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AU ÎNDEPLINIT planul anual

Minerii aninoseni
Zorile zilei de azi au fost salu

tate de minerii aninoseni cu ulti
mele vagonete de cărbune trimise 
la ziuă în contul planului pe anul 
1965. La sfîrșitul schimbului trei al 
zilei de 23 decembrie colectivul 
minei Aninoasa și-a îndeplinit, a- 

' Așadar, primul pe bazin, planul a- 
'** nual înainte de termen. E o veste 

îmbucurătoare, cu adevărat sărbă
torească, demnă de colectivul ex
ploatării fruntașe. Succesul are la 
bază o depășire a planului la zi de 
19 200 tone cărbune, o productivi
tate de 1,438 tone pe post, cu 20 
kgfie post mai mare decît indicele 
prevăzut. Minerii aninoseni au res
pectat, de asemenea, indicatorul 
de calitate al cărbunelui brut.

Colectivul F.F.A. 
„Viseoza" Lupeni

De la F.F.A. „Viscoza" Lupeni 
redacția noastră a primit ieri o notă 
telefonică îmbucurătoare: colecti
vul fabricii a îndeplinit în dimi
neața zilei de 23 decembrie pla- 

ț nul anual la producția de fire de 
mătase (la producția de sulfură de 
carbon întreprinderea îsi realizase 
planul anual din 10 decembrie 
a. c.j. Sarcinile de plan la zi au 
fost depășite cu 37,5 tone fire de 
mătase. De asemenea, filatorii din 
Lupeni au depășit indicatorul de 
productivitate cu 1,3 la sută iar la 
prețul de cost au realizat pe 11 
luni 303 000 lei economie.

Printre muncitorii evidențiați lu
nă de lună la A.R.E. Vulcan se nu
mără și tînărul din fotografie; bo
binatorul Nevesz Ladislau din sec
ția bobinaj greu.

ACTUALITATEA
ф In sala mare a E. M. Lo 

nea este programat pentru mii- 
ne, ora 18, un simpozion teh
nic pe tema „Metode avan
tajoase de exploatare a căr
bunelui".

ф Mîine se vor deschide 
Orășelele copiilor în Iocalltă- 

/ Iile Petroșani, Lupeni, Petrila 
. L și Vulcan.
-L—________________

Brigada con
dusă de minerul 
Burdea Nicolae 
din sectorul 1 al 
minei Lonea se 
afirmă printr-o 
însemnată depă
șire a satcinilot 
de plan.

IN CLIȘEU : 
Schimbul condus 
de minerul Bu
da Iosif, înainte 
de a coborî în 
subteran.

Procesul de învâțămînt — la nivelul sarcinilor
Comitetul sindicatului de la I.M.P. 

sub conducerea comitetului de 
partid, a mobilizat cadrele didactice 
și pe ceilalți salariați ai institutului 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al învățămîntului, întărirea muncii 
educative în rîndurile studenților, 
continua perfecționare științifică a 
personalului didactic, asigurarea de 
condiții optime de învățătură și 
trai studenților.

Comitetul sindicatului a sprijinit 
rectoratul și decanatele în măsurile 
luate pentru revizuirea programe
lor de curs, îmbunătățirea sistemu
lui de predare și seminarizare, ți
nerea lucrărilor de- laborator, coor
donarea proiectelor de an și di
plomă.

Trimestrial, comitetul Sindicatului, 
în colaborare cu conducerea in-

Impresii de Іа o expoziție
Vernisajul de duminică diminea

ța de la Școala generală nr. 4 din 
Petroșani a oferit o plăcută surpri
ză iubitorilor de artă plastică. Sala 
de gimnastică, devenită ad-hoc sală 
de expoziție, găzduiește EXPOZIȚIA 
PERSONALĂ ELSA IONESCU.

Autoarea lucrărilor, absolventă a 
Scolii populare de artă din Petro
șani, promoția 1961 — clasa profe
sorului Szilveszter Victor — se gă
sește la prima confruntare de acest 
gen cu publicul din localitate. Par
ticiparea Elsei Ionescu la două ex
poziții In anul 1961 — la Deva și 
București — marchează debutul ac
tivității ei pe tărîmul creației.

Actuala expoziție reprezintă sin
teza activității Elsei Ionescu în pe
rioada 1961—1965. materializata în 
cele 70 de lucrări executate în ulei, 
acuarelă și pastel. Lucrările expuse 
lasă să se întrevadă etapele prin 
care a trecut autoarea pe drumul 
parcurs spre maturitatea artistică 
Ele reprezintă 5 ani de căutări neo 
bosite în găsirea celor mai auten
tice forme de abordare a tematicii 
găsirea celei mai adecvate tehnic 
de notație.

Sensibilitatea artistică, receptivi 
tatea la frumosul cotidian și dra
gostea pentru meleagurile natale 
au asigurat expoziției o tematică 
variată. încercări de compoziție 
portrete, peisaje și lucrări de na
tură statică împodobesc sala de ex
poziție dezlănțuind o adevărată ex
plozie de culori odihnitoare, opti
miste care după o trecere in revis
tă îl invită pe vizitator la meditare.

După o atentă cercetare a expo
natelor, observi cu satisfacție că 
lucrările notate cu o dată mai re
centă poartă amprenta unui real 
progres In ceea ce privește viziu
nea artistică. Așa de pildă, portre-

stitutului, а organizat ședințe de 
lucru cu cadrele didactice în care 
s-a analizat activitatea desfășurată 
pe linie de învățămînt și pentru în
tărirea disciplinei universitare. Cu

Alegerile în organizațiile 
sindicale

acest prilej au fost stabilite măsuri 
corespunzătoare în vederea intensi
ficării schimbului de experiență în
tre catedre, între cadrele didactice 
pentru promovarea celor mai înain
tate și eficiente forme de verificare 
a gradului de asimilare a cunoștințe
lor predate.

Ca urmare a măsurilor luate, a 
crescut preocuparea cadrelor didac- 

tul „Bunica" aduce ceva din stilul 
școlii Flamande și se situează toc
mai la antipodul unui alt portret 
foarte autentic — în ceea Ce pri
vește concepția — intitulat „Fetiță 
cu pălărie" în care, cu trăsături 
simple de penel folosind culori din
tre cele mai optimiste, autoarea reu
șește să redea sub un unghi modern 
frumusețea și gingășia molipsitoare 
a modelului. Acuarela „Valea Șire
tului" nu necesită nici un comen
tariu. Privind-o, ai impresia că te 
afli în fața transpunerii grafice a 
unei opere sadoveniene. Lucrarea 
în ulei intitulată „Flori de cîmp" 
este o demonstrație reușită în ce 
privește folosirea posibilităților pe 
care le oferă culoarea roșie. Sufra
gii unanime a obținut din partea 
vizitatorilor lucrarea în ulei „La 
fîn". Acuarelele „Siclamene" și 
Fetita cu ochi albaștri" sînt reali

zate. de asemenea. înlr-o manieră 
nouă, modernă în care gingășia și 
tanlezia sînf excelent secondate de 

,o gamă variată de culori pale șl 
'gtnși foarte expresive.

Pentru că la numărul mare de lu
crări în ulei și acuarelă expoziția 
cuprinde numai trei lucrări în pas
tel. denotă că această tehnică de 
notafie a fost de curînd îmbrățișa
tă de autoare. Reținem în acest sens 
lucrarea „După șut" care prezintă 
garanția că la viitoarea expoziție' 
vom întîlni numeroase lucrări de 
acest gen purtînd semnătura Elsei 
Ionescu.

Inițiativa lăudabilă a organizato
rilor a satisfăcut pe deplin setea 
de cultură, de frumos a publicului 
petroșănean, iar numărul mare de 
vizitatori obligă la organizarea în 
viitor a cît mai multe manifestări 
de acest gen.

TIBERIU KARPATTAN 

tice pentru îmbunătățirea continuă 
a procesului instructiv-educativ, efi
ciența practică a seminariilor și lu
crărilor de laborator. Din lucrările 
conferinței sindicatului de la І.М.Р. 
a reeșit că în ultimii ani cadrele 
didactice din institut au obținut rea
lizări însemnate și în domeniul cer
cetării științifice, participînd într-o 
măsură tot mai mare la rezolvarea 
problemelor practice ridicate de in
dustria ' noastră minieră. ,’,In adenj- 
tă perioadă, Spunea tov. Constanti- 
nescu Ilie, prorectorul institutului, 
s-a dezvoltat tot mai mult colabora
rea catedrelor cu colectivele de 
cercetare din întreprinderi și cu in
stituțiile de cercetări științifice. 
Creșterea numărului de lucrări con
tractate cu exploatările miniere do
vedesc interesul cadrelor noastre 
didactice față de tehnica nouă, față 
de rezolvarea problemelor ridicate 
de producție. Dacă în anul trecut, 
au fost încheiate 11 contracte, și 
convenții, în acest an numărul a- 
cestora a crescut la 16, iar in progra
mul viitoarei sesiuni științifice sînt 
cuprinse 55 de lucrări".

Vorbind despre activitatea de cer
cetare științifică, a cadrelor, didac
tice tov. Popa Aron, rectorul insti
tutului, a . arătat că acestea . s-au 
angrenat la problemele majore pen
tru industria minieră. „Dar, a spus 
vorbitorul, sîntem convinși că, tot 
ce ne-am propus vom realiza, tran
spunând astfel în viață sarcinile

S. ZAHARIA

(Continuare în pag. 3-a)

Prin unitățile O.L.F. au fost рцді în vinzare brazi pentru po
mul de iarnă.

CUNUNA DE LAURI 
A SUCCESULUI
• Pe „ultima sută de metri** 

pînă la „start"
• Astă vară — încercare, 

acum — realizare
• Roșul cărămizilor „însîn- 

gerează" albul zăpezii
• Nu numai inventar uman

Primele zile din cea de-a Il-a ju
mătate a lunii decembrie, un de
cembrie alb cum nu se întîmplă în
totdeauna, i-au aflat pe contructo- 
rii de locuințe de la Petrila într-un 
moment de înfrigurare maximă. în
frigurarea, însă, nu era generată de 
decembrie cel alb. Era înfrigurarea 
proprie marilor bătălii cu timpul.

Pînă în acel moment, fuseseră ter
minate și predate, la Petrila 272 de 
apartamente. Bătălia ce se dădea 
acum, era, „pe ultima sută de metri 
pînă la start". Startul avea formă 
și dimensiuni. Forma și dimensiunile 
erau ale blocului A2 cu 80 de apar
tamente, ultimul din planul anului 
acestuia. Ultimele apartamente a- 
veau să fie gata ceva mai repede 
decît sfîrșitul anului. Am vorbit fo
losind timpul viitor. Acum ne pu
tem corecta : cele' 80 de 1 aparta
mente au fost terminate și așteap
tă verdictul comisiei; de recepție. 
Așadar, anul -s-a ?. jcuriat, > pentru 
cqnsțrticto|ii.petrileni,. cu- -cfaMța 4?- 
1'4 zile. : . . ■

Acum, cînd succesul nu mai e o 
probabilitate, cînd s-a materializat, 
pe amintim de astă-vară, de prima 
încercare curajoasă a petriienilor, de 
a gliSa și finisa în paralel blpcuri 
înalte. Ceea ce era astă-vară în
cercare, reprezintă acum o. etapă de 
experiență treentă cu succes. Căci 
primei încercări i-a urmat cea de-a 
doua, mai complexă, concretizată în 
blocul D3 cu termen de predare în 
anul viitor dar adus și el pînă a- 
proape de soroc.

încercările acestea încununate de 
succes au avut darul de a întări 
încrederea în forțele proprii, încre
dere care a avilt un cuvînt greu 
de spus la realizarea celor 352 de 
apartamente' din planul pe acest an.

Deci prima solie a succeselor 
constructorilor de locuințe din Va
lea Jiului, a apărut la Petrila.

Constructorii' petrileni s-au gîndit 
însă-și la baza materială a succese
lor din viitorul an.

E iarnă cu bogăție de alb ima-

I. C.

(Continuare în pag. 3-a)



STEASUL ROȘU

CO AL AEDUC AT1E Nu este suficientă 
numai participarea la lecții

NIVELUL DE CULTURA 
AL ELEVULUI SERALIQT

Stadiul actual de deavoltere a societății noastre, progresul 
continuu al științei și tehnicii impune cu necesitato ridicarea pe O 
treapta ți mai înaltă a cunoștințelor da cultura generata, șUințlflca 
Și tehnica ale tuturor oamenilor muncii.

Pentru a plltea construi йоііа societate, pentru ca țață noastră 
să se ridice pe treptele unei înalte civilizații, oamenii muncii tre
buie ii posede cunoștințe bogate, si albă uti larg oriSOht cultural, 
să fie călăuziți de o conștiință superioară.

Dezvoltarea și extinderea învățămlntuiul seral pentru oamenii 
muncii legați direct de producție constituie O mărturie grăitoare 
a atenției pe care partidul nostru o acordă Creșterii gradului do 
cultură a! tuturor cetățenilor patriei.

Printt-o hotărîre a Consil jului de Miniștri s-a desființat limita 
de vîrstă pentru toți Cei Care vor să-și Completate studiile in 
învățământul seral sau fără frecvență. Această măsură va duce la 
creșterea considerabilă a numărului acelora cafe-și vot desăvîrșl 
pregătirea de cultură generală, deoarece nu ii se mal pune nici o 
condiție privind vechimea în tnuncă, specialitatea sau calificarea in 
producție.

Ca urmare a acestei hotăriri, șl la liceele serale din Valea 
Jiului a crescut numărul elevilor în acest an școlar. A crescuți do 
asemenea, interesul și preocuparea lot pentru însușirea temeinicii a 
lecțiilor, pentru lărgirea orizontului de cunoștința.

Rodăm în cele ce utmeată unele conitaiătl desprinsa cu 
ocazia vizitelor efectuate zilele acestea la două Исае serale din Va> 
lea Jiului.

Mai mult sprijin elevilor seraiiști - 
mal multă preocupare din partea lor

La Liceul din Lonea funcționează 
doar trei clase la secția serala ce 
cuprind peste 100 elCvi-munCitbri : 
două clase a IX-a și una a X-a. 
Am fost marți seară oaspetele a- 
cestor elevi, l-am urmărit eu aten
ție pe cei dintr-a X-a în timpul orei 
de economie politică, iaf pe CCi 
dintr-a IX-a la o oră de limba ru
să. Totul a decurs normal. Tine
tele profesoare fiereș Evă la eco
nomie politică și Corcoveanu Ma
fia lâ limba ruS3 s-au străduit și 
au reușit să țină cît mai bine orele 
de cuts. In pauze atn stat de vor
ba CU elevii celor două Clase. Am 
aflat cu acest prilej o serie de as 
pecte din activitatea lot școlară și 
de producție, despre care mi-am 
propus să scriu în rîndurile de față.

In general, elevii învață. Deși 
muncesc în cele mai diferite sec
toare de activitate, ei vin în fie
care zl la școală și se străduiesc 
rt-și însușească noțiunile predate 
Iar munca lor, strădania lor pentru 
a acumula mereu noi cunoștințe, 
slnt reflectate de notele din cata
log. Elevi muncitori ca: Diacones- 
cu Grlgore, Ridzl Carol, Pirică 
Constantin, Grecea loan, din clasa 
в X-a, Nicola Aurel, Groza Vașile,

Vacanfa de iarnă mult 
dorită de către elevi a 
sosit. A sosit încărcată 
cu promisiunile unor zile 
plăcute de odihnă șt re- 
coniortare pentru elevi. 
Cînd spunem aceasta, 
ne gindim io planurile 
comune de activitate pe 
timpul vacantei întocmi
te de cdire conducerile 
școlilor, organizațiile 
V.T.C. *1 pionieri. Des
pre unele din actlvita- 
ții» ее te vot organiza 
pe timpul vacanței de 
iarnă am vorbit intr-unui 
din numerele trecute alt 
ziarului nostru. De aceea 
în cele ее urmează, vom 
reda doar manifestările 
vacanței ce se vor or
ganiza la Casa pionie
rilor din Petroșani.

in prima zi de vacan
ță adică, iert 23 decem
brie, la Casa pionierilor 
d avut loc instruirea in» 
structorlior superiori de 
pionieri (cu activități 
practice ft). An și mii- 
ne, in toate cercurile 
Casei pionierilor »• vor 
deMțura pregătirile pen
tru carnavalul pionieri
lor (pavoazarea șl aran
jarea sălilor, pregătirea 
podoabelor pentru pomut 
de iarnă, a măștilor și 
a programelor artistice), 
in aiirșit, după atitea 
pregătiri, iată că ziua de 

Bălărie Petra, Boncan Constantin 
din clasa a IX-a sint fruntași la În
vățătură și totodată se achită Cu 
conștiinciozitate și de sarcinile pro
ductive. „Secretul11 rezultatelor bu
ne e cît se poate de simplu -— 
spunea elevul Nicola Aurel i frec
vență bună la cursuri, atenție In 
timpul Orei, folosirea judicioasă a 
timpului de studiu și., sprijinul 
dlh pattătf Tntteprihdetii său a inî 
stitutiei în care lucrăm".

La succesele elevilor concurs în. 
btittă parte profesorii, căre se preo
cupă eu pasiune și simț de răspun
dere de pregătirea elevilor, cântă 
Să ptedeă Cit mal рё înțelesul 8- 
cestora, folosesc în predate și se
minarizare mijloace moderne, me
nite să țină trează atenția elevi
lor, Să le insufle interesul pentru 
Studiu. Printre acești profesori se 
numără*: Psunescu Chirii, Popescu 
Ioan, Traneău Ioan, Blendes loan, 
Piav ileana, Coreovcanu Marla.

Desigur că pe lingă aceste lu
cruri bune, sîtit și unele lipsuri — 
obiective șl subiective. Este ade
vărat că, așa după cum afirmau 
cîțivă elevi, venind obosiți de la 
șut, le este mai greu decit celor 
de ia cursurile de zi să-și concen

26 decembrie aduce și 
prima acfiune concretă 
organizată cu pionierii: 
la ora 10 dimineața, va 
avea Юс o lntilnlre a 
pionierilor cu un ziarist 
care va vorbi copiilor 
despre semnlficafia sitei 
de 30 Decembrie. întilni- 
rea va fi urmata de un 
concurs de clntece șt 
reclidn de poezii cu te»

basme pentru Cei mici. 
Se va citi din poveștile 
im I. Slavici, i. Creanga 
și din basmele lUi M. fi». 
mtnescu, P. ispitescu, V 
Colin ș. a. In continuare 
se va desfășura соП- 
curtul de ghicitori „cine 
ști», ghicește".

Slntam siguri că cea 
mai trumaază a a va
canței va ti eed din 28

mat „Te slăvim Repu
blică iubită11, concurs ce 
va ii dotat cu premii, in 
încheiere va avea loc o 
reuniune pionierească,

Următoarele sile pat 
ceva mal fructuoase pen
tru tecteerea și tacoțt- 
forțarea pionierilor. Bu
năoară, tn ziua de 2? 
decembrie, la ora 10, va 
avea loc deschiderea ем» 
poliției de imogravură 
*i fotografii cu tentat 
„Pentru tine Republica 
iubită", organizata eu o» 
caslă zilet de 30 Decem
brie, iar pe 28 decem
brie, ia ară io, se va or
ganiza o dimineață de

decembrie. E normal, tn 
această ti, ia clubul sin
dicatelor din Petroșani, 
la ora 14. va avea loc 
tradiționalul „Carnaval 
ai notelor bune". După 
carnaval, in activitatea 
casei pionierilor inter
vine o.» paușa pMă iă 
4 ianuarie 1886, cînd se 
va organaa concursul 
literar dotat eu premii; 
„Recunoașteți cartea, 
toul și autorul t“, după 
care va urma o reuniu» 
ne pioniereasca. Rtnă іа 
sttrșiiul vacantei, pio
nierii Betroșăneni, se 
vot intimi cu fiica doua 
acțiuni огдлштое pentru

In zilele de rwact/ă 
la Casa pionierilor din Petroșani

treze atenția, să se pregătească 
bine pentru fiecare lecție. De a- 
căea ei au nevoie ds mal mult timp 
da studiu, pe care muiți nu-1 
prea au.

Acest timp redus de studiu im
pune fiecărui elev o freevsnti bu
nă la cursuri, mal multă concen
trare in timpul predării șl semifia* 
rteării, mai multă preocupare In 
luarea notițelor (complete și el» 
tete). O altă greutate în aetlvita» 
tea elevilor seraliștl o constituie 
faptul că nu toți au manuale șt 
nu la toate disciplinele așa incit 
base pregătirii lor o constituie no
tițele luate in clasă. De aceea lipsa 
de la cursuri provoacă goluri în 
notițe care, ia rîndul lor, provoacă 
goluri în pregătire.

Despre condițiile de muncă șt de 
studiu, elevul din clasa a IX-a » 
Faur loan spunea • „Eu aduc mul» 
tumtrl sectorului IV al E. M. Lonea 
unde lucrez pentru condițiile opti
me de muncă și de studiu pe care 
ml le creează. Totodată recunosc 
că acestor condiții ar trebui să te 
răspund prin rezultate mai bune к 
învățătură decît cele pe care le am. 
Mă voi strădui mai mult...1'.

In contrast cu colegul lor, alțl 
elevi afirmau : „Unii șefi ai noștri 
ne pun să executăm tot felul de 
munci străine profesiei pe care o 
avem. Alții ne apostrofează, ne a- 
vertizează că ne mută la alte lo
curi de muncă dacă încercăm Să 
mai răsfoim o carte în timpul șu
tului — cînd nu avem de lucru".

Cu toate aceste greutăți se poate 
totuși învăța mai mult și mai bine, 
Acest lucru l-a confirmat elevul 
Ridit Caro! din clasa a X»a. „De 
ce n-am spune lucrurilor pe nume ? 
Nu «intern încă pregătiți la nivelul 
la care am putea fi. E adevărat că 
avem cam puțin timp de studiu, 
dar dacă l-am folosi mai temeinic, 
dacă nu l-am irosi în plimbări «au 
discuții inutile, dacă înaintea ore
lor am mai discuta intre noi unele 
lucruri heîhîeiese «eu am măi re
peta odată lecția pentru ore ea ur
mează, rezultatele noastre ăf fl fflBi 
bune".

In ateste zile elevii seraliștl se 
află în perioada tezelor «— prilej 
de verificare a cunoștințelor acu
mulate îh perioada scursă de la în
ceputul anului școlar. Peste puțin 
timp vor încheia deci prima parte 
a atmlui școlar. Iar pentru ca a- 
cest prim semestru să fie încheiat 
eu rezultate bune se cere mai mul
tă muncă din partea elevilor, dîh 
partea cadrelor didactice, mai mult 
sprijin din partea întreprinderilor 
și instituțiilor in care lucrează e- 
levii seraiiști.

D. GHEONEA

ei de Casa pionierilor: 
una pe в ianuarie, la 
ora 18, Cl nd formațiile 
artisticii ale Casei pio
nierilor vor prezenta un 
spectacol artistic intitu
lat : „Bucuria vacantei" 
{spectacolul va avea loc 
la orășelul copiilor), №r 
ceoAuta, pe t ianuarie, 
ord 10, Bind ie vor or
ganiza o serie de Срл- 

cursuri sportive de șah, 
tenis de mată, Săniuțe, 
seni etc.

Pe toată perioada va
canței, zilnic, intre orele 
9 și 12, va luncțipna 
ciubtii pionierilor, unde 
se va putea Juca tenis 
de mdsd, șah, etc.

După cum Se Vede, pe 
perioada Vacanței, (îdșa 
pionierilor din Petroșani 
șl-a intocmn un pian de 
acțiune care, tâtâ sa 
strălucească, va safltte- 
ee într-o oarecare mă
sura necesitățile recrea
tive ale pionierilor șl »• 
țevilor dia Petroșahi.

La Liceul din Vulcan am poposit 
cînd elevii seraiiști nu aveau cursuri. 
De aceea, й-am avut prilejul să 
stăm de vorbă direct eu el, ci... prin 
intermediul cataloagelor.

ArUtlCînd o privire asupra celor 
patru Cataloage, rezultă că nivelul 
de pregătire al elevilor seraiiști a 
crescut simțitor față de anul trecut. 
Preocuparea acestor oameni, irecuti 
de virata școlii, pentru însușirea te
meinică a lecțiilor se concretizează 
Iii notele bune obținute la toate 
obiectele Șl, mm ales, în capacitatea 
de a folosi cunoștințele acumulate 
ia școală, in procesul de producție, 
к locul de muncă.

Fără îndoială că nu este ușor să 
înveți dacă dorești să-ți ridici nive
lul de cunoștințe, dgcă vrei să te 
autOdepășești permanent. Dar cînd 
Bl perspectiva clară a eforturilor de
puse, cînd diploma pe care o vei 
obține nu cite un scop ІП sine, ci 
o caic sigură spre desăvîrșlroa inte
lectuală, atunci și greutățile pot fi 
învinse ușor.

De arest lucru sînt eonștienti cei 
mai multi dintre seraliștii Liceului 
din vuiean.

Muncitorii Brtndușoiu Gheorghe, 
G у or fi Dionisie și Matiaș Aurel din 
Clasă a XI-а, de pildă, obțin nu
mai note de 8, 9 șl 10. Secretul suc
ceselor lor se află în frecventarea 
cu regularitate a cursurilor, pregăti
rea temeinică a lecțiilor, efectuarea 
de exerciții la matematică, fizică și 
chimie și citirea curentă a opere
lor litetare prevăzute de programa 
școlară. Aceștia pun un filare accent 
pe studiul individual și este clar că 
Ia ei. dincolo de obținerea diplo
mei de maturitate, privirea le este 
ațintită spre porțile facultăților.

Tot așa înțeleg menirea lor in 
școala și elevii Rujoiu Ion, Bar 
Zeno Și Pop Văsile din clasa a X-e, 
Mitache Vasile, Bodescu Nicolae, 
Tache Gheorghe și Trandafir Ni
colae din clasa a IX-a.

Tovarășul director Antoce Gheor

Primul trimestru ăl anului școlar s-a încheiat Acum elevii se află 
în vacanță. Ghiozdanele, manualele și rechizitele se odihnesc și ele. 
Elevii se odihnesc, sa recreează, și-âu scos săniuțele și patinele Și au 
pOrnlt-C spre derdeluș. Elevii din cksa a V-a de Ia Școala generală nt. 
1 din Petroșani au încheiat CU bine trimestrul.

Clișeul Ii înfățișează f (fai diatre elevii fruntași ai clasei № timpul 
unei lecții de... des$n. <

ghe are numai cuvinte de laudȘ 
față de acești elevi, aîirmînd că, 
prin pregătirea șl conștiinciozitatea 
de care dau dovadă, pot sta alături 
de cei mai buni elevi de la cursu
rile de el.

Tovarășul Antoce ne-a telătăt 
apoi că, în pregătirea elevilor, tlh 
ajutor prețios este primit din partdb 
întreprinderilor și a menționat în 
mod deosebit pe tovarășul Vllcea 
Ion, directorul preparațlel CotoeșU.

Este lăudabile atitudinea tovară
șului Viîcea șî ar fl mai îmbucură
tor dacă și ceilalți conducători d» 
întreprinderi ar urma exemplul său.

Rezultă deci, că există condiții 
pentru ca nivelul de pregătire si 
elevilor seraiiști să crească perma
nent, si, negreșit, s-a înregistrat Și 
continuă $â se înregistreze un 
progres. p"

Din păcate insă, nu toți elevii 
care urmează cursurile la învăță» 
mîntul seral sînt pătrunși de nece
sitatea folosirii tuturor mijloacelor 
de care dispun în vederea ridicării 
nivelului de Cultură generală.

Ne-o dovedesc elevii LepâdăteȘCU 
Nicolae, Cocotă Gheorghe «i Muto- 
cea Mircea din clasa a Xl-a, care 
sînt căzuti la cîte cinei materii, RS- 
gafi Constafitin din clasa a IX-a și 
alții, căzuti la cîte patru materii.

Aceștia cred Că este suficient să 
participe doar la lecții, fără să mai 
facă nici un efort pentru a învăță. 
ЁІ s-au obișnuit să justifice lipsa 
de pregătire cu același răspuns: 
e greu.

Da e greu cînd nu frecventezi 
regulat cursurile, cînd mizezi pe 
nota cinci Și Cînd îți irosești tim
pul fără nici o socoteală. Iar cînd 
Înscrierea la seral a avut ca scop nu
mai obținerea unei diplome ' care 
să-ți atlgute doar majorarea sala
riului este și mai greu. Iată di^’ce 
nu este suficienta nume! parti
ciparea la lecții. Trebuie studiat 
serios.

N. АЙѴІХТЙ v
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importante pe care Congresul al 
IX-Iea al P.C.R. le-a pus în fața ac
tivității de cercetate științifică, a 
IhVățămîntului superior. Pe viitor 
considerăm că trebuie Să Organizăm 
mai des simpozioane științifice pe 
probleme, cu specific apropiat, în- 
trucît actuala formă de valorificare 
a lucrărilor prin sesiuni științifice, 
Care se țin la intervale de timp des
tui de mări, este depășită și lipsită 
de eficacitate. Folosind la maximum 
condițiile de lucru ce ne-au fost 
create, noi putem contribui mult 
mal activ *î eu mai multă eficienta 
la soluționarea problemelor indus
triei miniere".

Participant^ la conferință s-au o- 
' -^rlt §1 asupra unor lipsuri. Ё1 iMU 

’'referit în cuvintui lor, de exem
plu, la concursurile profesionala 
cară în anii trecUți, și-au atătal 
eficiența în asimilarea materiei, în 
deprinderea studenților cu studiul 
dar care în acest an nu au fost 
încă .organizate deși timpul prevă
zut^ trecut. De asemenea, au fost 
criticate comitetul sindicatului și bi
rourile grupelor sindicale pentru 
faptul că Пи ău antrenat cadrele 
didactice la organizarea unor sim- 
poiiotne cu caracter pedagogic, în 
ihițiereă de seminarli mddel pen
tru a veni în sprijinul asistenților. 
Deși în ședințele de lucru și în a- 
dunăttle sindicale s-a propus tine
rea de seminarii la unele disciplină 
în locul unor ore de laborator, pen
tru a ajuta efectiv pe studenti în 

jS rezolvarea problemelor, înțelegerea 
- у și asimilarea materialului predat, 

acest lucru nu s-a făcut. în aceas
tă privință au rămas deficitare ca
tedrele de termotehnică, rezistenta 
materialelor și transport.

lucrările conferinței au reliefat 
măsurile ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea în continuare a pro
cesului insfrUCtiV-educatlV, pentru 
pregătirea de specialiști cu înaltă 
calificare. Folosind experiența acu
mulată în decursul anilor, milltînd 
cu perseverentă pentru îmbunătă
țirea metodelor de predare, con
tinua perfecționare a tematicii de 
Cercetare științifică, de atragere la 
această muncă a tuturor cadrelor 
dtd?!liee, colectivul I.M.P. va ob
ține si în viitor noi realizări în 
pregătirea de cadre cu o înaltă ca
lificare profesională, capabile să-și 
aducă din plin aportul la rezolva
rea științei ș! tehnice!, la înflorirea 
Industriei noastre miniere.

Micro însemnări

A doua tolbd
De tind mă țtlu, fOată lu

mea mha spui ea am foit no
rocos în viață. Lucrurile îmi 
mergeau destul de bine așa 
cum doream. De la un timp însă 
am început sa-mi dau seama 
Cd nu-î tocmai așa. Să vă po
vestesc ce mi s-a intîmplat la 
un spectacol, la cinematogra
ful Noiembrie" din Petro
șani.

—- Azi avem Zi tie Ulm, îffn 
spune soția.

Puteam să hu-i ide pe voie t 
Așa că am luat cuvenitele 
bilete și cu un prieten care 
l-am găsit tot la film ne-em 
ocupat locurile numerotate 
Rula tilmul „Tolba OU amin
tiri".

După ce a început specta
colul n-au trecut nici 30 de 
minute și Ulmul S-a întrerupt. 
Așteptăm 10 minute, Ж, 40 
M-am dus la responsabil să-l 
intteb ce я-d tntîmplut. El liilt 
răspunde ambii.-

Nu sîntem noi de vină. 
Cel de la uzina electrică. 
Zilnic ne tac asemenea figuri, 
spun ей o tată de la nu știu

cu amintiri
șart ttanilotmator se toi 
arde. Dar mita li poveste 
veche. Am tot reclamat în 
toate părțile. Dat văd cd nu 
s-о luat mei o masuri. Nu știu 
ее td mal tac. Am iest nevaiți 
«d arninăm speetaeale întregi 
din această cauză.

— Deci aveți și dumneavos- 
tră o „iblbS11 cu amintiri... ne
plăcute.

— Așa se vede. Ne-ttii fă
cut-o cei de la uzina electrică.

— NU numai dumneavoastră 
tist și nouă, spectatorilor.

...Am vizionat în „rate" fil
mul „Tolba Cu amintiri". A- 
cum am și eu „tolba mea cu 
amintiri", grație celor de la 
uzina electrică. Vreau ca pe 
această cale să le-o aduc la 
cunoștință ceiot de la I.R.E.U. 
Poate o să mă fac fără ea. Ori
cum nu-mi place să am ase
menea amintiri. De ce să-mi 
aduc «minte de fiecare dată 
de această „tolbă" cind mă 
duc sa vizionez Ulm» la ci
nematograful ,,f Noiembrie" 
din Petroșani?

F. GL1GORB$TEANU

EXPLOATAREA DE DESCHIDERI 
DE MINE NOI

cu sediul în Petroșani str. Mihail Eminescu nr. 22, ANGA- 
jeaza pentru sectorul FAROȘENI Și MINA dilja 
MUNCITORI CALIFICAȚI în MESERIILE:

— SUDORI AUTOGENI Șl ELECTRICI.
— STRUNGARI.
— MECANICI MAȘINI DE EXTRACȚIE.
— ELECTRICIENI.
Condițiile de studii, stagiu și salarizare, conform cu le

gislația în vigoare.
Doritorii se vor adresa pentru informații suplimentare la 

serviciul personal și serviciul electromecanic al exploatării.

F E L I С I T A R !

t'fllltlllllllll 
Mill lllllllll

Cununa de fauri 
a succesului

0. C. L PRODUSE INDUSTRIALE
PETROȘANI

Angajează revizor de gestiune
Condiții s studii medii fi 3 ani ve

chime in funcție de contabil*
Lămuriri suplimentare se primesc la serviciu! 

personal al organizației; «tr. Republicii 102 etaj 
II, camera 27-

(Urmare din pag. 1-a)
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culât dar, la Petrila, roșul sîngeriu 
al cărămizilor face un contrast iz
bitor CU albul zăpezii. Căci se zi
dește, șe crează un front larg de 
lucru pentru anul care vine- Iarăși 
im folosit greșit timpul verbului. 
Frontul de lucru-a fost creat deja. EI 
continuă să crească acum. Un nu
măr de 378 apartamente prevăzute 
pentru anul viitor, se află în exe
cuție întă în acest an.

Succesele se pregătesc și se realizea
ză de către oameni. Oamenii — 
constructori din Petrila — nu sînt un 
A'TBplu inventar uman. Incepînd cu 
șțful de șantier și terminînd cu 
omul care dă zidarului cărămida la 
mînă, colectivul de aici reprezintă 
o forță în continuă .mișcare, capa
bilă să se ia la întrecere cu' timpul, 
cu necunoscutul, cu înălțimile ori 
temperaturile joase. Așa e colecti
vul șantierului Petrila. Așa sînt zi
darii lui Postolache Dumitru, ai lui 
Kinal loan, așa e meșterul cons
tructor Tecută Ioan, sau meșterul 
instalator Arșănu Gheorghe, așa 
sînt multi alții, toți cei ce alcătuiesc 
colectivul de constructori de la 
Petrila.

Succesul lor de acum este uver- 
succeselor care, neîndoielnic, 

urma în anul viitor.

PROGRAM DE RADIO
29 decembrie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Muzică populară; 
5,40 Piese distractive inteipretate 
de fanfară; 6,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier, 6,22 Jo
curi populare interpretate la țambal;
6,30 Anunțuri și muzică; 6,40 Re
comandări din program,- 6,45 Mu
zică ușoară; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteo-rutier; 7,15 Pa
gini din opereta „Plutașul de pe 
Bistrița" de Filăret BărbUi 7,30 Pe 
aripile cîn tuiul; 7,45 Salut voios de 
pionier; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Melodii populare; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 9,30 Sfa
tul medicului ; Virozele respiratorii; 
9;35 Muzica din operele: ,,Bărbie
rul din Sevilla" ăi „năf-
etiTU! din de Rossini; 10,00
BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Estrada 
melodiilor; 10,30 Roza vtnturiloi; 
11,00 Concerto groseo de Filip l.a- 
zfir, Concertino în stil clasic de Dinu 
Lipatti; 11,36 Ciută ion Cristoreanu,- 
11,50 Prelucrări corale de Dinu ste- 
lien și Viorel Doboș, 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic, 12,09 Recomandări ,din pro
gram; 12,10 Din viața muzicală a 
orașului Ploiești; 12,45 REVISTA RE
VISTELOR ECONOMICE; 13,00 Me
lodii de Schubert,- 13,15 Murită 

populară; 13,30 De la o melodie la 
alta; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier,- 14,06 Melodii 
populare- 15,00 Canțonete,- 15,24 Tri
plul Concert de Do major pentru vi
oară, violoncel și plan de Beetho
ven, 16,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic,- 16,20 soliști 
al Teatrului de stat de operetă 16,30 
Emisiune muzicală de la Moscova; 
17,00 Lieduri alese din creația lui 
Schumann,- 17,35 S3 Cînte tinerețea- 
18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Recunoaș
teți aria Ti 18,30 ȘTIINȚA, TEHNICA, 
FANTEZIE; 18,50 Muzică ușoară de 
Vasile Veselovski; 16,15 Sport. Pa
gini din istoria sportului nostru;
19,30 O melodie pe adresa tlumnea- 
voastă; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Soliști la microfon : 
Illnca Cerbacev și Florin Dorian,-
20.45 Noapte bună, copii: povestea 
„Iepurele alb", 20,55 „îți mai aduci 
aminte doamnă" — program dă ro
manțe,- 21,15 Clubul dansatorilor;
21.45 Johnny Hallyday vă prezintă 
melodii din repertoriul. său, 22,06 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic,- 22,20 Carnavalul ritmuri
lor; 23,62 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II t 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin matw-rutier.

7,45 Recomandări din program; 8,00 
Fragmente din operă „Elixirul dra
gostei" de Donizetti; S.3Q Muzică 
populară; 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
9,05 Simfonietta de MirCea Basarab,-
9.30 Concert în miniatură; 10,00 
„Iubit partid1' — program de cîn 
tece pionierești- 10,10 Piese instru
mentale șl vocale de mare popu
laritate,- 10,30 Folclor muzical din 
Muntenia; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI 
Buletin meteorologic; 11,07 Selec- 
țlunl din opereta „Calul bălah" de 
Benatzki; 11,30 COLEGI DE LICEU — 
„In vacanța de iarnă", 12,00 Mu
zică ușoară,- 12,30 De la fluier, la 
marile ansambluri,' 13,00 BULETIN 
De ȘTIRI: 13,05 Recomandări din 
program; 13,08 Avancronica muzicii 
la radio, 13,23 Caleidoscop muzical; 
14,00 Arii din opere interpretate de 
Mărie Șindilaru și Cornel FînăteanU;
14.30 interpr.tl preferați; 15,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 15,10 Cîntă corul de copii 
al Radioteleviziunii,- 15,30 Melodii 
populare; 16,00 Muzică simfonică,
16.30 De ce? De unde? De cînd ? 
(emisiune pentru copii) 16,50 Trei 
cîntece interpretate de Sergio En- 
drigo; 17,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteorologic; 17,20 Uvertura 
la opereta „Poet șl țăran" de Franz 
Suppe; 17,30 Cîntece șl jocuri din 
Cîmpul Pîinfl — Regiunea Hune
doara; 18,00 Varietăți muzicale; 18,30 
Anunțuri, racleme și muzică,- 18,oo 

Buletin de știri, і9,оз călătorim 
pe aripile melodiilor; 19,30 Emisiune 
literară: VERSURI DE GEORGE 
COȘBUC în lectura lui George Gal- 
bpreanti; 19,50 Invitație pe ring,
20,30 Rapsozi ai cîntecului popu
lar, 20,45 Scriitori la microfân; Za- 
harla Stancil; 21,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic, 21,20 
Voci de azi -. Teresa Berganza, Ion 
Pito și Dietrich Fischer Diezkău,-
21,45 Mic dicționar de muzică 
ușoară (litera R), 22,45 Intîlnite cu 
NiColae Nițescu; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Sport, 23,07 Din creația mo- 
zartiană; 24,00 „Tinerețe, dragoste, 
muzică", 0,52 BULETIN DE ȘTIRI; 
0,55 Tonomat de sîmbătă Șeșr»; 1|62 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinema tosrraîe
25 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Judex,- REPUBLICA: Camera în 
formă de „L"j PETRILA: Ianoșik; 
LONEA: Omul Mafiei,- ISCRONI: 
Veselia la Acapulco, VULCAN = 
Amarica, America, PAROȘENI: Co
laboratorul Ceka, LUPENI—CULTU
RAL : Onorabilul Stanislas — agent se
cret, LUPENI—MUNCITORESC : Pî- 
nă la oraș nu-i departe, BĂRBĂ- 
TENI.- Locotenent Cristina, URI- 
CANI i Micul pescar.
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al lonlliui Socialiste Rooiâoia

VIETNAMUL DE SUP

UN ARMISTIȚIU DE 30 DE ORE
Mesajul de Anul Nou 
a lui II Thant

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Co
respondentul Agerpres, S. Podină, 
transmite: Ea 23 decembrie a sosit 
la Moscova Gh. Cioară, ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Socialiste România, pentru înche
ierea tratativelor și semnarea a- 
cordului comercial dintre Republica 
Socialistă România și U.R.S.S. pen
tru viitorii cinci ani. El a fost în- 
tîmpinat de Nikolai Patolicev, mi

Arg*ia a instituit embargo asupra 
produselor petrolifere destinate 
Rhodesiei de sud
LONDRA 23 (Agerpres. — Ca

mera Lorzilor a aprobat miercuri 
noaptea cu 89 voturi contra 19 de
cretul regal prin care este instituit 
embargoul asupra produselor petro
lifere destinate Rhodesiei de sud. 
Ga prilejul dezbaterilor, lorzii con
servatori au respectat consemnul 
liderilor partidului conservator de 
a se abține de la vot. In cursul 
discuțiilor, lordul Carrington, s-a 
străduit în intervenția sa să ob

După lovitura de stat 
din Dahomey

COTONOU 23 (Agerpres). — Ge
neralul Soglo, comandantul șef al 
forțelor armate din Dahomey, care 
a preluat miercuri dimineața pu
terea la Cotonou, a-făcut presei, 
In seara aceleiași zile, prima de
clarație. „Nu vom trece la forma
rea guvernului țării decît pe eta- 

a spus generalul. Agenția 
Fiance Presse remarca că șeful 
militarilor a refuzat că i se spună 
„președinte" de ziariștii partici
pant! la conferința de presă de la 
palatul prezidențial. Instalat „de 
facto" în funcțiile de șef al sta
turii și al guvernului, generalul 
Soglo este considerat de cercurile 
politice avizate ca un om abil.

Tot în cursul serii de miercuri, 
Soglo a primit pe înalții funcțio
nari de stat și le-a cerut să râ

nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., funcționari superiori dțn 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul Comerțului Exterior, 
precum și de Nicolae Guină, am
basadorul României în U.R.S.S. si 
membri ai Ambasadei.

In aceeași zi, Gh. Cioară s-a în- 
tîlnit cu N. Patolicev la Ministerul 
Comerțului Exterior al U.R.S.S.

țină asigurarea că guvernul laburist 
nu va recurge la blocadă navală 
împotriva portului Beira (Mozam- 
bic). Răspunzînd lui Carrington, 
lordul Longford, purtătorul de cu- 
vînt al guvernului, a declarat că 
personal nu poate adăuga nimic 
declarației făcute în Camera Co
munelor de primul ministru Wilson 
care afirmase că Marea Britanie nu 
va lua nici o măsură în acest sens 
din proprie inițiativă.

ie adopte de acum înainte. Echipa 
instalată la conducerea țării va 
avea însă de întîmpinat o serie 
de greutăți, care nu au putut de 
altfel să fie depășite nici de ve
chile formații prezidențiale și gu
vernamentale. Țara trece de mai 
mult timp printr-o grea situație fi
nanciară. Fostul prim-ministru înlă
turat în urmă cu trei săptămîni, 
Justin Ahomadegbe, a încercat să 
amelioreze situația prin instituirea 
unui regim de austeritate. Acțiunea 
lui Ahomadegbe nu a dat rezulta
tele scontate în sectorul financiar, 
dar a provocat în schimb mari ne
mulțumiri în rîndul populației, ex
primate prin proteste și greve or
ganizate de conducerea sindicate- 
’or.

SAIGON 23 (Agerpres) — La 
Saigon ' a fost dat publicității un 
prdin semnat de generalul Westmo
reland, comandantul forțelor armate 
americane din Vietnam și genera 
Iul Lynh Duang Vien, șeful statu 
lui major al trupelor saigoneze, în 
țâre se arată că în vederea săr
bătorilor de iarnă, ostilitățile din

Situație încordată
la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 23 (Ager
pres) — Corespondentul din Santo 
Domingo al agenției France Presse 
relatează că în capitala dominicană 
situația se menține încordată. Mier
curi seara în clădirea stației „Ra
dio Mii", situată în apropierea po
dului Duarte pe unde se efectu
ează traficul spre baza militară a 
forțelor armate dominicane San 
Isidro, s-a produs o puternică ex
plozie. Potrivit primelor informa
ții, nu sînt victime omenești. In 
cursul nopții de miercuri spre joi. 
în diferite puncte ale orașului 
s-au auzit focuri de armă. France 
Presse menționează că în capitala 
dominicană circulă zvonuri privind

întrevederea

dintre Fanîani și Rusk

WASHINGTON 23 (Agerpres) — 
Amintore Fahfani, ministrul de 
externe italian și președinte al se
siunii actuale a Adunării Generale 
a O.N.U., a avut o convorbire de 
trei ore cu secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk. Fanfani a re
fuzat să dea amănunte asupra con
ținutului convorbirii, dar, unele 
oficialități de la Departamentul de 
Stat declaraseră înainte de întîl- 
nire că se vor discuta probleme 
privind N.A.T.O., relațiile dintre 
S.U.A. și Italia și situația din Viet
nam.

Vietnamul de sud vor înceta timp 
de 30 de ore începînd de la 24 
decembrie. In acest fel, se răspun
de la propunerea Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud, care a făcut cunoscut că în 
ziua de 24 decembrie forțele de eli
berare națională nu vor întreprinde 
nici un fel de operațiuni ofensive.

iminenta unei lovituri de stat din 
partea comandanților militari de 
dreapta. Forțele constituționaliste, 
conduse de colonelul Francisco 
Caamano, cantonate în tabăra mi
litară „27 februarie”, sînt încon
jurate de militari din partea for
țelor interamericane, legăturile lor 
cu exteriorul fiind complet între
rupte.

Fostul președinte dominican, Juan 
Bosch, a reafirmat că elemente de 
extremă dreaptă complotează asa
sinarea sa. El a adăugat că, po
trivit informațiilor pe care le de
ține, se intenționează atacarea re
ședinței sale.

„lei mai nari Irosi anerican pe cale
ile a cootrola tel mai nare inii italian"

PARIS 23 (Agerpțeș). — Săpță- 
mînalul „Le Nouvel Observateur” 
publică un articol cu titlul „Cel 
mai mare trust american pe cale 
de a controla cel mal mare trust 
italian", în care se tratează despre 
eventualitatea acaparării uzinelor 
italiene de automobile Fiat, de că
tre compania americană „General 
Motors".

35 la sută din producția de auto
mobile a Europei occidentale este 
controlată în prezent de firme ame
ricane, se spune în articol. „Dacă 
cedează și Fiat-ul italian, care este

NEW YORK 23 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a dat publicității la New 
York un mesaj de Anul Nou. Re- 
ferindu-se Ia activitatea celei de-a 
20-a sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U., el a apreciat că „au fost 
făcuți pași constructivi spre se
curitate și instaurarea păcii". In 
legătură cu aceasta, secretarul ge-, 
neral al O.N.U. menționează hotă-« 
rîrea privind organizarea unei 
conferințe mondiale asupra dezar
mării și rezoluția care condamnă 
intervenția în afacerile interne ale 
țărilor suverane. „Acestea și alte 
măsuri asemănătoare — estț^-'de 
părere U Thant — au dat o anu
mită semnificație desemnării anu
lui 1965 ca „Anul cooperării in
ternaționale". Secretarul general al 
O.N.U. a avertizat însă că „ar fi 
greșit să se pretindă că toți norii 
de neliniște au fost risipiți". U 
Thant a chemat, totodată, să se 
pună imediat capăt războiului din 
Vietnam. Acest război „a devenit 
acum mai primejdios pentru pacea 
lumii decît oricînd în trecut" — 
se spune în mesaj.

a doua mare firmă europeană pro
ducătoare de automobile după 
Volkswagen-ul vest-german, ameri
canii vor controla jumătate din 
producția europeană; ei vor putea 
să reglementeze și să dominej^iața 
europeană după plac".

Si problema care se pune acum 
este numai „de a se ști cînd fami
lia, care controlează Fiat-ul, va 
ceda pachetul său de acțiuni corn; / 
paniei General Motors. Această zs,' 
potrivit unor informații provenind 
din Torino și Milano, nu este prea 
îndepărtată".

mină la posturile lor. Noii condu
ctori dahomeeny încearcă deci du- 
J® prima zi de la preluarea puterii 
să dea un curs cît mai liniștit mă- 
sutitor pe care intenționează să

Catastrofă în Peru
' LIMA 23 (Agerpres) — Aproxi

mativ 260 de persoane au pierit în 
noaptea de marți spre miercuri sub 
o avalanșă de gheață și stînci care 
a ras de pe suprafața Pămîntului 
satul peruvian Orayan, situat la 
poalele muntelui Carhuascancha, 
la aproximativ 400 km nord-est de 
Lima. In mai puțin de cinci minu
te, valea unde se găsea satul Ora
yan a dispărut făcînd Ioc unui pus
tiii haotic. Zgomotul avalanșei s-a 
auzit pe o distanță de 100 km. Au
toritățile au anunțat luarea unor 
măsuri de urgență, dar există pu
ține speranțe să mai poată fi gă
siți supraviețuitori.

Acesta a fost al doilea dezastru 
înregistrat în Peru săptămîna a- 
ceasta. Cu două zile în urmă, li 
persoane au fost ucise ca urmare 
a unei alunecări de teren la San 
Antonio (departamentul Cuzco).

Regiunea unde s-a produs ava
lanșa a fost încercată și în trecut 
de catastrofe asemănătoare. In ia
nuarie 1962, peste 1 000 de per
soane au pierit în comuna Ranra- 
Urca tot din cauza unei avalanșe.
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SCURTE ȘTIRI
ф NEW YORK. — Loco

tenentul american Henry Ho
we a fost condamnat de un 
consiliu de război la 2 ani 
închisoare și scoaterea din 
cadrele armatei, deoarece a 
participat la o demonstrație 
împotriva intervenției arma
te a S.U.A. în Vietnam ce 
a avut loc la 6 noiembrie 
în orașul El Paso (Texas).

♦ RIO DE JANEIRO. — Gene
ralul Osvaldo Baloussier, directo
rul programului de cercetări cos
mice al Braziliei, a anunțat că 
Franța va colabora în 1966 la rea
lizarea programului brazilian de 
explorare a spațiului cosmic. El a 
adăugat că se negociază în pre
zent un acord franco-brazilian 
pentru lansarea în comun de ra- 
chete-sondă de către tehnicieni 
francezi și brazilieni.

< NEW YORK. — In orașul 
Houston (Texas), în apropierea că
ruia se află reședința unde pre
ședintele Johnson își va petrece 
sărbătorile de sfîrșit de an, au 
început să circule manifeste care 
cheamă populația să demonstreze 
în fața reședinței prezidențiale,- în 
semn de protest împotriva războ
iului dus de S.U.A. în Vietnam.

ф ROMA. — Deficitul balanței 
comerciale a Italiei în primele opt 
luni ale anului curent se ridică la 
66,9 miliarde lire. Potrivit cifre
lor oficiale date publicității la Ro
ma, Italia a importat în această 
perioadă mărfuri în valoare de 
2 964,8 miliarde lire, în timp ce 
exporturile sale au fost de 2 897,9 
miliarde lire.

ф LA PAZ. — Pînă acum 
s-au semnalat 15 morți ca 
urmare a inundațiilor provo
cate de ploile torențiale ce 
s-au abătut asupra orașului 
тіпіет Tipuani din Bolivia. 
Există temerea că numărul 
morților încă nedescoperiți 
s-ar cifra la o sută.

ф BANGUI. — Guvernul Repu
blicii Africa Centrală a introdus 
pentru prima oară în istoria aces
tei țări legislația unică în do
meniul dreptului civil atît pentru 
populația africană cît și pentru 
europenii stabiliți aici. Pînă în 
prezent în această tară era în 
vigoare legislația introdusă în tim
pul dominației coloniale, potrivit 
căreia europenii se bucurau de 
un statut mult mai favorabil de
cît populația băștinașă.

ф BEIRUT. — In portul Beirut 
au sosit numeroase nave ale flo
tei a 6-a americane, staționată în 

Marea Mediterană. Motivul sosirii 
la Beirut a celor peste 6 000 de 
marinari militari americani este 
acela „de a-și petrece aici săr
bătorile de iarnă".

Ziarul libanez „Aș-Saab" scrie 
că sosirea navelor americane în 
portul Beirut „constituie o ofensă 
la adresa sentimentelor naționale 
ale libanezilor".

ф SOFIA. — In editura 
„Narodna Kultura" din R. P. 
Bulgaria a apărut culegerea 
„Autori din Balcani" . în 
care sînt incluse lucrări ale 
participanților Ia întilnirea 
scriitorilor din țările balca
nice, care a avut loc vara 
trecută la Sofia. Culegerea 
va contribui la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și apro
piere a oamenilor de litere 
și artă din aceste țări.

ф TIRANA. — Agenția A.T.A. 
anunță că pentru a se face față 
cererii tot mai mari de cadre ca
lificate necesare întreprinderilor 
industriale construite în tară în 
cursul actualului plan cincinal, 
numărul elevilor din școlile pro
fesionale a fost sporit simțitor. 
In cel de-al treilea cincinal, care 
se încheie o dată cu anul 1965, 
numărul elevilor din școlile pro
fesionale, care pregătesc peste 25 
la sută din tinerii muncitori ca

lificați, a crescut de două ori față 
de cel de-al doilea cincinal 1956- 
1960.

ф BELGRAD. — La 22 
decembrie s-a semnat la 
Belgrad protocolul cu pri
vire la schimbul de mărfuri 
dintre Iugoslavia și Cuba 
pe anul 1966. El prevede o 
creștere a schimbului de 
mărfuri cu 20 la sută.

ф CAIRO. — Agenția M.E.N. 
relatează că în ședința sa de mier
curi seara, Adunarea Națională a 
R.A.U. a ratificat hotărîrea gu
vernului acestei țări de a rupe 
relațiile diplomatice cu Marea Bri
tanie, deoarece aceasta nu a luat ; 
toate măsurile necesare pentru a? f 
înlătura guvernul rasist al Rho
desiei de sud.

ф BUENOS AIRES. -- Datorită 
grevei de 24 de ore declarată 
marți de Sindicatul lucrătorilor 
de presă din Argentina, în întrea
ga tară nu au apărut decît două 
ziare din capitală și anume „Pren- 
sa" și „Nation".

Greva a fost declarată în semn 
de protest împotriva refuzului 
proprietarilor de ziare și ai ti
pografiilor de a le mări sala
riile.

SCURTE ȘTIRI
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