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Să îndeplinim planul pe 1963 la toți indicii!

Angajamentele energeticlenilor de la T.C. Paroșeni
cuprinse 

al P.M.R. cu 
principale ale 
colectivul de 
și ingineri al 

Paroșeni

*------- .---------------

își ia 
anul

bune

In lumina indicațiilor 
în Directivele C.C. 
privire la criteriile 
întrecerii socialiste, 
muncitori, tehnicieni 
uzinei termoelectrice
următoarele angajamente pe 
1963:

— furnizarea în cele mai 
condițiuni în sistemul energetic na
țional a întregii cantități de ener
gie electrică pe anul curent;

— reducerea consumului specific 
de combustibil necesar pentru pro
ducerea energiei electrice cu 0,55 
grame pe kWh pentru realizarea 
unei economii de 700 tone combus
tibil convențional;.

— sporirea- indicelui de utilizare 
a agregatelor cu 0,6 la sută peste 
prevederile planului șl reducerea 
termenului de reparații cu 9 la sută 
fată de plan;

— depășirea productivității mun
cii planiîicate du 0,6 Ia sută, pe 
baza măririi indicelui de utilizare 
a instalațiilor;

— obținerea de economii șl be
neficii peste plan in 
280 000 lei.

Pentru asigurarea 
angajamentelor luate,
termocentralei Paroșeni va pune în 
aplicare următoarele măsuri teh- 
nico-organizatorice :

— modificarea supapelor de re-

valoare de

îndeplinirii 
colectivul

glaj la turbine pentru reducerea 
pierderilor de presiune a aburului 
la admisia în turbine;

— îmbunătățirea verificării pre
ventive a Instalațiilor;

— montarea concasorilor de 
zgură la pilnia rece a cazanelor 
pentru reducerea pătrunderii aeru
lui fals în focare;

— întreținerea și exploatarea ra
țională a agregatelor și reducerea 
duratei de reparații mijlocii șl ca
pitale pe baza cooperării Intre for
mațiile de specialiști;

— menținerea presiunii și tem
peraturii aburului viu prin asigu
rarea procesului optim de ardere 
a combustibilului în cazane.

Sectorul I ocupă în prezent 
primiți Ioc în întrecerea,cu cele
lalte sectoare productive de la 
mina Aninoasa. In prima deca
dă a lunii ianuarie, din abata
jele sectorului I au îost extrase 
836 tone de cărbune peste plan. 
La obținerea acestui rezultat o

minerului Roman Petru co
dat-în plus aproape 209 

de cărbune.
CLIȘEU: Cîțiva mineri, din

contribuție de preț a adus-o bri
gada 
re a 
tone

IN
brigada lut Roman Petru discu
tând despre munca lor din sub
teran.

O etapă importantă. în pregătirea alegerilor de la 3 martie
9

sute de munci- 
energeticient de 

Paroșeni s-au a- 
cinematograiului- 

pentru a-și

La 9 ianuarie, 
tort și tehnicieni 
la termocentrala 
dunat în sala
alub din localitate 
lua noi angajamente fn întrece
rea socialistă.

In expunerea sa, tov. Căpățînă 
Vasile, directorul termocentralei 
Paroșeni arată că uzina Paroșeni 
a obținui an de an succese tot 
mat lăsemnate în activitatea ei 
In 1962 s-au produs peste 
1 200 000 000 kWh. energie electri
că, consumul propriu 
a fost redus ia numai 
iar cel de combustibil 
me pe kWh produs,
realizate peste plan s-au cifrat la 
peste 1 300 000 lei.

termocentralei sarcini noi 
realizarea prevederilor cu- 
in Directivele celui de-al 
Congres al partidului, pri

f
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4
4
4
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tehnologic 
7,4 la sută, 
la 396 gra- 
economiile

Noul an pune în fața colecti
vului 
pentru 
prinse 
IlI-lea
vind asigurarea economiei națio
nale cu energie electrică. Pentru 
aceasta, colectivul termocentralei 
pornește la întrecere socialistă cu 
multă însuflețite, hotărit ca 
1963 sd obțină succese și 
frumoase în muncă.

Participanții la adunare, în 
vîntul lor, se angajază 
jine din plin hotărîrea 
vului.

— Vom munci In așa
. intr-uh scurt timp să modificăm 
supapele de reglaj a aburului ia 
turbine. Prin aceasta, se vor rea
liza economii de sute de mii lei

in
mai

cu- 
să spri- 
colecti-

fel ca

— spune tov. Băluță Gheorghe, 
maistru șef ia turbine.

— Ne angajăm sâ reducem cu 
S zile termenul de reparație a 
agregatelor, reaiizînd prin aceas
ta o producție de 7 000 000 kWh. ț 
energie peste plan 
cuvîntui său tov. 
maistru ia sectorul 
termomecanice din

Angajamente asemănătoare, ca
re vin să întărească hotărîrea co
lectivului, își iau și inginerul 
Măieran Gheorghe, fochistul Ene 
Stellan, electricianul Beldeanu E- 
mil, turbinistul Ottlakar Iosif, 
maistrul electrician Cadaru loan 
și alții, exprimîndu-și hotărîrea * 
de a пи-și precupefi foițele, pen- J 
tiu a da patriei mai multă епёг- j 
діг electrică. i
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Diaconu Ilie, 
de reparații 

centrală

Pe șantierele din Valea Jiului

Obiective noi intrate iu lucru
Aplicarea planului M. T. 0. —* 

chezășia succesului în producție
Iarna se manifestă din plin: zăpada, gerul, vîntul 

rece o însoțesc pretutindeni. Cu toate acestea, pe 
șantierele din Valea Jiului constructorii se străduiesc 
să-și desfășoare munca fără întrerupere, 
zile au fost începute lucrările la o 
tive noi.

sectorul IV A de la 
cu 631 tone de căr-

In aceste 
seamă de oblei

Casa de cultură din Petroșani

să se redreseze și în 
plus de 662 tone căr-

de plan pe anul 1963, 
arătat deficiențele

loc frumos, în 
apropiere a car-

Pe un 
imediata 
tierului Dimitrov, au fost 
începute zilele acestea lu
crările de săpături pen
tru fundația noii case de 
cultură a orașului Pe

troșani.
Noua casă de cultură 

—- un adevărat complex 
—• va cuprinde o sală de 
spectacole cu 800 Jocuri 
și scenă de teatru, săli

de lectură, șah, 
alte activități 

Valoa-

de sport, 
biliard și 
cultural-sportive. 
rea clădirii se ridică la 
circa 8 000 000 lei.

Pînă acum, sub 
marea maistrului 
Constantin, echipa
pători a lui Oțîrcă loan 
a ^săpat primii zeci 
metri cubi de pămînt 
fundație.

îndru-
Albu 

de să-

de 
din

de ero
de pro- 
brigadă 
plan să

Școala cartierelor Braia 
și Viscoza din Lupeni

Pe malul pîriulai Bra- 
!a, între cartierele de 
blocuri Viscoza și Braia a 
început săptămîna trecuta 
săparea fundației unei noi 
școli pentru copiii din a- 
ceste cartiere.

Școala va cuprinde 16 
săli de clasă, două labo
ratoare, diverse dependin
țe. irsialații d? încălzire 
centrală — creîndu-se co
piilor condiții 
învățătură.

optime de

Oot blocuri
al mineri -
- se înfru-

noi
a-

de blocuri 
ridicate pînă 
alt e se află în 
execuție. De cî-

Vechiul oraș 
lor — Vulcan - 
musețează pe zi ce trece. 
O serie 
ai! fost 
cum, iar 
curs de
iova zile aici au început 
lucrările de demolare a 
vechilor căsuțe mici și 
săpăturile la noi blo
curi.

noul șantier 
repartizate 
cele mai bune 
pentru

Pe 
fost 
mafiile 
lucru,
școală trebuie 
ta pină la 1 
— începutul 

1963—1964.
s-a

au 
for- 
de 

că noua
să fie ga- 

septembrie 
anului șco

lar 1963—1964. Pînă a- 
cum, s-a trasat fundația 
pe terenul de construc
ție și se execută din plin 
săpăturile la fundațiile de 
zidărie portantă ale 
riî.

clădi-

în Vulcan
8 blc-Este vorba despre 

cori noi cu peste 300 aparta
mente. care v°r fi pre
date încă în acest an. 
Sub conducerea maistru
lui Corcian Otto se fac 
deja săpături la fundația 
primelor două blocuri, ui
mind cg aici, incă în a- 
ceastă lună, să fie turnat 
și betonul de elevație.

In prima lună a anului trecut 
mina Lupeni a rămas sub plan 
bune, îd luna februarie cu 1990 de tone. Nerealiza- 
rea sarcinilor de plan a continuat în lunile aprilie 
și mai, ca mai târziu sectorul 
luna iunie să înregistreze un 
bune.

Cu ocazia dezbaterii cifrelor
mai mulțl mineri din sector au 
care au existat în sectorul IV A fapt ce au cauzat 
neîndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan. Bunăoară, 
minerii șefi de brigăzi Dobal loan, Vărzaru Mihai, 
Lecfalvi Mihai și alții au arătat, printre altele, că u- 
nele din cauzele care au făcut ca sectorul să rămînă 
în multe luni în urmă cu realizarea planului au fost 
slaba aprovizionare a brigăzilor cu material lemnos, 
vagonete goale, insuficient aer comprimat la locu
rile de muncă, funcționarea defectuoasă a unor uti
laje etc. Nu în toate cazurile s-a ținut cont 
punerile muncitorilor făcute in consfătuirile 
ducție pe Sector, ca de pildă atunci clnd o 
nu și-a realizat zile de-a rîndul sarcinile de
fie analizată activitatea ei și apoi să fie luate măsuri 
corespunzătoare pentru aducerea la nivelul brigăzi
lor fruntașe. De aceste deficiențe s-a ținut cont cînd 
s-au făcut propuneri pentru activitatea sectorului pe 
anul 1963. Invățînd din lipsurile ce au existat in mun
ca colectivului cît și din metode bune folosite în 
anul care a trecut, conducerea sectorului a luat incă 
din luna decem
brie o seamă de 
măsuri tehnico-or- 
ganizatorice me- 

. nite să dbcă la 
îndeplinirea rit-. 
mică a planului, 
la realizarea și 
depășirea anga
jamentelor asu
mate în întrecere.

Printre măsu
rile prevăzute în 
planul M.T.O. și 
aplicate în via
tă se numără in
troducerea de cra
tere TP-1 în aba
tajul cameră 106 
și abatajul fron
tal 3/2. La lucră
rile de pregătiri 
în cărbune, bri-
MICA AVRAM

mina Lupeni

(Continuare 
in pag. 3-a)

Дйпагіів юно desenaaiea tagdilaliloi № йевиіаіі 
№liu îlaloiili molare ale

începînd de azi, 15 ianuarie, și 
pînă la sfîrșitul acestei luni, în o- 
rașele raionale și comunele Văii 
Jiului au loc adunări ale oameni
lor muncii pentru propunerea de 
candidați cărora, prin votul de la 
3 martie, le vom încredința sar
cina de a gospodări treburile ob
ștești, de munci cu dragoste și 
pasiune pentru continua înflorire 
a localităților noastre miniere 
Depnneiea de candidaturi în adu
nări ale celor ce muncesc consti
tuie o vie expresie a marilor drep
turi și libertăți pe care statul nos
tru socialist je asigură celor mai 
largi, mase de oameni; ai muncii. 
Frontul . Democrației Populare, ca
re reunește — alături de organi
zațiile de partid — sindicatele, or
ganizațiile U.T.M., comitetele de 
femei, A.R.L.U.S., cooperația Și altă 
organizații de masă ale oamenilor 
muncii, propun pe cei mai auten
tici reprezentanți ai celor ce niun- 
cesc — mineri, muncitori, ingineri, 
tehnicieni^ gospodine, cadre didac
tice. medici, activiști obștești etc. 
— oameni care și-au. dovedit prin 
fapte atașamentul față de cauza 
socialismului, devotați poporului, — 
spre a fi aleși în sfaturile popu
lare, organe locale ale puterii de 
stat. Oamenii muncii sînt chemați electorale ale circumscripțiilor tre
ce în adunările populare, in baza 
drepturilor care li se asigură, să 
vegheze ca marea încredere de a 
fi propuși candidați să fie acor
dată acelor tovarăși care au do
vedit prin fapte spirit gospodăresc, 
inițiativă în rezolvarea treburilor 
obștești, strîns legați de mase, oa
meni care se bucură de stimă și 
autoritate.

Astăzi au loc primele adunări 
pentru propunerea de candidați în 
alegerile pentru sfaturile populare 
ale orașelor raionale și comune
lor din Valea Jiului. La Lupenî, 
bunăoară, la adunarea populară ca
re va avea loc la școala elemen
tară de 8 
candidații 
electorale 
4, 5, iar 
va avea, 
din cartierul Ștefan vor fi pro-

oiaitloi raionale îi toroonaie
puși candidații pentru circumscrip
țiile electorale orășenești nr. 32, 
33, 34, 35 și 36. Cea de a treia 
adunare populară care va avea 
loc tot la Lupeni va discuta pro
punerile de candidați pentru cir
cumscripțiile electorale nr. 73, 74, 
75, 76 și 77 ale orașului. La Ani
noasa, Iscroni, Uricani și în ce
lelalte orașe raionale și comune 
ale Văii Jiului, de asemenea, au 
loc,, începînd de astăzi, idunări 
pentru propunerea de candidați în 
viitoarele alegeri.

In vederea desfășurării cu suc
ces a adunărilor pentru desemna
rea candidatilor în alegerile de la 
3 martie, birourile F:D.P., comi
siile circumscripțiilor electorale,' cu 
sprijinul colectivelor de agitatori 

- ale organizațiilor de .partid, pre
cum $1 ăl organizațiilor de bază 
din cartiere, aje '«aiueta comu
niste de pe străzi și bloburi, au, 
datoria de a populariza larg în 
rîndul cetățenilor data și locul 
unde sînt programate să aibă loc 
adunările populare pentru desem
narea candidaților, să mobilizeze 
oamenii muncii spre a participa la 
aceste adunări.

îndată după înregistrarea propu
nerilor pentru candidați, comisiile

în sfaturile populara 
raionale și comunale 
doi deputați în cir- 

orășenești regionale

ani nr. 2, vor fi propuși 
pentru circumscripțiile 
orășenești nr. 1, 2, 3, 

în cadrul adunării care 
loc la școala de 8 ani

buie să aducă operativ, la cunoș
tința oamenilor muncii, prin mij
loacele de publicitate pe care le 
au la îndemînă, candidaturile pro
puse.

La 3 martie, o dată cu alegerile 
de deputațl 
ale orașelor 

. vor fi aleși 
cumscripțiile
nr. 105 — Vulcan și 164 — Lupeni, 
rămase vacante, pentru Sfatul 
popular al orașului Petroșani.

Tot în cadrul' adunărilor pentru 
propunerea de candidați, se vor 
face propuneri pentru desemnarea 
a 3 asesori populari ai Tribuna
lului regiunii Hunedoara și 50 a- 
sesori populari ai Tribunalului o- 
rașului Petroșani. Asesorii popu
lari vor fi aleși pe o perioadă de

(Continuare in pag. 3-a)

Minerii din brigada condusă de Dragomir Iancu de la mina Uricani dau dovadă de multă hăr
nicie în muncă în noul an. Brigada lor a realizat din primele zile depășiri de plan, pe baza unor randa
mente sporite. IN CLIȘEU: Ortacii dintr-un schimb al acestei brigăzi.
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Știința Petroșani - Fruntașă a rugbiului nostru
Clasamentul final al sampiona- 

talul de rugbi din anul 1982 In- 
«Ueă pe locul 5 echipa Știința Pe
troșani. Locul fruntaș ocupat de 
studenții localnici este o perfor
mantă care situează echipa prin
tre cele mai bune formații ale 
țării. Această performanță răsplă
tește pe deplin eforturile și mun
ca depusă de membrii echipei de-a 
lungul întregului campionat. S-a 
observat o creștere a ealitătii jo
sului și a puterii de luptă față de 
campionatul precedent.

Locul 5 ocupat de Știința Pe
troșani este un rezultat cu atit 
mai valoros cu cît o situează îna
intea unor echipe cu veche tradi

IN CLIȘEU: Echipa de rugbi Știința Petroșani.

In drum spre cabană
De sus din înalt, cernea într-una 

fulgi albi de nea îngroșînd mereu 
covorul alb al zăpezii. Pe drumul 
ce duce spre cabana Rusu, un 
grup de excursioniști își tăia cu 
greu cale prin troisnile de zăpadă. 
Deodată se aude un duduit de mo
tor. In curînd își făcu apariția o 
ntotociclectă cu ataș. Schiurile de 
pe motocicletă arătau că în curînd 
cei trei motocicliști vor schimba 
viteza mecanică a motorului cu 
aceea de pe schi. Cînd mai erau 
cîteva sute de metri pînă la ca
bană, motorul a obosit. A fost lă
sat sub un fag să se odihnească 
iar stăpînii lui au pornit pe jos 
spre cabană. Ajunși la ultimul po
deț, de unde luînd cu asalt ultima 
pantă. în scurtă vreme ajung la 
cabană, drumeții au făcut un scurt 
popas. Apoi luînd pieptiș costișa 
au început urcușul. De-a lungul 
traseului, fagii încercați cu pro- 
noroacă ofereau priveliști de basm- 
Din loc în Ioc, cite un brad, cu 
cetina plecată sub povara de omăt 
sta stingher nevrînd parcă să se 
înrudească cu fagul. De atîta drum, 
.-ei mai puțin antrenați au început 
să dea semne de oboseală. La drept 
vorbind nici echipamentul nu era 
prea adecvat. Deodată, în fața o- 
chilor a apărut mare și impună
toare cabana. Un chiot de bucuria 
a izbucnit din piepturi, ier obosea
la a dispărut ca prin farmec. Schio
rii au făcut doar un scurt popas 
ia cabană, iar apoi au pornit din 
nou spre înălțimi. Au schiat pe 
săturate, apoi s-au întors din 
nou la cabană cu obrajii îmbujo
rați de ger și corpul călit în lup
tă cu natura. Ce plăcut a fost dru
mul spre cabană, iar frumusețea 
peisajelor de iarnă i-a răsplătit din 
plin nentru oboseele urcușului 

ție în гады oa: Progreeto, Me
talul și Unirea.

După prima parte а «ажріопа- 
tului, Știința Petroșani ocupă lo
cul trei (neavlnd decît o singură 
înfrîngere), acest loc fiind rezul
tatul unei comportări excelente. 
Victoriile asupra unor echipe ca 
Grivița Roșie, campioana țării, re
zultatele de egalitate eu Steaua, 
Dinamo, C.S.M.S. Iași, Știința Cluj, 
acestea din urmă realizate in de
plasare, au arătat eă studenții 
minieri formează o echipă capa
bilă să lupte de la egal la egal 
cu ori ce echipă din țară. Demn de 
remarcat este faptul că în tot 
campionatul, Știința Petroșani nu 
a fost învinsă pe teren propriu,

In ziua de 13 ianuarie a avut 
ioc primul concurs de schi în 
masivul Paring, organizat de aso
ciația Parîngul Petroșani. Con
cursul s-a desfășurat în cadrul 
Spartaehiadei de iarnă a tinere
tului, avînd ca scop verificarea 
stadiului de pregătire a schiorilor.

Ultimele pregătiri înainte de a 
porni în iureș pe oglinda alune- 
coasî a gheții.

realizind numai victorii și un sin
gur meci ugnL

Un mare merit in obținerea a- 
ceetor rezultate revine antrenoru
lui N. Ureehe care a reușit să for
meze o eehlpă omogenă cu mare 
putere de luptă.

Succesele anterioare obligă pe 
toți jucătorii eehlpei să se pregă
tească cu o mai mare conștiin
ciozitate pentru jocurile pe care 
le vor susține In campionat.

Dorim ca și în anul 1963 echipa 
Știința Petroșani să se afirme din 
nou ca o echipă fruntașă, să des
fășoare jocuri de un bun nivel 
tehnic, răsplătind astfel pe înflS- 
cărații ei suporteri.

TAUTU NICOLAE

La concurs au participat peste 30 
schiori.

Iată rezultatele tehnice înre
gistrate :

Coborlre băieți juniori — Bîr- 
lida Dumitru, Nîștor Ionel, Ni- 
coară Constantin. Coborlre băieți 
seniori — Bonciu Mireea, Todor 
Gheorghe, Bîrlida Dan. Slalom spe
cial juniori — Blrlida Dumitru, 
Nistor Ionel, Nieoară Constantin. 
Slalom special seniori —- Lazăr 
Victor, Todor Gheorghe, Btrllda 
Dan. Fete: Denghel Utte. Fond 5 
km. băieți — Urlich Iosif, Oaaă 
loan. Inel loan.

EDELIN FJtANCI SC 
membru în Comitetul regional 

de sehl

Mînerul Lupeni și-a reluat 
antrenamentele

Returul campionatului categoriei 
A la fotbal se apropie. Țlnlnd sea
ma de situația din clasament, e- 
chipa Minerul Lupeni va trebui să 
lupte din răsputeri pentru evitarea 
retrogradării. Pentru ca începerea

Curs de conducători auto
In scopul lărgirii activității 

sportive, conform hotărtrii Consi
liului general U.C.F.S., pe lingă 
CS.0. Petroșani, in acest an, va 
funcționa un curs de conducători 
auto gradul I șl II. încă de pe 
acum s-a trecut la înscrierea a- 
matorilor pentru aaest curs. E 
necesar «a consiliile asociațiilor 
sportive să îndrume pe cei ma<

A început 
campionatul de șah 

pe echipe
Duminică, 13 ianuarie 1963, ur

ma să se desfășoare prima etapă 
a campionatului republican pe e- 
chipe mixte, optimi de finală, unde 
s-au Înscris: Minerul Lupenl, Pre
paratorul Lupenl, Parlngul Lonea, 
Jiul Petrîla, C.CV.J. și Știința Pe
troșani.

La Lupenl, in sala clubului mi
nier s-au întîlnit cele două echi
pe din localitate (Minerul și Pre
paratorul), victoria revenind echi
pei Minerul cu 4—2. Restul echi
pelor urmau să se întîlnească în 
sala Clubului Muncitoresc din Pe
troșani, dar, spre regretul amato
rilor de șah, înțîlnirile nu au a- 
vut loc deoarece Jiul Petrila și 
Știința Petroșani nu au binevoit 
să »e prezinte la întreceri.

S. BALOI
—«*©——

I

Schiurile să nu stea 
în magazie

Zăpada care a căzut din abun
dentă în ultimei» zile a făcut ca 
Ia sfîrșitul săptămînii trecute zeci 
de tineri să împînzească dealurile 
cu schiurile sau cu săniuțele.

Fără îndoială că sportivii mai 
avansați In tainele schiului s-au 
deplasat mai spre Paring și Stra
ja unde fiecare asociație, și-a or
ganizai un concurs avînd drept 
scop selectionarea Celor mai buni 
în vederea viitoarelor concursuri 
Astfel de concursuri au organizat 
asociațiile sportive Parîngul Petro
șani, Preparația Petrila, Minerul 
Lupeni. Retezatul Uricani etc.

Paralel cu aceste concursuri, a- 
sociațiilor noastre sportive le re
vine sarcina ca în această nerioa 
dă favorabilă să organizeze cît mai 
multe întreceri angrenînd toți ti 
nerii la întrecerile din cadru! spar- 
tachiadei de iarnă a tineretului

Mai există încă și în prezent 
asociații sportive care dețin schiu
rile în magazie fără ca ele să fie 

-distribuite tinerelului Printre a- 
cssteu se numără Minerul Vul
can. Viscczc Lupeni, Progresul Lu
peni și altele.

DE PESTE HOTARE
BASCHET

T.S.K.A. Moscova calificată 
în sferturile de finală

MOSCOVA 14 (Agerpres).
Cu rezultatul de 17—40 a cîș- 

tigat echipa de baschet T.S.K.A. 
Moscova meciul retur cu Wor- 
warth Berlin (R.D.G.) din cadrul 
„Cupei campionilor europeni”. Bas- 
ehetbaliștit sovietici s-au calificat 
pentru sferturile de finală ale com
petiției.

BOX

Pone Kingpetoh din nou campion 
mondial

i BANGKOK 14 (Agerpres).
Pugilistul tailandez Pone King- 

petch a redevenit campion mon- 

campionatului să-i găsească bine 
pregătiți, toți jucătorii, sub îndru
marea antrenorului Lazăr Vasile, 
se antrenează intens încă din trei 
ianuarie.

©------------

buni tineri membri U.C.F.S. pen
tru a urma acest curs spre a de
veni conducători auto.

După terminarea acestui curs, 
nu încape ii.<, îală că se va 
reuși ca p« ihigă celelalte comi
sii pe ramuri de sport să la flintă 
și comisia de auto-moto care are 
mari posibilități să desfășoare o 
activitate bună în competițiile de 
a cast gen.

Ministerul 
Invaiâmintuini 

comunica•
Prima sesiune de examene la în- 

vățănjîntul de cultură generală fără 
frecvență și de examene de dife
rență pentru o clasă va avea loc 
între 22 șl 31 martie a c. Sesiunea 
a doua de examene va avea loc 
Intre I și 20 iulie a. c.

La clasele a V-a și a VlIIa-, e- 
xunenele se dau conform planuri
lor de Invățămînt și programelor 
școlare de la invățămîntul de cul
tură generală — cursuri de zl. E- 
levii din clasa a V-a vor da exa
mene la: limba romînă. istorie, 
limba rusă, matematică, științe na
turale, geografie, desen și muzică.

Elevii din clasa a VIII-a vor da 
examene la: literatura romînă, 
limba engleză (franceză sau ger
mană), istorie, matematică, fizică, 
chimie, științe naturale, geografie, 
desen liniar și muzică.

Elevii din școlile și secțiile cu 
limba de predare a minorităților 
naționale vor da examene și la 
limba și literatura maternă.

La clasele VI, VII, IX, X și XI 
examenele se dau potrivit planuri
lor de invățămint și progțamelor 
școlare de la invățămîntul seral de 
cultură generală.

Elevii care dau examene la in- 
vățămîntul fără frecvență vor pre
găti pentru prima sesiune de exa
mene cca. 35 la sută din materia 
prevăzută în programe, Examina
rea in această sesiune va consta 
din cite o probă scrisă la flecare 

.obiect de studiu, cu excepția de
senului și muzicii la care se dă e- 
xamen numai în sesiunea a doua.

In sesiunea a П-a elevii vor da 
lucrări scrise din restul materiei 
șl probe orale din întreaga mate
rie, la toate disciplinele.

Se recomandă școlilor să asigu
re îndrumarea studiului individual 
al elevilor.

Examenele, de diferență se vor 
țipe după programele școlare ale 
secțiilor serale.

Regulamentul invățSmîntului se
ral și fără frecvență poate fi con
sultat ta secțiile de învățămînt și 

j la școlile cu secții lă/ă frecvență.

dial la categoria muscă, învingîn- 
du-1 la puncte pe japonezul Ma- 
sahiko Harada. Meciul a fost ur
mărit de pește 20000 de specta
tori. Decizia a fost dată cu 2-—1. 
In primul meci japonezul Harada 
îl învinsese prin K.O în rungul 11 
pe tailandez.

NATAȚIE

Un nou record mondial
SipNEY 14 (Agerpres).
Cu prilejul unui concurs inter

national de natație desfășurat la 
Sidney înnotătorul australian Ke
vin Berry a stabilit un nou record 
mondial în proba de 220 . yarzi 
fluture cu timpul de 2'08”4/10. 
Vechiul record era de 2‘09"5/10 ți 
aparținea aceluiași sportiv. Kevin 
Berry este In vîrștă de 17 ani.

FOTBAL

Turneul internațional de juniori 
al Italiei

ROMA 14 (Agerpres).
Tradiționalul turneu internatio

nal de fotbal de la Viareggio re
zervat echipelor de juniori, se va 
desfășura anul acesta între 15 și 
25 februarie Organizatorii compe
tiției au invitat la actuala ediție 
8 echipe străine: Dukla Praga, 
Progresul București, Rijeka, Parti
zan Belgrad, Bayer Mlinchen, Dar
ling Bruxelles, F. C. Austria și 
1 i ,N,A. Sofia.

Italia va fi reprezentată de for
mațiile Internaționale, Juventuș, 
F. C. Milano, Bologna, Fiorentina, 
Napoli și Modena.



STEAGUL fcosu 3

4 ani. Și aceasta vine să ilustreze 
faptul că oamenii muncii, prin re- 

. prezentantii lor, participă la fn- 
treaga viată a statului nostru de
mocrat-popular.

O dată cu începerea desfășură
rii adunărilor pentru desemnarea 
candidaților de deputeti în sfatu
rile populare orășenești raionale 
și comunale, campania electorală 
pentru pregălirea alegerilor de la 
3 martie intră într-o nouă și im
portantă etapă. Organizațiile de 
partid și de masă, sfaturile popu
lare, să desfășoare o largă muncă 
politică pentru atragerea maselor 
largi de oameni ai muncii la pre 
gătlrea alegerilor.

■BA

Aplicarea planului M.T.O. — 
chezășia succesului în producție 

(Urmare din pag. l-a)

gărnle șl schimburile au fost pla
sate în așa fei incit zilnic se poa
te realiza 3,5 pînă la 4 metri a- 
vansare. In toate abatajele fron
tale s-a introdus armarea metali- 

* că. asigurîndu-se în acest fel li- 
> nia frontului de lucru planificată.

S-au luat, de asemenea, măsuri și 
pentru o mai bună aprovizionare 
a brigăzilor cu 
goale și 
lucrului.

Toate
mas fără 
în primele 7 zile lucrătoare

lemn, vagonete
alte materiale necesare

aceste măsuri nu au ră- 
rezultat. Așa de exemplu, 

din
---- ©

Să se respecte regulile de 
pe liniile

Transportul pe căile ferate are 
o caracteristică deosebită. Trenu
rile nu pot ocoli obstacole aflate 
în fată sau opri brusc prin frtna- 
re o 
cate, 

V- Lonea 
triale, 
zintă, 
reduc 
mecanicului conducător. Din a- i
ceasta cauză circulația oamenilor 
de-a lungul traseului este inter
zisă. Nesocotind insă tăblițele a- i
vertizoare și indicativele persona
lului C.F.I., unii oamenii și foarte 
multi tineri, în special elevii șco
lii medii mixte care locuiesc în

——Q

garnitură de vagoane încăr 
aflată în plină viteză. La 
traseul căii ferate indus- 
pe lingă panta ce o pre- 
are numeroase curbe care 

considerabil vizibilitatea 
Din

In toate cele șase secții ale Uzi
nei de reparat utilaj’ minier Pe
troșani funcționează cursuri de ri
dicare a calificării în care sînt 
încadrați 220 de muncitori, în
deosebi tineri. Ingineri, tehnicieni 
și maiștri dintre care cei mai buni, 
cum sînt tov. Sîrbu Șofronie, Ar- 
meanu Constantin, Constantin Ghe- 
orghe, Anghel Viorel vin în fața 
tinerilor și-i ajută să pătrundă mai 
adînc tainele profesiunii, să de-

-------- -------- 0.

In Editura politică a apărut:
N. IVANCIU

(№1111 |l PimiUME.
Lucrarea tratează despre pro

prietatea capitalistă ca bază a re
lațiilor de exploatare, forță de 
muncă ca marfă, capitalul ca rela
ție socială de producție, procesul 
de creare a plusvalorii, ziua de 
muncă și formele salarizării în ca
pitalism. stadiile de dezvoltare a 
capitalismului în industrie, strue-

In atenția part ici pant Пог la concursul cu tema: 
Prietenia romîno-sovietică

regional A.R L U.S. a fost organi- 
concurs eu tema: „Prietenia ro- 

trebuia să se Încheie la data de 
unui mare număr de participant!.

Dm inițiativa Consiliului 
zat cu cîtva timp în urmă, un 
mîno-sovietică". Acest concurs 
15 ianuarie a. c. La cererea 
Consiliul regional A.R.L.U.S. a prelungit termenul de depunere a 
buletinelor pînă la data de 10 februarie a. c., iar tragerea ta
loanelor cîștigătoare șe va face în ziua de 24 februarie o. e.

Preocupare concreta, de zi cu zi, pentru 
sprijinirea cctor care solicita primirea In partid
In cele cîteva luni care au tre

cut de la alegerea noului birou 
organizația de bază din secția con
strucții metalice a Uzinei da re
parat utilaj minier Petroșani a 
primit in r iodurile sale 7 candi
dați de partid, anume pe lăcătușii 
Szekely Ștefan, Magheru Vasile, 
Ciuca Aurelian, Sicora loan, Popa 
loan și pe sudorii Rus Vasile și 
Tănase Virginia. Toți muncitori 
în producție, tovarăși cu o 
pregătire profesională, cu 
politic ridicat.

Sînt multe organizații de 
din minei? și Întreprinderile
Jiului care au primit in aceeași 
perioadă un număr sporit de can
didați, dar în comparație cu cele
lalte organizații de bază de la 
U,R,U.M,P„ în ce privește primirea 
în partid, realizările 
organizația de partid 

bună 
nivel

bază 
Văii

obținute de 
de la cons-

ii,3 la sută. In prezent sec- 
IV A se situează pe locul 
Întrecerea cu celelalte sec- 
productive de la mina Lu-

noul an, sectorul IV A a extras 
peste plan 512 tone de cărbune 
depășind productivitatea planifica
tă cu 
torul 
II în 
toare 
peni.

însuflețit de rezultatele obținute 
pînă acum, colectivul sectorului IV 
A muncește cu insistență pentru 
traducerea în viață a tuturor mă
surilor tehnico-organizatorice — 
chezășia realizării ritmice a pla
nului de producție și îndeplinirii 
angajamentelor de Întrecere.

C. F. I
circulație

(Veherle) circulă

ori. ma

Іосошо- 
circulă 
obligat 
nu vor

colonia de sus
intens pe traseul descris scurtînd 
astfel drumul apre casă. Acest lu
cru poate duce la accidente grave.

Părinții unor copil și tineri, deși 
au fost sesizați de multe i 
nifestă însă nepăsare.

Ca mecanic pe una din 
tivele electrice ce zilnic 
pe acest traseu mă simt 
să atrag atenția celor care 
să respecte regulile de circulație 
că pe lingă faptul că se expun 
unor primejdii inutile sînt pasibili 
Și de amenzi.

NAGY ȘTEFAN 
mecanic C.F.I. Lonea

tinerii cere învață cu stă- 
tn cadrul cursurilor de ri- 
a calificării se numără to- 

Pavel Romulus. Mehedinț 
Vlădică Ignat si mulți al-

Cursuri de ridicare a calificării
vină oameni cu o înaltă calificare. 
Printre 
niință 
dicare 
varășii 
Victor,
ții care realizează zi de zi depă
șiri de plan de 25—30 la sută, iar 
calitatea lucrărilor 
cută este tot mai

pe care le exe- 
bună.

I. BERTOTI
corespondent

SILIilIll HI (ІРІШІЯ
de clasă a societății caplta- 
și lupta ascuțită dintre ma
de oameni ai muncii si cla- 
exploatatoare.

ture
liste 
sele 
sele

Lucrarea se adresează celor ce 
studiază economia politică în ca
drul învățămlntului de partid și 
de ștat.

64 pag., 1,25 lei

trucții metalice sînt demne de re
levat. Experiența ei trebuie studia
tă de comitetul de partid al uzinei 
spre a fi aplicată de celelalte or
ganizații de bază de la U.R.UM.P. 
a căror muncă de primire se des
fășoară sub posibilități.

Care sînt factorii principali, pe 
baza cărora comuniștii din «șefia 
construcții metalice au obținut re
zultate bune în munca de primire f

Din experiența 
organizațiilor de basA

Biroul organizației de bază, comu
niștii secției, acordă o atenție deo
sebită atragerii în activul fără 
de partid a celor mai buni mun
citori. Din activul fără de partid 
tac parte peste 20 tovarăși, cu 
care organizația de bază desfă
șoară o muncă continuă de edu
cară. de atragere a lor la munca 
politică de masă. O bună parte a 
tovarășilor din petiv slnt încadrați 
In învățămlntul de partid, au sar
cini concrete privind aplicarea în 
viată a hotărîrilor luate de orga
nizația de bază pentru îmbunătăți
rea desfășurării procesului de pro
ducție. fac parte cu toții din colec
tivul de agitatori. Aceeași grijă o 
manifestă organizația de bază pen
tru creșterea 
zatiei UT.M.
activul fără 
zatia U.T.M. 
rolul de 
Continuă 
de bază, 
candidați 
aleqeri sînt utemlști sau au făcut 
parte din activul fără de partid. 
SI nu 
primiți 
secției 
ple de 
tru calitatea producției, pentru ran
damente înalte. La aceasta a con
tribuit faptul că fiecare din acești 
tovarăși a fost repartizat pe lingă 
cîte . un cornunist cu experiență 
spre a-l ajute să s₽ ridic? la 
velul fruntașilor.

Preocuparea susținută pentru 
buuătătlrea muncii de primire

și aducerea organi- 
Aceasta a făcut ca 

de partid și organl- 
să-și îndeplinească

rezerve pentru întărirea 
a rlndurilor organizației 
Drept dovadă, toți cei 7 

primiți de la ultimele

numai at it; toti candidatii 
so numără printre fruntașii 
construcții metalice, exem- 
muncă conștiincioasă pen

nl-

îm-
e

—©

Un seminar ей discuții 
interesante

Pentru o cit mai temeinică însu
șire de către cursanți a lecțiilor 
predate în învățămlntul de partid, 
este necesar ca acestea să fie cit 
mai bina documentate, îmbogățite 
cu exemple din activitatea cursan
tilor. De acest lucru ține seama 
și ajutorul de miner Abraham Pe
tru, propagandist la cursul seral 
anul II al organizației de bază din 
sectorul I al minei Aninoasa. Mer- 
gînd cu regularitate la pregătirile 
care au loc la cabinetul de partid 
și apliclnd indicațiile primite, el 
reușește să întocmească lecții bi
ne documentate, exemplificate cu 
aspecte din sector.

Lecția „Prețul de cost al produc
ției industriale", cuprinzînd cifre 
și fapte din cadrul sectorului, a 
dat prilej cursantilor să dea la se
minar răspunsuri aprofundate, bine 
documentate. Minerul șef de briga
dă Mujnai Nicolae, de pildă, du
pă ce a arătat componentele pre
țului de cost, a vorbit concret des
pre modul în care poate fi redus 
prețul de cost pe tona de cărbune 
extrasă prin reducerea consumului 
specific 
înfățișat 
tivitatea 
de lună 
m.c. lemn de 
înainte de prăbușire.

—■ Prețul de cost — 
cursantul Szasz Teodor, 
nai brigăzi de mineri — 
redus și prin economisirea de ma
terial exploziv la operațiunile de 
pușcare. Voi da un exemplu: în 
ultima perioadă brigada noastră a 
reușit să economisească, la fiecare 
pușcătură, cel puțin 1,5 kg. ex
ploziv și 4 capse. Aceasta bineîn
țeles, prin plasarea judicioasă a 
găurilor d? mină. Deci, într-o lu
nă prn 'acut o economie de circa 

de lemn de mină. Bl a 
cureanților fapte din ac- 
brigăzii sale care lună 

economisește între 4-—8 
mină, prin răpire

spunea 
șeful u- 
poate fi

ajută 
să ia 
a do- 
ca la 

de 
de 
a-

reflectată și de faptul că în șe
dințele sale lunare, biroul organi
zației de bază analizează situația 
stagiului candidaților de partid, mo
dul cum șe desfășoară munca de 
educare, sprijinul ce trebuie acor
dat muncitorilor din secție care 
doresc și merită să intre in rîndul 
candidaților. Aceste analize 
biroul organizației de bază 
din timp măsuri de Întocmire 
serelor candidaților, astfel
expirarea stagiului cererile lor 
primire In rîndul membrilor 
partid să fie puse in discuția 
dunării generale. Datorită acestei 
măsuri, în organizația de bază din 
secția construcții metalice nu .exis
tă nici un candidat cu stagiul ex
pirat. De asemenea, tn aceste șe
dințe se stabilește care membru 
de partid să se ocupe de spriji
nirea celor care solicită primirea 
In rîndul candidaților. Spre exem
plu, în ultima vreme, soții Opri- 
țeecu Stefan, tinichigiu și Opri- 
tescu Maria, sudorită, care au fă
cut parte din activul fără de par
tid, au înaintat biroului cereri de 
primire în rîndul candidaților, iar 
utemistnl Ivan Constantin a ce
rut și el să fia ajutat în această 
privință. De acești tovarăși au 
foșt repartizați să se ocupe mem
bri de partid cu experiență. îndeo
sebi tovarășii Nlcu Constantin, 
Bota Dumitru șl alțl comuniști, în 
frunte cu secretarul organtzațlei 
de bază, muncesc cu multă răspun
dere pentru sprijinirea celor care 
solicită primirea în partid, spre 
a se ridica la nivelul cerințelor.

Intr-una din lunile trecute, adu- 
uorea generală a organizației de 
bază a analizat modul în care se 
desfășoară munca de primire în 
partid. Au ieșit în evidență rezul
tate bune, dar s-a apreciat că ele 
pot fi și mai bune. In acest scop 
s-au stabilit sarcini pentru ca toți 
membrii de partid cu experiență 
să participe la munca de primire 
spre a șe obține noi realizări în 
întărirea rtndurilor organizației de 
bază, in vederea creșterii capaci
tății ei de mobilizare a colectivu
lui secției la îndeplinirea planu
lui. la realizarea angajamentelor 
de Întrecere.

In

calitate, 
cenușă, 

seminar, 
s-a re- 
au îm-

și atractive
100 kg. exploziv și 300 capse, 
felul acesta prețui de cost pe tona 
de cărbune este și mai mic.
Al treilea cursant care a luat cu- 

vîntul la discuții în ședința cercu
lui a fost tovarășul Dragotă Eu
gen. Și acesta a vorbit documen
tat despre importanța reducerii 
prețului de cost al cărbunelui. El 
a arătat că minerii din sector pot 
obține economii însemnate prin a- 
legerea șistului vizibil la locurile de 
muncă. El a scos în evidență a- 
portul minerilor din brigăzile con
duse de tovarășii Mâței Ioan, Oiș
tea Aurel și Roman Petru în ex
tracția unei producții de 
cu un conținut redus de

In discuțiile purtate în 
cursnntui Konya Adalbert 
ferit la unii factori cure 
pledicat realizarea de economii: 
mersul în gol al transportoarelor 
în unele abataje, risipă de aen com
primat prin neetanșarea conducte
lor de aer comprimat. Cauzele a- 
rătate, cît șl altele, au determi
nat uneori un consum mai urare de 
energie. Dacă de aceste lipsuri 
se ține seama în noul an — spu
nea tov. Konya — noi putem re
duce lună de lună prețul de cost 
pe tona de cărbune.

Răspunsuri bine documentat? au 
dat tn ședința cercului și tovarășii 
Setraru Dumitru, Scrădeanu Petru, 
Victoria Vasile, cere e-au referit 
Ia sarcinile ce etau în noul an în 
fața organelor și organizațiilor de 
partid pentru reducerea prețului 
de cost al producției.

In urma discuțiilor cursanții au 
înțeles mai bine căile și posibili
tățile reducerii prețului de cost, 
direcțiile principale în care să-și 
îndrepte atenția fiecare la locul 
său de muncă.

Z. ȘUȘTAC

TELEGRAME
EXTERNE----- ---- ------

Congresul femeilor 
din fârile americane
HAVANA 14 (Agerpres).
In capitala Cubei continuă lu

crările Congiasului femeilor din 
țările americane. Participantele la 
congres au ascultat eu deosebită 
atenție rapoarte despre participa
rea femeilor la lupta pentru pro
gresul popoarelor, pentru cuceri
rea drepturilor lor ca mame, ca oa
meni ai muncii și cetătence, pen
tru cucerirea de drepturi pentru 
copii pentru ea aceștia să ș@ bu
cure de sănătate, școli, fericire și 
bunăstare. Aceste drepturi, se sub
liniază în rapoarte, pot fi cîști- 
gate numai printr-o luptă susți
nută pentru transformarea țărilor 
din uriașa Americă Latină asupri
te de imperialism, în state libe
re, cu adevărat independente și 
suverane.

Delegațiile Mexicului și Cana
dei au întoemit un raport despre 
lupta pentru menținerea și conso
lidarea suveranității popoarelor șl 
păcii în întreaga lume. Raportul, 
care demască politice agresivă a 
imperialismului america#, cuprinde 
șl o chemare înflăcărată la lupta 
pentru pace.

Greve în tarile 
capitaliste

ANGLIA

LONDRA, Agenția Associated 
Press anunță că greva muncitori
lor de Ia centralele electrice din 
Anglia, declarată în semn de pro
test împotriva conaedierilor și re
fuzului administrației de a accepte 
cererile muncitorilor privitoare la 
sporirea salariilor, continuă fără a 
se vedea vreo posibilitate de în
cetare a ei, Negocierile oare au 
avut loc pînă în prezent nu mi 
dus la nici un rezultat.

S. U. A-

NEW YORK. Agenție United 
Press International anunță că noua 
întîlnire dintre reprezentanții sin
dicatului tipografilor din New 
York și reprezentanții patronilor 
celor nouă ziare care, ca urmare 
a grevei tipografilor nu mai apar 
de 36 de zile, nu a dus la apla-i 
narea conflictului.

„După cinci ore de tratative, 
cele două părți în dispută au ră
mas tot atît de departe de rezol
varea diferendului ca în ziua de
clanșării grevei" — relatează a- 
genția citată.

< JAPONIA

TOKIO. La 13 ianuarie, 12 000 
de muncitori de la șantierele din 
Nagasaki ale firmei constructoare 
de nave „Mițubisi" au început o 
grevă de 72 de ore, în semn de 
protest împotriva concedierii de 
către administrație a 56 de mun
citori

ECUADOR

GUAYAQUIL. Guvernul ecuado- 
rlan a trimis detașamente ale po
litiei și trupe în orașul Ambato 
(partea centrală a Ecuadorului! 
unde continuă greva muncitorilor 
din serviciile municipalității. Gre
viștii cer să li se plătească sala
riile pe ultimele opt luni care au 
fost reținute în mod abuziv de au
torități-

163 DE ANI
DAMASC 14 (Agerpres).
După rum relatează piesa si

riană, la 12 ianuarie a încetat din 
viață în orășelul sirian Izaz, cetă 
teanul Mahmud Vardan, care era 
considerat cel mai bătrîn om din 
Siria și probabil, din întreaga 
lume-

Mahmud Vardan a decedat ia 
vîrsta de 163 de anL
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CARACAS 14 (Agerpres).
Incidente violente au avut loc 

in noaptea de 12 spre 13 ianuarie 
In capitala Venezuelei, Caracas, 
atunci cînd mulțimea a organizat 
d demonstrație antiguvernamentală 
cu prilejul sosirii viceamiralului 

: Wolfgang larrazabal. Potrivit a- 
gentiei Associated Press, Larraza
bal a sosit la Caracas de la San
tiago de Chile, unde detine postul 
de ambasador al Venezuelei, cu 
scopul de a-și prezenta demisia 
pentru a putea candida la aiege-

(apilala Venezoeiei
rile prezidențiale. Pe șoseaua de 
la aeroport spre Caracas automo
bilul în care se afla amiralul a 
fost atacat de mulțime. Larrazabal 
a putut scăpa numai după ce a 
schimbat automobilul. Poliția a 
deschis focul, trei persoane au fost 
ucise și alte nouă rănite. Demon
stranții, indignați, au manifestat 
pe străzile capitalei venezueliene 
scandînd lozinci antiguvernamen
tale și incendiind mai multe 
tobuze. 30 de persoane au 
arestate.
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Declarațiile iul de Gaulle

au- 
fost

IN INTIMPIMAREA CELUI DE-AL Vl-LEA CONGRES AL P. S. U. G

Primirea călduroasă 
făcută delegației P. C. U. S. 
în frunte cu N. S. Hrușciov

Plenara
С. C. al P. S. U. G

BERLIN 14 (Agerpres).
In seara zilei de І4 ianuarie a 

Sosit la Berlin pentru a participa 
Ia lucrările celui de-al ѴІ-lea Con
gres ai P.S.U.G., delegația P.C.U.S. 
condusă de N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

La gara de est a capitalei de
legația P.C.U.S. a fost întîmpinată 
de Walter Ulbricht, 
al C.C. al P.S.U.G., 
Consiliului de Stat al

de presă 
la 

cî- 
și 

de

Paris- 
dezar-

a declarat că 
pe plan intern este 
tării în conformitate 
civilizației contem- 
insistat îndeosebi a- 
„mijloacelor necesa-

princi-

intensificarea 
crearea „for- 
proprii. El a 
hotărînd să 
șoc atomică"

țelor nucleare multilaterale 
N.A.T.O.".

Referindu-se la apropiata vizită 
a cancelarului vest-german, Ade- 

■ nauer, în Franța generalul de 
Gaulle a ridicat în slavă coaliția 
cercurilor guvernante din Franța 
cu militariștii de la Bonn, pe care 
el a prezentat-o drept „colabora
re" între popoarele celor două 
țări.

Răspunzînd la întrebarea referi
toare la atitudinea Franței față de 
aderarea Angliei la Piața comună, 
președintele a subliniat ,că struc
tura și caracterul economiei 
gleze se „deosebesc profund" 
economiile țărilor participante 
Piața comună.

In încheiere,
Gaulle s-a 
încetării 
nucleară, < 
ar aduce 
subliniat 
politica sa de creare a „forței a- 
tomice de șoc" atîta timp cît ar
ma nucleară nu va fi distrusă.

ale

en- 
de 
Ia

degeneralul 
pronunțat împotriva 

experiențelor cu arma 
afirmîrid că aceasta nu 
nici-o schimbare. El a 

că Franța va continua

prim-secretar
președintele

R.D.G., mem-
---------------- 0.

bri și membri supleanți ai Birou
lui Politie al C.C. al P.S.U.G,, mem
bri ai Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri, conducători ai 
partidelor democratice și organi
zațiilor de masă.

Erau prezenți conducătorii dele
gațiilor partidelor comuniste și 
muncitorești sosite la cel de-al 
ѴІ-lea Congres al P.S.U.G., precum 
și șefii misiunilor 
străine la Berlin.

Sosirea la Berlin a delegației
BERLIN 14 — Corespondentul 

Agerpres transmite :
Luni dimineața a sosit la Ber

lin, în Gara de est, delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn, care va 
participa la lucrările celui de-al 
ѴІ-lea Congres al P.S.U.G. Dele
gația este alcătuită din tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. 
conducătorul delegației, 
Ceaușescu, membru al 
Politic, secretar al C.C.
Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
șeful Direcției de propagandă și 
cultură a C.C. al P.M.R., Aldea 
Militaru, prim-secretar al Comite
tului regional Brașov, și Ștefan 
Cleja, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R.P.R. în R.D.G.

La gară, oaspeții au fost întîm- 
pinați de către : Bruno Leuschner, 
membru al Biroului Politic al C.C.

al P.M.R., 
Nicolae 
Biroului 

al P.M.R.,

EVENIMENTELE DIN CONGO

diplomatice

P.M.R
al P.S.U.G., prof. dr. W. Schirmer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., și de 
activiști ai C.C. al P.S.U.G. Au fost, 
de asemenea, de față membrii Am
basadei R. P. Romîne la Berlin. .

I<

că 
ia
de 
lui

este calmă. 
Comitetului

PARIS 14 (Agerpres). 
In cadrul conferinței 

care a avut loc la 14 ianuarie 
palatul Elysee, în prezența a 
torva sute de ziariști francezi 
străini, președintele Franței,
Gaulle, a abordat o serie de pro
bleme importante printre care: 
situația internă din Franța după 
referendumul în problema refor
mei constituției, recentele alegeri 
parlamentare, atitudinea Franței 
fată de aderarea Angliei la Piața 
comună și față de propunerea 
S.U.A. cu privire la constituirea 
așa-numltelor forte nucleare mul
tilaterale ale N.A.T.G., „axa 
Bonn", Franța și problemele 
mării.

De Gaulle 
pala sarcină 
transformarea 
cu cerințele 
porane. El a 
supra creării
re de apărare".

Președintele de Gaulle a reafir
mat orientarea spre 
militarizării țării și 

î tei atomice de șoc"
declarat eă Franța, 
creeze o „forță de
proprie nu poate accepta propu
nerea S.U.A. privind crearea „for-

_=©=_

Situația din Togo 
este calmă

LOME 14 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează 

situația din Togo, unde la 13 
nuarie a avut loe o lovitură 
stat care a răsturnat guvernul 

. Sylvanos Olympio, 
Intr-o proclamație a

, insurecțional transmisă de postul 
.de radio Lome se arată că în în
treaga țară a fost decretată sta
rea excepțională. Comitetul insu
recțional controlează, potrivit pro
clamației, întregul teritoriu al 
Togo-ului, toate instituțiile civile 
și militare. Proclamația condam
nă guvernul lui Olympio pentru 
gravele încălcări ale democrației, 
pentru creșterea îngrijorătoare a 
șomajului, bloearea salariilor și 

Ideclinul comercial. Totodată subli
niind că guvernul precedent a pro- 
■ movat o politică izolaționistă, 
j proclamația exprimă hotărîrea noi
lor ccnducători ai Togo-ului de a 

! contribui la realizarea unității a- 
fricane.

După lovitura de stat din Togo, 
Casa Albă din Washington a dat 
publieității o declarație în care își 
exprimă „regretul profund" fată 
de răsturnarea lui Olympio. De
clarația reamintește că Olympio 
a fost primit „deosebit de căldu
ros" în martie 1962 la Casa Albă 
în cursul vizitei sale în Statele 
Unite. O declarație similară a fost 
publicată și de guvernul britanic. 
Acesta își exprimă „consternarea" 
în legătură cu lovitura de stat.

La rîndul ei presa franceză pro- 
guvernamentală se lamentează de 
răsturnarea guvernului lui Olym
pio. Ziarul „Le Figaro" subliniază 
că Olympio urma să fie primit în 
lunile viitoare de guvernul fran
cez care „a sprijinit eforturile 
sale în stabilirea unor legături de 
colaborare eficace cu Franța".

După cum s-a mai anunțat, în 
timpul loviturii de stat, Sylvanos 
Olympio, care o opus rezistentă 
a fost ucis.

• Chombe s-a reîntors la Kolwezi Forțele 0. N. U. 
își continuă operațiunile

litară din Katanga — Shinkolobwe, 
situată la 15 mile sud-vest de 
Jadotville. Unitățile de mercenari 
s-au retras din această bază îna
inte de a sosi trupele O.N.U. Aur 
toritățile O.N.U. desfășoară o in
tensă activitate în vederea resta
bilirii cireulației pe șoseaua din
tre Jadotville și Kolwezi. A fost 
anunțată restabilirea circulației pe 
calea ferată dintre Elisabethville 
și Mokambo. Un batalion katan- 
ghez din apropiere de localitatea 
Kabundji din nordul Katangăi s-a 
predat cu întregul armament for
țelor O.N.U. Mari cantități de ar
me și muniții au fost capturate de 
forțele O.N.U. 
ale Katangăi.

LEOPOLDVILLE 14 (Agerpres). 
Șeful secesioniștilor katanghezi 

Chombe s-a reîntors Ia Kolwezi, 
principalul punct de sprijin al se- 
cestoniștilor, unde sînt coneentra- 
te majoritatea unităților de mer
cenari și jandarmeriei katanghe- 
ze. După cum se știe, Chombe a 
fugit vineri din Elisabethville în 
Rhodesia de nord unde a rămas 
cîteva zile. La Kolwezi se află și 
ceilalți membri ai 
Iui Chombe.

Intre timp, forțele 
continuă operațiunile, 
sociated Press, citînd
O.N.U., relatează că forțele O.N.U 
au ocupat cea mai mare bază mi-

„guvernului"

O.N.U.
Agenția 

surse

își
As-
ale

în diferite puncte

Nemulțumirea guvernului 
fața de răspunsul lui U

ACCRA 14 (Agerpres).
Guvernul ghanez și-a exprimat 

nemulțumirea fată de răspunsul pe 
care l-a primit din partea secre
tarului general al O.NU., U Thant, 
la telegrama adresată aeestuia de 
către președintele Nkrumah în ea-

din 
imamatului Oman, reaent 
din armata de eliberare 
a Omanului au atacat 

post militar englez în a- 
de Nizva și au omorît

Palriofii omanezi 
dau lovituri colonialiștilor 

englezi
CAIRO 14 (Agerpres).
După cum anunță Biroul 

Cairo al 
luptători 
națională 
un mare 
propiere
12 soldați englezi.

Patrioții au atacat garnizoana 
engleză din orașul Rostaka. Cioc
niri serioase intre patrioții oma
nezi și trupele engleze se desfă
șoară și în regiunea „munților 
verzi".

Ghanez 
Thant

re i se cerea arestarea lui Chombe 
de eătre forțele O.N.U. din Con
go. In acest răspuns se afirmă că 
Chombe ar fi „președintele legi
tim al provinciei Katanga" și că 
arestarea, lui nu ar fi posibilă dat 
fiind că guvernul central nu a e- 
mis un ordin

Un purtător 
nului ghanez 
prinderea față 
El a deelarat
este în posesia unei fotocopii a 
ordinului emis de guvernul 
trai eongolez ca urmare a 
rîrii Parlamentului eongolez 
septembrie 1961 cu privire la
tarea lui Chombe și deferirea lui 
justiției pentru omor. Purtătorul 
de cuvînt a reamintit, de aseme
nea, rezoluția Consiliului de Se
curitate în care se cere pedepsi
rea ucigașilor lui Lumumba, pe 
care o comisie de anchetă a O.N.U. 
i-a identificat în persoana mem 
brilor clicii lui Chombe.

în acest sens, 
de cuvînt al guver- 
și-a exprimat sur
de aceste afirmații, 
eă guvernul ghanez

cen- 
hotă- 

din
ares-
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BERLIN 13 (Agerpres).
La 12 ianuarie a avut loc ple

nara Comitetului Central al P.S.U.G. 
Plenara a discutat proiectul hotă
rîrii celui de-al ѴІ-lea Congres al 
P.S.U.G. cu privire la sarcinile 
industriei, transporturilor și tele
comunicațiilor, precum și alte pro
bleme legate de apropiatul con
gres. H. Axen a informat Comi
tetul Central asupra unor proble
me internaționale.

Plenara a hotărît să recomande 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. 
să-l numească pe E. Apel pre
ședinte al Comisiei de stat a pla
nificării și vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și să-1 elibe
reze pe K. Mewis din funcția de 
președinte al Comisiei de stat a 
planificării, precum și din funcția 
de ministru și membru al Prezi
diului Consiliului de Miniștri.

Știri și fapte din R. D. Germană
In perioada dintre Congresele 

V și VI ale P.S.U.G. valoarea 
producției industriale a R. D. 
Germane a sporit de la 58,1 mi
liarde la 80,1 miliarde mărci, a- 
dică cu 37,1 Ia sută.

☆
In 1962 producția industrială 

brută a capitalei R. D. Germane 
a fost cu 1,34 miliarde mărci 
mai mare decît în 1958.

☆
Din 1958 pînă în 1962 au fost 

construite spitale cu 2 309 patuii, 
197 ambulatorii.

★
In 1962 bugetul R. D. Germa

ne pentru învățămînt în afara 
investițiilor și cheltuielilor per 
tru școlile profesionale a fpst 
de aproximativ 2 456 000 000 mărci,

cu 604 milioane mărci mai mult 
decît în 1958.

☆
Congresul al V-lea al 
construcția de mașini 
R. D Germane a trecut 

serie a 110 noi 
de

De la 
P.S.U.G 
textile a 
la producția în
produse. Numărul tipurilor 
mașini textile de nivel mondial 
ș-a ridicat la 25.

☆
Anul trecut, cheltuielile 

tru asigurările sociale ale 
citorilor și funcționarilor 
R. D. Germană au fost dd 
8,5 miliarde mărci. Aceste
au fost folosite pentru plata pen
siilor, plata concediilor, pentru 
ajutor medical și tratamentul 
oamenilor muncii.

pen- 
mun- 

din 
peste 
sume

ț

In memoria lui 
și a Rozei

BERLIN 13. Corespondentul A- 
gerpres transmite: Sute de mii de 
berlinezi au participat duminică la 
marea demonstrație din capitala 
R.D.G., organizată în memoria e- 
roilor clasei muncitoare germane, 
Karl Liebknecht și Roza Luxem
burg. Coloanele de demonstranți 
s-au format în diferite circumscrip
ții ale orașului și s-au îndreptat, 
timp de ore în șir, spre locul me
morial din Friedrichsfelde unde 
sînt înmormîntați eroii clasei mun
citoare germane.

In fruntea primei coloane, care 
se apropia de obeliscul comemo
rativ din granit roșu, înconjurat 
de steaguri, — se aflau conducă
tori de partid și de stat din R.D.G., 
conducători ai organizațiilor de

!'■

parti 
pen- 
celui

Karl Liebknecht 
Luxemburg
masă, precum și delegații ale 
delor frățești sosite la Berlin 
tru a participa la lucrările
de-al ѴІ-lea Congres al P.S.U.G. 
Oaspeții și numeroasele delegații 
ale întreprinderilor au depus co
roane de flori la obelisc.

Primarul Berlinului, Friedrich 
Ebert, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., a rostit o eu- 
vîntare în care, după ce a evocat 
meritele eroilor căzuți, succesele 
obținute în construcția socialismu
lui în R. D. Germană, a chemat 
forțele progresiste din Germania 
occidentală și din Berlinul occi
dental să sprijine propunerile con
structive ale R. D. Germane pen
tru rezolvarea pașnică a proble
mei germane.

0----------------

SEUL. După cum relatează co
respondentul din Seul al ziarului 
„New York Times" Coreea de 
sud se află în fata unor serioase 
dificultăți economice, Se așteaptă 
ca în lunile următoare să izbuc
nească inflația monetară. Preturile 
la unele mărfuri au crescut cu 
50 la sută. La sfîrșitul anului tre
cut recolta de orez a fost cu 20 
la sută mai scăzută decît de obicei.

LIMA. Deținuții politici din în
chisoarea „San Quintin" din Lima 
au dealarat greva foamei, protes
ted împotriva comportării barba
re a autorităților

TOKIO. La 1 
capitala Japoniei 
locuitori.

față de ei.

decembrie 1962 
număra 10 209 537

WASHINGTON. Statele Unite au 
avertizat țările care primesa aju
tor american și ale căror nave

transportă mărfuri In republica 
Cuba că în urma hotărîrii Con
gresului S.U.A. li se va retrage 
acest ajutor dacă nu vor înceta 
transportul mărfurilor în Cuba.

MOSCOVA. Ziarul „Ekonomices- 
kaia Gazeta" scrie că populația 
Siberiei răsăritene va crește pînă 
în anul 1980 Ia 12 700 000 de lo
cuitori sau cu peste 5 milioane 
locuitori față de numărul actual. 
In orientul îndepărtat se prevede 
aproape același ritm 
a populației.

de creștere

oameni ai 
concediul in 

1962 la Soci, renumita sta- 
caucaziană de pe malurile 
Negre. A fost elaborat pro- 
de dezvoltare în continuare

SOCI. 1 500 000 de 
muncii și-au petrecut 
anul 
tiune 
Mării 
iectul
a stațiunii. După realizarea aces
tui proiect, Soci va putea găzdui 
anual pînă la 5000 000 de persoane.
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