) nu-i o treabă tocmai ușoară.
Obținerea acestui succes deosebit 
se datorește muncii pline de avînt 
a. întregului colectiv și ajutorului 
neprecupețit ce a fost primit 
partea personalului tehnic și 
conducere al secției.

In această perioadă, calitatea
crărilor efectuate s-a îmbunătățit, 
pe secția Simeria Triaj — Lupeni 
existînd un număr de 82 km cale

din 
de

lu-

care a primit calificativul „foarte 
buni" și 12 km cu calificativul 
„buni". Totodată s-a făcut o eco
nomie la prețul de cost de 127 000 
lei, față de 80 000 lei cît era an
gajamentul anual.

O contribuție de seamă la în
deplinirea planului anual îhainte 
de termen a fost adusă de către 
districtele Subcetate, Pui, Vulcan, 
Bănită și Călan, precum și de co
lectivul atelierului de reparații.

Merită felicitări picherul Băcanu 
Ion, șeful de echipă Mircea Petru 
și muncitorul Marca Ion, de la 
districtul Subcetate care au reușit 
să aibă toți km de linie cu califi- 

‘ cativul „foarte buni".

I. CRIȘAN 
corespondent

SEPARAȚIA

Sectorul III 
de la mina Aninoasa
Ieri dimineață, minerii 

din sectorul III al minei 
Aninoasa (șef de sector 
inginerul Popa loan) au 
trimis la ziuă ultimele 
tone de cărbune prevă
zute în planul sectoru
lui pe anul 1965. Acest 
succes este o încununa
re a muncii pline de a- 
vînt desfășurate de-a 
lungul anului de între
gul colectiv al sectoru
lui și îndeosebi de că
tre brigăzile conduse de 
minerii Schneider Fran-

cisc, Bulgaru Gheorghe, 
Kibedi Francisc, Liciu 
Vaier, Marinca Mihai.

De la începutul anu
lui, vrednicul colectiv 
al sectorului III Piscu a 
depășit sarcinile de plan 
la producția extrasă cu 
7 244 tone cărbune, pro
ductivitatea realizată este 
mai mare decît cea pla
nificată cu 70 kg pe post, 
iar economiile la prețul 
de cost s-au ridicat la 
50 000 lei.

Brigada de mineri condusă de David Iosif, se 
numără printre brigăzile fruntașe ale sectorului 
IV de la mina Aninoasa: pînă acum a extras 
peste sarcinile de plan cca. 1300 tone cărbune 
energetic.

IN CLIȘEU: Șeful de schimb Puțan Gheorghe 
cu cîțivâ ortaci din această brigadă.
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Note

INTERVIUL
NOSTRU

Gu anul 1965, ultimul an al șesenalului, minerii petri- 
leni încheie o perioadă de activitate rodnică. In Scursul pla
nului de 6 ani, mina 
și-a sporit substanțial 
producția realizată de 
decît în 1959. Acest 
creșterii productivității 
registrat un spor, tot 
deci un bilanț bogat, 
în fața lui se pun t 
tivele noului plan cincinal.

Ce învățăminte a tras colectivul exploatării din activita
tea trecută, cum te va valorifica pentru a obține noi succese 
în viitor, pentru a face față pe deplin sarcinilor sporite 
cincinal ?

In legătură cu această temă am avut următoarea 
vorbire, zilele trecute, cu tov. ing MURU EMIL, șeful 
ploatării.

— Care sînt plusurile și 
minusurile activității colecti
vului minei Petrila în acest 
an ?

Petrila s-a dezvoltat, s-a modernizat, 
capacitatea de producție. In acest an, 
exploatare este cu 24 la sută mai /nare 
spor s-a obținut îndeosebi pe seama 

i muncii, care,- în același interval, a în
de 24 la sută. Colectivul minei încheie 
Dar o dată cu încheierea șesenalului, 

sarcini noi, sporite, izvorîte din obiec-

— Colectivul nostru raportează 
realizări îmbucurătoare. Planul de

via cărbunelui vulcănean
ф Cărbunele părăsește locurile natale

*
ф Flux continuu

200 de metri, 
vagonete tieo- 

Cărbunele pără- 
astfel locurile 

adus la

Cablul puternic de 
otel aleargă cu o vi
teză hmefitoare mis- 
tuindu-se cu unul din 
capete în bezna din 
întunericul pufului, 
iar cu celălalt sfrede
lind parcă înălțimile. 
La capetele lui stau 
agățate coliviile cu e- 
taj. Purtate de mașini 
puternice, coliviile a- 
duc in 30 de secunde, 

, de la o adîncime de 
I peste 

patru 
dată.
sește
natale fiind 
ziuă. Ajunse la supra
față, Vagonetele pline 
sînt împinse din coli
vii de „berbecii" cu 
capete de metal și în 
focul for sînt intro
duse altele goale. Cu 
aceasta, cărbunele ex
tras din adîncurile 
minei Vulcan intră în 
fluxul de la separație. 
Iată-le în circuitul 
culbutorului. O puter
nică ftînă pneumatica 
le oprește din aler
gătură. In ajutorul pri
melor vin alte și alte 

(Vagonete dar nici o-

pintirea for colectivă 
nu poate să le scoată 
din încleștarea frîhei. 
Dar iată că intervine 
utecistul Irimuș Virgil, 
O mișcare abia per
ceptibilă de manetă 
și vagonetele . scapă 
din Încleștarea de 
fier. Cu o pricepere 
și siguranță ce dove
desc multă experien
ță, Irimuș le dezleagă,' da să nu fie supraso- 
pregătindu-le să intre 
în culbutor. Operația 
aceasta se idee cu 
1 100—1 350 de vago
nete pe șut. Culbuto- 
rul, aidoma unui 
scrînciob, se întoarce 
repede golind vago
netele. Șelul de cul
butor, Munteanu Io
sif, manevrează frîna 
și culbulorul cu o pre
cizie demr.ă de invi
diat. Aici o întîrziere 
de o fracțiune de se
cundă sau o clipă de 
neatenfie poate să 
producă accidente gra
ve. Dar simțul de răs
pundere cu care mun
cește Munteanu Iosit 
a făcui ca de mai 
bine de 6 ani, pe 
schimbul lui, să nu fie 
nici un accident.

dîti

con-
ex-

sec- 
pla- 
trei- 
Sec- 

de
deosebite :

lizării planului va trebui să ne 
preocupe mai mult.

Răsturnat in siloz, 
cărbunele intră pe 
masa de dozare. Tre
buie doar, să ajungă 
in mod uniform la 
ciurul cu came. Stăpî- 
nă pe utilajele de aici 
este Birsan 
La comenzile ei utila
jele pornesc 
opresc docile. Tot ea 
supraveghează ca ban-

producție la zi este depășit cu pes
te 9100 tone cărbune. Din 4 
toare productive, două sînt cu 
nul realizat și depășit, iar al 
lea își redresează activitatea, 
torul de investiții se prezintă, 
asemenea, cu succese
O depășire a planului fizic la zi cu 
700 ml, iar a planului valoric cu 
3 000 000 lei. Țin să relev, totodată, 
faptul că mina noastră lucrează în
că de pe acum la nivelul indicato
rilor de plan prevăzuți -pentru 1966 
atît la producție cit și la producti
vitatea muncii.

Acestea ne sînt realizările. In pri
vința minusurilor vreau să mențio
nez neritmicitatea producției. In 
anul ce-1 încheiem, mina noastră nu 
a reușit să satisfacă acest dezide
rat : 
lună 
ni lor 
a fi 
revin

’ — Dar 
frînă ce 
realizarea 
de plan ?

— Voi enumera pe cei. principali: 
în primul rînd,. emanațiile de metan 
din 
țiri 
tiv 
lui 
același 
sarcinilor de plan de către sectorul 
II. In al doilea rînd, exploatarea 
noastră a ‘ făcut în acest an trece
rea de la un orizont de transport 
la altul, cu o sută de metri mai 
jos. Aceasta a necesitat un mare 
volum de lucrări auxiliare. Greutăți 
am întîmpinat și în ce privește 
rămbleierea abatajelor; morile vechi 
n-au mai putut satisface cerințele. 
Alt factor-frînă a fost lipsa de 
efectiv, mai ales de muncitori pen
tru sectoarele auxiliare. Consecința 
acestui neajuns s-a concretizat în 
deficiențele ce s-au semnalat în a- 

, provizionarea sectoarelor productive 
. cu.

rea 
lor.

care au fost factorii 
v-au-împiedecat în 
ritmică a sarcinilor

sectorul I și' din strafele sub- 
ale sectorului II, din care mo- 
s-a interzis folosirea materialu- 
exploziv. Aceasta constituie în 

timp și cauza nerealizării

materiale și vagonete, culbuta- 
producției, curățirea vâgonete-

Valeria.

sau se

licitată. La un moment 
dat cărbunele ajunge 
la răscruce de dru
muri. Cel de 0—80 o 
pornește pe o bandă, 
iar cel Intre 80—300, 
zis bulgări, pe alta. 
Din aceasta din urmă 
se alege mixtele și 
piatra. Alegătoare e- 
xigentă la șist e tova
rășa Omota Maria, iar 
la mixte Bredan Vetuș 
și Brezniceanu Flori- 
ca. De activitatea lor 
șl a celorlalte munci
toare de. aici depinde 
in bună parte calita
tea cărbunilor bulgări 
ce merg direct la 
C.F.R.

D. C.

(Continuare in pag. 3-a)

îndeplinirea ritmică, lună de 
și decadă de decadă.. a sarci- 
de plan. Or, in viitor, pentru 
la înălțimea sarcinilor ce ne 
din cincinal, ritmicitatea rea-

— Acestea fiind' cauzele ce 
v-au îngreunat activitatea, ce 
măsuri ați întreprins pentru a 
le înlătura, pentru a asigura 
condiții tehnico-organizatorice 
optime îndeplinirii ritmice a 
planului în anul următor ?

— Ne-a preocupat, în primul rînd, 
asigurarea liniei de front necesare

(Continuare in pag. 3-a)

ACTUALITATEA

• Teatrul de stat din Petro
șani întreprinde un turneu 
prin Valea Jiului pentru a 
prezenta comedia în patru acte 
„Cfnd vine barza" de scriito
rul francez Andre Roussin. 
Spectacolul va fi prezentat azi, 
la ora 20 și mîine la aceeași 
Oră publicului din Lupeni, în 
sala palatului cultural.

• Mîine Ia ora 17,30, în sala 
clubului sindicatelor din Petri
la va fi expusă — de către 
profesorul universitar Mihai 
Novicov din București — con
ferința „Umanismul epocii noas
tre". Conferința va fi expusă 
și duminică, Ia ora 11, în sala 
palatului cultural din Lupeni.

• Comitetul orășenesc pentru 
cultură și artă, în colaborare 
cu Societatea de științe mate
matice din Petroșani, au pro
gramat pentru sîmbătă, ora 18, 
în sala Institutului de mine un 
simpozion pe tema „Contribu
ția școlii matematice româ
nești la progresul științelor 
matematice mondiale". In ca
drul simpozionului vor vorbi 
prof. univ. dr. Dobrescu Eu
gen, lector universitar, Măr- 
cuțiu Irina și prof. Todea Ma
ria. După simpozion va fi pre
zentat un film științific și ar
tistic și va urma o seară de 
dans.

Invitație la schi.

DESCHIDEREA

SEZONULUI

DE SCHI
Duminică, 19 decembrie, Asociația 

sportivă Parîngul Petroșani, organi
zează un concurs de selecționare la 
schi a juniorilor de la 14 ani în sus, 
pe pîrtia de la cabana Rusu.

La acest concurs de selecționare 
— care marchează deschiderea se
zonului de schi — sînt invitați să 
participe copiii din Petroșani, Pe
trila, Lonea, Concursul începe la 
ora 11.
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proiecte. 
СІ și de 
dascălii 

din timp 
ar dori 
venit ei

pentru 
petrea- 
cît mai

de or-

carnaval care 
timp, 

plenul pentru 
de iarnă ? Ac- 
mai de care 

Spicuim cîteva :

BUCURIILE 
VACANTEI
Stratul ușor și pufos de zăpadă 

t« îmbie la meditație. Cît de repe
de a trecut timpull Parcă mal ieri 
a început anul școlar I Si acum... 
acum iată-ne aproape la capătul pri
mului trimestru. Au mai rămas doar 
cîteva zile. Se apropie bilanțul pri
mei etape a anului școlar. Pentru 
unii e motiv de bucurie și mîndrle, 
pentru alții... Dar ce să ne gîndim 
tocmai acum la rău cind ne așteap
tă zile plăcute, de odihnă Și con
fort. Peste cîteva zile sosește 
canța de iarnă, 
surprizele ei. E 
fac planuri, se 
Si nu numai de 
c’ătre cel mari, 
lor. Aceștia și-au consultat 
elevii asupra felului cum 
să-și petreacă vacanța, au 
înșiși cu propuneri. Chiar în ziua 
cînd aceste rîndurl au văzut lumi
na tiparului, la Secția de învăță- 
mînt, directorii școlilor, adunați în
tr-o ședință de cîteva ore, au dez
bătut și definitivat planurile 
vacanță, pentru ca elevii să 
că acest „concediu" în mod 
plăcut și util.

Punctul forte al planului 
ganizare ,a vacanței de iarnă a ele
vilor îl vor constitui, desigur, întîl- 
nirea cu Moș Gerflă șl tradiționalele 
catnavaluri școlare. De aceea, să nu 
uităm costumația de 
trebuie pregătită din

Ce mai cuprinde 
organizarea vacanței 
țiuni multe și care 
mai interesante, 
Simpozioane literare, seri de basm, 
audiții muzicale, programe artisti
ce susținute de elevi pentru elevi, 
diferite concursuri „Cine știe cîști- 
gă", „Cel mai bun recitator", „Cel 
mai bun solist" eter Nu vot lipsi 
nici excursiile și vizitele la între
prinderi și instituții și bine înțeles, 
jocurile sportive de sezon : schi, 
patinaj, săniuță și drumeții spre 
munți. Ce mai I Fiecare va fi mul
țumit. Doar să aibă timp. Pentru 
că, așa cum spuneam la început, 
vacanta e un prilej de bucurie nu
mai pentru cei harnici. Cei care 
timp de un trimestru nu au făcut 
altceva decît să viseze la zilele 
frumoase ale vacanței de iarnă, ne 
e teamă că nu se vor prea bucura 
de ea. Nu de alta dar trebuie să 
recupereze ceea ce au pierdut în
tr-un trimestru. Să sperăm însă că 
din aceștia sînt cît mai puțini.

G. GOTOSPAN

Să educăm la copii 
spiritul de economie

Educarea copiilor în 
spiritul economiei are 
o însemnătate deose
bită. De aceea ea tre
buie privită ca o par
te integrantă a pro
cesului de instruire a 
tinerei generații. Se 
Înțelege de la sine că 
în acest scop trebuie 
dusă o muncă intensă 
de lămurire, la nive
lul înțelegerii lor.

Copiii de astăzi, vor 
crește, vor avea un 
cămin, un buget fami
liar. Acest buget îl 
vor putea cumpăni ju
dicios numai dacă îi 
vom pregăti de mici. 
Spiritul economiei tre
buie format din copi
lărie, încă de pe băn

cile școlii. Imprimarea 
acestui spirit de eco
nomie prin antrenarea 
directă în acțiunea de 
realizare a unor eco
nomii, dă rezultate fru
moase, copiii devenind 
prieteni nedespărțiți ai 
libretului de economii 
C.E.C. Din punct de 
vedere educativ, esen
țialul este atlt înde
plinirea dorinței, cit 
și formarea deprinde
rii de a gospodări 
chibzuit banii. Munca 
desfășurată în rîndu- 
rile elevilor este pro 
pice pentru aceasta. 
In cadrul orelor de 
matematică se dau șl 
se rezolvă de către 
cadrele didactice pro-

Cărți pentru copii

POVESTIRI VECHI $1 NOI de Ion Pas

„Familia Chit-

In acest volum scriitorul Ion Pas 
grupează scrieri apărute și în alte 
ediții, cunoscute copiilor („Draga 
noastră păsărică",
Ghiț" etc.) precum și altele noi.

Tematica variată și actuală a vo
lumului dezbat* probleme sttîns 
legate de formarea bunelor deprin-

ЛгЯР .Я .■. Лж f *

Liceul din Petroșani, clasa а ХІ-а C. In prim plan patru din elevii fruntași la învățătură al clasei: 
Cincă Ștefan, Vlad Gheorghe, Geese Magda și Vlad Ioana. Notele lor: 8, 9 șl 10.

Cum încheiem
primul trimestru 
al anului școlar ?

Geometria arhitectonică a Petrilel 
Iși schimbă mereu înfățișarea. Ală
turi de blocurile zvelte care adăpos
tesc sute de familii, in toamna a- 
ceștui an ș-a ridicat pentru fiii mi
nerilor o școală nouă, 
să. Aici și-au dat

Spatioa- 
Intllnire 

in 15 septembrie a. c. peste 20 de 
cadre didactice cu 750 elevi și, Îm
preună, uu pornit pe drumul unui 
nou an școlar, din care au parcurs 
deja o treime.

Pentru a cunoaște mai bine acti
vitatea depusă de elevii și cadrele, 
didactice de la Școala generală nr 
5 Petrila. pină acum, cu cinei zile 
înaintea Încheierii primului trimes 
tru al ahului școlar, am adresat cî
teva Întrebări tovarășului iX'icules- 
cu Vasi/e, directorul școlii, la 
ne-a răspuns cil amabilitate.

care

mă 
SUc-

Dacă ați luat din timp 
suri pentru încheierea cu 
ces a primului trimestru și ca
re au fost acestea t

— Da, încă de la începutul anu
lui școlar am pornit hotărîți să 

bleme în legătură cu 
economiile, se calcu
lează dobînzi referi
toare la depuneri, e- 
levll fiind ajutați să 
înțeleagă posibilitățile 
de sporire a econo
miilor, ceea ce a atras 
după sine în orașul 
Petrila un număr ma
re de depunători din 
rîndul celor mici. Spo
rirea numărului de co
pil depunători, consti
tuie O dovadă eviden
tă că scopul urmărit 
poate fi atins atunci 
cind se folosesc me
todele cele mai indi
cate.

ANTAL ILEANA
Agenția C.B.G. Petrila 

dedori și a caracterului la copiii 
primă vfrstă școlară.

Povestirile „Locul cu oameni 
sludiți", „In țara piticilor", „Intil- 
nirea cu Elvlruța", vor înlesni co
piilor cunoașterea vieții oamenilor 
din trecut și de azi.

ȘCOALA TINARA, 
CADRE TINERE
ACTIVITATE BUNĂ
obținem rezultate frumoase, pe mă
sura posibilităților cadrelor noas
tre. Munca a început bine cu in
tensificări pe parcursul ei.

Avînd în vedere faptul că lucră
rile de control reflectă în modul 
cel mal elocvent munca individuală 
a fiecărui elev, le-am acordat o a- 
tenție deosebită. înaintea începerii 
lor, fiecare profesor și-a întocmit 
un plan de recapitulare a materiei, 
care a fost respectat cu strictețe. 
In felul acesta și rezultatele obți
nute la lucrările de control au fost 
bune. De asemenea, în atenția noas
tră, a conducerii școlii și a cadre
lor didactice, a stat în permanentă 
colaborarea între școală șl familie. 
La unele materii ca matematică și 
limba română s-au ținut ore de me
ditații și consultații, in cadrul căro
ra elevii și-au pus la punct unele 
cunoștințe pe care nu le-au Înțeles 
la orele de curs sau erau mai greu 
de însușit. A fost urmărită cu regu
laritate frecvența elevilor la cursuri 
pentru a nu rămîne in urmă cu ma
teria, s-au adus la cunoștința părin
ților unele abateri ale 
s-au luat măsuri pentru 
deficiențelor.

ICum 1 
perioadă

copiilor si 
înlăturarea

în aceastăau muncit
i cadrele didactice î

— Bine. Dacă școala noastră este 
foarte tînără și colectivul nostru 
didactic este tînăr, îl caracterizea
ză entuziasmul, voința, puterea de 
muncă. Fiecare învățător șt profe
sor s-a străduit să folosească în

Tatăl „vitreg" și-a revizuit atitudinea
5 003 din

a apărut articolul
In „Steagul roșu" nr.

19 noiembrie
„Copilul bun al unui tată „vitreg' 
în care era dezbătută o problemă 
importantă de etică morală și răs
pundere socială. Articoltil critica 
atitudinea unui tată, pe nume Oțe- 
lea Miron, care a cerut organelor 
procuraturii internarea fiului său 
într-un institut de reeducare. Ce
rerea de internare era motivată de 
faptul că copilul, Aurel, manifesta 
tendința de a fura. Luînd în consi
derare cererea tatălui, organele pro
curaturii au întreprins cercetările 
necesare. Anchetele au scos In evi
dență netemeinicia acuzațiilor aduse 
de tată fiului său. Cu această oca
zie s-a constatat șl adevărata cau
ză a cererii de internare șl anume: 
în dorința de a-și apăra liniștea con
jugală, tatăl a căutat să scape de 
propriul copil, care în ultimul timp 
mtd alea, nu a fost agreat de so
ți*

care, în mare parte, 
școală domnește un 
de înțelegere și res- 
iar elevii învață cu

predare și seminarizare mijloace 
moderne, prin care să țină trează 
atenția elevilor, să le imprime dra
gostea și interesul pentru învăță
tură, lucru pe 
l-au reușit. In 
climat prielnic 
pect reciproc, 
sîrguință. Dintre cadrele noastre di
dactice care au depus o muncă mai 
susținută, mai plină de răspundere, 
în acest prim trimestru al anului 
școlar, aș remarcă pe Cernea Vic
toria, David , Nicolae, Pîinișoară 
Ana, Gherolu Tltu, fără a nesocoti 
cîtnși de puțin activitatea celorlal
te

î

cadre.

î
Aveți o privire de ansamblu 

asupra rezultatelor cu care veți 
încheia acest trimestru ?

— In linii mari da. ConsUltînd 
cataloagele, după ce au fost trecu
te și notele de la teze, am consta
tat cu plăcere că rezultatele sînt, 
în general, îmbucurătoare.

Desigur că mai sînt și elevi care 
au înregistrat note sub limită. Cu 
ei se duce o muncă intensă, se 
caută, pe cît e posibil, să-și îmbu
nătățească situația, fără însă a re
duce exigența.

Sper că în ședința consiliului pe
dagogic în care vom discuta situa
ția definitivă a primului trimestru 
să consemnăm numai lucruri bune-

Interviu luat de 
D. GHEONEA

Pe marginea articolului publicat, 
la redacție au sosit mai multe scri
sori din partea cititorilor în care 
aceștia iși exprimă dezaprobarea fa
ță de atitudinea funcționarului Oțe- 
lea. O parte din aceste scrisori 
fost publicate în ziarul nostru.

au 
La

PĂRINȚI și COPII
redacție s-au primit și două răspun 
suri la articolul publicat.

In răspunsul trimis redacției de 
către organizația de partid din care 
face parte Oțelea Miron se arată 
că, biroul acestei organizații a ana
lizat problemele ridicate în articol 
și a stat imediat de vorbă cu tatăl 
copilului. Ga urmare, Oțelea Miron 
șl-a retras cererea făcută la procu
ratură, și-a revizuit atitudinea față 
de copil, iar în prezent situație fa
miliară e bună.

SERALIȘTII 
ÎN ETAPA

EFORTULUI
MAXIM

*

fi

binemeritată, sera- 
acum intră în etapa 
scrise semestriale, 

etapă cere din par*

fost elevii

In timp ce la cursurile de 
zi, primul trimestru al anului 
școlar se apropie de sfîrșit, 
iar elevii se gîndesc de pe a- 
cum la bucuriile vacantei șl 
la odihna 
liștii abia 
lucrărilor

Această 
tea lor un efort maxim, deoa
rece trebuie Să revizuiască te
me și capitole întregi, să le 
sintetizeze și să le aprofunde
ze, lucru ce nu este posibil 
fără o planificare Judicioasă 
a timpului liber.

La liceul seral din Petroșani 
lucrările scrise au șl început 
de cîteva zile. Primii care „au 
spart gheata" au 
dintr-a Xl-a.

Lucrarea scrisă 
română le-a dat 
unora să dezvolte tema natu- ' 
rit oglindită în poezia lui Ba- 
covia și Topîrceanu și, în a- 
celașl timp, să scoată în re-’ 
lief notele particulare ce ca
racterizează creația fiecăruia 
dintre cei doi poeți: optimis
mul viguros la Topîrceanu, at
mosfera sumbră la Bacovia. 
Altora le-a trebuit să se con
centreze asupra temei condam
nării războiului imperialist în 
proza lui Rebreanu și Camil 
Petrescu.

Marea lor majoritate au fă
cut lucrări bune, dovedind că 
s-eu pregătit cu seriozitate, 
lecție de lecție, iar în timpul 
liber au citit operele literare 
prevăzute de programă. Prin
tre cei care au realizat lucrări 
interesante și bine gîndite se 
află elevii: Todor Nicolae, 
Gligor Cornel și Lupoian Ma
ria din clasa a XI-а A, Negruț 
Maria și Golumbeanu Dumitru 
din clasa а ХІ-а B.

In zilele care urmează alte 
clase vor da lucrări scrise la 
matematică, fizică, chimie etc.

A început, așadar, etapa unei 
munci încordate în care fieca-y, 
re elev seralist se străduiește' 
să obțină rezultate cît mai bu
ne în pregătirea de cultură 
generală.

Frecvența la cursuri, pregă
tirea temeinică a lecțiilor și 
pasiunea cu care se dăruie 
studiului majoritatea covîrși- 
toare a seral iștilor ne îndrep
tățesc să vorbim cu anticipație 
de încheierea cu succes a pri
mului semestru la liceul seral 
din Petroșani.

Se cade să mai amintim aici 
atenția și tactul pedagogic cu 
care cel mal buni profesori ai 
școlii — Todea Maria, Muș- 
teanu Pompiliu și Dărăbanț 
Ion — se apropie de elevi, în- 
lesnindu-le însușirea lecției 
chiar din clasă.

N. CHE&CIU

V '
■ '<

la literatura
posibilltate-țL

Procuratura orașului Petroșani, ne 
înștiințează în răspunsul său că in
tr-adevăr Oțelea Miron și-a retrag, 
cererea de la procuratură pentf л 
internarea fiului său într-un institut 
de reeducare. Totodată ni S-a trimis 
în copie cererea acestuia din care 
spicuim: „...îmi retrag reclamațiade
pusă și cer anularea măsurilor pro
puse față de minor întrucît s-au 
luat măsurile necesare de către 
subsemnatul, pentru ca minorul să 
intre într-o situație familiară nor
mală și să devină un cetățean de 
nădejde pentru societate".

Cele relatate în răspunsurile pri
mite, au fost confirmate încăodată 
de către Oțelea Miron care zilele 
acestea ne-a vizitat la redacție.

Din discuția avută a reieșit dorin
ța și hotărîrea lui de a schimba In 
bine situația familiară a fiului său, 
de a-și revizui atitudinea față - fia 
acesta.



3

a viitoarelor înfăptuiri, ritmicitatea
ț (Urmare din pag. l-a)

pentru acoperirea producției pre
văzute .de la 1 ianuarie 1966, Аш 
reușit acest lucru prin îndeplinirea 
atit a planului la lucrările de des
chideri cit și a celui de pregătiri, 
care este depășit cu 500 ml. Tot 
pe această cale am ajuns să ne 
asigurăm și abataje de rezervă, ne- 
ceșare acoperirii celor câre intră 
în rambleu. O altă măsură căreia 
i-am acordat toată atenția a fost 
crearea unui stoc de material lemnos 
în subteran de peste 400 mc. In 
depozitul de lemn al minei avem 
un stoc care satisface necesitățile 
minei pe 3 luni. S-a făcut, de ase
menea, c revizie generală a insta- 

, lațiilor principale de transport Bri- 
•• - găzile de mineri au fost dotate cu 

лйеИе și utilaje pe măsura posibili
tăților exploatării. In scopul îm
bunătățirii aerajului s-au montat noi 
stații de ventilatoare de mare ca

N O T E
O excepție nedorită la Lupeni

In orice orășel din fără străbătut 
de liniile G.P.R. există undeva lin
gă gară o stafie de autobuz, spre 
mulțumirea și satisfacția călători
lor. Dacă vrea omul sd ajungă mai 
repede, și e firesc să vrea, se urcă 
In autobuz și coboară în stația în care 
dorește. Numai Lupeniul este lip
sit de acest avantaj de un timp în
coace. E drept că în gara Lupeni 
se află, la sosirea trenurilor, auto
buzul cu destinafia Uîmpu iui Neag 
Dar lupenenli nu pot călători cu 
acest autobuz iilndcă nu oprești 
decit tocmai în capătul dinspre 
Bărbăteni al cartierului Viscoza și 
taxatoarea își face datoria vînzînd 
bilete pentru distanță lungă, con
form tarifului. Majoritatea Că
lătorilor — între care sînt 
multi elevi, studențl sau funcționari 
țe văd nevolți, fie ploaie, fie ger, 

\ію meargă pe jos pînă acasă sau

De la un an la altul
La unitatea alimentară nr. 26 din 

Petrila deservirea cumpărătorilor 
este ireproșabilă, mărfurile sînt a- 
ranjate frumos în vitrine, aprovi
zionarea se face ritmic. Un singur 
lucru produce nemulțumiri atît cum
părătorilor cit și vînzătorilor — as
pectul jalnic al pereților și petele 
negre de pe tavan, care dau im
presia cd te-ai afla nu intr-un ma
gazin, ci într-o magazie părăsită 
Nimeni nu-i poate reproșa respon
sabilului magazinului — Poclitaru 
Vașile — că nu se preocupă de re- 
’.glvareh acestei probleme. Dimpo
trivă, el a adus acest fapt la 
'‘I

pacitate in cadrul sectorului I, care 
elimină acumulările de metan. La 
sectorul П s-au reprofilat galeriile 
de cap în vederea asigurării unui 
aeraj optim.

In privința rambleului, de la 1 ia
nuarie va intra în funcțiune o nouă 
stație modernă de rambleu care va 
satisface integral cerințele minei. 
Efectivul exploatării a fost, de 
asemenea, completat atît cu mun
citori cit și cu cadre tehnice. Iată 
măsurile principale ce le-am înfăp
tuit în vederea asigurării ritmicită
ții producției în anul care vine.

Ca ajutor din partea C.C.V.J. aș 
insista asupra unul singur lucru: 
să fim aprovizionați cu materiale $i 
utilaje conform planului de aprovi
zionare întocmit pe anul 1066.

Colectivul minei Petrila pășește 
pragul anului 1966, primul an ăl 
cincinalului, cu hot&rtrea de a în
deplini ritmic sarcinile ce-I revin.

în centrul Lupeniului, unde se află 
cea mai apropiată stație a autobu
zelor locale.

In mod cu totul nejustificat con
ducerea unității I.G.O. din localita
te a suspendat cursa care a circu
lat un timp între gară și cartie
rele de blocuri ale Lupeniului. De 
ce nu Se ține și aici, ca în alte lo
calități din țară, cont de cerințele 
oamenilor pentru transportul căro
ra sînt destinate autobuzele ?

Ar fi căzui, tovarăși din Condu
cerea I.C.O. Lupeni. să introduceți 
din nou curse pe traseul gară- 
blocuri în LUpeni. Acest lucru îl cer 
nu numai considerentele de ordin 
urbanistic, ci și oamenii, călătorii 
care Sînt nevoiți să apeleze la că
ruțe cu cai, ca în urmă cu zeci de 
ani, pentru transportul bagajelor 
în oraș.

V. STRĂUȚ

cunoștința conducerii O.C.L. Ali
mentara de mai multe ori, cetind 
să fie luate măsuri pentru zugră
virea interiorului unității. Dar, de 
la un an la altul, măsuri nu s-au 
luat. Au trecut patru ani de cînd 
s-a zugrăvit acolo ultima oară. Ce
tățenii din Petrila se întreabă în 
prezent, dornici sd facă cumpără
turi într-o unitate cu un aspect es
tetic plăcut. oare și anul 1965 va 
trece fără să fie luate măsuri pen
tru zugrăvirea unității ?

PETRU GĂINA 
corespondent

Separația — 
via cărbunelui 
vulcănean

(Urmare din pag. î-a)

Operațiile se succed una după 
alta. Cărbunele aleargă pe banda 
de însilozate, de care răspunde 
muncitoarea Maclnga Măria, pînă 
în siloz. Și aici popasul său e de 
scurtd durată. Ferenczi Ștefan ve
ghează în permanență ca toată pro
ducția să fie încărcată.

Punctul terminus al fluxului de 
ia separație este expediția, unde 
comandant este Bereș losif. Bine
înțeles că înainte de a primi viza 
de plecare, cărbunele mai trece 
prin probele de calitate pe care le 
cere tovarășa Plic Eleonora.

Desfășurarea normală a procesu
lui de producție în separație este 
asigurată de echipa de întreținere 
condusâ de Mîrza Horia din care 
fac parte lăcătușul Niculescu Emi- 
lian și sudorul Coc Alexandru. 
Dacă în ori cate parte a separației 
și la orice oră, se întimplă vfeo 
defecțiune, la cîteva minute de ia 
semnalul S.O.S., echipa de între
ținere este prezentă și avaria e în
lăturată. Lucrările mai importante 
sînt efectuate în zilele de repaus. 
O asemenea lucrare s-a executat 
în ziua de 5 decembrie. Vechiul 
ciut cu ochiuri nu putea asigura 
debitul de cărbune necesar pentru 
alocația salariaților minei. Atunci 
Mîrza Horia, șeful echipei de în
treținere a venit cu propunerea ea 
ciurul cu ochiuri să fie înlocuit cu 
altul cp bare rotunde. Propunerea 
a fost acceptată și întreaga echipă 
a răspuns prezent la chemare. Di
mineața la ora cinci a început 
munca. Orele zburau de parcă erau 
alungate de viscol dar nici unui 
din membrii echipei nu și-a per
mis nici o clipă de răgaz. Insera
rea se lăsase de mult Cînd lucra
rea a lost terminată. A doua zi, 
producția putea începe din plin.

Echipa de întreținete are la da
tivul el multe aseflwnea tucrăti. 
Sub îndrumarea inginerului Dicu 
loan, echipa a introdus o turbină 
în locul cuplungurilot de la ben- 
tile de transport. Prin aceasta se 
evitd arderea motoarelor, se pro
tejează aparatajui electric.

In separație lucrează doar un 
mănunchi mic de oameni. Cu toate 
cd Iarna incearcd sd le pună bețe-n 
roate cei de la separație, via căr
bunelui vulcănean își fac pe de
plin datoria.

PROGRAM DE RADIO
18 decembrie

PROGRAMUL 1: 5,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,06 Muzică populară; 5,40 
Piese pentru fanfară; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport,- 6,10 Menuet de 
Becker, 6,22 Jocuri populare; 6,30 
Anunțuri și muzică; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Un cîntec și o chita
ră; 7,30 Uverturi la operete; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 Melodii 
populare; 8,30 La microfon melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului; 
Influența factorilor meteorologici a- 
supra bolilor; 9,35 Fragmente din 
opere; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
10,05 Estrada melodiilor; 10,30 Ro
za vînturilor; 11,25 Interpret ai mu
zicii populare; 11,50 Piese pentru 
fanfară; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,45 REVISTA REVISTELOR ECO
NOMICE; 13,00 Selecțiuni din ope
rete; 13,15 Lucrări corale; 13,30 Mu
zică ușoară; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Din folclorul muzical al 
popoarelor; 15,00 Muzică de, estradă; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport; 16,20 
Arii lirice din operete; 16,30 Emi
siune muzicală de la Moscova; 17,00 
Lieduri; 17,15 RADIOSIMPOZION; 
17,35 Muzică ușoară; 18,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 18,03 ÎN JURUL GLOBU 
LUI; 18,13 Recunoașteți aria?; 18,30

AWUNT
In ansa recentei hotărîri a Ministerului Comerțului Interior 

da a se extinde sistemul do violare cu plata în rate a unor pro
duse în „Lnna cadourilor", O.C.L. Produse Industriale Petroșani a 
pus in ѵішам, pentru toată luna decembrie a.c„ următoarele cate
gorii de mărfuri:

* CONFECȚII DIN ȚESĂTURI DE BUMBAC, LÎNĂ ȘI MA- 
TASE, PRINTRE CARE: COSTUME BĂRBĂTEȘTI, ТА- 
IOARE ȘI ROCHII, PAR DESIE, PALTOANE PENTRU 
BĂRBAȚI ȘI FEMEI DIN ȚESĂTURI DE CALITATE SU
PERIOARĂ, DIN PRODUCȚIA INTERNĂ ȘI DIN IMPORT.

♦ CONFECȚII PENTRU COPII DIN CATIFEA ȘI DIN AL
TE ȚESĂTURI.

CUMPĂRĂTORII VOR ACHITA LA ÎNCHEIEREA CONTRAC
TULUI 25 la SUTĂ DIN VALOAREA MĂRFII, IAR DIFERENȚĂ O 
VOR PLĂTI în 6 RATE.

De asemenea, salariații din toate categoriile șl membrii coope
rativelor meșteșugărești vor putea cumpăra, în rate, din toate ma
gazinele metalo-chimice ale O.C.L. Produse industriale Petroșani, In 
cursul lunii decembrie, următoarele mărîuri :

4 MAGNETOFOANE DE TOATE TIPURILE, PRECUM ȘI 
BENZI ÎN VALOARE DE MINIMUM 200 LEI, CU UN 
ACONTO DE 20 LA SUTĂ ȘI CU PLATA RESTULUI SU
MEI IN MAXIMUM 12 RATE.

ф PICKUPURI „ZIPHONA", PRECUM ȘI DISCURI ÎN VA
LOARE DE MINIMUM 200 LEI (LA ALEGERE) CU UN 
ACONTO DE 25 LA SUTĂ ȘI CU PLATA ÎN 4 RATE.

ф MAȘINI DE GĂTIT COMBINATE EMAILATĂ, CU UN 
ACONTO DE 25 LA SUTA ȘI CU PLATA ÎN 6 RATE.

4 MAȘINI DE GĂTIT COMBINATE NEGRE, CU 30 LA SU
TĂ ACONTO ȘI CU PLATA ÎN 3 RATE.

4 CĂRUCIOARE „LANDOU" ȘI „SPORT", CU PREȚ DE 
VÎNZARE LA PESTE 500 LEI CU 20 LA SUTĂ ACON
TO ȘI CU PLATA ÎN 6 RATE.

Vizitați magazinele O.C.L Produse industriale care oferă un bo
gat sortiment din mărfurile specificate asupra cărora s-a extins sis
temul de Vînzare cu plata în rate in „Luna cadourilor".

AUTOBAZA I. R. T. A. 
PETROȘANI 

Angajează muncitori 
necalificați, pentru calificare 

prin curs de calificare de scurtă durată 
în meseria de mecanici auto 

Condițiile sînt următoarele: 
CANDIDAȚI I 

я— Sa He absolvenți a 7*8 clase 
>— Să aibă stagiul militar satisfăcut 
— Vîrsta pînă la 36 ani 
Relații suplimentare se primesc la sediul 

Autobazei T.A. Petroșani, serviciul personal, str. 
Cărbunelui nr. 4

ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ, FANTEZIE; 
18,50 Serată dansată; 19,15 Sport; 
19,30 O melodie pe adresa dvs. 
20,00 RADIOGAZETA DE SEA
RĂ; 20,30 Cîntă Constantin Dră- 
ghici; 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 Romanțe și amintiri; 21,15 Astă 
seară dansăm în familie; 21,45 Ope
reta dansează; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 22,20 Dansați în ritmul pre
ferat; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIOJUR
NAL. Sport; 8,00 Opereta „Fata de 
zăpadă"; 8,30 Emisiune de muzică 
populară; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,00 Imn partidului — program de 
cîntece, 10,10 Lucrări de Frederic 
Chopin,- 10,32 Buchet de melodii 
populare; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,07 Pagini din operete; 11,30 CO
LEGI DE LICEU; 12,01 Un cîntec 
pentru tine; 12,30 Muzică populară; 
13,00 BULETIN DE ȘTIRI, 13,23 Ca
leidoscop muzical; 14,30 Melodii pe 
placul dvs.; 15,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 15,10 Din repertoriul ansam
blurilor artistice școlare, 15,30 De 
la fluier la marile ansambluri, 16,30 
DE CE ? DE UNDE ? DE CÎND î, 16,50 
O melodie și trei interpret!; 17,00 
RADIOJURNAL. Sport, 17,20 Arii 
din operete; 17,30 Folclor muzical 

din Transilvania,- 18,00 Varietăți mu
zicale; 18,30 Anunțuri, reclame și 
muzică; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
19,03 Cîntă pentru dvs. formația 
Cornel Popescu,- 19,30 Emisiune li
terară; 19,50 Cîntă orchestrele: Ale
xandru îmre, Horst Wende, Armand 
Migiani, George Hudson; 20,30 О 
interpretă a cîntecului oltenesc : Ma
ria Lătărețu, 20,45 CARNET PLAS
TIC; 21,00 RADIOJURNAL. Sport; 
21,20 Voci de azi; 21,45 Mic dicționar 
de muzică ușoară; 22,45 O nouă Cu
noștință muzicală: Jean Pierre Fall. 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI. Sport; 
23,07 Din creația mozartiană; 23,47 
Dans în miez de noapte, 0,52 BU
LETIN DE ȘTIRI; 0,55 Dans în miez 
de noapte (continuare); 1,52 Buletin 
de știri.

Cinematografe
18 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Onorabilul Stanislas — agent se
cret; REPUBLICA : Pînă la oraș ou e 
departe, PETRILA: Fata în doliu, 
I.ONEA: Intîlnire la Ischia, PARO- 
ȘENI: Comoara din vadul vechi; 
t UPENI—CULTURAL : Camera în 
formă de L; MUNCITORESC: Stri
gătul; BĂRBĂTENI: Accattone, IS- 
CRONI: Jungla tragică.
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п ц ii Proiectul de rezoluție propus 
_ de România și de alte opt țâri europene

Zborul navelor cosmice 
„Gemini-6“ și „Gemini-7"

NEW YORK 16 (Agerpres).
Trimisul special Agerpres, Nico- 

lae Ionescu, transmite: In legătu
ră cu problema înscrisă pe ordi
nea de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale O.N.U. de către de
legația română : „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate între 
statele europene, aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite", de
legația Republicii Socialiste Româ
nia a depus un proiect de rezolu
ție, ai cărui coautori sînt delega
ții Austriei, Belgiei, Bulgariei, Da
nemarcei, Finlandei, Iugoslaviei, 
Suediei și Ungariei,

Proiectul a fost difuzat în vede
rea apropiatei discutări a acestei 
probleme în Comitetul Politic.

In proiect se arată: „Adunarea 
Generală, avînd în vedere preve
derile Cartei Organizației Națiuni
lor Unite prin care statele mem
bre și-au afirmat hotărîrea de a 
trăi în pace unul cu celălalt într-un 
spirit de bună vecinătate și de a

Problema rhodesianâ
ACCRA 16 (Agerpres).
La Accra s-a anunțat oficial că 

Ghana a rupt, începînd de joi, re
lațiile diplomatice cu Marea Brita- 
nie, in legătură cu problema rho- 
desiană.

Președintele Kwame Nkrumah a 
arătat că guvernul britanic a fost 
încunoștiințat de hotărîrea guver
nului ghanez.

☆
NAIROBI 16 (Agerpres).
Guvernul Kenyei a anunțat mier

curi adoptarea unor noi măsuri res
trictive față de Rhodesia. Astfel 
au fost suspendate toate serviciile 
poștale și de telecomunicații. La 
aeroportul din Nairobi și în portul 
Mombasa au fost trimiși reprezen
tanți oficiali pentru a opri toate 
livrările directe sau indirecte din 
sau spre Rhodesia, inclusiv cele în 
tranzit. Exceptate sînt numai arti
colele cu caracter științific sau e- 
fectele personale expediate înainte 
de 2 decembrie, precum și unele 
tipărituri speciale aprobate de gu
vernul kenyan. Singura legătură 
rămasă în vigoare cu Salisbury 
menționează agenția Associated 
Press, o constituie telegramele ce 
parvin în Kenya din Rhodesia.

☆
KAMPALA 16 (Agerpres).
Uganda rămîne fidelă rezoluției 

Consiliului Ministerial al O.U.A. de 
la Addis Abeba care a cerut ță
rilor africane să rupă relațiile di

EâKS încheierea sesiunii
Consiliului ministerial al N.A.T.O.
PARIS J6 (Agerpres).
La 16 decembrie a luat sfîrșit 

la Paris, după trei zile de dezba
teri, sesiunea Consiliului ministe
rial al N.A.T.O. Sesiunea de la 
Paris nu a adoptat hotărîri impor
tante în legătură cu problemele ca
re în momentul de față îi preocupă 
pe partenerii N.A.T.O. In comuni
catul final dat publicității la în
cheierea sesiunii se relevă, printre 
altele, că membrii Consiliului mi
nisterial al blocului Atlanticului de 
nord au examinat relațiile Est-Vest. 
Comunicatul susține că „membrii 
N.A.T.O. vor continua îmbunătăți
rea relațiilor lor cu Uniunea So
vietică și cu celelalte țări ale Eu
ropei răsăritene".

Afirmînd că participanții la se
siune și-au exprimat interesul lor 
față de problema „dezarmării ge
nerale și totale", comunicatul ara
tă că miniștrii au hotărît „să se 

dezvolta între națiuni relații ami
cale în vederea consolidării păcii, 

Reamintind rezoluțiile 1 236 (XII) 
și 1 301 (XIII) care invită statele 
„să depună toate eforturile pentru 
consolidarea păcii internaționale, 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare și să ia măsuri efica
ce pentru aplicarea principiilor re
lațiilor pașnice și de bună vecină
tate".

Conștientă de răspunderea care 
incumbă astăzi tuturor țărilor, mari 
sau mici, pentru asigurarea unui 
climat de colaborare și securitate 
în lume și de aportul pe care îl 
constituie, în vederea atingerii a- 
cestui țel, existența și dezvoltarea 
unor legături bilaterale de bună 
vecinătate și înțelegere între state,

Luînd notă cu satisfacție de preo
cuparea crescîndă pentru dezvolta
rea relațiilor reciproce de coopera
re în diverse domenii între state 
europene aparținînd unof* sisteme 
social politice diferite, pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, res
pectului și avantajului reciproc.

plomatice cu Anglia, dacă aceasta 
nu va întreprinde măsuri energice 
în vederea înlăturării rebeliunii din 
Rhodesia de sud, a declarat pre
mierul ugandez, Milton Obote. T.u- 
înd cuvîntul în cadrul unei confe
rințe de presă, Obote a explicat că 
amînarea îndeplinirii de către U- 
ganda a rezoluției O.U.A. se expli
că prin faptul că ea a primit mesa
je în acest sens din partea unor 
țări prietene. El a subliniat, pe de 
altă parte, că Uganda este hotă- 
rîtă să facă totul pentru a ajuta la 
rezolvarea crizei rhodesiene. Ugan
da, a spus el, este de acord să 
participe la Lagos la confetitița 
țărilor membre ale Commonwealth- 
ului propusă de premierul Nigeriei.

☆
AMMAN 16 (Agerpres).
Ministerul de Externe al Iorda

niei a anunțat oficial miercuri că 
nu va recunoaște pașapoartele, sau 
alte documente, emise de guvernul 
minoritar alb de la Salisbury.

*
LONDRA 16 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției Reu

ter, Franța, R. F. Germană și Belgia 
au refuzat să accepte transportul 
de zahăr din Rhodesia adus de un 
vas sub pavilion panamez. Acest 
vas s-a îndreptat apoi spre Chile 
și va încerca să descarce acolo 
transportul său în valoare de a- 
proximativ 400 000 lire sterline.

continue întîlnirile periodice în ca
drul N.A.T.O. pentru examinarea 
amănunțită a aspectelor tehnice 
ale controlului armamentelor și pen
tru a studia posibilitățile unor noi 
progrese în domeniul dezarmării".

In ce privește problema germa
nă, miniștrii celor 15 state membre 
ale N.A.T.O. constată că „nu a fost 
găsită nici o soluție pînă acum a- 
cestei probleme" și reafirmă vechile 
poziții ale acestor state în ce pri
vește reunificarea Germaniei si a 
Berlinului occidental. Referindu-se 
la problema Ciprului, comunicatul 
subliniază că „Consiliul ministe
rial a confirmat sprijinul său pen
tru măsurile luate de O.N.U. și că 
„participanții la sesiune au sub
scris la apelul lansat de secretarul 
general al O.N.U. privind reluarea 
Sntr-un spirit constructiv a discu
țiilor între Grecia și Turcia",

Convinsă că otice îmbunătățire 
a relațiilor pe plan european, răs- 
punzînd intereselor statelor din a- 
ceastă regiune a lumii, exercită în 
același timp o influență pozitivă 
asupra ansamblului relațiilor state
lor și contribuie la crearea unei 
atmosfere favorabile cauzei păcii 
și securității internaționale și so
luționării marilor probleme încă 
nerezolvate :

1. Salută interesul crescînd pen
tru dezvoltarea relațiilor de bună 
vecinătate și colaborare între sta
tele europene aparținînd unor sis
teme social politice diferite, în do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific, cultura] și în alte domenii,- 
' 2. Subliniază importanța menți
nerii și extinderii contactelor între 
aceste state pentru dezvoltarea co
laborării pașnice între popoarele 
continentului european, în vederea 
întăririi pe toate căile a păcii și 
securității în Europa;

3. Cheamă guvernele statelor eu
ropene să-și intensifice eforturile 
îndreptate spre îmbunătățirea rela
țiilor reciproce în vederea creării 
unui climat de încredere favorabil 
unei abordări eficiente a probleme
lor care frînează în prezent des
tinderea în Europa și în întreaga 
lume;

4. Hotărăște să continue a acor
da atenție măsurilor și acțiunilor 
de natură să promoveze relațiile 
de bună vecinătate și de coopera
re în Europa".

In cîteva. rînduri
BONN. In cadrul unei eon- 

ferințe de presă de la Bonn, 
ministrul veșt-german al trans
porturilor, Seebohm, a făcut 
cunoscut că guvernul a adop
tat miercuri hotărîrea de a 
mări, de la 1 martie 1966, cos
tul biletelor de cale ferată cu 
6—7 la sută.

TRIPOLI. Presa libiana in
formează că primul grup de 
ofițeri de la bazele militare 
engleze, situate pe teritoriul 
Libiei, au părăsit țara împre
ună cu familiile lor, plecînd 
în Anglia. Evacuarea bazelor 
militare engleze din Libia are 
l.oc potrivit acordului interve
nit între cele două țari.

HAGA. In provincia Zeeland 
din Olanda a fost inaugurat 
cel mai mare pod din Europa. 
Podul are o lungime de peste 
5 km, o lățime de 7,60 metri 
și o deschizătură de 40 metri.

SANAA. Guvernul Republi
cii Arabe Yemen a difuzat o 
declarație, în care protestea
ză împotriva provocărilor re
petate ale autorităților engle
ze asupra teritoriului R.A.Y. 
Intr-o altă declarație a Minis
terului Afacerilor Externe al 
Yemenului se arată că la 8 de
cembrie trupele engleze au mi
traliat orașul yemenit Quata- 
ba, provocînd pagube însem
nate.

Convorbirile americano-pakistaneze
WASHINGTON 16 (Agerpres). 
La Washington s-au încheiat 

miercuri seara, convorbirile ofi
ciale de două zile dintre președin
tele Pakistanului, Ayub Khan și 
președintele S.U.A., Lindon John
son. In comunicatul comun dat pu
blicității, se arată că cei doi șefi 
de stat au discutat ultimele eveni
mente din Asia de sud-est. Pe de 
altă parte, după cum precizează co
municatul, oficialitățile americane

CAPE KENNEDY 16 (Agerpres).
După întîlnirea spațială realizată 

miercuri la ora 19,30 G.M.T., cele 
două nave cosmice „Gemini-6" și 
„Gemini-7" și-au continuat zborul 
„în formație" (una după alta pe a- 
ceeași orbită). Distanta dintre nave
— care in momentul întîlnirii era 
de 1,80 metri — Ia ora 23,20 G.M.T. 
se mărise pînă la 30 metri pentru 
ca echipajele celor două nave să 
intre în repaus pentru noapte. In 
cursul dimineții de joi navele s-au 
apropiat din nou.

Comandantul navei „Gemini-6"
— cosmonautul Walter Schirra — 
a declarat că apropierea celor două 
nave spațiale „nu constituie nici 
o problemă" și că această opera
țiune „este mai ușoară în spațiu 
decît pe sol, la bordul unui simu-

Lucrările sesiunii 
Sovietului Suprem 
al Federafiei Ruse

MOSCOVA 16 (Agerpres).
La 16 decembrie la Moscova au 

început lucrările sesiunii Sovietu
lui Suprem al Federației Ruse. La 
aceste lucrări participă L. Brejnev, 
A. Kosîghin, N. Podgornîi și alți 
conducători de partid și de stat.

La sesiune vor fi discutate planul 
de stat de dezvoltare a economiei 
naționale a republicii pe anul 1966 
și bugetul federației pe anul 1966.

ROMA. 200 000 de muncitori 
italieni din industria alimen
tară au declarat o grevă in 
sprijinul revendicărilor legate 
de încheierea unui nou con
tract de muncă, mărirea sala
riului și lărgirea drepturilor 
sindicale. Se află în grevă, de 
asemenea, 60 000 de muncitori 
constructori din Roma care cer, 
de asemenea, încheierea unui 
nou contract de muncă, mări
rea indemnizațiilor pentru șo
meri și încetarea speculei cu 
parcele de teren pentru con
strucții.

ANKARA. In Turcia sînt în
registrate în prezent tempera
turi foarte scăzute. Ninsorile 
continuă să cadă abundent. 
Potrivit relatărilor ziarului 
„Milliet" săptămîna trecută, 
cinci oameni din provincia A- 
natolia au murit din cauza fri
gului, în provincia Siirt au mu
rit patru oameni, iar în pro
vincia Brusa (sud de Istanbul) 
— unul.

BUDAPESTA. După cum a- 
nunță agenția M.T.I., la 15 
decembrie la Ministerul Co
merțului Exterior al R. P. Un
gare a fost semnat protocolul 
cu privire la prelungirea cu 
încă un an a acordului un 
garo-suedez privind schimbul 
de mărfuri și de plăți.

și-au exprimat „interesul față de 
dezvoltarea economică și socială a 
Pakistanului". In legătură cu aceas
ta, secretarul de presă al Casei 
Albe, Bill Moyers, a declarat zia
riștilor că președintele Pakistanu
lui nu a formulat nici o cerere pri
vind reluarea ajutorului economic 
și militar acordat tării sale de că
tre S.U.A., dar, a spus el, „această 
problemă va face obiectul viitoare
lor consultări dintre cele două 
țări". 

lator de zbor orbital". Na
va „Gemini-7" lansată la 4 decem
brie își va continua zborul pînă 
sîmbătă.

In telegrama adresată lui James 
Webb, președintele Johnson a fe
licitat echipajele celor două nave 
cosmice „Gemini-6" și „Gemini-7" 
precum și pe oamenii de știință 
care au concurat la realizarea în
tîlnirii spațiale. El a apreciat suc
cesul programului „Gemini" ca „un. 
pas înainte pe calea spre Lun->.

Ф
CAPE KENNEDY 16 (Agerpres).
Nava cosmică „Geminî-6" cu 

Walter Schirra și Thomas Stafford 
la bord și-a încheiat joi zborul a- 
merizînd la ora 15,29 (G.M.T.) în 
apele Oceanului Atlantic la Jf>30 
mile sud de Insulele Bermude. „Ge
mini-6" a zburat în spațiu peste 25 
de ore înconjurînd de 16 ori Pă- 
mîntul. In regiunea amerizării „Ge
mini-6" era așteptat de cinci nave 
printre care și portavionul „Wasp" 
cu avioane și elicoptere la bord. 
La 16,30 (G.M.T.) „Wasp" s-a apro
piat de cel doi cosmonauți care se 
aflau Ia 12 mile de portavion. 
Schirra și Stafford s-au urcat la 
bordul portavionului unde li s-a 
făcut o primire entuziastă. Cei doi 
cosmonauți au declarat că se sim' 
foarte bine.

„ Pionneer-A"
КАРЕ KENNEDY 16 (Agerpres).
Administrația națională pentru 

problemele aeronautice și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a 
anunțat că pe poligonul de Ia Cape 
Kennedy a fost lansat joi dimineața 
satelitul „Pionneer-A". Satelitul, în 
greutate de 15,750 kg, se va plasa 
pe o orbită interplanetară. Potrivit 
N.A.S.A., „Pionneer-A" va studia 
fenomenele spațiului interplanetar 
și, în special, comportarea particu
lelor atomice și subatomice. El va 
efectua cercetări asupra „vîntului 
solar" — acest intens val de gaz 
ionizat revărsat de Soare cu o vi
teză supersonică. După șase luni, 
„Pionneer-A" va ajunge la o dis- ' 
tanță de 123 milioane km de Soa- » 
și se va stabili pe o orbită circum- 
solară, cu o perioadă de revoluție 
de 130 de zile. Alte instrumente 
aflate la bordul satelitului vor în
registra date asupra spațiului cu
prins între „atmosfera solară" și 
spațiul interplanetar, cîmpurile 
magnetice ale Soarelui și vor stu
dia interacțiunea acestor cîmpuri 
magnetice cu particule cu înaltă 
energie.

CONGO
Concedieri în rîndurile 
lucrătorilor din presă 
și radiodifuziune

LEOPOLDVILLE 16 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că ac

tualul președinte al Republicii Con
go (Leopoldville), generalul Mobu
tu, a dat dispoziții înaltului comi
sar pentru problemele informațiile^, 
Jean Jacques Kanda, să opere?» 
concedieri în rîndurile lucrătorilor 
din presă și radiodifuziune. Potri
vit unui comunicat transmis mier
curi de postul de radio Leopold
ville, întreg personalul agenției 
congoleze de presă a fost conce
diat. A fost, de asemenea, desti
tuit din funcția de președinte al 
Asociației presei congoleze, Joseph 
Mbungu. Numeroși observatori îm
părtășesc părerea că această mă
sură s-ar datora faptului că în ul
tima vreme presa congoleză a pu
blicat o serie de materiale ce nu 
sînt pe placul noii administrații, 
în fruntea căreia au fost numiți, 
în special, militari din anturajul 
lui Mobutu.
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