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de stat a R.P. Române, 
tovarășul Gheorghe

mi- 
este 

fa- 
bri-

Brigada de fron- 
taliști condusă de 
minerul Moisiu 
Remus de ia 
na Aninoasa 
deținătoare a 
nionului de
gadă evidențiată 
în întrecerea so
cialistă.

IN CLIȘEU: Bri
gadierul Moisiu 
Remus (în mijloc) 
alături de ortacii 
din schimbul II.

BELGRAD
Delegația 

condusă de 
Gheorghiu-Dej, a părăsit miercuri
seara orașul Liubliana, plecînd su 
un tren special spre Belgrad.

Cu același tren au plecat spre 
Belgrad tovarășul Iosip Broz Tito 
și alte personalități oficiale iu
goslave.

In gara Liubliana numeroși ce
tățeni ai acestui oraș au salutat 
cu căldură pe conducătorii români 
și iugoslavi. Pe peronul gării, înal- 
ții oaspeți au fost salutați de Iyan 
Macek, președintele Skupștinei R.S. 
Slovenia, Miha Marinko, secretar 
al C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Slovenia, Viktor Avbeli, președin
tele Vecei 
venia.

Tovarășul

Dej și Ioeip Broz Tito au trecut 
apoi în revistă compania de onoas. 
re. In cinstea lori au îoSt’ trase sal* * 
ve de tun.

înainte de a se urca în tren^ 
un grup de pionieri ăU Oferit oas
peților romîni și conducătorilor! 
iugoslavi buchete de flori.

a 
iu
ta

în-

Exeeutive a R.S. Slo-

Gheorgbe Gheorghiu-

Continuarea
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Toate sectoarele — peste plan ȘI-AU FĂCUT DATORIA

☆
Membrii delegației de stat 

R. P. Române și conducătorii 
goslavi au sosit joi dimineața 
Belgrad.

In gara Topcider ei au fost
timpinați de Iovan Veselinov, secre
tar al C.C. al Uniunii Comuniști
lor din R.S. Serbia, Veliko Zeko- 
vici, vicepreședinte al Ѵёсеі Exe
cutive Federative, de membri ai 
Vecei Executive Federative și de 
alte persoane oficiale.

convorbirilor

încă din primele zile 
ale lunii în curs, mine
rii din Vulcan au ex
tras însemnate cantități 
de cărbune peste sarci
nile de plan. Plusul a 
crescut mereu. In peri
oada, 1—21 noiembrie a.c 
pe exploatare planul de 
producție -.a 
cu 2634 tone 
Semnificativ 
că la acest
adus contribuția 
sectoarele, fiecare 
cu planul depășit.

Cele mai frumoase re
zultate au fost obținute

fost depășit 
de cărbune.
este

succes
faptul 
și-au 
toate 
fiind

de minerii sectorului Ш. 
Muncind cu un randa
ment cu mult superior 
celui prevăzut, ei au tri
mis la zi 
respectivă 
cărbune în 
Sectoarele
depășit planul cu 458 
respectiv, 224 tone 
cărbune, 
acestor 
ceasta 
Vulcan

în 
2048 
plus 

I Și

perioada 
tone de 
de plan. 
IV și-au

Și» 
de 
a 

a- 
din 
de

Ca urmare 
succese, in 

lună minerii 
obțin un loc 

în întrecereafrunte
celelalte exploatări
Valea Jiului.

cu
din

Crește numărul depunătorilor 
la С E. C.

Pentru a se asigura o de
servire cit mai bună u 
depunătorilor. Casa orașe 
nească C.E.C. Petroșani 
și-a extins continuu re
țeaua de unități precum 
și ghișeele în întreprin
deri și instituții. In pre
zent există șase agenții 
C.E.C. proprii, ghișeul pro
priu al Casei orășenești 
și 37 ghișee cu gestiune 
în cadriil întreprinderilor 
și instituțiilor din Valea 
Jiului.

Dintre ghișeele cu ges
tiune, cele mai 
zultate au fost 
de ghișeul nr. 1 
ninoasa, nr. 1 
peni, nr. 1, 2
la E.M. Petrila și altele.

Datorită muncii da lă
murire dusă în rîndurile 
salariaților din Valsa Jiu
lui, numărul depunători-

bune rs- 
obținute 

E. M. A- 
E.M Lu- 
și 3 de

lor a crescut față de anul 
trecut cu aproape 10 000. 
Volumul1 depunerilor a 
crescut cu 28 la sută. De 
asemenea, gradul de pă
trundere a ajuns la un 
libret la 1,6 'ocuitori.

Oamenii muncii s-au 
convins tot mai mult de 
avantajele depunerilor la 
C.E.C. Ei știu că prin de
puneri treptate orice om 
chibzuit' își poate realiza 
sumele necesare cumpă
rării unor lucruri de va
loare.

Pe lingă avantajele per
sonale, depunerile C.E.C. 
contribuie la dezvoltarea 
economiei naționale.

Să cultivăm și să dez
voltăm în noi spiritul de 
economie și de bună gos
podărire a banului. Libre
tul de economii să fie 
prietenul nostru nedespăr. 
țit.

------------©------------

„DOINA OLTENIEI" 
LA PETROȘANI

In cadrul turneului pe 
Care-i întreprinde în Va
lea Jiului, orchestra de mu
zică populară „Doina Ol
teniei" a Filarmonicii de 
stat „Oltenia" din Craio
va, a prezentat recent pe 
scena teatrului de stat 
„Valea Jiului" din orașul 
nostru un frumos concert 
de muzică populară romî- 
nească.

La reușita acestui con
cert un aport deosebit 
l-au adus cunoscutele cîn- 
tărețe de muzică populară 
Mia Braia, Justina , Bălu- 
țeanu și Ani Arcaș, pre
cum și tinerele solista 
vocale Maria Firulescu. 
Gata Sîmbrian, Maria Stă- 
nescu și soliștii instru

mentiști Marin Chisăr, 
Ion Cîrstoiu, Marin Popa, 
Ștefan Piculeață, Mănaș 
Pipoi și alți doinitori ai 
cîn’ecului popular. Ei au 
interpretat cu multă sen
sibilitate frumoasele me
lodii oltenești. Concertul 
prezentat s-a bucurat de 
o caldă apreciere din 
partea entuziastului pu
blic p?troșănean care a 
răsplătit cu vii aplauze 
măiestria soliștilor și or
chestrei.

Asemenea spectacole 
vor fi prezentate în aceste 
zile și în celelalte centre 
muncitorești din Valea 
Jiului.

C. IOAN 
corespondent

Ora 14 și 20 de minute.; 
La termocentrala Paroșeni 
munca din tura de dimi
neață se apropie de sfâr
șit. Totul decursese nor
mal. La fel ca și în alte 
zile. La ora 14 și 35 de 
minute însă activitatea 
este întreruptă de un de
ranjament de la stația de 
110 kV. Declanșatoarele 
menite să asigure securi 
tatea agregatelor princi
pale au intrat în funcțiu
ne. Focul din . cazane s- î 
stins. Turbinele au sto
pat. Pentru remedierea de
fecțiunii trebuia acționat 
fără întîrziere.

La secția electrică mais
trul Balii Erwin și tabîd- 
tarul principal Verdeș 
Nicanor au făcut legătu
ra cu dispozitivul pentru 
alimentarea serviciilor in
terne. Apoi au trecut la 
sincronizarea liniilor de 
transport. In același timp, 
la sala cazanelor șefii de 
tură Miulescu Isaia și Da
vid lorn, mecanicii princi
pali Deheleanu Iosif și 
Diaconii Cezar acționau 
cu precauție și rapiditate 
pentru repunerea în func
țiune a cazanilor. întrea
ga operație de lichidare 
a deranjamentelor ara 
condusă de la camera dc 
comandă de inginerul de 
serviciu Szekely loan. La

secția turbine, mecanicii, 
principali Săvoiu Traian, 
Lăpădătescu Alexandru și 
Miciu Petru, împreună cu 
șeful de tură Burdea Do- 
rel, ajutorul șef de tură 
Ionașcu Lazăr și maistrul 
șef de exploatare Băluț 
Gheorghe au luat măsuri 
grabnice pentru prinde
rea din turație a turbine
lor, pornirea pompelor de 
circulație și de alimenta
re. Orice mișcare cerea 
atenție. Manevrele se des
fășurau conform instruc
țiunilor de exploatare.

Ora 14 și 52 de minu
te. Turbinele furnizează 
din nou energie. Siste
mului energetic i se asi
gură deja 65 000 kW. 
După alte 23 de minute 
se produce energie elec
trică la sarcina normală.

Acele ceasornicului in
dicau 15 și 15 minute. 
Lichidarea deranjamentu
lui a durat doar 40 de 
minute. Timp record pen
tru remedierea deranja
mentului. Totul s-a desfă
șurat rapid și precis. Uzi
nele, minele, fabricile n-au 
dus lipsă de energie e- 
lectrică. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii ter
mocentralei și-au făcut' pe 
deplin datoria.

FRANCISC VETRO

BELGRAD
Joi au continuat la Belgrad con

vorbirile dintre delegațiile Repu
blicii Populare Romîne și Republicii 
Socialiste federative Iugoslavia.

Din partea romînă au participat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Emil Bodnăraș și Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Corneliu Ma
tt eseu, ministrul afacerilor externe, 
Aurel Mălnășan, ambasadorul R. P. 
Romîne la Belgrad. A participat, 
de asemenea, 
silier.

Din partea 
pat tovarășii

Andrei Păcuraru, con-

iugoslavă au partici- 
Iosip Broz Tito, pra-

ședințele R.S.F. Iugoslavia, secretar 
general al U.C.I., Edvard Kardeli, 
președintele Skupștinei Federativ; 
a R.S.F.I., Miloș Minici, vicepreșe
dinte al Vecei Executive Federative, 
Marin Țetinioi, secretar de stat 
pentru transporturi și telecomuni
cații, Kiro Gligorov, secretar de 
stat pentru finanțe, Bogdan Țrno- 
brnia, secretar general al preșe
dintelui R.S.F.I., Mirko Tepavaț, 
adjunct al secretarului de stat pen
tru afacerile externe, Arso Milato- : 
viei, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, a continuat schimbul de 
păreri privind dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și problemele 
actuale ale situației internaționale.

Președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 
Tovarășului IOSIP BROZ TITO

Președintelui Vecei Executive Federative
a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Tovarășului PETAR STAMBOLICl
BELGRAD

Cu prilejul zilei de 29 noiembrie — sărbătoarea națională a 
blicii Socialiste Federative Iugoslavia — în numele poporului 
și al nostru personal vă felicităm călduros și vă adresăm urările 
tre frățești 
licire, dv.

Fie ca
dezvolte

socialismului.

Repu- 
romîn

se
Și

de succes; 
personal și 
relațiile de 
necontenit

în construcția socialistă, de prosperitate 
popoarelor Iugoslaviei 
prietenie și colaborare

spre binele

GHEORGHE GHEORGHHJ-DEJ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

popoarelor

noas-
și fe-

vecine și pristene. 
dintre țările noastre să 
noastre, al cauzei păcii

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Cu numai 10 ani în urmă aici era o cîmpie. Acum mai recunoașteți locul ? Este noul cartier Livezeni, care cuprinde 
în prezent 103 ' blocuri însumînd 1670 apartamente, 3 centrale termice, o școală cu 16 săli de clasă, unități comerciale, 

străzi asfaltate. Anul viitor, se vor ridica aici alte 20 de blocuri cu cca. 700 apartamente, un nou complex comercial și alte 
construcții.



STEAGUL ROȘU

Primele lucrări de control
La începutul acestei luni, cadrele 

didactice de la Școala medie din 
Vulcan s-au întrunit intr-un con
siliu pedagogic. Din discuțiile pur
tate s-au desprins o serie de pro
bleme privind pregătirea elevilor 
pentru tezele trimestriale și pen
tru încheierea cu rezultate bune 
a primului trimestru al anului 
școlar. Astfel, recapitularea, siste
matizarea și verificarea periodică 
a elevilor stabilește legături trai
nice intre cunoștințele acumulate 
de ei de-a lungul trimestrului, a- 
Șigură durabilitatea acestor cu
noștințe în memoria elevilor, dez
voltă simțul unei gîndiri profunde 
a acestora. Verificarea cunoștin
țelor la elevi are atît o funcție 

orientativă, dînd profesorului posi
bilitatea să constate pregătirea e- 
levului, volumul și trăinicia cu
noștințelor sale, cit și o funcție 
Stimulatoare menită să dezvolte
personalitatea elevului, interesul 
lui pentru învățătură.

Comisiile metodice ale școlii 
noastre, aiializînd natura subiec
telor propuse pentru lucrările de 
control trimestriale în raport cu 
programa analitică, au antrenat 
cadrele didactice într-un larg 
schimb de experiență prin inter- 
asistențe și lecții deschise. Au 
fost sintetizate o serie de proble
me care au constituit apoi teme 
pentru lecțiile de recapitulare și 
verificare și pentru lucrările de 
control. După susținerea de către 
elevi a lucrărilor de control tri

mestriale. cadrele noastre didactice 
fee analiza rezultatelor obținute 
utilizînd în acest scop caietul-sintezii

------------o

de evidență a greșelilor tipice și 
individuale. In urma analizei re
zultatelor lucrărilor de control tri
mestriale care s-au dat pînă acum 
s-au obținut rezultate mulțumi
toare. Elevi ca Patru V. din <*18Sa 
a Vl-a 0. Brînzâu Petronela și 
Kelemen V. din clasa a Vil-a A, 
Jifcu Măria din clasa a V-a B, 
Hașca Emilia și șimon luilana din 
clasa a VIH-a B, Tudorieă Teodor, 
Mera Cristina și Șerban Maria din 
clasa a Vtll-a A, Stan Valentin și 
Mîrza Radu din clasa a IX-a A, 
Vass Margareta si Szabados Ni- 
Colae din clasa a V-a, secția ma
ghiară și alții au obținut nota 9 
și 10.

Alții insă, ce-i drept foarte pu
țini, datorită învățăturii în salt, 
a lipsei de la consultații și medi
tații au Înregistrat note slabe.

Cu aceștia din urmă va trebui 
să ducem o muncă mai intensă 
pentru ca în zilele cere au mai 
rămas pînă la încheierea trimes
trului, ei să-зі îndrepte notele șl 
să poată promova clasa.

Prin colaborarea judicioasă a 
profesorilor cu dirigintii claselor 
pentru evitarea supraîncărcării e- 
levilor și a rămînerii lor în urmă 
la învățătură, prin ajutorul con
cret dat fiecărei clase, fiecărui 
elev, vom putea încheia cu suc
ces primul trimestru al anului 
școlar.

Rezultatele obținute la lucrările 
da control date pînă în prezent 
dovedesc că putem realiza acest 
lucru. '

antoce gheorghe
director la Școala medie Vulcan 
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COLEGIALI TA TEE ora primului. 
Deși., siirșit de 

toamnă, soarele 
ișl trimte cu blin-
dețe razele aurii peste pămînt. In 
Anlnoasa, domnește forfota specifi
că orelor amiezii. Autobuzele a- 
duc ia șut minerii din schimbul II 
pentru a continua munca celor de 
dimineață. Ca niște păsări uriașe 
de metal, cupele aleargă neobo
site pe luciui cablurilor de oțel, 
transported cărbunele răpus in 

adtncuri de harnicii mineri anina
sem spre preparația din Petrila 
pentru a li,.,, spălat la iațâ. Gru
puri de copii gureși se Îndreaptă 
voioși spre școala de 8 ani din lo
calitate. Sint elevi din clasele mici 
care au cursuri după-amiază. Dis
cută veseli, glumesc. Despre ce 
discută f Despre școala, desigur, 
despre Încheierea trimestru
lui, despre minunatele zile ale 
vacanței de iarnă. Și e firesc ca 
elevii să se glndească deja la 
prima recreație mare a anului șco
lar. A rămas doar mai puțin de 
o luhd de zile pînă atunci. Muiți 
*• Văd d« pe acum suind pe po

tecile argintii ale munților, drume- 
țind printre brazii pomădați de nea, 
poposind la cabane sau antrenați 
in pasionante dispute cultural- 
sportive.

De citeva zile, in toate școlile 
au Început pregătirile pentru car
navalul pionierilot și sărbătorirea 
pomului de iarnă. Dar primul glnd 
ai elevilor rămlne tot învățătura, 
Încheierea cu succes a primului 
trimestru al anului școlar.

...Deodată clțlva elevi se rup de 
grup și grăbesc pasul. Sint din 
clasa a Ill-а в.

— Haide-ți mal repede băieți — 
se adresează celorlalți pionierul 
Tomuș Teodor. Cred că ti-ați uitat 
că astăzi trebuie să Hm la școală 
cu o jumătate de oră mai devre
me. Trebuie să ținem neapărat a- 
dunarea de grupă. O tăcem dom 
pentru colegii noștri. și ei, deși 
sint mal slăbi la Învățătură, tre
buie să termine cu bine trimestrul.

— Noi 11 vom ajuta — intervi
ne In discuție pioniera Toma Na

Elevii clasei a 
Il-a de la Școala 
de 8 ani din Pe- 
trila se pregătesc 
în vedeta înche
ierii primului tri
mestru al anului 
școlar. Felea Lta, 
Verdeț Mircea, 
Pop Zoltan, Bako 
Eugenia și Juco 
Mircea discută în- 
tr-o pauză despre 
lecția din ora ur
mătoare.

Fotoreporterul 
nostru i-a stir
print tocmai în 
acel moment.

Pentru serbările pionierești
Volumul cuprinde materialele ne

cesare concursurilor interșcolare. 
echipelor de artiști amatori din 
școli, activității din tabere pionie- 
fiești, case și palate ale pionierilor

Divîtsitatea tematică reiese mai 
ales din conținutul fiecărui capitol.

Astfel, în capitolul „Poezii", 
versurile adecvate mai ales cla
selor V-Vll cîntă frumusețea ță
rii noastre, bogățiile naturale și 
entuziasmul în muncă al harnicului 
popor romîn (Iubește țara ta, 
de Mihail Beniuc și Frumoasă 
ești patria mea de Eugen Frun
ză), marele eveniment al colecti
vizării (Pâmînturi colective de Al, 
Andrițoiu), emoționantul moment al 
primirii cravatei roșii, (Mîndrie, 
de V. Boiculesi), dragostea și re
cunoștința față de partidul nos
tru, (Cîntec pentru partid da Ni- 
culae Stoian), față de comuniștii 
care s-au jertfit în închisoare, tor
turați de călăii siguranței pentru ca 
viața copiilor de azi să fie fe
ricită (Comuniștii de Victor Tul
bure) etc.

< In clieșul de fald, doi din- 
ț tie elevii clasei а Vil-a A de 
$ 7a Școala de 8 ani din Vul

can la o oră de limba fran
ceză. Eleva Jiberne Aurelia 
citește un text din manual, 
Colegul de bancă, Grosu loan 

, urmărește cu atenție pe та- 
j nuaiul său. Poate... va fi nu- 
S mit chiar el să continue.

dia, Trebuie să-i aducem în pas cu 
noi, sa mergem Împreună pe ace
lași drum. Ne sint doar colegi, 
prieteni. Apoi să nu uităm că noi 
sintem pionieri. Ei trebuie Să simtă 
apropierea noastră, ajutorul nostru 
corect.

Din vorbă In vorbă, iată-i ajunși 
la școală. Aici 11 așteaptă alți co
legi de-ai lor ca Ianca Mircea, 
Zvlgnea Nicolae, Costinaș Biet no
ra. ta ora iixată, adunarea de gru
pă începe. Se discută tema: „Cum 
învățăm, cum ne ajutăm colegii la 
învățătură". Elevii i tuni ași vor
besc din experiența și metodele 
lor de a Învăța,

— Eu învăț mai mult seara — 
spunea pionierul Tomuș Teodor, 
înainte de a pleca la școală, mai 
revăd odată lecțiile împreună cu 
colegul meu Foyer Vaaile, pe care 
am sarcina sd-1 ajut, lămurim 
unele lucruri pe care el nu le-a 
înțeies.

— Pot spune cu certitudine ей 
Йе elnd învață iOipteuhă au tiusu

0000000000000000000000000000000000000,

Capitolul „Cîntece ‘ cuprinde o 
seri? de melodii pe versuri com
puse de compozitori rOrnîni, care 
în majoritate slnt cunoscuți co
piilor prin activitatea ior muzicală 
adresată celor mici. Cîntec ele 
„Țara" de Hilda Jerea, „Partidul, 
călăuza noastră" de Marin Cons
tantin, „Spice aurii" de Liviu Dan- 
clar, „Cîntec de prietenie" de M. 
Vsscan, „Cîntăm un imn partidu
lui iubit" de Florin Comișel și 
altele au o linie melodică clară, 
adecvata vocilor de copii iar 
versurile exprimă sensibilitatea 
melodiilor.
„Jocurile pionierești" realizate de 
I, Teodorescu-Arghezi dezvoltă la 
copii atenția, spiritul de cercetare, 
tenacitatea și îi fortifică fiziceș
te. Un merit al autorului este acela 
că dă o serie de soluții pe care 
instructorii de detașamente sau 
unității care organizează aceste 
jocuri le pot utiliza pe specific 
de vîrstă.

Ultimul capitol „Dansuri" cu
prinde cunoscutul dans muntenesc 
„Ca la Breaza" șl un dans ucrai
nean, alcătuite de Lidia Baidăn 
Ștefan eseu și Mihailovici Alexan
dru de la secția coregrafică a Pa
latului pionierilor din Capitală. 
Ambele dansuri sînt pline de dina
mism, au mișcări de scenă multi
ple, cu o ținută artistică corespun
zătoare.

Varietatea tematică și calitatea 
materialelor din noul volum de 
„Serbări pionierești” va lărgi uti
litatea sa și mai mult că pînă 
acum.

Florida, ea S-a 
schimbat mult în 
bine — afirmă pio
niera T orna Na

dia. După ce venim de la școală 
noi iacem o scurtă pauză, apoi în
cepem sd pregătim lecțiile. învă
țăm prima dată la materiile mai 
grele, apoi la celelalte. După ce 
considerăm că știm bine iezțil’e, ne 
scriem temele pentru acasă. In iel.il 
acesta, problemele ne pai mai u- 
șoore. A doua zi dimineața. Fio 
rica vine iar la mine și recaoitu- 
ăm ceea ce Învățăm seara.

— Eu mă ajut reciproc cu fra
tele meu, care este în clasa a V-a, 
afli la Învățătură, cit și la joacă 
— spune elevul Iancu Mircea.

Despre telul cum învață ei și 
cum ișl ajută colegii la învățătu
ri'’ discută pe rînd și alți elevi 
din clasa a Ill-а в de la Școala 
de 8 ani din Aninoasa, clasă unde 
tlnâra Învățătoare Iacob Cecilia se 
străduiește zi de zi să pătrundă 
1/ sufletul copiilor, să le imprime 
interes și dragoste pentru studiu, 
pentru învățătură.

D. GHEQNEA
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la lașa эіовіегііог 
din Petroșani

O oră cu micii naturalei...
Au oră pionierii claselor a 

V-a de. la Școala de 8 ani nî, 
1 din localitate. Au venit, ЙГ 
de obicei, toți. Și-au ocupat 
în liniște locurile în bănci și 
ora a început. Profesoara ex
plică pe îndelete, rar, curgă
tor, pe înțelesul fiecăruia. Se 
străduiește să le imprime ele
vilor dragostea pentru natu
ră, pentru frumusețile și bo
gățiile ei, pentru tot ce meș
terul... natură a creat. Elevii 
sînt numai ochi și urechi. Șe 
vede că-i interesează lucrurile 
eXpusC, că Ie place frumoasa 
muncă de naturalist, care O^re 
multă răbdare șl perseverae^ă.

Pentru ca elevii să înțelea
gă mai bine cele predate, to
varășa profesoară le dă exem 
ple concrete, le prezintă dife
rite experiențe pe care elevii 
le repetă pe rînd. Printre cei 
mai buni elevi din clasele a 
V-a ale școlii de 8 ani nr. 1, 
care participă la acest cerc, 
se numără Ștefan Nicoleta. 
Barabas Sofica, Zabakm A* 
driana, Rad Livia și alții.

Activitatea cercului micilor 
naturaliști de la Casa pionie
rilor din Petroșani este bo
gată. Intre altele, planul de 
muncă al cercului prevede 
efectuarea diferitelor disecții 
pe animale mici, observații la 
microscop, confecționarea de 
cantine pentru păsărele, ame
najarea unui colț viu, împă- 
ierea de păsări, confecționa
rea de ierbare și insectare etc

MORAR ULPIA
membră a cercului „Prieteni 

prin corespondență"

...și alta de coregrafie
fn vederea carnavalului pio

nierilor și a sărbătorii po
mului de iarnă, elevii școli
lor de 8 ani fac intense pre
gătiri. Peste 300 de pionieri, 
împărțiți în 10 grupe, frec
ventează cu regularitate cer
cul de coregrafie din cadrul 
Casei pionierilor din orașul 
nostru. Printre cei mai activi 
se numără Knebel Liana și 
Enoiu Cristin de la Școala de 
8 ani nr. 4, Georgescu Mi- 
baela și Lupșa Mariana de la 
Școala de 8 ani nr. 1, Banți 
Mariana de la Școala de 8 
ani nr. 5 și muiți alții. Joaca 
fetelor, dans din regiune, Pol- 
ca pe furate, o gabată Me
nuet sînt numai cîteva din 
dansurile pe care le pregătesc 
pionierii din cercul de core
grafie de la Casă pionierilor 
din Petroșani.

DAVID GEORGETA 
membră a cercului „Prieteni 

prin corespondentă"



îmbunătățirii calității cărbunelui — 
atenția cuvenită

Conferința organizației de partid 
de la exploatarea minieră Uricani, 
care a avut 10c recent, a analizat 
activitatea comitetului de partid, 
succesele obținute în toate dome
niile de activitate și măsurile ce 
trebuie luate pentru îmbunătăți
rea activității de viitor.

Participanții la discuțiile pur
tate în jurul dării de seamă pre
zentate de tov. Plic Alexandru, 
secretarul comitetului de partid al 
minei Uricani au arătat că munca 
de partid în perioada ce a trecut 
de la alegerile precedente s-a îm
bunătățit.

îndrumate de comitetul de 
partid, organizațiile de bază au 
acordat o mai marș atenție pri
mirii în rîndurile partidului a ce
lor mai înaintați muncitori și teh
nicieni. Astfel, în perioada care a 
trecut de la alegerile precedente 
au fost primiți în partid 132 noi 
membri și candidați de partid. Re
partizarea comuniștilor la locurile 
cheie ale producției a dus la spo
rirea rolului conducător al orga
nizațiilor de bază și a contribuit 
la sporirea rezultatelor obținute în 
producție.

Munca politică și organizatorică 
desfășurată de comitetul de partid 
în această perioadă este oglindită 
de succesele obținute de colecti
vul acestei mine.

Planul de producție pe acest an 
a fost depășit pînă în prezent cu 
peste 23 O00 tone de cărbune coc- 
sificabil, iar angajamentul anual a 
fost, de asemenea, depășit cu 11 000 
■Vefle. Datorită introducerii tehni
cii noi în procesul de producție, 
mal bunei organizări a muncii în 
abataje, randamentul pe poet a 
sporit. Astfel, indicele productivi
tății a fost depășit în medie cu 55 
kg. de cărbune pe post. In același 
timp, planul la investiții a fost 
realizat fizic,în proporție de 107,8

Măsuri concrete, rezultate îmbucurătoare
In urma măsurilor luate de con

ducerea sectorului III de la E.M. 
Lqkea printre care anrtntim: des
chiderea a două noi panouri în 
blocul VI stratul V, reorganizarea 
abatajului frontal situat în stratul 
Iii, armarea metalică a abatajului 
frontal 605, înființarea a două e 
chipe de lemnari pe fi-care schimb 
de lucru, mărirea capacității de ex
tracție a puțului orb nr. 6, refit- 
tnrrea în beton a galeriilor da cap 
transversale și îmbunătățirea a- 
provizionăriî cu materiale, mine- 
lii au recuperat o parte din mi
nusul avut' în trimestrul III și au

VEȘTI DIN ANINOASA
Prind contur noi bloetiri
Acum cîteva zile, pe un teren 

din apropierea arenei sportive din 
Aninoasa, constructorii abia tra
saseră semnele unor fundații. Cu- 
rînd s-a aflat că în Aninoasa se 
vor construi două blocuri noi, cu 
cîte 32 apartamente, care vor fi 
date în folosința minerilor în 
cursul anului viitor.

Deși au trecut puține zile de 
la începerea săpăturilor pentru 
fundații, lucrările au înaintat mult. 
La unul din blocuri se lucrează 
deja la zidăria parterului. Spre bu
curia aninosenilor, noile blocuri, 
eare în viitorul an vor găzdui în 
apartamente confortabile 64 fa
milii de mineri, prind contur.

Condiții noi ia club
Dacă treci pragul clădirii clubu

lui din Aninoasa, rămîi plăcut sur
prins de o serie de îmbunătățiri 
aduse localului, în vederea creării 
unor condiții mai bune pentru ac
tivitatea culturală ce se desfășoa
ră aici. Scena a fost mărită și înăl
țată, fapt care permite sălii clu
bului să găzduiască spectacole 
.date de mari formații artistice pen
tru minerii din Aninoasa. Toate 
sălile au fost pardosite cu parchet, 
iar iluminatul fluorescent a pătruns 
pretutindeni. Renovarea acoperi
șului, revizuirea încălzirii centrale, 
reamenajarea bibliotecii și cele
lalte măsuri luate aici asigură clu
bului din Aninoasa condiții pen

la sută, iar valoric a fost depășit 
cu 15,5 la sută. Angajamentul de 
a obține economii la prețul de 
coat a fost, de asemenea, depășit 
CU 575 000 lei.

La obținerea acestor succese au 
contribuit numeroase brigăzi cate 
s-au evidențiat în întrecerea so
cialistă. Dintre acestea amintim 
pe cele conduse de membrii de 
partid Circiumaru Victor, Pînzaru 
Alexandru, Mischîe Gheorghe, Bur
tea Niță, Poloboc Coetache, Ru-

Conferința de partid 
de h t. M. Uricani

die Constantin, Pop Gavrllă, Bria 
Ioan, Chitilă Mihai, TOkeș Toma 
Ileș loan.

Mulți dintre delegații înscriși la 
cuvlnt au arătat că succesele ob
ținute se datoresc in mare parte 
realizărilor sectorului 1, sector 
care își va îndeplini planul anual 
de producție cu o lună înainte de 
termen. In schimb sectorul II a 
rămas sub plan in patru luni din 
îcest an.

Cărui fapt se datoiește acest 
iucru ?

Comitetul de partid și conduce
rea minei au analizat activitatea 
sectorului II și au luat măsuri cores
punzătoare, însă nu au urmărit felul 
cum se îndeplinesc aceste măsuri. 
Atît comitetul de partid, cît și con
ducerea administrativă a minei s-au 
mulțumit cu realizările globale ale 
exploatării obținute pe baza de
pășirilor sectorului I, fără să se 
preocupe de ridicarea la plan și 
peste plan a sectorului II,

Trebuie luate toate măsurile 
pentru ca sectorul ІІ să se ridice 
la nivelul Sarcinilor. In acest scop 
în conferință s-a arătat că atît Co
mitetul de partid, cît și biroul or- 

dat peste sarcinile de plan pe 
primele două decade din luna no
iembrie 100 tone Cărbune,

Odată cu sporirea productivită
ții muncii (de la 1,968 tone la 
2,009 tone pa post), în perioada 
1 octombrie — 20 noiembrie, a 
crescut și calitatea cărbunelui ex
tras din abataje, realizîndu-se tot
odată importante economii.

S-au evidențiat prin munca depu
să brigăzile conduse de Compodi 
Ioan, Solovan loan și altele.

, NAGI-1I STEFAN
’ corespondent

tru desfășurarea unei activități 
mult mai rodnice.

Gospodarii comunei — ia iucru
Deși iarna se apropie, gospo

darii aninoseni găsesc multe de 
făcut și în aceasta perioadă pen
tru continua înfrumusețare a a- 
cestei localități miniere. Nu de 
mult a avut loc o ședință a or
ganizatorilor grupelor comuniste 
pe străzi și blocuri în cadrul că
reia s-au stabilit acțiunile ce tre
buie întreprinse pînă la căderea 
zăpezii. In urma acestei consfă
tuiri s-au organizat numeroase ac
țiuni pentru curățirea albiei pî- 
rîului din comună, pentru îngro
parea trandafirilor spre a fi feriți 
de îngheț, pentru curățirea spa
tiilor verzi și a curților, precum 
și pentru plantarea de noi arbori.

Clubul enepgeticienilop 
din Papoșenl

In cartierul Soho- 
doi din Paroșeni lo
cuiesc majoritatea 
angajaților termocen
tralei. Din lipsa unui 
club propriu, salaria- 
ții termocentralei Pa
roșeni participau în 
mică măsură la ac
tivități culturale și 
recreative. In urmă 
cu cîteva iile, în 

cartierul Sohodol a 
fost terminată ame
najarea uftui club. 
Aici a fost deschisă 
o bibliotecă cu peste 
5000 volume. S-au a- 
menajat săli de lec
tură, de șah și tenis 
de masă. Una din 
săli a fost pusă la 
dispoziția brigăzii ar
tistice de agitație si

ganlzației de bază nr. 2 trebuie 
să-ți îndrepte atenția îndeosebi 
asupra brigăzilor rămase sub plan.

O problemă mult dezbătută a 
fost calitatea cărbunelui. In da
rea de seamă s-a arătat că eco
nomiile la prețul de cost pttteău 
fi mai mari dacă mina n-ar fi fost 
penalizată cu 3075 tone de cărbu
ne. Datorită nealegerii șistului Vi
zibil în abataje, s-a rebutat o can
titate de 10 590 tone de cărbune. 
Mai multi vorbitori au arătat în 
conferință că problema calității a 
fost lăsată pe un plan secundar.

Comitetului de partid uhu ffis 
îi revine ca sarcină Să desfășoare 
o muncă politică mai susținută' îh 
direcția îmbunătățirii calității căr
bunelui. Este indicat sa fie forma
tă o opinie de masă în rîndurlle 
tuturor brigăzilor pentru alegerea 
Șistului vizibil.

Creșterea planului de producție 
al minei Uricani în anul viitor cu 
50 000 tone de cărbune ridică noi 
probleme. In vederea realizării lui 
trebuie luate măsuri din timp. /,

Lucrările conferinței au scos 
încăodată la iveală hotărîrea co
muniștilor din Uricani de a învăța 
din experiența acestui an, de a 
lupta și pe viitor pentru traduce
rea în viață a sarcinilor ce le 
revin.

Conferința de partid a ales noul 
comitet de partid al minei Uricani. 
In prima sa plenară, comitetul de 
partid a reales ca secretar pe to
varășul Plic Alexandru.

V. STRAUȚ

------- — I —

0 ocupafie frumoasă 
și utilă

încă din timpuri străvechi, una 
din ocupațiile locuitorilor țării 
noastre a fost albinăritul. Crește
rea albinelor ee făcea însă în mod 
rudimentar ți în mod neorganizat. 
In anii puterii populare apicultura 
a luat o largă dezvoltare. A fost 
creată Asociația apicultorilor din 
R. P. Romînă care îndrumă și 
sprijină activitatea crescătorilor de 
albine. In vederea îmbogățirii cu
noștințelor, la dispoziția apiculto
rilor stă revista „Apicultura", iar 
în limba maghiară „MăhOszet".

Pentru a ajuta pe apicultorii 
din Valea Jiului să intre mai il- 
șor în posesia revistei, Filiala din 
Petroșani a Asociației crescători
lor de albine, a luat inițiativa ca 
ea să fie difuzată prin organiza
țiile locale ale filialei. Cei care 
doresc să se aboneze la revistă 
se pot adresa filialei sau respon
sabililor pe localități. Și aseme
nea responsabili sînt aproape în 
toate localitățile. La Cimpa e res
ponsabil tovarășul Costlnaș Andrei, 
la Lonea Șerbu Șerban, la Petrila 
Dembfnky Victor și Moga Dionî- 
sie. Asemenea responsabili sînt și 
la Lupeni, Uricani, Cîmpu lui Neag, 
Iscroni și Aninoasa.

Filiala din Petroșani a Asocia
ției crescătorilor de albine, cu 
sprijinul organelor conducătoare 
locale, a organizat un curs pen
tru apicultorii din Valea Jiului. 
La datn de 1 decembrie a. c., Ia 
Școala de 8 ani nr. 4 din Petroșani 
va avea loc deschiderea cursului 
apicol de masă. Cursurile sînt gra
tuite, iar ceî ce le urmează pri
mesc certificate de absolvire. E 
plăcut să înveți să practici o o- 
cupatie frumoasă și utilă și încă 
în mod gratuit. înscrierile pentru 
urmarea cursurilor se primesc de 
către responsabilii din localități 
și la filiala din Petroșani.

formației de teatru, 
pentru repetiții. De 
acum înainte sala- 
riații termocentralei 
Paroșeni vor putea 
petrece timpul liber 
în mod plăcut și cu 
folos jucînd șah, • te
nis de masă sau în 

tovărășia cărților, a 
ziarelor ți ravițtal«?r.
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Spaiiathiiilei de iarna a tineretuiui
La data de 15 noiembrie, s-a 

dat startul întrecerilor din cadrul 
tradiționalei competiții — Sparta- 
cftîada de iarnă a tineretului.

Ca și in edițiile anilor pre
cedent!, ediția 1963-1964 se orga
nizează la un număr de 11 ramuri 
sportive. Printre acestea se nu
mără : gimnastica, patinajul, să
niuțe, schi, tenis de masă, tir. 
Cros, orientare tu istică, trînte, 
hsHere și șah.

Intrdcît etapa I-a pe isociații 
urmează să se desfășoare pînă la 
data de 25 ianuarie 1964, consi
liile asociațiilor noistre sportive 
au datoria de a depune tot efor
tul ca in acest intervii de timp 
să fie mobilizați și atrași în în
trecerile spirtachiadel de iarnă ti
nerii și tinerele din școli, instituții 
și întreprinderi.

Deși au trecut 10 zile de la des
chiderea oficială a spartchiadei in 
Valea Jiului, pînă la oia actinia, 
în nici o asociație sportivă ase
menea întreceri încă nu au fost 
organizate. Este idevărat că în 
această perioadă au avut loc o 
serie de alte acțiuni tot atît de

PUBLICITATE

ATENȚIUNE!
O.C.L. Produse Industriale din Petroșani anunță 

publicul consumator că s-a pus la vînzare prin ma* 
gazinete sale de specialitate și cu plata în rate în 
condiții foarte avantajoase pentru salarlații perma- 
nenți următoarele articole :

— Biciclete tin nrotoille Interni tu hr il dino
— liînrnte din prnlnrih interni
— Itiriime 12. V. tt. 7d ti 90 Dl|l
— humic din miiitjh interni
— Iunie into „Mont" ți nițele.

CONDIȚII DE VINZARE

Rata minimă lunară va fi : Pentru cumpărătorii 
cu remunerație lunară netă pînă la 1000 lei, de 75 
lei lunar, pentru salariații cu o remunerație lunară 
netă peste 1000 lei, de 100 lei lunar.

Vizitați magazinele O.C.L. Produse Indu
striale și profitați de condițiile avantajoase 
de plată ce vi se oferă, procurîndu-vă obi
ectele preferate.

A apărut
(Manii fit Udele 

„Scînteia* 
PE ANUL 1964

Bogat ilustrat
De vînaare la unitățile coo
perației de consum, libră
rii și debitele O. C, L. 

1 leu exemplarul.

PROGRAM DE RADIO
30 noiembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Roza vînturilor, 10,00 
Pagini alese din muzica ușoară ro- 
mînească, 10,30 Scene din opere, 
13,10 Darisul în muzica de ope
retă, 14,30 Muzică ușoară inter
pretată de orchestre de coarde, 
15,00 „Albumul vacilor celebre" — 
în program muzică din opere, 15,45 
Actualitatea literară în ziarele șt 
revistele noastre, 16,15 Vorbește 
Moscova I 18,32 Muzică ușoară, 
19,00 Almanah științific, 19,25 Vi
trina cu noutăți de muzică ușoară 
(reluare), 20,10 Recitalul sopranei 
Arta Florwcu, 20,30 Pe teme in

importante, insă ace ista nu scuză, 
îndeosebi asociațiile sportive șco
lare unde există mart posibilități 
de organizare a întrecerilor cît și 
de angrenare a tuturor elevilor 11 
întreceri.

Dat fiind faptul că la data de 
1 martie 1964 urmează să se des
chidă Spartachiida republicană, Ce
le trei luni care ne mai stau la 
dispoziție pentru desfășurarea eta* 
pei a I-a pe asociații, etapei a 11-a 
pe grupe de asociații pe localități 
și etapa a Ill-а orășenească tie* 
buie folosite din plin. Este nece
sară o preocupare mai stăruitoare 
atît din partea consiliilor asocia
țiilor sportiva cît și din partea 
cadrelor tehnice ca: profesori de 
educație fizică, antrenori, instruc
tori voluntari etc.

Comisia orășenească de organiza
re a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, trebuie să ia cele măi 
eficiente măsuri penttu impulsiO- 
n area întrecerilor în toate asocia
țiile/ sportive din Valea Jiului.

S. BĂLOI • 
activist U.C.F.S.

j 1.1.1.1.1. РВДИІ ii 
ij Str. Mihai Eminescu nr. 17 j: 
ii ANGAJEAZA î
І; 1, ȘEF SERVICIU PLANIF1- ij 
jî CARE cu salariul de 1600 lei. țj 
j| CQNDIȚII: Studii economice ji 

superioare și 4 ani vechime în ;!
> funcții economice. Postul ее o- ij 
ji cupă prin eoncurs.
ij 2. REVIZOR DE INVENTARE i 
ij $1 GESTIUNE eu salariul de 925 ;
ii lei.
ji CONDIȚII: Studii medii de j 
I; specialitate sau — Studii medii ■ 
j; și vechime 2 anL 

ternaționale, 20,45 Din melodiile 
populare cerute de ascultători, 
21,25 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 10,10 Poemul cantată „Vi
sul lui Bălcescu” de Ion Hartulary- 
Darclfee, 11,00 Muzică interpretată 
de fanfară, 12,05 Din muzica de o- 
peretâ, 12,30 Muzică ușoară, 14,35 
Mari interpreți ai muzicii instru
mentale, 15,00 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 16,12 Muzică 
ușoară interpretată la vioară, 16,30 
Știința în slujba păcii, 17,00 Mu
zică populară cerută de ascultă

tori, 18,35 Cîntece și jocuri popu
lare, 19,30 Romanțe, 20,00 Muzică 
ușoară de compozitori romini.
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Rezolujii adoptate 
de Adunarea Generală a O.N.U. I

NEW YORK 28 (Agerpres).
Adunarea Generală a O.N.U. a 

adoptat la 27 noiembrie patru 
zoluții aprobate mai înainte 
Comitetul Politic.

Rezoluția care cere reluarea 
geetă a tratativelor în cadrul 
miletului celor 18 state pentru
jarmare de la Geneva, a fost adop
tată de către Adunarea Generală, 
prin aclamații. Statele membra ale 
Comitetului de la Geneva au că
zut de acord să reînceapă nego
cierile în ianuarie 1964.

Adunarea Generală a O.N.U. 
adoptat, de asemenea, cu 64
voturi pentru, 18 conrra și 25 de 
abțineri, rezoluția în legătură cu 
convocarea unei conferințe pentru 
semnarea unei convenții asupra in-

ie
de

ur-
Co-
de-

a
de

terzicerii folosirii armei nucleare și 
■ termonucleare. Un număr de state 
occidentala au votat împotriva a- 
cestei rezoluții, pe motivul că in
terzicerea folosirii armei nucleare 
trebuie să fie o parte a unui a- 
cord privind dezarmarea generală. 

Adunarea Generală a votat 
apoi rezoluția care cere in

terzicerea urgentă a tuturor expe
riențelor nucleare și termonuclea
re. Rezoluția a fost adoptată cu 
104 voturi pentru, un vot contra 
(R. P. Albania) și trai abțineri.

Cu 91 de voturi pentru, 
care și cel al R.P. Romine, 
vot contra și 15 abțineri 
adoptată apoi rezoluția a
latino-americane privind denuclea- 
rizarea Americii Latine.

o------------

• In legătură cu crima monstruoasă 
la Dallas

NEW YORK 28 (Agerpres). 
„Rasiștii și extremiștii de dreap

ta, și nu Oswald, l-au ucis pe John 
Fitzgerald 
secretarul 
naționale 
lației de 
Wilkins, 
președinte în orașul 
lerată și răspîndită 
o liteiatură care îl 
dare".

printre 
nici un
a fost

10 țări

săvîrșită
DALLAS 28 (Agerpres).
Ag enția 

F.B.I.-ului 
ă scenei 
Kennedy 
tras focuri de Ia fereastra de un
de se bănuiește că s-a țintit asu
pra lui Kennedy. întreaga scenă a 
fost fotofilmată.

Sa așteaptă ca raportul F.B.I.- 
ullii să fie gata săptămînă viitoare 
pentru a fi transmis noului preșe
dinte al S.U.A., Lyndon Johnson.

Curtea cu juri a districtului Dal
las se va pronunța asupra culpabi
lității lui Jack Ruby. Pentru pro
nunțarea pedepsei capitale juriul 
trebuie să se pronunțe în unani
mitate. Tot poliției din Dallas îi 
revine sarcina să stabilească cum 
a putut asasinul Ruby să pătrundă 
în închisoare și care au fost legă
turile sale cu polițiștii.

★
NEW YORK 28 (Agerpres).
Agenția United Press Internatio

nal relatează că lui Jack Ruby, u- 
cigașul lui Oswald, i s-a permis 
miercuri să aibă două convorbiri 
telefonice cu persoane aflate 
■afa.a închisorii. De asemenea, 
primit în aceeași zi circa 100 
sori din partea protectorilor 
Agenția adaugă că Ruby a înce
put imediat să răspundă la scri
sori.

U.P.I. anunță că agenții 
au efectuat o repetare 
asasinării președintelui 
la locul crimei. S-au

Kennedy" — a declarat 
executiv al Asociației 

pentru propășirea popu- 
culoare din S.U.A., Roy 

„Gloanțele l-au lovit pe 
în care era to- 
în mod liber 
acuza de tră-

in 
el a 
scri

sei.

ROMA 28 (Agerpres).
Ziarul italian „Paese Sera" își 

exprimă îndoiala că Oswald, presu
pusul asasin al președintelui Kem 
nedy, ar fi putut făptui această 
crimă în condițiile relatate de po
liția din Dallas. Redacția ziarului 
a cerut campionului european la 
tir, Eduardo Casciano, să facă o 
experiență cu o armă da aceeași 
marcă cu cea cu care se afirmă 
că a fost ucis președintele, dar 
mult mai modernă. Casciano a reu
șit să atingă de trei o țintă în 
decurs de II secunde și nu în cinci 
secunde, timp în care a avut loc 
asasinatul. Arma de care s-a 
vit campionul este mult mai 
fecționată, permițând un tir 
rapid și avînd o lunetă mai
olsă. Pentru primul foc, Casciano 
a folosit trai secunde, iar pentru 
celelalte două, cite patru secunde.

ser- 
per- 
mai 
pre-

ȘTIRI DIN
Belgradul — centru 
industrial și cultural

BELGRAD 28 (Agerpres).
Belgradul este unul din cen

trele industriale cele mai însem
nate ale țării. Aici se află uzi
na de mașini-unelte „Ivo Lola Ri- 
bar", Fabrica de mașini și utilaj 
electric „Elektro-Serbia", Uzinele 
de mașini agricole 
nele de motoare

Belgradul este 
important centru 
găzduiește sediul 
de știința și artă, 
științifice și culturale, primul r гас- 
tor atomic din Iugoslavia, cons
truit la Vincea, lingă Belgrad, 
Universitatea cu cele 23 de facul
tăți ale sale.

„Elektro-Serbia",
„Zmai", Uzi- 

și tractoare etc. 
totodată și un 
cultural. Orașul 
Academiei sirba 
diferite institute

Sectoare automatizate 
intrate în producție 
la complexul Sisak

BELGRAD 28 (Agerpres).
La sfîrșitul lunii noiembrie, la 

complexul industrial Sisak vor in
tra în funcțiune două noi sectoa
re de producție complet automa
tizate. Astfel, în cadrul uzinei 
metalurgice va intra în funcțiune

Cuvîntarea președiatelui S. IJ. A., 
Lyndon Johnson, în fața Congresului

WASHINGTON 27 (Agerpres).
La 27 noiembrie, președintele 

S.U.A., Lyndon Johnson, a rostit 
o cuvîntare in fața celor două 
Camere ale Congresului american

El a adus un omagiu defunctului 
președinte Kennedy, pe care l-a 
calificat drept un mare conducă
tor. El a exprimat durerea poporu
lui american în fața pierderii fos
tului președinte „doborît de fapta 
cea mai mîrșavă a vremii noas
tre". „Nu găsim cuvinte destul de 
triste pentru a ne exprima această 
pierdere" a declarat el.

L. Johnson a anunțat intenția 
Stat elor Unite de a urma și pe 
viitor calea inițiată de predeceso
rul său.

In continuare, președintele 
S.U.A. a expus poziția administra
ției americane într-o serie de pro
bleme de politică externă și in 
ternă. „Nu ne vom opri nici un 
moment în urmărirea păcii; vom 
fi plini de. resurse în găsirea do
meniilor în care se poate realiza 
un acord, chiar și cu cei cu care 
avem divergențe". In același timp, 
гі a declarat că Statele Unite „își 
vor îndeplini obligațiile, de la Viet
namul ae sud pîna la Berlinul o . 
cidental".

„In această eră, în care nu pol 
exista nici un fel de înfrînți în 
timp de pace, și nici un fel de 
învingători în timp de război, tre
buie să recunoaștem obligația de a 
face ca forța națională să fie ega
lată de moderația națională — tre
buie să fim pregătiți în același 
timp atît pentru confruntarea pu
terii. cît și pentru limitarea ei".

Președintele Johnson a reafirmat 
obligația S.U.A. de a sprijini Or
ganizația Națiunilor Unite. El a de
clarat că Statele Unite își vor în
deplini întocmai obligațiile față de 
aliații lor, vor menține o „putere 
militară 
comerțul 
gramul 
„Alianța

Vorbitorul a arătat că nimic nu 
poate cinsti mai elocvent memoria 
fostului președinte Kennedy decît 
adoptarea de către Congresul 
S.U.A., în timpul cel mai scurt, a 
legii cu privire la drepturile ce-

tătenești pentru care a luptat aces
ta. „Noi am discutat' timp destul 
de îndelungat în țara noastră des
pre drepturi egale, a spus el. Noi 
am vorbit despre aceasta timp de 
100 de ani sau mai mult. Acum 
însă a venit vremea de a scrie că
rțoiul următor și de-al include în 
codul de legi".

Vă chem din nou, a declarat 
președintele, să adoptați legea cu 
privire la drepturile civile, pentru 
a putea înainta în opera de lichi
dare în S.U.A. a tuturor rămășițe
lor de discriminare și asuprire de- 
curgînd din deosebirea de rasă 
sau de culoare.

A doua problemă urgentă în do
meniul politicii interne, este adop
tarea cît mai grabnică de către 
Congresul S.U.A. a legii cu privi
re la reducerea impozitelor, al 
cărei proiect a fost prezentat Con
gresului de administrația Kennedy. 
El a arătat că unei din obiectivele

. acestei legi este de a pune Statele 
Unite la adăpost' de o recesiune e- 
conomică. In același timp, preșe
dintele a cerut Congresului să a- 
dopte și celalalte proiecte de legi 
care se află în discuția

L. Johnson a cerut
Congresului S.U.A. să-i 
jutor în activitatea sa
iese, a spus el, că tragedia acestor 
zile cumplite ne va uni. Să decla
răm aici, în mod solemn, că viața J 
și moartea 1 
nedy nu au fost zadarnice". ”

sa. . 
membrilor 
acorde a- 
„Nădăjdu-

>

<

i

Din U.R.S.S.

neîntrecută", vor lărgi 
exterior, vor sprijini pro- 
cunoscut sub denumirea 

pentru progres".
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R. S. F. IUGOSLAVIA
un laminor pentru producția țe
vilor, cu o capacitate de circa 
70 000 tone anual, iar în cadrul 
rafinăriei va fi terminată prima 
parte a unui complex de instalații 
pentru producția de benzine su
perioare, uleiuri combustibile șl 
uleiuri pentru motoare Diesel.

Noi stafii de televiziune
BELGRAD 28 (Ageipres).
Zilele acestea s-a terminat mon

tarea unei stații de televiziune pe 
muntele Bielasița, lîngă orașul 
Kolașin din Muntenegru. Un emi
țător va fi montat curînd și pe 
muntele Lovoen. La 29 noiembrie, 
cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani 
de la cea de-a doua sesiune a 
Comitetului național antifascist, 
programul televiziunii centrale va 
putea fi urmărit și în Republica 
Socialistă Muntenegru.

ședința C.C. al Uniunii Tineretu
lui din Iugoslavia s-a aprobat ca 
anul viitor tineretul să participe 
la construirea magistralei Adria- 
tica, pa șantierul de la sectorul 
Kolașin Bielopolie pe o lungime 
de 47 km. De asemenea, s-a ho- 
tărît ca tineretul să participe și 
pe șantierele altor sectoare ale 
magistralei, în funcție de cerin
țele acestei ample lucrări.

In anul 1964, tinerii vor parti
cipa, de asemenea, la reconstruc
ția orașului Skoplje, precum și pe 
șantierul căii ferate Sarajevo— 
Ploce. Astfel, peste 60 000 de ti
neri vor presta anul viitor mi
lioane de zile-muncă voluntară, 
constituiți în brigăzi temporare.

Recoltă mare de măsline

8
8

Tineri pe mari șantiere
BELGRAD 28 (Agerpres). ■ ,
In R.S.F, Iugoslavia tineretul 

participă activ la construirea unor 
obiective de interes general, cum 
ar fi magistrale, clădiri monumen
tale, stadioane etc. Recent, la

BELGRAD 28 (Agerpres).
Pe litoralul adriatic al R.S.F. 

Iugoslavia a fost obținută anul a- 
cesta o mare recoltă de măslina 
— peste 7 000 de vagoane de 
măsline, din care se va produce 
1 300 vagoane ulei de măsline.

Recolta cea mai bogată a fost 
realizată pe litoralul muntene
grean unde ș-au obținut în me
die 25 kg. fructe de la fiecare 
măslin.

Patru noi tipuri 
de tractoare rapide
HARKOV 28 (Agerpres).
Uzina de tractoare din Harkov 
construit patru noi tipuri dea

tractoare rapide. Peste 80 la sută 
din ansamblele și piesele acestor 
mașini sînl de același tip, ceea ce 
ușurează producția lor de serie 

Noile tipuri de tractjue sînt 
cu un ax motor sau două pe șe
nile sau cu roți și sînt prevăzute 
cu motoare de 30 C.P. Datorită vi
tezei mari de deplasare și capaci
tății de a circula pe orie г te- 

Jl ren, aceste tractoare corespund ce- 
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lui John Fitzgerald Ken-

rințelor agriculturii și au o largă 
întrebuințare.
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Combinatul poligrafic 
de la Novosibirsk

NOVOSIBIRSK 28 (Agerpres).
La Novosibirsk a început cons

truirea unuia dintre cele mai mări 
combinate poligrafice ale Siberiei 
Aici se vor putea tipări zilnic 4 
milioane exemplare de ziare, săp
tămânal sute de mii de 
iiustrate,
cărți, broșuri, cataloage etc.

Cu ajutorul mijloacelor de tele
comunicații moderne, care vor în
locui transportarea matrițelor cu 
avioanele cu reacție, noul combi
nat va tipări 20 de ziare centrale 
în același timp cu Moscova. De 
menționat că transmisia se va face 
la distanță de 3 500 km.

BA'S

RABAT. In Maroc sînt în curs 
de elaborare dispoziții pentru res- 
trîngerea activității firmelor străi
ne în comerțul marocan. Potrivii 
ziarului „Industriekurier". în pre
zent', societățile străine acoperă 80 
la sută din activitatea comercială 
desfășurată în Maroc, atît în ce 
privește comerțul intern cît și cel 
extern.

CAPETOWN. La Capetown, unul 
din principalele orașe ale Republi
cii Sud-Africane, au fost concediați 
aproximativ 100 șoferi ;le taxiuri 
în urma discriminării rasiale pe 
care autoritățile rasiste au extin- 
s-o și asupra lucrătorilor din trans
port.

central de 
anunță că 
ale anului 
cu aceeași

sta
in 

cu 
pe

ROMA. Institutul 
tistică din Roma 
primele nouă luni 
rent, în comparație
rioadă a anului trecut, deficitul 
balanței comerciale a Italiei s-a 
dublat aproape. Din datele publi
cate reiese că deficitul balanței

comerciale a Italiei se cifrează în 
cele trei trimestre 
rant Ia suma de 
lire.

ale anului cu ■
1 150,9 miliarde

M,E.N. anunțaCAIRO. Agenția
că între 25—27 noiembrie la Cairo 
au avut loc lucrările Conferinței 
femeilor. In rezoluțiile adoptate, 
participantele la conferință — mun
citoare, funcționare și țărănci — 
au chemat guvernul să adopte 
legi care să asigure femeilor drep
turi egale cu bărbații la angaja
rea în muncă, avansări, stabilirea 
salariului și a pensiilor.

LONDRA. Cei 3 000 000 
talurgiști din Anglia, care 
o săptămînă au refuzat să 
suplimentare, revendicînd 
tățirea situației 
nut majorarea 
rii de la unele
Iurgice au obținut, o dată cu ma
jorarea salariilor, și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

de me- 
timp de 
facă ore 
îmbună- 
au obti-materiale, 

salariilor Muncito- 
întreprinderi meta

o

Complot antiguvernamental descoperit 
în Dahomey

COTONOU 28 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că în 

Republica Dahomey a fost desco
perit un complot care urmărea răs
turnarea guvernului provizoriu al 
țării. După cum se știe, acest gu
vern a venit la putere o lună în

iu mă, după o lovitură de stat. Co
respondentul agenției Franc_■ Presse 
relatează că participanții la com
plot au încercat să organizeze asa
sinarea șefului guvernului provizo
riu al Dahomeyului colonelul 
Christophe Soglo, și a cîtorva mi
niștri.

©

Indonezia continuă să se opună creării 
Federației Malayeze

DJAKARTA 28 (Agerpres).
Indonezia continuă să se opună 

creării Federației Malayeze și spri
jină lupta patrioților din Kaliman- 
tanul de nord, a declarat preșe
dintele Sukarno cu prilejul depu
nerii scrisorilor de acreditare de 
către primul ambasador al Republi-

cii Guineea în Indonezia. Popoare- 
afro-asiatice, a adăugat el, lup- 
unite împotriva colonialismului 

imperialismului, și Indonezia es- 
hotărîtă să ajute popoarele din 

să-și obțină

le
tă
și
te

Kalimantanul de nord
adevărata independentă".
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