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№ atliMa Teatrului 
Kt stat din Petrusani

Colectivul Teatrului de stat din 
Petroșani desfășoară o rodnică ac
tivitate, străduindu-se să dea spec
tacole de calitate, cu teme bine 
alese care să fie pe gustul publi
cului spectator.

Astfel, de la începutul stagiunii 
și pînă în prezent colectivul tea
trului a prezentat în premieră pa
tru piese: „Ancheta" de Al. Voi- 
tin în regia lui Marcel Șoma, „Gră
dina cu trandafiri" de Andi An- 
drieș în regia lui Al. Miclescu, 
„Punctul culminant" de Gh. Vlad 
în regia lui Val Mugur, maestru 
emerit al artei și „Vremea dra
gostei" de Valentin Kataev.

Piesele „Grădina cu trandafiri" 
și „Vremea dragostei" au fost 
prezentate și în turneu în regiu
nile Brașov, Mureș Autonomă Ma
ghiară, Oltenia și Banat.

Spectacolele prezentate de ar
tiștii Teatrului de stat din Petro
șani au fost primite peste tot cu 
căldură. In afara prezentării de 
spectacole, actorii teatrului din 
Petroșani au vizitat numeroase în
treprinderi, au stat de vorbă cu 
îăuncitorii sudînd temeinic legătu
ra între public și actori.

M. I. DUMITRESCU
corespondentă

Lucrînd sub îndrumarea comunistului Coc Dumitru (stingă), elec
trician la depoul de locomotive electrice de la mina Lonea, tînă- 
rul Lupu Nicolaie, candidat de partid, reușește să predea lucrări la 
termen și de bună calitate.

Rezultate bune la sfirșitul 
primului trimestru al anului școlar

PANFILIE GHEORGHE
Șeful secției învățămînt a 
Sfatului popular al orașului 

Petroșani

din Valea Jiu-

multilaterală cu ele- 
frecvenței și discipli- 
Demn de remarcat 
că de la începutul 

s-a dus o luptă susți-
pentru înlăturarea mediocn- 
la învățătură.
această primă perioadă a a- 
școlar, Secția de învățămînt

______________ - — - ------------------- - --------------------=■-----------------------

LA ÎNCEPUT PE AN PRIN SECȚIILE U.R.U.M.P.
Acolo unde oțelul

turnătorie 
utilaj mi- 
întîmpinat

Hala mare a secției 
de la Uzina de reparat 
nier din Petroșani a 
noul an într-o liniște deplină. Cup
toarele au intrat în „concediu" și 
ptofitînd de cele cîteva zile de 
odihnă au început să se răcoreas
că după atîta căldură. Macaralele 
au încremenit și ele undeva sus, 
lîngă acoperiș, iar ciocanele au
tomate de îndesat formele și-au 
încetat răpăitul ca de pikhamer. 
Totui a fost însă de 
rată. Nici n-au apucat 
domolească un pic și 
metal, cuptoarele au
nou să se încălzească. Se pregă
tea prima șarjă de oțel din noul 
an. Șeful de brigadă Panța loan 
trecea grăbit de la un cuptor la

scurtă du- 
bine să se 

ghiftuite cu 
început din

altul. Privea
— la dă 

vedem de-i 
se glumind

Scos la

șuvoi continuu împrăștiind 
pulbere 

turnarea.

Maria, Cordea Ma- 
Pe o balanță pitică 
precizie se cîntăreș- 
șarjă. Apoi un apa- 

de

înir-un 
în jur 
începe 
ia forma totilot 
ligelor și altor 
toatele sînt 
Prima zi de 
s-a încheiat, 
electrice au 
de oțel de

— Astăzi 
portantă — 
cipal Căprar V asile,

atent prin vizor, 
un pic ..polonicul" Să 
gata „ciorba" — spu- 
către un ortac.
răcoare, metalul își

schimbă Încet culoarea. E dus în 
grabă ia laborator. Aici muncesc 
cu pricepere și indemînare labo
rantele Avram Elena, buca Ecate- 
rina, Popescu 
ria și altele, 
dar de mare 
te șpanul din
rat special indică procentul 
carbon. De el este legată în bună 
parte calitatea oțelului. Odată dat 
„verdictul", începe elaborarea șar
jei. Macaralele puternice ridică 
oalele, mari și grele, ca pe niște 
ulcele. Oțelul incandescent curge

de artificii. Apoi 
Metalul începe să 
de vagonet, a cîr- 
piese. Apoi cup-

Încărcate din nou. 
muncă din noul an 
Cele două cuptoare 

elaborat deja 5 șarje
bună calitate.

avem o lucrare im- 
le spuse maistrul prin- 

turnătorilor. 
trebui să turnăm un inel de

Cei de Ia nicovale la datorie

profesori Nico- 
laescu Constantin, 
Toderici Viorica 
și alții.

In toate școlile 
un accent deo- 

încă de la începutul 
pe ținerea lecțiilor

Rezultatele bune 
obținute în proce
sul instructiv- edu
cativ al elevilor 
din școlile gene
rale de 8 ani, pro
fesionale și medii
lui la finele primului trimestru al 
anului școlar se datoresc muncii 
entuziaste, perseverente și pline 
de răspundere atît a elevilor cît 
și a cadrelor didactice,- se datoresc 
caracterului organizat al muncii, 
metodelor și procedeelor folosite 
de către cadrele didactice în ac
tivitatea lor 
vii, întăririi 
nei școlare, 
este faptul 
trimestrului 
nulă 
tățli

In 
nului
a Sfatului popular al orașului Pe
troșani și-a îndreptat atenția asu
pra întăririi conducerilor școlilor 
cu cadre competente, bine califi
cate profesional, care să orienteze 
întreaga activitate a școlilor pe 
linia creșterii necontenite a pro
cesului de învățămînt, a pregătirii 
multilaterale a elevilor și înarma
rea acestora cu o concepție mate
rialist științifică despre lume și 
societate. Bine au muncit în aceas
tă direcție tovarășii Tordai Gavri
la, directorul Școlii generale de 8 
ani nr. 1 Lupeni, Dumă Elena, di
rectoarea Școlii generale de 8 ani 
nr. 2 Lupeni, Cărăguț Sergiu, di
rectorul Școlii medii Lupeni, Cher- 
ciu Nicolae, directorul 
dii Petrila — Lonea, 
Constantin, directorul 
8 ani din Jieț care, 
în funcția de director
ceputul acestui an școlar, s-au a- 
chitat cu conștiinciozitate de sar
cinile ce le-au stat în față.

încadrarea școlilor cu cadre ca
lificate 
atenția 
mai în 
cadrați
sori, absolvenți de facultăți, 10 în
vățători și 3 educatoare. Subliniem 
faptul că toți acești tineri s-au 
străduit să concretizeze cunoștin
țele acumulate în anii de studiu 
în munca cu elevii. S-au remar
cat prin activitatea depusă tinerii

Școlii me- 
Nicolaescu 
Școlii de 

deși numiți 
doar la în-

а stat, de asemenea, în 
Secției de învățămînt. Nu- 
acest' an școlar au fost în- 
în învățămînt 43 de profe-

Prima zi de lucru din acest an 
la Uzina de reparat utilaj minier 
Petroșani. In atelierul de forjă 
presele, ciocanele mecanice s-au 
pus în mișcare. La unul dintre 
ciocaneie mecanice, șeful de foc 
Gyârfi Ludovic execută prima co 
mandă din acest an : 192 bucăți 
axe de cupe pentru elevator prin
cipal de 200 tone. Rind pe rînd, 
tovarășul Szekely Grigore, ajuto
rul șefului de foc, scotea din cup
tor cîte c bară înroșită de oțel 
pe care o preda comunistului 
Gyârfi Ludovic să o transforme în 
axă de elevator. Intr-un colț al 
atelierului, grămada de piese se 
înălța văzînd cu ochii. In numai 
cîteva ore, cele 192 bucăți de axe 
au fost terminate.

Cei doi forjori se priveau mul
țumiți. In prima zi de lucru din 
noul an au executat în timp re
cord prima comandă din 1964. 
Forjorul Gydrfi Ludovic se prezen
tă și ceru maistrului Popa o nouă 
comandă.

— Ați început tare noul 
se adresă zîmbind maistrul.

— Vrem ca și în 1964 
menținem mereu la loc de
în întrecerea socialistă dintre for
jorii uzinei.

an, i

să ne 
frunte

...După ce maistrul 
cîteva comenzi se opri 
tre ele.

— Iată, vă dau să

Popa răsfoi 
la una

sebit s-a pus, 
anului școlar, 
deschise, pe organizarea interasis- 
tențelor la ore, a orelor de medi
tații și consultații pentru elevii 
mai slabi la învățătură. Printre 
școlile evidențiate în această di
recție sînt Școala generală de 8 
ani nr. 1 din Petroșani, Școala ge
nerală de 8 ani nr. 3 din Lupeni, 
Școala generală de 8 ani din Ani- 
noasa. In ședințele lunare cu di
rectorii s-au dezbătut, de fiecare 
dată, o serie de probleme meto
dologice, de întărire a disciplinei 
școlare, care au contribuit' la con
cretizarea 
școlilor.

Cadrele 
mai mult 
intuitiv, i 
cunoștințele teoretice predate. La 
acest 
fesorii 
medie 
de la
Krauss Septimia de 
nerală de 8 ani nr. 1 Petroșani, 
Ferenczi Irnra de la Școala gene
rală de 8 ani nr. 5 Petroșani, în
vățătorii Bejenaru Gheorghe de 
la Școala de 4 ani Dîlja Mare, 
Pătrașcu Moise de la Școala de 
4 ani Slătioara și alții.

Pentru întărirea disciplinei ele
vilor s-a ținut o ședință cu diri- 
ginții la care s-au analizat dife
rite stiluri de muncă ale dirigin- 
ților, eficacitatea orelor educati
ve, probleme legate de etica nouă, 
socialistă în comportarea și con
duita elevilor. Diriginți ca Antoce 
Maria, Constantinescu Claudia, 
Surcel Ioan, Manta Nicolae, Ian- 
cu Emilia, Varga Lenke 
alții dovedesc atașament 
goste pentru elevi. Nu 
preocupare o au însă unii 
de la Școala medie Petrila—Lo
nea, care tratează superficial o- 
rele de dirigenție, nu țin legătu
ra cu părinții elevilor.

Alături de harnicii noștri mi
neri, care au raportat partidului 
îndeplinirea sarcinilor de plan cu 
mult înainte de termen, la fel și 
cadrele didactice au obținut 
zultate 
aceeași 
trecut.
obținut 
bilitate 
83 la 
trimestru al anului trecut, iar la 
clasele VI I—XI procentul la pro-

planurilor generale ale

didactice s-au folosit 
de materialul didactic 

menit să aprofundeze

capitol evidențiem pe pro- 
Dup Marieta 
din Lupeni,

Școala medie

de la Școala 
Juhasz Zoltan 
din Petroșani, 
la Școala ge-

și mulți 
și dra- 
aceeași 

diriginti

(Continuare în pag. 3-a)

au

D. C.

zile
de

I al
în ziua 
de cărbune 
decît prevăd 

fel planul de

dințate
de mină.
nouă comandă 
înainte de

zi de lucru din

a fost
vreme.

și pe forjorii Sereș 
Brăileanu Florea și Uță 
confecționează picoane 

In prima zi de lucru 
picoane, iar în 
de bucăți. La fel 

și forjorii Gergely 
care

ștăfuiți 
butuci de oțel din care se 
confecționa tot atîtea roți 
pentru trolii

Și această 
terminată 
In prima
noul an ei și-au depășit cu 40 la 
sută sarcinile de producție.

...Iată-i 
Gheorghe, 
loan. Ei 
de mină,
iealizat 200 
doua zi 350 
harnici sînt 
merik, Ileana Nicolae, care mun
cesc cu rîvnă la executarea unui 
număr de 500 bucăți cîrlige pentru 
vagoneți de mină.

...Prima zi de lucru din acest 
an. In atelierul de forjă de la 
U.R.U.M.P. s-a muncit într-un 
ritm viu și constant. Rezultatele 
obținute dovedesc că forjorii uzi
nei sînt hotărîți să lupte pentru 
obținerea unor realizări și mai 
mari în noul an în care am pășit.

Se lucrează intens la montarea stației de acționare a funicularu- 
de haldare a sterilului la mina Lonea.
IN CLIȘEU: Echipa de lăcătuși condusă de comunistul Costică 

Dumitru lucrînd la pregătirea agregatelor noii stații de acționare a 
funicularului de haldare —- Lonea.

lui

re- 
bune, superioare față de 
perioadă a anului școlar 

Astfel, la clasa I—VII s-a 
un procentaj de promova- 
de 87,77 la sută față de 

sută cit a fost în primul

(Continuare în pag. 3-a)
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Cu planul îndeplinit 
din primele zile

Hotărîți să 
primele 
sarcinile 
sectorul 
tras 
tone 
mult 
cest 
nei Uricani pe prima zi de lucru 
a fost depășit. Și alte sectoare din 
Valea Jiului au trimis la ziuă mal 
mult cărbune decît prevede pla
nul. Intre acestea se numără sec
toarele I de la Lonea, III de la 
Lupeni, I Aninoasa și un sector 
nou înființat — sectorul V de la 
mina Vulcan,

i îndeplinească din 
de muncă ale anului 

plan, minerii 
minei Uricani au 
de 3

din
ex-
103

mai
ianuarie cu 
cocsificabil 
sarcinile. In a- 

producție al mi-
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FOTBAL

de fotbal s-a termi- 
multișor. Discuțiile se 
și în prezent cu mul- 
Susținătorii echipelor

Fapta curajoasă a trei alpiniști 
elvețieni

Adversarul direct a fost depășit. 
O aruncare precisă și... coș. Faza 
redată mai sus a avut 
că în sala de 
troșani, între 
din localitate și cea a
Brad.

sport de 
echipa

loc dumini- 
la I. M. Pe- 

etudenților 
elevilor din

—©

Campionatul R.P.R, de șah pe 
echipe a început în Valea Jiului 
ru forfaitnri din partea mai nru1- 
tor asociații care nu au binevoit 
sa ia măsuri de participare a e- 
chipelor lor de șah. Astfel. în pri
ma etapă nu s-au prezentat in 
concurs Energia Paroșeni, Sănăta
tea Petroșani, Știința Petroșani și 
Preparatorul Lupeni, iar în etapa 
a doua hu s-au prezentat Știința 
Petroșani și Parîngul Lonea. Este 
oare admisibil de a se neglija 
participarea echipelor la un cam
pionat de șah ? Desigur că nu. Se 
vede treaba 
privită cu 
de secțiile 
Pentru a
nea stare 
ducerile 
vor trebui, de urgență, să anali
zeze cauzele neprezentării echi
pelor fn campionatul 
șah, pe echipe, și 
pentru a nu se mai 
tari.

însă că problema este 
multă superficialitate 
asociațiilor respective.
îndrepta o aseme- 

de lucruri, con- 
asociațiilor sportive

republican la 
să ia măsuri 
repeta forfai-
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S. S. E. Petroșani a GTștigat concursul 
republican ai Școlilor sportive de elevi
Recent, orașul Timișoara a 

găzduit finalele pe țară ale Șco
lilor sportive de elevi la care 
au participat cele mai bune 6 
echipe de băieți și 6 de fete, 
calificate în urma jocurilor sus
ținute in eîapele de zonă.

După cum este știut, orașul re
gional Petroșani, la această im
portantă competiție rezervată 
viitoarelor cadre ale handbalului 
nostru, a fost reprezentat cu cin
ste de echipa de băieți a S.S.E. 
din cadrul Școlii medii mixte 
Petroșani — antrenor prof, Mi
hai Pintea. Ea reușește, pentru 
prima oară în cadrul acestei 
competiții, să cucerească locul L

Drumul pînă la cucerirea pri
mului loc nu a fost deloc ușor • 
— ne-a spus antrenorul Mihai 
Pintea. Am avut de Înfruntat 
echipe la fel de bine pregătite 
ca ți noi, insă băieții mei au do
vedit un plus de voință și an \ 
vrut să se afirme și totodată

8
8
V
8
8
8
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Campionatul regional 
la jumătate de drum

Prima jumătate a campionatu
lui regional 
nat cam de 
poartă însă 
tă ardoare.
aflate pe locurile fruntașe fac cal
cule referitoare la posibilitățile 
pe care le au favoritele lor de a 
cîștiga titlul de campioană regio
nală si deci și posibilitatea de e 
promova în categoria C. Printre 
cei ce fac asemenea pronosticuri 
se numără și suporterii echipelor 
Minerul Aninoasa și Minerul Vul
can. Mai autorizați s-o facă sînt 
însă aninosenii. Reprezentativa 
minerilor din Aninoasa a înche
iat prima parte a campionatului 
cu 20 de puncte, situîndu-se pe 
locul П în clasament la numai un 
punct diferență de GF.R. Simeria.

Privit prin prisma comportării 
echipei, locul ocupat de Minerul 
Aninoasa este pe deplin meritat, 
întărită cu cîțiva jucători ruti- 
nati, printre care se numără Crîs- 
nic și Ciurdărescu, echipa din A- 
ninoasa este bine sudată, practi
că un joc simplu și eficace. Apă
rarea imediată joacă sobru, e si
gură în intervenții, și odată de
posedat adversarul de balon, ea 
inițiază, prin pase precise, con
traatacuri periculoase. De-a lun
gul a 13 întîlniri, apărarea n-a 
primit decît 1J goluri, deci mai 
puțin de unul de meci. Atacul în 
schimb a marcat 32 de goluri, ob- 
tir.înd un randament de aproape 
3 goluri de fiecare meci.

Dacă se va antrena cu aceeași 
seriozitate, va lupta cu ardoare și 
voință de a învinge, nu încape 
îndoială că echipa de pe vale va 
avea un cuvînt greu de spus în 
obținerea primului loc în clasa
mentul final.

Locul III în clasament este o- 
cupat tot de o echipă din Valea 
Jiului, respectiv de Minerul Vul
can. E drept că în prima parte a 
turului echipa din Vulcan s-a com
portat sub posibilitățile lotului de 
jucători din care este formată. 
Apoi a revenit la linia de plutire 
și în ultimul meci 
mai mare scor al 
învingînd cu 11—0 
Teliuc. Cu această 
nerul Vulcan a înscris cele mai 
multe goluri, 37 la număr, și a 
săltat pe locul III în clasament cu
16 puncte. Apărarea s-a dovedit 
însă mai ușor de trecut primind
17 goluri în 13 Întîlniri.

In perioada de pregătire ce a 

a obtinut cel 
întregului tur 
pe Minerul 
victorie, Mi

cupa să fie adusă la Petroșani. 
Și au reușit. Din cele 5 jocuri 
disputate, S.S.E. Petroșani a ciș- 
tigat 3 (24—20 cu S.S.E, lași, 
27—20 cu S.S.E. Buzău și 27 23 
cu S.S.E. Ploiești), a terminat la 
egalitate б—6 cu S.S.E. Timi
șoara și a pierdut la limită 17— 
18 cu S.S.E. Tg. Mureș.

S.S.E. Petroșani în acest tur
neu a folosit următorul tot de 
Jucători: Popa Radu și CHvedy 
Alexandru portari, Vijdea Sorin. 
Popovici Nicolae, Roman loan, 
Mărgulescu Vasile, Uyhely An
drei, Micșan Eugen, Sasu Felix 
și Rtzopol Constantin, jucători. 

De-a lungul întrecerilor, pline 
de dinamism, s-a remarcat Între
gul lot și tn special Popovici 
Nlcolae, Vijdea Sorin, Roman 
loan, Mărgulescu Vasile, Uyhely 
Andrei și Popa Radu. 
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S. BÂLOI 
corespondent

valoros, n-a arătat prea 
actualul campionat. E 

a smuls un rezultat de 
în deplasare cu Con- 
Hunedoara și altul la 
in fata Științei, dar în

încurcîndu-se 
un asemenea 

nu primești 
să mărci.
comportarea

mai rămas pînă la reluarea cam
pionatului, antrenorul va trebui 
să muncească mult pentru remedie
rea acestor lipsuri.

Parîngul Lonea, deși are un lot 
destul de 
multe în 
drept că 
egalitate 
structorul 
Petroșani 
ceea ce privește concepția de joc 
(în special la Petroșani) n-a ară
tat mai nimic. O apărare supra a- 
glomerată, ce dovedea dorința de 
a ciupi un punct. Or jucînd la 
mica ciupeală nu se poate cîștiga 
locul I în clasament.

Noua promovată în campiona
tul regional, Știința Petroșani a 
avut o comportare bună. Ea 
este de fapt campioana meciu
rilor nule din campionat. Cu 6 
meciuri egale și 3 cîștigate, ea a 
obținut 12 puncte ocupînd un me
ritoriu loc 9 în clasament. In u- 
nele întîlniri, la Știința s-a văzut 
tendința de a practica un joc mo
dern eu deschideri lungi pe aripi. 
Alteori însă ea a înghesuit jocul 
pe centru," atacanții 
unii pe alții. Or cu 
joc poți eventual să 
goluri dar nicidecum

Inexplicabilă este 
echipei Jiul Ц, clasată pe locul 12 
cu numai 8 puncte. Lotul este 
format din jucători buni, echipa 
practică un fotbal curat și plăcut. 
Cu toate acestea nu a obținut 
decît 3 victorii și două meciuri 
nule fiind învinsă de 8 ori, Cu un 
asemenea bilanț nu-i de mirare că 
echipa se află la periferia clasa
mentului. Spre a se distanța de 
zona periculoasă, echipa va tre
bui să muncească mult. Fotbal 
știe, posibilități are, deci la mun
că perseverentă și rezultatele nu 
vor întîrzia să se arate.

Pregătindu-se temeinic, echipele 
de fotbal din Valea Jiului parti
cipante la campionatul regional 
vor obține noi succese și, deci 
potrivit zicalei din popor „Toamna 
se numără bobocii", ele îi vor nu
măra la vară cînd se va încheia 
campionatul.

D, CRIȘAN

1Orașul Petroșani a primit vizita unui grup de 
După ce au admirat noile construcții ale orașului 
spre cabana Rusu, E tare plăcut să-ti petreci o parte 
sus pe înălțimi.

I ȘTI AȚ
— Viteza mișcării mănușii de 

box atinge 50 km. pe oră ?
— Mingea de ping-pong zboară 

cu o viteză de 180 kilometri pe 
oră, iar mingea de badminton — 
pînă la 240 kilometri pe oră ?

— Motorul unei rachete balis-

Paul 
Sepp 

prima 
pere-

BERNA 6 (Agerpres),
Trei alpiniști elvețieni, 

Etter, Uli Canterbeim și 
Henkel au reușit pentru 
oară să coboare de-a lungul 
telui nordic al muntelui Eiger din 
masivul bernez, cunoscut ca fiind 
cel mai primejdios. Pe acest pe
rete și-au pierdut viața in Încer
cări asemănătoare peste 20 de 
persoane in 25 de ani. Fapta lor

&L' Turneul International de la Hastings
LONDRA 6 (Agerpres).
O dată cu desfășurarea partide

lor din runda a 7-a, turneul in
ternational de șah de la Hastings 
are un nou lider în fostul campion 
mondial Mihail Tal (U.R.S.S.). A- 
cesta juclnd eu albele l-a 
pe N. Littlewood (Anglia) 
aproape două ore de joc. 
lider al

învins 
după 

Fostul 
Haeinclasament ului,

SCURTE ȘTBRO
6 (Agerpres).
retur contînd pentru 
finală ale „Cupei cam- 

europeni" la baschet 
echipa Real Madrid a 
115—43 (52—14) echipa 

Aix la Chapelle. Invtn- 

MADRID 
In meci 

optimile de 
pionilor 
(masculin) 
învins cu 
Alemania
gătoare și în prima întîlnire (93— 
69) echipa din Madrid s-a califi
cat pentru sferturile de finală ale 
competiției.

RANGOON 6 (Agerpres).
Echipa cehoslovacă de fotbal 

Dukla Praga a întîlnit la Rangoon 
selecționata orașului. Fotbaliștii 
cehoslovaci au terminat învingă
tori cu scorul de 3—0 (2—0).

VARȘOVIA 6 (Agerpres).
La Cracovia s-a disputat meciul 

internațional masculin de baschet 
dintre selecționatele R. P. Polone

SCHI: Clasamentul după primele 
trei probe din cadrul competiției L A, L .1K.A l к 1 , I I , 1„Cele 4 trambuline

INNSBRUCK 6 (Agerpres).
Tînărul schior finlandez Weiko 

Kankkonen a cîștigat cel de-al 
treilea concurs de sărituri din ca
drul competiției pentru „Cele 4 
trambuline".

După trei probe, clasamentul 
general se prezintă astfel: 1. Weiko 
Kankkonen (Finlanda) 648,5 punc
te; 2. Josef Przybyla (R. P. Polo
nă) — 647,3 puncte; 3. Anko Im- 
monen (Finlanda) 635,8 puncte; 4. 
Thoerbjoern Yggeseth (Norvegia) 
— 633,5 puncte; 5. Nicolai Ivani- 
kov (U.R.S.S.) — 633,4 punete etc.

elevi din Craiova, 
au pornit-o cu toții 
a vacanfei de iarnă

©

I C Ă
tice dezvoltă o forță de tracțiune 
atei mare de cit a tuturor mași
nilor de 
XlX-lea,

— Cel 
atinge o
lometri pe oră ?

la începutul secolului al 
luate la un loc?
mai rapid sprinter poate 
viteză de pînă la - 32 kt

deschide un nou capitol in isto
ria alpinismului. In cursul cobo- 
rîrii, alpiniștii elvețieni au desco
perit cadavrele înghețate a doi 
alpiniști spanioli, Ernesto Novarro 
și Alberto Rabada, care și-au pier
dut viața în august anul trecut, în 
timp ce urcau pe acest perete 
nordic al muntelui Eiger. Corpu
rile lor au fost aduse jos cu mare 
greutate.

(U.R.S.S.) a pierdut la marele 
maestru internațional Lengyel 
(R, P. Polonă). J. Littlewood (An
glia) a cîștigat la Franklin (An
glia).

Tal totalizează 5,5 puncte și este 
urmat de Lengyel — 5,5 puncte, 
Hasin 5 puncte, Gligorlci — 
puncte și o partidă întreruptă, 
Littlewood — 4 puncte.

4.5 
N.

cu

F.

bal F. C.
Karlsruhe echipa locală F.

și Franței. Gazdele au cîștigat 
scorul de 85—75.

MtJNCHEN 6 (Agerpres). 
Continuîndu-și -turneul în R.

Germană echipa iugoslavă de fot-
Radnicki a întîlnit la

C. 
Karlsruhe. Fotbaliștii iugoslavi au
Obținut victoria cu scorul de 4—1.

VARȘOVIA 6 (Agerpres),
Selecționata de juniori a R. P. 

Polone a ocupat primul loc în tur
neul internațional de baschet în
cheiat duminică seara la Bydgoscz, 
In ultimul joc, tinerii 
liști polonezi au învins 
{34—20) echipa R. D. 
Pe locul trei s-a clasat 
juniori a R. P. Romîne 
trecut cu 61—52 (25—21) 
R. P. Ungare.

baschetba- 
cu 69—50 
Germane, 
echipa de 
care a în

ec hipa
К

ta Zlataust au continuat cam
pionatele unionale de schi, ultim 
criteriu de selecție a echipei 
U.R.S.S. în vederea Olimpiadei Se 
la Innsbruck. Campioană a U.R.S.S. 
în proba feminină de 5 km. a de
venit Klavdia Boiarskih care a 
parcurs distanța în 21'23". Ea a 
învins-o pe Alevtina Kolcina — 
21'29" și pe Evdochia Mekșilo — 
21'39". Foarte spectaculoasă a fost 
proba 
nadie 
mat 
Baizit

de 15 km. ciștigată de Ghe- 
Vaganov în 57’39". L-a ur- 
Ivan Utrobin — 57'58” șl 
Guizatulin — 58'28".

☆

Marele concurs preolimpic de 
patinaj viteză disputat la Hamar 
în Norvegia a fost dominat 
sportivii sovietici, in clasamentul 
general primul loc a fost ocupat 
de Iuri lumașev cu 90,780 puncte. 
Norvegianul Ivar Mos s-a clasat 
pe locul doi — 90.990 puncte, iar 
HoLibulin (U.R.S.S.) — 91,070 punc
te pe locul trei. lumașev a cîști
gat proba de 500 m„ în 42"9/10 în 
timp ce campionul lumii suedezul 
Nilsșon a ocupat locul 
45"3/10. Grisin, campionul 
și recordmanul mondial al 
nu a luat startul. Nilsson 
gistrat cel mai bun timp în proba 
de 5 000 m. cu 7'48"3/10.

-»©------

HOCHEI

24 cu 
olimpic 
probei 

a înre-

In 
chei 
s-au 
R.S.

Echipele R. $. Cehoslovace — 
învnaătoare

turneul internațional de ho
pe gheață de la Toronto 
întîlnit echipele olimpice ale 
Cehoslovace și Suediei. Ho-

chelștii cehoslovaci au desfășurat 
un joc rapid și eficace obtinînd 
victoria cu scorul de 8—5 (2—2,- 
3—1; 3—2). La Praga echipa se
cundă a R. S. Cehoslovace a dis
pus cu 9—3 (2—1; 6—1; 1—1) d- 
echipa olimpică a S.U.A. care a 
susținut primul joc din turneu! 
ce-1 întreprinde în Europa.
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MULȚUMESC TAICĂ...

totdeauna anonimi, 
trecută cetățeanul 
in etate de 76 de 
Petroșani pentru a

Notă

Volumul cuprinde lucrările scrise 
de K. Marx și F. Engels în peri
oada septembrie 1864 — iulie 1870. 
912 pag., 15 lei.

_=©=_

CÂRTI NOI
D. BERINDEI — Orașul Bucu

rești, reședință și capitală a Țării 
Romînești, 1459—1862. Societatea 
de științe istorice și filologice, 
302 pag., 17,50 lei.

B. LEAPUNOV — Oceanul 
așteaptă. Editura științifică, 
pag., 10,50 lei.

I. M. ȘTEFAN — Pietre din
Editura științifică, colecția CRCCS, 
44 pag., 0,50 lei.

M. COSTINESCU — Cum auzim. 
Editura științifică, colecția CRCCS, 
40 pag,, 0,50 lei.

nu
200

cer.

De obicei fapte ca cele ce le 
vom relata mat jos se întîmplă 
des deși cel care iau parte la ele 
rămîn aproape

Slptămlna 
Precup Istvan, 
ani fusese la
face cumpărături. Văzînd trenul nr. 
2353 garat în fața peronului își 
așeză bagajele Intr-un comparti
ment și se îndreptă spre casa de 
bilete să-și cumpere un bilet plnă 
la Merișor. Aici, ca Întotdeauna 
zeci de călători. Deși pînă la ple
carea trenului nu mai erau decît 
3—4 minute, cu tofi anii săi îna
intați își luă locul în rînd. Unul 
dintre ceferiștii de serviciu s-a a- 
propiat de bătrîn.

— Dumneavoastră încotro mer
geți ?

— Pînă la Merișor taică.
— Trenul dumneavoastră trebuie 

să plece din moment în moment 
și o să-l pierdeți.

— Dar ce pot «u face ca șă nu 
pierd trenul..,

— Dă-mi te rog banii să-ți cum
păr eu bilet.

Cu toată bunăvoința ceferistu
lui, bătrînul nu mai reuși să prin
dă trenul. Rămase pe peron prl- 
vindu-1 mîhnit din urmă.

— Ce »ă foc, voi merge acasă 
cu trenul următor — șopti bătrî- 
nul.

Deodată își aminti de bagaje.
— Le-am pierdut Își zise el !n 

■ gînd. Ii părea rău după ele deoa-

păsul oamenilor de a-

necăjit — răspunse un 
vîrstnia — vom face

ACOLO UNDE CLOCOTEȘTE OȚELUL
(Urmare din pag. l-a)

rulare de peste 3 tone. Punem 
macaralele in funcțiune, facem îb 
așa iei ca șarjele să fie elaborate 
simultan din amîndouă cuptoarele 
și turnăm la repezeală.

— Am înțeles ce avem de fă
cut.

in scurtă vreme totul era pregă 
lit. Macaralele au prins cele doua 
oale pline ochi cu metal fluid 
și it-а purtat cu precizie spre lo
cul de turnare. Maistrul principal 
Căprar Vasile supraveghea totul 
cu atenție. Șeful de brigadă Pui- 
vere Teodor ajutat de Atitienei 
Nicoiae și de ceilalți turnători 
muncea cu îndemînare. Totul nu a 
durat decît doar citeva minute. în
trecerea pentru oțel și piese de 
calitate abia a început insă
acest an. La ea participă cu en
tuziasm. pe lingă cei amintiți mai

în

sus, și Kristaly Ludovic, Gheraelm 
Constantin, Scurtu Gheotghe, Pa
vel Mircea, Inel Romulus șl încă 
mulțî alții. La drept vorbind în
tregul colectiv al secției a por- 
nit la muncă avînd ca obiectiv 
traducerea In viață a angajamen
telor. Ele slot intr-adevăr mobili
zatoare. In secție s-a declarat un 
adevărat război rebutului. Acest 
lucru este ilustrat de iaptul, că 
unul din angajamentele luate pre
vede reducerea cu zece la suta 
a rebuturilor admise. Potrivit an
gajamentului, planul anual va li 
îndeplinit în 11 luni și jumătate, 
iar economiile realizate se vor ri
dica la 100 000 iei. Așa cum a în
ceput munca, acolo unde clocotește 
oțelul, transformîndu-se in piese 
necesare utilajelor din subteran, 
na încape vorbă că angajamente
le luate în întrecere vor fi înde
plinite înainte de termen.

rece cuprindeau cadourile ca le 
cumpărase de Anul nou pentru 
nepotei. Cu glndul că tot ar pu
tea încerca seva își îndreptă pa
șii spre primul birou de pe peron, 
și-și spuse 
colo.

— Nu fi 
funcționar
ca bagajele dumitale să fie oprite 
chiar la Merișor,

— Bine-ar fi taică, rosti bătrî- 
nul bucurlndu-se, deși nu prea îi 
venea să creadă că cele spuse se 
vor adeveri. In același timp în
cepură I 
stațiile 1

După
Peștera
trenului
partiment din
fost uitate niște bagaje care tre
buie coborîte în ștatia Merișor,

După o jumătate de oră de la 
plecarea trenului, călătorul Pre- 
cup Istvan a fost anuntat că ba
gajele i-au fost găsite șl-1 așteaptă 
în stafia Merișor.

■— Mulțumesc taică, spuse 
trtnul cu glasul sugrumat de e- 
motle. Apoi, după rfteva clipe de 
gindire, Întrebă :

— Ot mă costă?
— Nimia,

ne bucurăm
că darurile
găsite și că
din toată 
cului.

— Apoi
mic mai
doresa ia

O întîmplare
dintre noi nu putea
a pățit tov. Precup

Bucuria că a fost
găsească bagajele a
mare
și ea
cifre,

să sune telefoanele Rc din 
Bolii, Bănița și Merișor, 
cîteva
Bolii

i 2353

minute 
anunța 
că în 
ultimul

șeful stafiei 
conductorul 

primul corn- 
vagon au

bă-

veni răspunsul. Noi 
împreuna cu dumneata 
pentru 
aceștia

inima de

nepoți au fost 
se vor bucura 
atenția buni-

dacă nu 
mulțumesc 
multi ani.

obișnuită. Care 
păți ceea ce 
Istvan ?

ajutat să-și 
fost ln6ă mal

decît valoarea conținutului 
nu poate fi exprimată în

mă costă
odată și

ni-
vă

l, GRIȘAN

Grainicul radioului anunță 
lemn:

Aței București. Este ora
6 — repetă el.
strada principală din Petro- 
animația a început demult.

so-

6.

acestor та- 
mai tir zii.
ai orașului 
prin sped- 
înceapă ac

cioca- 
perioratoarele. 
sint la ora 6

erii cufundat 
un fel de miș- 
liniștea. Vizavi,

Ora
Pe 

șani 
Ea se întețește din ce in ce. Prin
ceața deasă se văd ici-colo ochii 
luminoși aj magazinelor. In alte 
locuri, pleoapele vitrinelor par în
tredeschise. Programul 
gazine începe la ore

Sini in plin centru 
clteva magazine care 
ficul lor trebuie să-și
tivitatea ia ora 6. Cind zicem ora 
6 înțelegem nu deschiderea maga
zinului ci începutul activității lui, 
lucru pe care trebuie să-i înțe
leagă toi atit de bine și lucrătorii 
din comerț cit și cel care la acea 
oră preiau din mers funcționarea 
unor mașini sau instalații, 
neie de abataj sau

Cit de ospitaliere 
aceste magazine ?

...Orașul copiilor 
încă în somn. Nici 
care nu-i conturbă
ia patiseria și plăcintăria „Mine
rul", de asemenea, nici o mișcare. 
Te incumeți să intri. Două tinere 
vînzătoare, pe jumătate picotind, 
te privesc mirate. Ceri un ceai.

— Nici apa pentru încălzit nu 
s-a pus — primești răspuns în ioc 
de ceai. Reveniți peste o jumă
tate de oră.

„Consumați cu încredere prepa
ratele „Gospodina" din unitatea 
noastră" — citești pe geamul pa
tiseriei. Așa o 11, iți spui. Dar 
deocamdată reclama îți dă senza
ția că ai gustat o... glumă nesă
rată.

—La cîțiva pași de patiserie se 
află bufetul „Jiul". La radio se 
transmite emisiunea de gimnastică. 
Ușa bufetului e irică închisa. Pe 
ea citești programul bufetului: de 
la ora 6 la 23. De după 
Voce acră 
gustări.

— Te-ai 
dimineață ? 
venit încă

îți taie pofta
ușă o 
primei

și sculat frate ?
Mai plimbă-te I 

bufetiera

Așa de
N-a

încotro. Trebuie șă te 
Ce păcat că condica de

N-ai 
plimbi, 
reclamații și sugestii nu e afișate 
In partea din afară a bufetului. 
De bună seamă că nimeni din per
sonalul acestui bufet nu are radio 
cu tranzistori. Astfel l-ar fi auzit 
de mult pe crainicul radioului a- 
riunțlnd: Aici București. Este ora 
6. S-au poate că l-au auzit — 
gîndești plimblndu-te. Dar ora 
din București nu se potrivește 
cea de la bufetul „Jitii" care 
află în Petroșani,

...Magazinul de desfacere a pli
nii nr. 133. Ora 6,30. Pe geamul 
ușii de la intrare o etichetă pe 
cate e scris negru pe alb „închis" : 
îți sugerează ideea că n-ar strica 
să te mai plimbi. Vorba aceea ; 
plimbarea de dimineață nu strică 
sănătății șr nici poftei de mlnca- 
re. Cînd dau să plec, în broasca 
ușii .se aude răsucindu-se o cheie. 
Magazinul a fost deschis. Ceri ex
plicații pentru intirziere. 9

— N-a fost nimeni pînă acum — 
se justifică vinzătoarea.

Cum să se ti viridut vreo pline 
dacă magazinul a lost închis ?

Și iar o iei de la capăt. Doar, 
doar se vor încumeta vînzătoare- 
ie de la patiserie, de la bufetul 
„Jiul' să te servească cu o gus
tare caldă. Poate că ora- 6 anun
țată ia radio București o fi ajuns 
prin unde și pînă la ele.

te
6

au
Stf

I. CLODI
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Rezultate bune la sfîrșitul 
primului trimestru al anului școlar

(Urmare din pag. l-a)

movabilitate este de 82 la 
fată de 68,4 la sută.

Toate aceste rezultate obținute 
la sfîrșitul primului trimestru al 
anului școlar dovedesc că atunci 
cînd munca este

sută
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I n mai p
Avea pe birou registrul 

cu situația recepționării 
cărbunilor bruți de 
pioatăriie miniere 
vrează prepatației 
cărbune. Urmărea
teriție cantitățile de căr
bune intrate in iiuxut 
tehnologic Chipul iui vă
dea mulțumire. In birou, 
intră maistrui spălător 
Moldovan loan.

Tehnicianul de tură se 
adresă noului venit.
— Preparația funcționează 

cu debitul său normai de 
peste 40(1 tone pe oră 
Primirea și receptionarea 
cărbunelui trimis de ex
ploatările miniere Lupeni, 
Vulcan și Uricani este a- 
sigurată. Spălătoria merge 
în mod ritmic, tot ia fel 
și transportul. Rămîne să 
urmărim calitatea sorturi
lor de cărbune preparat. 
Și cu un gest mașinal ri
dică receptorul de pe 
furcă și începu să vor
bească

— Aio. Încărcarea î 
Aici tehnicianul de tură 
Halasz. Respectați timpul 
de egutate a cărbunelui 
pentru ca umiditatea să 
hp crească.

uf in de
de tură

spă- 
cină 
tele- 
pui-

continuă : 
cu mui

interlo- 
să stu- 
noul iși 

tot 
lără 
ține 
teh-

Tehnicianul
dădu apoi alte indicații 
ia sortate, tlotație, 
lătorle și ia zețaj, iar 
termină convorbirile 
fonice reluă discuția
tată cu maistrul Moldo
van. Scoase din sertarul 
biroului un Manual ai in
ginerului. 11 deschise ia 
semnul de carte.

— Al ajuns așa depar
te cu studiul ? — întrebă 
îostul său coleg de școa
lă. Și apoi
Constat că înveți 
tă sîrguință.

— Da, răspunse 
cutorul. Trebuie 
diem mereu eăci
reclamă locui peste 
în zîleie noastre și 
să studiem nu putem 
pasul cu dezvoltarea
nidi noi. In anii Republi
cii ni s-au creat condiții 
pe care părinții noștri 
nici nu le-au visat mă
car. Tatăl meu, de exem
plu, a muncit mal bine 
de patru decenii în mină 
și la suprafață, ca meca
nic, dar nici in opt dece
nii, în regimui trecut, 
n-ar fi ajuns tehnician 
de tură.

zece ani
Teiefonui zbir nil din 

nou intreruplnd gindurile 
tehnicianului de turâ Ha
lasz Tiberiu.

...Cu numai un decenii, 
în urmă tînărul tehnician 
de tură Halasz Tiberiu 
era doar proaspăt absol
vent at unei școli profe
sionale. In orele sale li
bere el se adincea în stu
dierea unui manual de 
specialitate ori desena, 
picta, grava, in acești aru 
luminoși s-a format ac- 
‘rialul tehnician și grafi
cianul amator Halasz Ti
beriu, autorul a numeroa
se gravuri care ilustrează 
realizări din anii Repu
blicii,' dintre care se re
marcă în mod deosebit 
gravurile ..Putui 12" și 
„Preparația din Coroești". 
li, anu Republicii tovară
șul Halasz a lost primit 
in rindurlle partidului 
și-a r- aiizat multe visuri 
printre care și formarea 
unei 
care 
cărți 
șt de
in munca de tehnician Și 
In dezvoltarea simțului ar
tistic.

biblioteci personale 
cuprinde sute de 
tehnice, beletristice 
artă, care să-l ajute

M. MICA

♦ 
♦ * 
o o

bine organizată 
din prima zi a 
anului școlar, 
cînd se mun
cește cu con
știinciozitate și

perseverență, ele nu întîrzie să 
apară.

Dar finind seama de posibili
tățile existente în școlile noastre, 
de baza materială a școlilor, de 
numărul mare al cadrelor califi
cate, rezultatele pot fi mai bune 
în următoarele două trimestre, in
cit sfîrșitul anului școlar să în
cununeze cu succes activitatea 
depusă de elevi și cadrele didac
tice de-a lungul unui an
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Au început alegerile 
mi Ielele și comisiile de 
In unele circumscripții, 
rile au și avut loc. Ele s-au
desfășurat într-o atmosferă 
sărbătorească și au oglindit 
numeroase rezultate bune.

Darea de seamă'1 prezentată 
de tovarășa Nereanțu Valenti
na, președinta comitetului de 
femei din Bărbăteni, de exem
plu, a menționat, între al
tele, că în localitate există un 
lectorat de femei cu o pre
zență medie de 95 la sută. In 
cadrul acestui lectorat profe
sori, activiști de partid, me
dici au prezentat în fața 
cursanților conferințele „In 

, R.P.R. socialismul a învins 
’ definitiv )a orașe și sate", 
• „Zborul primei femei în cos- 
; mos', „Creșterea rațională a 

animalelor" ele. De aseme- 
nea, s-a arătat' că la inițiativa 

■ profesoarelor Stănescu Maria, 
, și Dunca Maria în comună s-au 
; organizat numeroase seri cui- 
j turale, lecturi și recenzii din 

operele scriitorilor noștri, 
seri de odihnă și întruniri to
vărășești. De prezentarea dia- 
filmelor s-a ocupat învăță
toarea Sumacher Frida care a 
proiectat diafilmele 
noi pe harta patriei", 
în G.A.C.", „Aspecte 
brici și uzine" dînd
și explicațiile necesare, 
lingă comitetul de femei din 
Bărbăteni funcționează cu nie
ces 9 cercuri de citit conduse 
de Miu Eugenia, Vasile Ma- 

-Йа, Bulgarii Cornelia, Mladin 
Gheorghita șj altele. Desfășu- 
rînd o activitate rodnică ele au 
prelucrat în cadrul acestor 
cercuri numeroase materiale. 
In cursul anului 1963 mem
brele comisiei de femei dfn 
Bărbăteni au participat ,a nu
meroase activități voluntare. 
Astfel, peste 60 de femei au 
ajutat la strînsul finului și 
curățatul tinetelor, la amena
jarea zonelor verzi, plantări de 
puieți și la diferite activități 
de înfrumusețare a comunei.

Hotar! te să obțină și pe 
viitor rezultate bune în acti
vitatea ce o desfășoară, mem
brele comisiei de femei dîn 
Bărbăteni s-au angajat să 
nu-și precupețească timpul și 
eforturile în rezolvarea sarci
nilor ce le stau în față în a- 
nul 1964.

Maria Iordache Dumitrescu 
corespondentă

..Orașe 
,,Belșug 
din fa- 

totodată 
Pe

♦ 
o
♦
♦
♦♦
o*

*
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ a♦♦♦♦•♦<

Fotografia noastră reprezintă pe tînărul Hamz Tra
ian, candidat de partid, lăcătuș la atelierele minei 
Uricani. Lucrările ce i se încredințează, le execută 
la timp și de calitate superioară. In mai multe luni 
din acest an i s-a decernat- drapelul de evidențiat 
în întrecerea socialistă.
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de mare succes,

rezultatelor preliminare,

0

romîni. 
dansu- 

de an-
singură listă de candi- 
Partidului democrat da-

PEKIN 6. 
transmite :

Ansamblul
constituții a țării. Din

1 300 000 de alegători s-au
la vot un procent' de 90

— Trimisul special Agerpres S. Conslantinescu

artiștilor 
apreciază 

prezentate
De asemenea ziarul apreciază ca excelenți pe soliștii vo-

instrumentiști. Sub titlul „Felicitări artiștilor romîni" ziarul 
Jibao" din orașul Uhan scrie că este imposibil să apreciezi 
articol arta atît de bogată și variată a artiștilor romîni,

ІІІИІІІИіІіііНІІІЦМЩІІІІІІПІІШІПііПІІИііНГ

Situația din Cioru
NICOSIA 6 (Agerpres).
In Cipru a domnit duminică li

niștea, cu excepția unor incidente 
izolate în localitățile Larnaca și 
Kokkina. Reprezentanții comunități
lor greacă și turcă au continuat 
consultările cu înaltul comisar bri
tanic sir Arthur Clark în legătură 
cu măsurile în vederea normaliză
rii situației.

Agenția Reuter relatează că „în 
ciuda asigurărilor președintelui Ma
karios că membrii, guvernului, au
torităților și poliției aparținînd co
munității turce pot intra fără nici 
o opreliște în cartierele comunită
ții grecești și își pot relua activi
tatea la sediile unde lucrează, nu 
s-a manifestat nici un semn din 
partea ciprioților turci de a părăsi 
baricadele". Un purtător de cuvînt 
al vicepreședintelui Kuciuk a decla
rat ziariștilor că nu recunoaște le
galitatea guvernului Makarios.

(

(

(

Leningrad 
de tractoare 
Anul acesta, 
ale Uniunii

a

î

I PIN ȚĂRILE
Prima serie de tractoare 

cu ro|i de 220 C.P.
LENINGRAD 6 (Agerpres).
Uzina „Kirov" din 

produs prima serie 
cu roți de 220 C.P. 
regiunile de stepă
Sovietice vor primi cîteva mii 
de asemenea tractoare marca „Ki- 
roveț".

Noul tractor, destinat tuturor 
lucrărilor agricole — de la ară
tură pînă la transportul recoltei 

■— are o productivitate de douî- 
trei ori mai mare decît tractorul 
„DT-54'. Pentru efectuarea lucră
rilor pe o suprafață de un milion 
ha cu noile tipuri de 
sînt necesari de două 
puțini tractoriști.

Ivan Isaev, directorul 
„Kirov"
pondent al agenției TASS, că 
fost elaborat proiectul tehnic 
unui tractor de 300 C.P.

tractoare 
ori mai

Uzinei 
a declarat unui cores- 

a 
al

Ameliorări funciare 
în regiunea Potsdam
BERLIN 6 (Agerpres).
Recent, în regiunea Potsdam au 

fost încheiate lucrările de. ame
liorări funciare începute în anul 
1958. O suprafață de 10 880 hec
tare a fost redată agriculturii și 
creșterii vitelor. Pe o suprafață 
de 1 350 hectare au fost plasntate

Rezultatele preliminare ale referendumului 
din Dahomey

COTONOU 6 (Agerpres).
Duminică a avut loc în Da

homey referendumul pentru aproba
rea noii 
cei peste 
prezentat 
la sută.

Potrivit
99,84 la sută din voturi au fost în 
favoarea proiectului de constituție 
care prevede instituirea regimului 
semiprezidențial. 0,16 la sută din vo
turi au fost împotrivă. După cum 

_ subliniază agenția France Presse, 
cea mai mare parte a voturilor 
împotriva proiectului de constituție 
a fost înregistrată în departamen
tele din nord-estul și nord-vestul 
țării de unde este originar fostul

președinte al republicii Hubert Ma- 
ga și cîțiva dintre • miniștrii săi.

Alegerile pentru desemnarea pre
ședintelui și vicepreședintelui Repu
blicii Dahomey vor avea loc la 
sfîrșitul acestei luni. Va fi pre
zentată o 
dați, lista 
ho'meyan.

SOCIALISTE
perdele forestiere de protecție. 
Un prim succes obținut în urma 
acestor lucrări este faptul că în 
1963 s-a obținut o recoltă de 
3 900 de kilograme fîn la hectar, 
față de cele 2 900 kilograme ob
ținute în 1958. Astăzi, acest te
ritoriu dă 35 la sută din produc
ția de lapte a regiunii Potsdam.

Numeroase zăcăminte 
descoperite 

de geologii polonezi
VARȘOVIA 6 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

P.A.P., geologii polonezi au des
coperit în 1963 noi zăcăminte de 
gaz natural, cărbune cocsificabil 
și cărbune brun, minereu de zinc 
și cositor, sare gemă și materiale 
de construcții. întreprinderile geo
logice au elaborat 
pentru aproximativ 
de materii prime. In 
au fost descoperite
de petrol și a început extracția 
lui.

documentația
120 zăcăminte 
anii 1961-1963 
noi zăcăminte

57 institute de cercetări 
științifice

BUDAPESTA 6 (Agerpres).
In perioada 1960-1963 au fost 

create în Ungaria 57 de institute 
de cercetări științifice. In prezent 
în întreaga țairă funcționează 123 
institute în care lucrează 6 679 
de colaboratori științifici.

Noi ciocniri între patrioți
și unitățile guvernamentale în Vietnamul de sud

SAIGON 6 (Agerpres).
La sud-vest de Saigon au avut 

loc noi ciocniri între unități ale 
forțelor patriotice și trupe guver
namentale. Corespondentul agenției

Associated Press subliniază îndeo
sebi luptele care au avut loc în 
cursul zilei de 4 ianuarie la care 
au luat parte peste 1 500 de soldați 
guvernamentali.

0

Reorganizarea comandamentului armatei 
sud-vietnameze

SAIGON 6 (Agerpres).
La Saigon a fost anunțată în mod 

oficial reorganizarea comandamentu - 
lui armatei sud-vietnameze. Șeful 
statului, generalul Duong Van Minh 
a devenit comandantul suprem. Mi-

nistrul de Război și șeful 
major general, Tran Van 
devenit comandantul șef al 
armate sud-vietnameze, iar
Iul Van Kim a fost numit 
funcția de șef al statului major 
general,

statului 
Don, a 
forțelor 
genera

ta

0.

0 declarație a ministrului
PNOM PENII 6 (Agerpres).
După cum relatează agenția U.P.I., 

ministrul forțelor armate al Fran
ței Messmer, care se află într-o 
vizită la Pnom Penh și a avut în
trevederi cu oficialități cambodgie-

forțelor armate al franței
ne a declarat că Franța va acorda 
Cambodgiei ajutor militar necondi
ționat și se va pronunța în spriji
nul neutralității ei politice. Minis
trul francez a declarat că țara sa 
studiază problema acordării de 
ajutor Cambodgiei.

Doi ani de la înființarea 
Uniunii tineretului din Somalia

MOGADISCIO 6 (Agerpres).
Cu prilejul aniversării a doi ani 

de la înființarea Uniunii tineretu
lui din Somalia, a avut loc la Mo
gadiscio o adunare festivă la care 
a luat cuvîntul Mohammed Osman, 
secretarul general al acestei uniuni.

El a exprimrat sentimentele de 
recunoștință față de guvernele ță
rilor socialiste care sprijină popoa-
țele coloniale în lupta lor de eli-
berate.

Mohammed Osman a declarat că

tineretul din Somalia sprijină în-

tru totul Tratatul de la Moscova

cu privire la interzicerea experien

țelor nucleare în trei medii ca pe 

un pas însemnat pe calea destin

derii încordării internaționale.

„Perinița" al Sfatului Popular al Capitalei și-a 
încheiat turneul în R. P. Chineză. Ultimul spectacol a fost dat la 
Uhan. La cele 10 spectacole, care s-au bucurat 
au luat parte peste 15 000 de spectatori.

Presa chineză se ocupă pe larg de turneul
Ziarul „Jenminjibao" a publicat un articol în care 
rile pline de veselie, căldură și frumusețe 
samblu, 
caii și 
„Hupei 
într-un 
care au obținut rezultate uimi toare în dezvoltarea folclorului.

Duminică, ansamblul a plecat spre R. D. Vietnam.

Ѳ

Participant! la Marșul păcii Canada-Cuba 
arestați în orașul Albany au declarat greva foamei

în 
lafoamei 14 participant 

păcii Canada-Cuba.
cum s-a mai anunțat,
1963 au plecat din provin-

la

NEW YORK 6 (Agerpres).
In închisoarea din orașul Alba

ny (statul Georgia) se află 
greva 
Marșul

După
24 mai
cia Quebec (Canada), un grup for
mat din 25 de. negri și albi în
tr-un marș spre Cuba. Trecînd prin 
orașe și localități rurale, ei che
mau oamenii de bunăvoință la lup
ta pentru pace, pentru normaliza
rea relațiilor dintre S.U.A. și Re
publica Cuba.

Pe teritoriul statelor din sudul 
S.U.A., participanții la marș au 
fost întîmpinați cu furie de rasiști. 
Astfel, la 23 decembrie, 14 parti
zani ai păcii au fost arestați

poliția orașului Albany (statul Geor
gia) pentru „încălcarea ordinului 
autorităților locale". Vina lor a 
constat în aceea că au îndrăznit 
să străbată străzile centrale ale tâ
râșului, purtînd pancarte pe care 
erau înscrise lozinci în sprijinul 
luptei pentru pace.

Cei 14 participanți la marș ares
tați urmează să compară în fața 
tribunalului din localitate.

0=> —

Interviul acordat 
„Pravdei" 

de Kwame Nkrumah
de

------- = - ■ - - =-------

încheierea lucrărilor congresului 
al 20-lea al P. C. din Suedia

STOCKHOLM 6 (Agerpres).
La Stockholm și-a încheiat lucră

rile cel de-al 20-lea congres al 
Partidului Comunist din Suedia, 
care a discutat raportul de 
vitate al Comitetului Central, 
gramul de acțiuni în vederea 
paniei electorale din anul
probleme privind arma nucleară și 
politica militară, programul de îm
bunătățire a sistemului de ocrotire 
a sănătății, politica agrară și po
litica în domeniul locuințelor.

acti- 
pro- 

cam- 
1964,

o-
Hagberg, fost preșe- 

din Suedia, pentru 
rodnica activitate 
președinte al parti-

ales noua compo-

Delegații la Congres au adus 
magii lu 
dinte al P. C. 
îndelungata și 
în funcția de 
dului.

Congresul a
nență a Conducerii partidului (Co
mitetul Central). La prima plenară 
după congres a conducerii Partidu
lui Comunist din Suedia, К. H. Her- 
mansson a fost ales ln unanimitate 
președintele P. C. din Suedia.

ACCRA 6 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Pravda" dr. Kwame Nkrumah a 
declarat că principalul scop al pla
nului septenal de dezvoltare a 
Ghanei este de a o transforma în- 
tr-o țară industrială. „Luptînd pen
tru lichidarea colonialismului și neo- 
colonialismului, a spus el, popoare
le Africii slujesc cauzei păcii, de
oarece în prezent colonialismul 
constituie unul din cele mai mari 
pericole care amenință pacea".

Referindu-se la Tratatul de la 
Moscova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor nucleare, 
Kwame Nkrumah a arătat că acesta 
constituie o importantă victorie în 
lupta pentru interzicerea totală a 
armei nucleare.
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înMADRID. După cum relatează a- 
genția United Press International, 
în urma ciocnirii a două vase pes
cărești în golful spaniol Vigo. 
unul dintre vase s-a scufundat ime
diat. 15 pescari s-au înecat.

NEW YORK. Agențiile de presă 
americane relatează că un auto
camion care transporta 
participau 
California 
moartea a 
altor 16.

la manevrele 
s-a răsturnat 
cinci soldați

miiitari ce 
din statul 
provocind 
și rănirea

BONN. La 5 ianuarie a sosit 
R. F. Germană Cyrille Adoula, pri
mul ministru al Republicii Congo.

BUENOS AIRES. In luna decem
brie s-a înregistrat la Buenos Aires 
cea mai mare creștere a costului 
vieții din tot cursul anului trecut, 
prețurile sporind cu 8,7 la sută 
față de luna noiembrie 1963, și cu 
27,6 la sută față de luna decembrie 
1962.

SANTIAGO DE 
torii de la minele 
Huqulcamata, din 
Chile, au declarat

tind împotriva condițiilor grele de 
muncă.

CHILE. Muncl- 
cupritere din 

nordul statului 
grevă, protes-

WASHINGTON. In ultima săp- 
tămină a anului 1963 rezervele de 
aur ale guvernului american au 
înregistrat o reducere de 70 mili
oane dolari, prin aceasta scurge
rea de aur în străinătate rîdlcfndu- 
se în anul 1963 la 465 milioane 
dolari.

MOSCOVA. In Uniunea Sovie
tică a fost proiectată o nouă navă 
fluvială pe pernă de aer, care va 
dezvolta o viteză de 120 km. pe 
oră. Lungimea navei va fi de 26,5 
m. și lățimea de aproximativ 10 
m. Ea va plana deasupra apei la 
o înălțime de 20—30 cm.

BELGRAD. Simbătă a fost înre
gistrat la Skoplje un nou cutremur 
de pămînt de gradul 3. Nu au fost 
provocate nici un fel de pagube.

NEW YORK. Potrivit unei sta
tistici, astăzi există în întreaga lu
me 159 200 000 telefoane, ceea ce 
reprezintă o creștere de peste 9 

. milioane de aparate față de 1 ia
nuarie 1962.

RepubliciiSANAA.
Arabe Yemen, Sallal s-a înapoiat 
Ia Sanaa 
preună cu 
mareșalul
R.A.U. și

Președintele

venind de la Cairo. Im- 
Sallal au sosit Ia Sanaa 
Amer, vicepreședintele 
Anwar Sadat, membru

al Consiliului prezidențial al R.A.U.

CAIRO. Secretariatul permanent 
al Consiliului 
iilor Asiei și 
comunicat că 
7-a americană 
„reprezintă o
sa păcii și securității în Asia 
sud-est".

de solidaritate al ță 
Africii arată într-un 
manevrele flotei a 
în Oceanul Indian 

amenințare la adre- 
de

ZANZIBAR. Guvernul Zanzibaru- 
luî a pus în afara legii cel mai tî- 
năr partid politic din această in
sulă — „Umma" (popular).

BRASILIA. In 1963 costul vieții 
a crescut în Brazilia cu 96 la sută.

BELGRAD. In accidentul de cale 
ferată din apropierea suburbiei ci
reșului Belgrad — Racovîca — au 
murit 61 de persoane și 162 au 
fost rănite. Catastrofa s-a datorat 
faptului că trenul expres, care se 
oprise pe neașteptate, a fost lovit 
în plin de un tren local de călă
tori.

SVERDLOVSK. Geologii sovie
tici au descoperit în Ural un zăcă- 
mînt complex de minereuri, 
în acest an va începe acolo 
struirea unui combinat care 
furniza concentrat de cupru, 
țită și altele pentru industria 
talurgică și chimică sovietică.

ІПСЗ 
con- 

va 
apa
rii e-

LUXEMBURG. După cum relatea
ză agenția United Press Internațio
nal, la 7 ianuarie vor începe la 
Luxemburg lucrările Consiliului 
ministerial al Comunității Europene 
a Cărbunelui și Oțelului (C.E.C.O.) 
pentru a hotărî dacă la importurile 
de oțel din afara comunității 
C.E.C.O. va ridica tarifele vamale 
la același nivel pentru toți mem
brii săi.
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