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cărbuni din S.U.A. în țările Pieții comune

Toate forjele pentru îndeplinirea 
sarcininoilor

1964, brigada noastră s-a angajat 
să extragă în noul an cel puțin 
300 tone de cărbune peste plan. 
Aceasta înseamnă că noi trebuie 
să ne organizăm în așa fel munca 
încît zi de zi să 
mai preliminarul, 
bune

La
pălău 
rășul 
tea

realizăm nu 
ci, să dăm

nu- 
căr-

Ieri a avut loc la Petroșani

Conferința orășeneasca IJ.T.M.

ac- 
din 
mi-

lu-
se

După ce maistrul miner a făcut 
primul apel din noul an în care 
am pășit, minerii schimbului întîi 
din brigada lui Cepălău Aurel se 
îndreptau voioși spre locul de 
muncă. La orele cinci și treizeci 
de minute, erau cu toții în aba
taj. Primele minute au fost con
sacrate controlului frontului de lu
cru. Totul era în ordine. Dintr-un 
colț al abatajului se auzi vocea 
h&arășului Cepălău Aurel, unul 
dintre cei mai 
tivi agitatori 
sectorul IV al 
nei Petrila.

— Veniți la 
mina becului,
adresă el ortaci
lor săi. Apoi dis
cuția începu. Abatajul e în ordine, 
le spuse Cepălău ortacilor, ne aș
teaptă să punem perforatoarele în 
funcție. Știți bine că în anul tre
cut, brigada noastră a dat patriei 
sute de tone de cărbune peste 
planul de producție, evidențiindu- 
se lună de lună în întrecerea so- 

j eialistă pe sector. Pentru a ne 
V, menține și în acest an Ia loc de 

frunte, trebuie să ne sporim for
țele pentru îndeplinirea noilor 
sarcini. In primul trimestru al a- 
cestui an, pe baza sarcinilor de 
plan, noi trebuie să extragem 2500 
tone de cărbune. Dar cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan pe

-=o

peste plan, 
convorbirea
Aurel era

ing. Bobeică Vasile din 
conducerii

agitatorului 
prezent și 1

Convorbirea agitatorului 
CEPĂLĂU A VREI 

din sectorul IV 
al minei Petrila

sectorului. 
știut faptul, a 
tat el, că 
an planul 
ducție al 
rului a

i Ce- 
tova- 
par-
Este 
ară- 
noul 
pro-

nos-

îl are 
proce- 
opera-

vorbit

DIN PRIMUL ȘUT — 
PRODUCȚIE RECORD
In sectorul II al minei Lupeni, 

din prima zi de muncă a noului 
an. s-a înregistrat un succes deo- 

t sebit: brigada de mineri condusă 
« de brigadierul Vraja Traian care 

lucrează într-un abataj frontal din 
stratul 5, a extras pentru prima 
dată, două fîșii de cărbune într-o 
zi, realizînd o producție record ,- 
au fost trimise

de cărbune peste 
Succesul obținut 
nei organizări a
precum și entuziasmului cu care 
toți membrii brigăzii au 
munca din prima zi de 
noului an.

Succese de seamă au 
frontaliștii din brigăzile
de Ghioancă Sabin și Petre Con
stantin de la sectorul III al minei. 
In prima zi de șut aceste brigăzi 
au extras peste plan 73 și, res
pectiv, 30 de tone de cărbune 
cocsificabil.

în 
de 

secto- 
crescut

cu 4290 tone față 
de 1963, iar pro
ductivitatea mun

cii trebuie să atingă cel puțin 1,840 
tone cărbune pe post. In afară de 
aceasta, colectivul sectorului
tru s-a angajat să extragă 3300 
tone de cărbune peste plan. Pen
tru îndeplinirea acestor sarcini un 
rol deosebit de important 
respectarea cu strictețe a 
sului tehnologic în toate 
țiile.

După ce tov. Bobeică a
despre necesitatea îndeplinirii sar
cinilor de plan și a angajamente
lor de întrecere, el a arătat mă
surile ce au fost luate de condu
cerea sectorului pentru crearea ti- 
nor condiții optime de lucru.

La discuție au luat parte și mi
nerii Szabo Ioan, Apostu Teodor 
și Todea loan. Cu toții s-au anga
jat ca în noul an să nu precupe
țească nici un efort pentru înde
plinirea ritmică a sarcinilor de 
plan, pentru consolidarea succese
lor dobîndite de brigadă în lupta 
pentru sporirea continuă a pro
ducției de cărbune.

la ziuă 150 tone 
sarcinile de plan, 
se datorește bu- 

locului de muncă

început 
lucru a

obținut și 
conduse

La Petroșani s-au desfășurat 
ieri lucrările Conferinței orășe
nești U.T.M. Sala clubului C.C.V.J. 
care a găzduit Conferința U.T.M. 
— întrunire a reprezentanților ti
nerilor mineri, constructori, ener- 
geticieni, studenți și elevi și a ce
lorlalți tineri muncitori și intelec
tuali 
țiile 
pect 
erau
vidențiați în întrecerea socialistă, 
fruntași la învățătură, în acțiunile 
de muncă patriotică și în activita-

din întreprinderile și institu- 
Văii Jiului — a avut un as- 
sărbătorese. Printre delegați 
prezenti numeroși tineri e-

tea cultural-educativă. In sală erau 
prezenți tinerii mineri Bercea Pe
tru de la Lupeni, Popovici Mihai 
de la Petrila, Pișcorean Pavel, zi
dar pe șantierul 7 construcții Lu
peni, Lazăr Marin, sudor pe șan
tierul celui de-al 4-lea grup elec
trogen din Paroșeni, Bușu Ioan, 
muncitor energetician la uzina Pa
roșeni, Predoi loan, strungar 
U.R.U.M.P., Bunget Elena, munci
toare la I.I.S. Viscoza Lupeni, Al- 
bescu Dumitru, student.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de tovarășul Ghinea loan.

Co- 
Pe- 
Bi- 
de

®ASS:

PRIMELE JALOANE
Constructorii șan

tierului Petrila obțin 
an de an succese tot 
mai frumoase 
tivitatea lor 
de înnoire a 
vechi centru
din Valea Jiului. In 
1962 ei au predat în 
folosință 
blocuri cu
tamente, în 
număr de 
curi avînd 
tamănte și 
trală 
cursul 
ceniu
construite peste 
apartamente,

în ac- 
rodnică 
acestui 
minier

aici două
70 apar- 
1963 un 

trei blo-
77 apar- 
o

termică : 
ultimului 

aici au

cen- 
în 

de- 
fost 
500 

două

școli, cămine munci
torești, club-cinema- 
tograf, magazine și 
alte obiective social- 
culturale.

In prima zi de 
muncă din acest nou 
an, 3 ianuarie, 
structorii au 
la jalonările 
alte două
Acestea 
dintr-un

etc. De remarcat că 
proiectele 
construirea 
nou cvartal 
curi avînd

prevăd 
acest

3 blo- 
etaje, 
de a- 
Valea

Utemista Marian Constanța (in 
clișeu) este bobinatoare Ia S.R.E. 
Vulcan. Conștiincioasă, harnică, ea 
reușește ca fiecare lucrare ce i se 
încredințează s-o execute îa timp 
și de bună calitate.

care
1961
vor

se

con- 
trecut 

pentru 
blocuri, 

parte 
cvartal 

în
aici se 
blocuri 
aparta-

fac
nou 

ridică
In total

ridica 7 
avînd 344
mente, un complex 
comercial, o 
cu 16 săli de clasă

școală

în 
a 
9 

primele clădiri
cest gen în 
Jiului.

Muncitorii și teh
nicienii 
de la 
trilă 
să-și 
cinste i 
revin, 
cursul 
construcțiile prevăzu
te în acest nou cvar
tal din Petrila.

i constructori 
șantierul Pe- 

sînt hotărîți 
realizeze 

sarcinile ce 
predînd 

anului

cu 
le 
în 

toate

prim-secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. care a salutat, în 
numele delegaților, prezența la lu
crările Conferinței a tovarășului 
Lazăr David, prim-secretar al 
miletului orășenesc de partid 
troșani, a celorlalți membri ai 
roului Comitetului orășenesc
partid, a reprezentanților Comite
tului regional U.T.M. și a celorlalți 
invitați.

întreaga asistență a intonat cîn- 
tecui ,,Sub steagul partidului". 
Apoi în sală a fost adus drapelul 
roșu al organizației orășenești 
U.T.M. Petroșani.

Delegații au ales apoi prezidiul 
conferinței format din tovarășii 
Lazăr David, Pîinișoară Titus, 
Constantinescu Ilie, Ghinea loan, 
Dănescu Elena, Onciu Teodora, 
Bucevschi Mihai, Evesc Trandafir, 
Marin Dumitru, Dumbrăveanu Mi
hai, Mesaroș Ioana.

Au fost alese, de asemenea, în 
unanimitate de voturi comisia de re
dactare a procesului verbal, comi
sia de redactare a proiectului 
hotărîre a conferinței 
Ce validare.

Conferința a adoptat 
rea ordine de zi:

1. Darea de seamă a 
lui orășenesc U.T.M.

2. Raportul comisiei 
de revizie.

3. Alegerea Comitetului orășenesc 
U.T.M., a comisiei orășenești de 
revizie și a delegaților la Confe
rința regională U.T.M.

La primul punct de pe ordinea 
de zi, tovarășul Ghinea Ioan a 
expus darea de seamă a Comite
tului orășenesc U.T.M.

In continuare a luat cuvîntul 
tovarășul Antal Ștefan, care a pre
zentat raportul comisiei orășenești 
de’ revizie.

Au urmat apoi discuții în jurul 
dării de seamă și a raportului co
misiei de revizie precum și alege
rea noului Comitet orășenesc 
U.T.M.

de
și comisia

următoa-

Comitetu-

orășenești

Frații 
Florea, 

Nicolae.

Trei frați, trei 
zidari, trei munci
tori harnici și de 
nădejde. 
Stancu
Ion și
Toți trei lucrează 
la înălțarea celui 
de-al patrulea grup 
electrogen al ter
mocentralei Paro
șeni.

Intr-o 
: la depozitul de 
' La sediul Comitetului U.T.M. al 
’ minei Lupeni veniseră mai mult'' 
utemișli din sectorul electromeca
nic al exploatării, și discutau a- 
prins despre organizarea timpului 
liber în perioada de iarnă.

— Vom iace totul pentru lolo- 
sirea posibilităților pe care le 
avem în această direcție, spunea 
tov. Mihai Dumitru, secretarul co
mitetului U.T.M. al minei, clar uile 
acum s-a ivit o chestiune urgen
tă : în gară au sosit multe vagoa 
ne cu lemn de mină. Dacă nu sini 
descărcate la, timp, mina va plăti 
localii. Cum am putea să dăm 
o mină de ajutor celor de la de
pozitul de lemn ?

Aceste cuvinte nu puteau rămi- 
ne fără ecou. Utemiștii din sec
torul electromecanic au fost me
reu în primele rînduri ale acțiu
nilor patriotice de colectare a fie
rului vechi, de înfrumusețare a 
incintei minei sau orașului. Secre
tarul comitetului U.T.M. al minei 
spusese că dacă tinerii vor des
cărca 5—6 vagoane va fi bine, 
chiar foarte bine.

La siîrșitul programului de lu
cru tinerii lăcătuși, mecanici și 
electricieni ai atelierului de grup 
se îndreptau în număr mare spre 
depozitul de lemn.

— Șase vagoane e pufin, pentru 
atîla lucru eu nici nu intru in 
depozit — glumi unul dintre ute
miști. Eu zic să descărcăm 9.

— Eu am altă propunere. Sîntem 
destui Și formăm trei echipe, Fie-

seară,
lemn al minei

să descarce cite 3 
echipa care se apu- 

descărcarea celui

care echipă 
vagoane. Iar 
că prima de 
de-al 10-lea vagon, iese prima în >
întrecere. Apoi, ca să nu rămînă i 
nimeni în urmă, punem cu toții 1 
mina la descărcarea celui de-al ) 
Ю-lea vagon. (

in semn de acceptare a propu- t 
nerii, cele trei echipe s-au for- \ 
mat „din mers". Una in frunte cu ) 
Preotu Mihai, alta în frunte cu 7 
But acu Alexandru, iar la condu- (' 
cerea celei de a treia a 
tînărul Rotaru Virgil.

Era irig, începuse să 
întunericul, dar munca
presărată cu glume, continua cu 
înflăcărare. Tinerii electricieni 
mînuiau cu pricepere tapinele și 
lemnele părăseau unul după al
tul vagonul, ajungînd în stive.

Seara tîrziu, cei de ia depozi
tul de lemn au ținut să 
mească utemiștilor pentru 
laricu Viorel, Sos Ovidiu, 
di'tș Francisc, Filip Eugen
ceilalți tineri erau obosiți, dar 
mulțumiți: descărcaseră în cadrul 
acestei acțiuni 16 vagoane de 
,emn de mină, cu 
cit se angajaseră.

Bucuria multor 
mai mare atunci
secretarului comitetului U.T.M. al 
minei, care a participat și el la 
muncă, i-a anunțat că cu prilejul 
acestei acțiuni au realizat numă
rul necesar de ore pentru a primi 
titlul și insigna de „Brigadier al 
muncii patriotice".

fost ales

se la ,e
tinerilor,

mulțu- 
ajutor. 
Hege- 
și toii

6 mai mult de-

țineți a fost și 
cînd locțiitorul



STEAGUL ROȘU

Cum sc prcgâtcsc studenții din anul l 
pentru sesiunea de examene

8 ani, medii

vacanța de 
de invățămînt 
se desfășoară 
află în fața

Dacă în școlile de 
și profesionale domnește liniștea, 
elevii aflîndu-se în 
iarnă, în institutele 
•uperior activitatea 
intens. Studenții se
primei sesiuni de examene din a- 
ceait an universitar. In vederea e- 
Xamenelor, studenții din Petro
șani se pregătesc cu sîrguințfi. In 
sălile de lectură și la biblioteca 
institutului se studiază asiduu. Se 
Ibvată din cursuri, se conspectea
ză broșuri și cărți de specialitate, 
se întocmesc proiecte.

Zilele trecute, ne-am adresat 
tovarășului Coroianu Dan, locțiito
rul secretarului comitetului U.T.M. 
pe institut pentru a ne da eiteva 
amănunte în legătură cu pregăti
rea pentru examene a studenților 
din anul L

— Ținînd cont de faptul că stu
denții din anul I se află în fața 
primei sesiuni de examene — ne-a 
spus tovarășul Coroianu — Aso
ciația studențească și comitetul 
U.T.M. pe institut și-au îndreptat 
în mod deosebit atenția 
pregătirii lor, încă de 
tul anului universitar 
ședințe U.T.M. în care 
tat despre felul cum
învețe studenții, cum să-și întoc

mească planșele, lucrările practice 
și de laborator, despre urmările 
absențelor nemotivate de la cursuri 
și seminarii și ale neglijenței în 
pregătire. Majoritatea studenților 
au Înțeles că numai învățînd cu 
perseverență, zi de zi, numai frec- 
ventînd cu regularitate orele de 
cursuri și seminarii se vor pre
zenta bine pregătiți la primele 
examene universitare. Venind 
sprijinul studenților, cadrele 
dactice au întocmit grafice cu 
rele de meditații și consultații
sare le țin cu studenții anului I, 
ajutîndu-i astfel să aprofundeze 
moi bine unele probleme pe care 
nu le-au înțeles la orele de curs.

Un aport însemnat în pregătirea 
studenților din anul I l-a adus co
misia profesională, care, prin mem
brii săi, urmărește frecvența stu
denților la cursuri și seminarii, no
tele obținute de studenți, lucrările 
practice și lucrările de laborator, 
calitatea predării și felul cum își 
însușesc studenții materia predată.

Un fapt îmbucurător în această 
primă parte a anului universitar

au

prirqa se- 
acest an 
satisfacții 

că notele

mai pu
ne vom
de exa-

asupra 
la începu- 
s-au ținui 
s-a disau- 

trebuie să

este că am reușit, într-0 bună 
măsură, să reducem mediocrita
tea la Învățătură a studenților din 
anul I.

Toate măsurile luate au contri
buit la buna pregătire a studen
ților din anul I pentru sesiunea 
de examene.

Despre pregătirea pentru exa
mene a studenților din anul I — 
Preparare ne-a vorbit studentul 
Ghergher Gabriel, secretarul comi
tetului U.T.M. pe an.

— Deoarece au rămas 
țin de 10 zile pînă cînd 
prezenta în fața comisiei
minare, studenții din anul nostru 
se pregătesc de zor. Aș vrea să 
evidențiez pe studentele Henej 
Eliza, David Monica, Pohl Matilda 
Nistor Voichita si Popovici Maria 
fruntașele anului nostru care 
printr-o frecvență bună și o pre 
gătire conștiincioasă, de zi «u zi, 
au obținut numai note bune și 
foarte bune. Nu același lucru îl 
putem spune despre Popescu Ma- 
rilena și Popescu Viorica.

— Și ia noi, la anul I — Exploa
tare —- ne-a spus studentul Rădu- 
lescu Viorel, delegatul Asociației 
studențești pentru grupa 1137, s-au 
luat măsuri eficiente pentru pre
gătirea studenților in vederea a- 
propiatei sesiuni de examene. Nu 
de 
an 
la 
lor,

mai slabi. Și rezultatele bune 
început să se arate. Pe graficele 
de note afișate pe coridoarele in
stitutului apar tot mai multe note 
bune.

De aceea, sperăm că 
slune de examene din 
universitar va aduce 
studenților din anul I,

. obținute de ei le vor răsplăti stră
dania și perseverența la învăță
tură.

Ne asociem și noi părerii tova
rășului Coroianu Dan și le urăm 
studenților din anul I de la Insti
tutul de mine din Petroșani suc
ces la primele lor examene uni
versitare.

DUMITRU GHEONEA

іагпа a elevilor
și a unor organi- 

dorit.

de

din
Si

zile 
s-au 

care ac-

— » (•)

Pe-

lor
în

di-
o-
pe

©

mult, am ținut o ședință de 
în care s-a analizat situația 

învățătură a tuturor studenți- 
s-au luat măsuri ea studenții

fruntași să ajute colegii mai slabi 
la învățătură pentru a ne prezen
ta eu toții bine pregătiți la sesiune, 
Avem mulți studenți buni în an 
ca Tcpliccanu Ioan, Kalmar Petre 
Marinescu Ioan care, pe lingă fap
tul că Învață bine, își ajută și 
colegii mai slabi. Alți studenți 
cum sînt Serescu Octavian, Arde
lean Nicolae, Ciung hea Petre. 
Madran Petru, au cam neglijat în
vățătura, au lipsit nemotivat 
la cursuri și seminarii, încît
zultațele lor sînt nesatisfăcătoare 
Și sesiunea de examene e aproape...

— Nu de mult timp — ne-a 
Coroianu Dan, 

adunare generală 
situația 
student, 
fruntași

Utilitatea cercărilor 
țtlli№ іШміеііі

La Institutul de mine din
troșani activează în cadrul cercu
rilor științifice 298 de studenți, Pe 
Ungă catedre au luat ființă colec
tive de conducere a cercurilor 
formate din cei mai buni studenți 
și conduse de cadre didactice. In 
prezent se află în studiu 36 de te
me științifiee. pentru care studen
ții desfășoară o rodnică activitate. 
Printre aceste teme sînt: „Stu
diul tehnico-economic privind ex
ploatarea stratului 17 de la mina 
Lupeni". „Studiul unor ecuații di
ferențiale din electrotehnică" și 
altele. Cercetarea acestor teme 
științifice îi ajută pe studenți să-și 
însușească noi cunoștințe atît teo
retice cît și practice, deosebit de 
utile la întocmirea proiectelor 
pentru examenul de stat. Sesiunea 
cercurilor științifice va avea loc 
în luna martie a acestui an.

ȘEZĂTOARE

de
re-

de 
spus tovarășul 
a avut loc o 
U.T.M. în care s-a analizat 
la învățătură a fiecărui 
In această ședință studenți 
au expus metodele lor de studiu, 
s-au angajat să-și ajute colegii

La Școala generală de 8 ani nr. 
2 din Petroșani se acordă о шаге 
atenție organizării unor acțiuni plă
cute, instructive pentru elevi. Po
trivit programului alcătuit pentru 
perioada vacanței, recent, a avut 
loc o șezătoare literară închinată vie
ții și operei lui M, Eminescu. $e-

„CINE ȘTIE
Recent a avut loc la Vulcan 

un concurs „Cine știe, cîștigă" pe 
tema: „Cunoașterea normelor le
gale de circulație de către co
pii". La concurs au partici
pat toate cele șapte școli din ra
za orașului. Această acțiune, or
ganizată de către 
tămînt a orașului 
primită cu interes 
către cei aproape 
tori.

Secția de învă- 
Petroșani a (ost -
$1 entuziasm de
500 de specta-

LITERARA
zătoarea s-a desfășurat sub con
ducerea tov. prof. M. Orza, care a 
vorbit cu multă căldură despre 
viața și activitatea marelui nostru 
poet. Expunerea a fost urmată de 
recitări pregătite de elevii din cla
sele а ѴІІ-а В și a V-a,

cadre didactice 
zatori lasă de

Astfel, pentru duminică 22 de
cembrie, ora 18, la Școala medie 
din Petroșani era programată o 
reuniune tovărășească a elevilor 
fruntași la învățătură. Mobilizarea 
s-a făcut din-timp. Invitații au ve
nit veseli, dornici să danseze, dar 
au plecat supărat!. Cauza: Nu a 
venit tovarășul Gorgan Nicolae, 
profesor de muzică să organizeze 
audiția muzicală la pik-up. Deci, 
nu a fost muzică pentru că pik- 
upul și orchestra nu vin de la sine, 
E nevoie de responsabilitate;

Organizațiile U.T.M. de la Gru
pul școlar Petroșani și Școala co
mercială nu au organizat și nici... 
n-au intenția să organizeze vreo 
acțiune, pe motivul că majorita
tea elevilor sînt din alte locali
tăți. Oare putem lăsa la voia în- 
timplării organizarea plăcută a va
canței eelor peste 600 elevi de la 
Grupul școlar 
80 eleve de la

petroșani și celor 
Școala comercială ?

AUREL SLABII
corespondent

I
I

NOTE, NOTE.» 
Din vacanța de

Cîte acțiuni frumoase, interesante 
sînt preconizate în planurile de 
muncă ale organizațiilor U.T.M., 
în programele de activitate ale 
unităților de pionieri în această 
perioadă ! Toate au menirea să 
contribuie din plin la petrecerea 
în mod plăcut, instructiv-educativ 
și recreativ a timpului liber 
către pionieri și școlari.

Au trecut ddar cîteva 
vacanță și unele acțiuni 
realizat. Astfel, pionierii
tivează în cadrul casei loi din Pe
troșani. sub îndrumarea cadrelor 
didactice, au pregătit și prezentat 
două programe artistice in cinstea 
aniversării Republicii, au partici
pat la vizionări de filme în co
lectiv, la carnavalul pe oraș al 
pionierilor și școlarilor fruntași la 
învățătură. De asemenea, pionierii 
de Ia toate școlile generale de 8 
ani au organizat tradiționalele car
navaluri pionierești în școlile lor.

Analizînd însă felul cum se în- 
deplinese planurile de acțiuni pen
tru perioada vacanței de iarnă, se 
constată că preocuparea unor or
ganizații U.T.M. din școli, a unor

---------o
CÎȘTIGĂ"

Concurenții chemați în fața ju
riului au dovedit o buiiă pregătire, 
dînd prin răspunsurile lor o ade
vărată lecție micilor pietoni pre- 
zenți în sală.

Locul I a fost ocupat de Școala 
generală de 8 ani din Vulcan, lo
cul II de Școala generală de 8 
ani din Crividia, iar locul 111 de 
Școala generală de 8 ani din Pa- 
roșeni.

Dintre cOncurenți merită apre- 
ciați pentru răspunsurile corecte 
date elevii Șerb Maria de la Școa
la generală de 8 ani din Vulcan 
Ciuică Miron de la Școala genera, 
lâ de 8 ani din Crividia, Zănescu 
Constantin de la Școala generală 
de 8 ani din Paroșeni, Gașpar Ghe- 
orghe de la Școala de 4 ani din 
Coroești și Bocină Tiberiu de la 
Școala medie din Vulcan.

AL. STANESCU 
corespondentI
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Viitoare balerine (Cele mai tinere eleve de la cercul de balet 
al clubului sindicatelor din Petroșani],
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A absolvit Facultatea de mate
matică și fizică a Institutului po
litehnic din Timișoara în toam
na anului trecut. Cu diploma in 
buzunar și cu valiza in mină a 
părăsit Timișoara în care Învăța
se cinci ani de zile, cu destina
ția Petroșani. Fusese repartizat la 
o școală din Valea Jiului — la 
Jieț. Se despătțise cu greu de 
colegi, dac cu dorința fierbinte 
de a merge acolo unde este ne
voie, de a ii folositor patriei. Era 
poate una din cete mai plăcute 
călătorii din viața sa. De multe 
ori se visase eu catalogul in mi
nă intrînd în clasă, destăinuindu-ie 
elevilor tainele manualelor șco
lare, Snvățlndu-i sâ socotească, sd 
înțeleagă fenomenele ce se pro
duc in natură, in societate, in 
viața oamenilor. Călătorea tăcut, 
ginditor, furat de tic-tacul roților. 
Ginduriie li zburau departe, la lu- 
cruii frumoase pe cate avea sd 
>e trăiască, să ie intăotuiască. Oa
re cum il vor primi eievil, pă
rinții acestora, celelalte cadre di
dactice ale școlii ? Vor avea În
credere in el f E tinăr și iără ex
periență. Va putea sd biruie greu
tățile inerente fiecărui Început t 
Cum va decurge prima oră de 
curs ? ...Dar se Îmbărbăta în sine, 
in definitiv sini comunist, tre
buie si muncesc cu abnegație. 
Voi reuși negreșit. St apoi n-o

avea în jurul 
mâ vor ajuta. 
Secției de în-

sd iiu singur. Voi 
meu oameni care 
Voi cere sprijinul 
vățămînt, ai altor proletari cu ex
periență in domeniu! învățămîn- 
tulul. Trebuie să-mi iac datoria.

Gindurîie însă i-au tost Între
rupte de sunetul prelung al loco
motivei cate anunța stația Peito-

șanț Ajunsese. iată-i pe ti nărui 
absolvent, ptoiesor de acum, coba- 
ilnd in orașul minerilor. Ralia de 
bucurie, in iațd 1 se deschideau 
ierestreie visului său adevărat: 
de a ii ptoiesot, de a sădi in su
fletele 
țuor.

Așa 
școala 
zi din
rul profesor 
țin.

Energic șt 
suflet in tot 
purta frumos
lumea. Ghiar din prima săptămină 
a anului școlar, era nevoie aici de 
tui director căruia *ă-i placă sd

copiilor bucuria vie a cât -

și-a început activitatea la 
din Jieț lhtr-o frumoasă 

toamna anului trecut, tină- 
Nicolaescu Constan-

hotârft, punea mult 
ceea ce tăcea, se 
cu elevii, cu toata

muncească, să iubească meseria 
sa și oamenii din jur. Secția de 
invățămînt a orașului Petroșani 
n-a stat mult pe ginduri. Avea aici 
un profesor tinăr, bine pregătit, 
un bun membru de partid. Astiei, 
tovarășul Nicolaescu a devenit dl- 
tectorui școlii. A primii cu plă
cere această funcție de răspun
dere, in care muncește cu pasiu
ne și conștiinciozitate. Elevii il 
îndrăgesc și ii apreciază pentru 
metodele de predare ia orele de 
curs, pentru felul cum se compor
ta cu fiecare dintre ei. De stimă 
se bucură tovarășul Nicolaescu șl 
elin pai tea părinților elevilor și a 
cadrelor didactice aie școlii, iar 
tinerii din comună, acordlndu-i În
crederea lot, i-au aies secretarul 
organizației de bază U.TM.

Zilele trecute, era ca de obicei 
la școală înconjurai de cadre di
dactice. cataloage, dosare, situații. 
Făcea bilanțul rezuitateior obținu
te de eievi pe primul trimestru ai 
anului școiat și, era mulțumit că 
ia/ă de primui trimestru ai anu
lă! trecut, situația se prezintă 
muu schimbata fn bine.

Acum cfnd elevii se 
pentru a Începe un nou 
de Învățătură, directorul
jește ca școaia pe care o conduce 
sd devină mat curată, mai pri
mitoare.

pregătesc 
trimestru 
se ingtl-
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NOTĂ

Un pic de lectură 
pentru cei de la j 

[magazinul de mobilă1 
t Niciclnd în Valea
I vîndut atita mobilă ca în ultimii
• ani Se

tamente
tradiție
muncitori, tehnicieni, 
care se mută in locuințe noi, să-și 
împodobească apartamentele 
mobilă nouă.

:
«

î
*
4

a

♦ «

♦
♦
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♦

construiesc I 

moderne și 
ca familiile

î

4
Jiului nu s-a ♦

4
mii de apar- * 
a devenit o J

4 
de mineri, t4, intelectuali 4

«ă

Dacă mergi ■ ia magazinul 
mobilă din Petroșani, găsești 
tr-adevăr multe tipuri de garni- 

rate ușurează, 
procurarea mo-

de
in-

turi : vînzarea in 
de asemenea, mult 
bilei.

Transmiterea mesajului 
adresat de N.Ș. Hrușciov 

șefilor de state 
și de guverne

In ziua de 3 ianuarie a. c., am
basadorul U.R.S.S. în R. P. Romînă, 
I. K. Jegalin, a transmis președin
telui Consiliului de Stat al R. P. 
Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
mesajul adresat șefilor de state și 
de guverne de către președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, în problema rezol
vării pe cale pașnică a litigiilor te
ritoriale dintre state.

(Agerpres)

—

O nouă ediție 
a operelor 
M. Eminescului

Iată însă că la
Petroșani dăinuie de multă vreme 
unele deficiente care duc pur și 
simplu la degradarea mobilei. Zeci 
de garnituri stau de-a dreptul a- 

J fără, sub un simplu acoperiș, ne- 
J ambalate. Fulgi de zăpadă răzleți 
{ sau picături de apă de ploaie pur- 
4 tare de vînt, ceata, gerul sau ra- 
I zele de soare degradează mobila 
j sosită la acest magazin. Și aceas- 
ț ta în condiții cînd spațiul maga- 
J zinului nu e folosit din plin, iar 
Z ambalajul în care vine mobila 
î de la fabrică nu e păstrat pentru 
? protejarea garniturilor, în cazul 

j cînd ele rămîn un timp afară.
— Așa a venii de la fabrică, 

n-avem ce face — răspunde res- 
onsabila magazinului, Stroia, a- 

tunci cînd un cumpărător se de
clară nemulțumit de luciul mobi
lei sau reclamă degradarea fur- ♦ 
nirului.

4
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4
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magazinul din
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4
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4
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Pe fiecare piesă de mobilă fa- 4 

bricja producătoare lipește un 4 
prospect cu recomandări pentru 1 
utilizarea mobilei: Să fie ferită î 
de umezeală, de acțiunea directă 
a razelor de soare, 
mari de temperaturi, să fie 
pcrtată cu grijă etc.

Cei de lă magazinul de 
la uin Petroșani n-au citit

de variații
trans-

mobf-
aceste

I t
4
I
4 
4
4
4
4

recomandări ? Și nici tovarășii din J 
conducerea O.C.L. produse indus- J 
triale?

Uii schimb din brigada con dusă de minerul Vasiu Aron (al doilea din dreapta) de la sectorul 
Ш al minei Lenea.

Pe schelele noului cvartal
De dimineață vremea se arăta 

geroasă : ici, colo însă vălătuci 
de nori răzleți indicau un început 
de îndurare și deci „tăierea" fri
gului. Ieșind din casă, tînărul zi
dar Rădulescu Marin își zise: e 
frumoasă prima zi de muncă din 
noul an. Apoi, cu pași grăbiți a 
pornit către șantier. Aici îl aș
teptau deja membrii brigăzii: Du 
nă Marin, Arnăutu Gheorghe, Di- 
nută Aurică, Andrei Constantin și 
alții.

După urările tradiționale pentru 
noul an, membrii brigăzii au urcat 
schelele pe blocul В 12 
ceput lucrul. Costescu 
și Rădulescu Radu 
put zidirea la camera
ae la etajul I al blocului, iar alții 
în diferite apartamente.

timp au sosit și au- 
cu fîșii. Șeful de

marea ediție 
volume apărută în 
îngrijirea acad. D.

o nouă 
nostru

„Eminescu" 
ultimii 
Panai- 
editie 
clasic

și au in
constant in 
au înce- 
spălătoriei

Peste scurt 
tocamioanele 
brigadă cu încă trei ortaci trecură 
la descărcarea mașinilor 25 676 și 
26 739 conduse de șoferii Predeșcu 
Constantin și Arămitu Mihai, aju
tați de macaragiul Bîzu loan care 
cu o puternică macara ridica fîșiile 
și le așeza pe planșeu sau în sti
ve.

Alături o altă brigadă de mun
citori — săpătorii Mușuroi Alexan
dru, Gurcă Gheorghe, Ciuvică loan, 
Dănilă Mihai, Nagy Martin și altă 
sub conducerea tînărului Manea 
Vasile, săpau de zor fundația blocu
lui В 11 pregătind turnarea beto
nului. In alte puncte lucrau dul
gherii, betoniștii, fierarii. Era în

prima zi de muncă a noului 
...Schelele noului cvartal 

zeni V se înaltă tot mai sus. Anul 
acesta, vor fi predate aici 15 blo
curi cu un total de 700 apartamen
te, dintre care 3 blocuri însumînd 
260 apartamente sînt începute de 
pe acum. Astfel, blocurile В 12 și 
В 13 sînt la zidăria 
blocurile E 1, F 2, 
fundații, blocurile D 
ter. Altele urmează
și începute în curînd astfel ca 
în cursul anului 1964 să fie date 
complet în folosință.

Cele 15 blocuri noi — la care 
anul viitor se vor mai adăuga al
tele — două centrale termice, 
murile și aleile, zonele verzi 
alcătui, 
tioara, 
cuințe, 
orașul
troșăneni 
forțe noi 
a noului

an.
Live-

etajelor I—II, 
I 3, В 11 la 
1. D 2 la par- 
să fie trasate

dru-

de 
de 
a- 
e-

După 
în cinci 
ani sub 
lescu-Perpessicius,
a operelor marelui 
este prpgătită pentru tipar de Edi
tura pentru literatură. Primele trei 
volume sint prevăzute să apară 
încă în acest an. Tot anul acesta 
vor mai fi tipărite un volum 
versuri de Eminescu în ediție 
lux și un volum de proză. De 
semenea se vor publica într-o
diție revăzută „Viata lui Mihail 
Eminescu" de G Călinescu, și un 
volum cuprinzând studii semnate 
de academicienii G. Călinescu, T. 
Vianu, D. Panaitescu-Perpessicius, 
M. Beniuc și alții.

In ultimii ani au apărut zeci 
de volume din opera lui Eminescu 
și peste hotare. Pe lingă traduce
rile în limbile europene de mare 
circulație s-au făcut tălmăciri din 
lirica 
ghiară,
mongolă, 
semenea, 
un amplu 
avînd ca
Conte, profesoară de literatură ro- 
mînă la Universitatea din Roma.

(Agerpres)

Binale pentru
Tîmplarii din Livezeni execută 

majoritatea binalelor (uși și feres
tre) pentru noile blocuri care 
construiesc în Valea Jiului.

In prima zi de lucru din noul
harnicii
începui
menzi:
C 1, C
în prezent pe 
Ac.e.astă comandă 
m.p. de uși și ferestre. In ziua de

CÎND TU ÎNSUȚI EȘTI SȚĂPÎNUL

noile blocuri

se

tîmplari din Livezeni 
executarea unei noi 
binalele
2 și C

an,
au

co-
pentru blocurile 

3 care se ridică 
șantierul Lupeni. 
se ridică la 1 900

< 8 ianuarie, tîmplarii au executat 
din comandă 150 m.p. ferestre, în 
frunte fiind echipele 
conduse de Marian 
Gheorghe, Costescu 
Udroiu Constantin.

Muncitorii acestui atelier sint 
hotăriți să execute toată comanda 
iu cursul lunii ianuarie pentru a 
veni în sprijinul constructorilor la 
ridicarea în termen a celor 3 noi 
blocuri.

de muncitori
Sabin, Buzatu
Napoleon și

vorbă Cu Pobijan ilia, 
organizației de bază de 
la sectorul I.F. Lupeni. 

realizările 
in 

16-a aniversări

Stau de 
secretarul 
partid de 
Îmi povestește despre
brigăzilor forestiere, obținute 
cinstea celei de-a 
a proclamării Republicii.

— Iată — spune dînsul, scoțlnd 
dintr-un • uuzunar un carnet cu 
scoarțe albastre. De la începutul 
anului „complexele' noastre au 
valorificat peste 
teni de esență 
gater, 600 m.c. 
lilare, 8 30 m.c, 
și brad, peste 220 m.c. lemn de 
mină, 140 m.c. bile manele, 8C m.c. 
doage de fag, aproape 2000 buc. tra
verse înguste și normale etc. h 
ceva nu î

— Da, este mai ales dacă ținem 
seama că acest „ceva" reprezintă 
concret 2000 de tone de materiale 
pentru constructori și mineri sau 
aproximativ 125 vagoane de mats- 
rie primă pentru colectivele fabri
cilor de mobilă, hirtie. instrumente 
muzicale, chibrituri, butoaie și am
balaje din București, Tg. Mureș, 
Reghin, Timișoara, Bușteni, Bacău 
etc. intervine in discuție Stancău 
loan, șeful sectorului I.F, Lupeni

in sector, de un renume bun 
se bucură brigăzile complexe con- 
tMt dtf tbfundu Dumitru, Taina- 

festf, Bădicti Dumitru, Totfoi

o productivitate a- 
fațâ de cea planifi

stau de vorbă cu

la poalele dealului 
un frumos ansamblu de 
cel mai nou cvartal 

Petroșani. Constructorii 
au 
din

pe-
cu

an.

pornit la muncă 
prima zi de munca

SCURT

noastre 
plan 400 ni.c. buș- 

rășmoasă pentru 
lobde pentru dis 
cherestea de fag

ȘUnilă, drujbis- 
maistrul de ex- 
loan. Atlînd ca 
„secretele" care

Nicolae, Avram Gheorghe care lu
nar realizează 
proape dublă 
cată.

In timp ce
Pobijan Ilie și Stăncău loan, în
căperile sectorului I.F. Lupeni se 
umplu de oameni. Printre ei, șeful 
de brigada Rotundu Dumitru, îuni- 
cularistul Enășescu 
tul Bucur Teodor, 
ploalare Rădulescu 
mă interesez de
stau la baza succeselor celor evi
dential în producție, Rotundu Du
mitru se oferă să mi le explice 
in cîțeva cuvinte.

— Grija cu care sînt înconju
rați azi muncitorii forestieri consti
tuie de fapt unicul Secret al suc
ceselor noastre. Are dreptate. In a- 
nul 1963 muncitorii de la gurile 
de exploatare forestiere Dealul 
Babii, Bllugu și Valea de Brazi au 
piimit in folosință 3 cabane pre
văzute cu tot confortul necesar, 

brigăzile de la gurile de exploa
tare Tusu, Părăul Stănconilor și 
Dealul Babii, cite un nou funicular 
de tip Wissen, care elimină trasul 
manual sau cel cu ajutorul cailor, 
cei de la Sohodol și Bilugu, noi 
rampe pentru încărcarea și descăi- 
carea buștenilor și drumuri de ac
ces vehicul, iar cu sprijinul orga- 
Hiiâttel de sindicat din întreprin

dure toate cabanele au fost do
tate cu biblioteci volante, jocuri 
de șah, unele chiar cu lumină elec
trică și apafăte de radio. In grija 
față de forestieri se încadrează 

de asemenea, echipamentul de pro
tecție, de la cișmele de cauciuc, 
genuncherele de piele, pelerinele 
impermeabile pînă la casca de plas
tic dur. Apoi drujbele și celelalte 
tipuri de fierăstraie și unelte me
canice care elimină efortul fizic. 
Și pe deasupra, vorba lui Rotundu, 
sentimentul pe care ți-1 produce 
faptul că tu însuți ești stăpînul. 
In această lumină, dorința de a 
contribui cu toate forțele la reali
zarea planului 
naște și arde 
inima fiecărui 
de pămînt de 
ziei, toporișca 
de obidă
re, mereu 
treprenori 
tire. S-au
ploatații de ieri au devenit stă- 
piui.

Ca $1 minerii în adîucuri, țăra
nii de pe ogoare, cercetătorii din 
laboratoare sau lucrătorii din ins
titutele de învățămînt superior, 
muncitorii forestieri trăiesc o via
ță nouă.

este firească. Ea se 
ca o flacără vie tu 
muncitor. Bordeiul 
pe timpul burghe- 

și joagărul, icnetul
al lucrătorului de pădu- 
batjocorit și furat de an- 
au rămas doar in atniu- 
născut noi rînduieli. Ex-

A. NICHIFOREL'

eminesciană în limbile ma- 
cehă, letonă. poloneză, 

japoneză, arabă. De a- 
în Italia a fost tipărit 
studiu despre Eminescu, 
autoare pe Rosa del

BILANȚ
Librăria noastră din Lupeni a 

făcut un scurt bilanț asupra acti
vității desfășurate prin standurile 
de cărți, în anul care a trecut. Bi
lanțul a scos în evidență că în cele 
30 de standuri de cărți care au 
funcționat în întreprinderile și șco
lile din Lupeni ș-a desfășurat o 
activitate rodnică. Suma eărților 
vîndute în anul 1963 prin standu
rile deservite 
tari se ridică 
varășii Tudor 
rean, Arcanu 
Mihai, Mirth 
răguț Elena,

de difuzorii volun- 
la 220 996 lei. To- 
Vasile, Raicu Flo- 
Viorica, Ciobîrdan 

Ecaterina, prof. Că- 
Popovici Mihai și

prof. Păunescu Dumitru, sînt doar 
lîtiva din prietenii cărții care au 
o contribuție de seamă la reali
zarea vinzărilor menționate.

Văzînd frumoasele rezultate ob
ținute prin standurile cu vînzare 
din întreprinderi colectivul libră
riei a hotărît să extindă acest sis
tem de vînzare a cărții, astfel 
în acest 
standuri 
realizeze 
sfert de

an să funcționeze 35 i 
de cărți, prin care să
o vînzare de peste i 

milion lei.
A. MICA

corespondent

că 
de
se
un

Inslanianeu. O discuție între maistrul de exploatare stoiea Gneor- 
yiie (al doilea din stingă) și membrii unșia din cele mai bune brigăzi 
de la gura de exploatare Aușel — cea condusă de tov. Boiciuc Gheor
ghe (al treilea din dreapta). In anul 1963 brigada condusă de tov. Bol- 
ciui a depășit sarcinile de plan cu 4 la sută.
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Mesajul lui Ж. S. Hrușciov adresai 
șefilor de siaie și de

al U.R.S.S., în care se declară 
„în prezent s-a creat o situa- 
cînd se poate pune și rezolva 
mod practic sarcina excluderii 
viața internațională a folosirii

doilea rînd, recunoașterea 
că teritoriul statelor nu 

nici temporar să con-
obiectul unei invazii,

turile comune ale multor state s-a 
reușit să se obțină, în ultima vre
me, anumite succese în destinde
rea încordării internaționale", „gu
vernul sovietic, se spune în me
saj, a ajuns la concluzia că va fi 
util ca urmărind neobosit rezolva
rea sarcinii dezarmării generale 
și totale, să sporim în același 
timp eforturile noastre pentru a 
înlătura fricțiunile acute în rela
țiile dintre state și sursele de în
cordare", așa cum sînt litigiile te
ritoriale.

In mesaj se subliniază că pre
tențiile și litigiile teritoriale din
tre state nu sînt totdeauna de 
aceeași natură. Șeful guvernului 
sovietic a indicat în primul rînd 
Taivanul. „Această insulă este din 
timpuri străvechi o parte compo
nentă a statului chinez. Ocuparea 
ilegală a Taivanului de către tru
pele americane trebuie să ia sfîr- 
șit".

„Sînt juste, fără îndoială, cere- 
statelor care s-au eliberat de 
se înapoia teritoriile care se 

află încă sub jug colonial sau 
ocupație străină", se subli- 

„Acestea se referă

unor argumente și con- 
referitoare la domeniile 
etnografiei, rudeniei de 

religiei, N. S. Hrușciov 
„să se manifeste înțelege-

cuvenită" față de frontierele

MOSCOVA 4 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

TASS, guvernul sovietic a pre
zentat spre examinare guvernelor 
tuturor statelor propunerea de a 
se încheia un acord (sau tratat) 
internațional privind renunțarea 
statelor la folosirea forței pentru 
rezolvarea litigiilor teritoriale și 
a problemelor de frontieră.

Această propunere este cuprinsă 
într-un mesaj al Iui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri 
că 
tie 
în 
din
forței în litigiile teritoriale dintre 
state".

Acordul internațional, se spune 
tn mesaj, ar trebui să cuprindă 
patru prevederi principale :

In primul rînd, angajamentul 
solemn al statelor semnatare de a 
nu recurge la forță pentru schim
barea frontierelor de stat care 
s-au statornicit ;

în al 
faptului 
trebuie 
stituie
agresiuni, ocupații militare sau al 
altor măsuri de constrîngere între
prinse direct sau indirect de alte 
sîate indiferent din ce consideren
te — de ordin politic, economic, 
strategic de frontieră sau de al
tă natură;

în al treilea rînd, declarația 
fermă că nici deosebirea între o- 
rînduirea socială sau de stat, nici 
refuzul de a recunoaște sau lipsa 
relațiilor diplomatice, după cum 
nici alte pretexte nu vor putea 
constitui un temei pentru încălca
rea de către un stat a integrității 
teritoriale a altui stat;

în al patrulea rînd, angajamen
tul de a rezolva toate litigiile te
ritoriale exclusiv prin mijloace 
pașnice — cum sînt tratativele, 
medierea, procedura de conciliere, 
precum și cu alte mijloace paș
nice la alegerea părților intere
sate conform Cartei Organizației 
Națiunilor Unite.

„Guvernul sovietic este ferm 
convins că adoptarea de către 
state a angajamentului privind 
rezolvarea litigiilor teritoriale ex
clusiv pe cale pașnică ar favoriza 
reglementarea problemelor inter
naționale, se arată în mesaj. A- 
ceasta se referă înainte de toate, 
și în primul rînd, la problema 

* dezarmării".
După ce constată că „prin efor-

să se renunțe la folosi- 
în rezolvarea problemei 
unor state ca Coreea, 
Germania. Trebuie pri-

rile 
a Ii 
mai 
sub
nlază în mesaj, 
în deplină măsură și la teritoriile 
popoarelor care nu au dobîndit 
încă independența națională și ră 
mîn în situația de colonii".

Tot astfel trebuie să fie lichi
date și bazele militare create pe 
teritorii străine smulse de la sta
tele respective.

Trebuie 
rea forței 
unificării 
Vietnam,
vită cu înțelegere și respect nă
zuința popoarelor acestor țări spre 
unificare, se arată în mesaj. „Bine
înțeles însă că problema reunifică 
rii trebuie să fie rezolvată de 
seși popoarele acestor state și 
guvernele lor, fără amestec 
presiune din afară".

Atrăgînd atenția asupra reven 
dicărilor cercurilor revanșarde ale 
unor state care au fost agresoare 
în cel de-al II-Iea război mondial, 
N. S. Hrușciov declară: „Aceste 
cereuri însetate de revanșă și răz
bunare pentru războiul pierdut 
urzesc planuri de revizuire a re
glementării teritoriale juste de 
după război". „Astfel de „preten
ții" teritoriale trebuie respinse în 
mod hotărît ca fiind incompatibile 
cu interesele păcii. Din aceste pre
tenții poate lua naștere doar un 
război mondial".

Referindu-se la pretențiile terito
riale ș; la litigiile de frontieră, 
a căror justificare este încercată

guverne
pe baza 
siderente 
istoriei, 
sînge, 
cheamă 
rea
statornicite în cursul istoriei.

După părerea lui N. S. Hrușciov, 
ar prezenta o primejdie deosebită 
pentru întreaga omenire un con
flict armat din cauza frontierelor 
în Europa, acea regiune a lumii 
în care în trecut au început cele 
două războaie mondiale, iar ac
tualmente sînt concentrate mase 
importante de trupe și armamente 
ale unor state făcînd parte din 
cele două principale grupări mi
litare opuse una alteia.

„Linia fundamentală a politicii 
statelor socialiste, îndreptată spre 
consolidarea păcii și preîntîmpina- 
rea războiului, constituie chezășia 
faptului că din partea noastră ar
mele nu vor fi și nu pot fi folosite 
pentru rezolvarea vreunor litigii 
teritoriale în favoarea noastră", 
se spune în mesaj.

„Sîntem profund convinși că fo
losirea forței pentru rezolvarea 
litigiilor teritoriale nu corespunde 
adevăratelor interese ale 
popor, ale vreunei țări".

Președintele - Consiliului 
niștri al U.R.S.S. declară 
cheierea unui acord internațional 
prin care statele ar renunța Ia fo 
losirea forței pentru rezolvarea 
litigiilor teritoriale ar risipi multe 
din ceea ce a fost artificial ațîțat 
în viața internațională, care ridică 
obstacole în calea destinderii în 
lume și consolidării păcii, ar crea 
un teren propice pentru creșterea 
încrederii între state".

Noua constituție a I
LUSAKA 4 (Agerpres).
La 3 ianuarie a intrat în vigoare 

noua constituție a Rhodesiei de 
Nord. Această constituție, care a- 
cordă populației africane drepturi 
și libertăți mai largi, prevede ale
gerea prin vot universal a unei 
adunări legislative compuse din 75 
de membri, constituirea unui con
siliu constituțional și a unui gu
vern în frunte cu un prim-mi- 
nistru. Guvernatorul urmează să 
dețină și de acum înainte largi 
împuterniciri în domeniul apărării,

—------------ ©.

Rhodesiei de Nord
afacerilor externe, ordinei și si
guranței interne.

Prin intrarea în vigoare a aces
tei constituții, Rhodesia de nord 
capătă autonomie internă ceea ce 
reprezintă un pas important pe 
calea cuceririi independenței în 
cursul acestui an.

Intre 20 și 21 ianuarie urmează 
să aibe loc alegeri pentru desem
narea membrilor adunării legisla
tive. Apoi va fi constituit noul 
guvern.

Reduceri în bugetul S. U. A,
WASHINGTON 4 (Agerpres).
Intr-o scurtă conferință de pre

să ținută la 3 iantiarie la ferma 
sa din statul Texas, președintele 
Johnson a declarat că bugetul 
S.U.A. — pe care îl va prezenta 
Congresului la sfîrșitul acestei 
luni — va cuprinde reduceri bu
getare de mai multe sute de mi
lioane de dolari. Reducerile vor

afecta Departamentul agriculturii. 
Comisia pentru energia atomică și 
programele privitoare la spațiul 
cosmic.

L. Johnson a spus totodată că 
se studiază posibilitatea și altor 
reduceri la diferite departamente.

Totalul sumelor prevăzute în bu
getul pe anul financiar 1964-1965 
se va ridica la circa 100 000 000 000 
dolart

-©
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Numeroase școli din Turcia închise 
din cauza gerului

ISTANBUL 4 (Agerpres).
După cum relatează coresponden

tul la Istanbul al agenției Reu
ter, autoritățile turcești au anunțat 
la 3 ianuarie închiderea școlilor 
în legiunile răsăritene ale Turciei 
pe o perioadă de trei zile ca 
urmare a timpului nefavorabil. Po
trivit agenției, în această parte 
a Turciei temperatura a scăzut 
pînă la minus 26 de grade și în

partea apuseană a țării școlile au 
fost', de asemenea, închise din 
cauza gerului pe o perioadă de 
șase zile.

- = ©
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Concedieri de muncitori în Anglia
LONDRA 4 (Agerpres).
Societatea engleză „Steel Com

pany of Wales" a făcut cunoscut 
că în curînd va proceda la con
cedieri de muncitori de la cele do
uă întreprinderi ale sale pentru 
producția de tablă, unde lucrează 
aproximativ 9 000 de persoane. 
Această societate a mai anunțat'

ei
a 

la

un lockout la o altă uzină a 
din Port — Talbot împotriva 
1V0C0 de oțelari ca răspuns 
cererea sindicatelor de a majora
salariile și de a prelungi durata 
concediilor.

La alte uzine ale acestei 
cietăți au fost, de asemenea, 
cediați mii de muncitori.

so-
con-

©

noi efortui peetro înlătararea totoior dio [alea 
ехриіоіві de tărieni dio S.U.d. io linie Pielii uripp 
PARIS 4 (Agerpres).
Din relatările publicației econo

mice franceze Agefi reiese că 
S.U.A. intenționează să întreprin
dă noi eforturi în cursul acestui 
an pentru a convinge țările mem
bre ale Pieței comune să reducă 
barierele vamale care limitează 
intrarea cărbunelui american pe 
piețele acestor țări.

La 23 
mite în 
director 
cercetări
care timp de șase luni se va do-

ianuarie, S.U.A. vor tri- 
Europa pe Samuel Lasky, 
adjunct al Oficiului de 
în domeniul cărbunelui.

cumenta asupra industriei cărbu
nelui. Totodată Lasky are sarcina 
să negocieze o reducere a limite
lor impuse de către R. F. Germa
nă, Franța și Belgia la importul 
de cărbune.

Agefi apreciază că misiunea 
lui Lasky este sprijinită și pe 
plan intern. Recent, Lasky a avut 
întrevederi cu reprezentanții căi
lor ferate și industriei cărbune
lui din S.U.A. cu care a dezbătut 
o serie de probleme menite să 
ușureze și să încurajeze exportu
rile de cărbune american.

Junta militară din Honduras 
intensifică acțiunile represive

TEGUCIGALPA 4 (Agerpres).
După cum relatează ziarele dl ti 

Cqsta Rica și Guatemala, junta 
militară din Honduras și-a inten
sificat acțiunile represive pentru a 
înăbuși mișcarea democratică diu 
țară. In închisori au fost asasi
nați cîțiva lideri sindicali, iar un 
activist sindical a fost împușcat 
pe străzile capitalei Hondurasului 
—Tegucigalpa — de către un a- 
sasin recrutat de elementele reac
ționare. Numeroși conducători al 
mișcării țărănești au fost închiși 
sau exilați.

In semn de protest împotriva 
abuzului autorităților cunoscutul 
poet Del Vale, prof, universitar, 
Ruben Pagan și liderul sindical 
Mariano Mendez au declarat gre
va foamei.

declara- 
vicepreședin- 
Khamis Ma- 

atita timp cît 
rachete - exis- 
va fi desfiin- 

Zanzibarului

ZANZIBAR.
j făcută

5 tele Zanzibarului,
o soud, 
° baza 
o tentă
I tată,
o nu poate fi considerată ca de- 
o plină.
o ATENA. Agenția France Presse 
g relatează că alegerile legislative 
o din Grecia, fixate pentru 16 fe-
8 -------------  - -------------- -
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se spune că 
militară de 
pe insulă nu 
independența

bruarie, nu vor fi aminate șau 
devansate ca urmare a eveni
mentelor din Cipru. Actuala Ca
meră va fi 
s-a stabilit, 
mătoare.

LONDRA.
Chester au declarat la 3 ianua
rie grevă, revendicînd îmbună
tățirea condițiilor de muncă.

In aceeași zi, muncitorii de la 
8 fabrica de produse de cauciuc 
8 din Liverpool au declarat, de a- 
8 semenea, grevă protestînd îm

potriva încercărilor administra
ției de a înrăutăți condițiile de 
muncă ale salariaților.

OTTAWA. Organizația canadia
nă „Glasul femeilor" a adresat 
primului ministru L. Pearson o 
telegramă în care protestează 
împotriva amplasării pe terito
riul țării a armamentului nuclear.

BONN. După cum relatează 
agenția DPA, numărul total al 
șomerilor din Germania occiden
tală se ridică în prezent la peste 
250 000.

dizolvată, după cum 
în cursul zilelor ur-

Docherii din Man-

ROMA. La 4 ianuarie, Papa 
Paul al VI-lea a sosit la Ierusa
lim. Aceasta este prima călăto
rie a unui șef al bisericii cato
lice în aceste locuri.

PRAGA. După cum transmite 
agenția Ceteka, la sfîrșitul anu
lui 1963 populația R. S. Ceho
slovace era de 14 milioane, cu 
aproximativ 100 000 de locuitori 
mai mult decit in 1962.

BRUXELLES. Parlamentul bel
gian a aprobat proiectul de lege 
relativ la recunoașterea silico
zei drept boală profesională pen
tru mineri, acordind minerilor 
bolnavi dreptul Ia pensie și în
grijire medicală specială.

BONN. După cum relatează 
ziarul vest-german „Westfalische 
Rundschau", industriașii vest- 
germani intenționează ca intr-un 
viitor apropiat să închidă mina 
„Karolinengluk" unde lucrează 
aproximativ 2100 mineri. Ziarul 
subliniază că aceasta este cea 
de-a 8-a mină din regiunea 
Bochum care își încetează pro
ducția.

NEW YORK. Agențiile ame
ricane de presă anunță că un 
bombardier american cu reacție 
de tip RB-57 a explodat în zbor 
la peste 15 000 metri deasupra 
localității Green County din 
statul Ohio. Fuselajul aparatului 
a căzut în curtea unui colegiu, 
provocînd pagube materiale. Pi
lotul avionului a reușit să 
salveze cu parașuta.
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Mesajul adresat poporului ugandez 
de primul ministru Obote

KAMPALA 4 (Agerpres).
Intr-un mesaj de Anul nou, 

primul ministru al Ugandei, Obote, 
a chemat poporul ugandez să se 
unească și să participe activ la 
construcția economică a țării. El 
a anunțat că în 1964 vor fi con-

se
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Președintele Italiei 
va vizita S.U.A.

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
Buletinul de știri al Casei Albe 
anunțat că președintele Italiei,a

Antonio Segni, va face o vizită 
oficială de două zile în Statele 
Unite. Ei va sosi la Washington 
la 14 ianuarie și va avea întreve
deri cu președintele Lyndon John
son și alte oficialități americane.

=©=

struite cooperative de consum și 
vor fi create brigăzi de tineret 
pentru a permite tinerei generații 
să-și pună energiile în slujba ță
rii. Va fi de asemenea, inițiată o 
campanie împotriva analfabetismu
lui.

Demisia guvernului 
cambodgian

PNOM PENH 4 (Agerpres).
Primul ministru al Cambodgiei, 

prințul Norodom Kantol, și-a pre
zentat vineri demisia sa și a ca
binetului său șefului statului, prin
țului Norodom Sianuk. Demisia nu 
a fost acceptată deocamdată. In
tr-un comunicat oficial se preci
zează că demisia guvernului a fost 
prezentată în legătură cu fuga din 
Cambodgia în Vietnamul de sud 
a unui cunoscut bancher cambod
gian care a luat cu el o impor
tantă sumă de bani. Comunicatul 
arată că șeful statului dorește ca 
un tribunal să se pronunțe mai 
întîi asupra acestui caz, urmînd 
ca apoi să examineze cererea de 
demisie.
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