
Proletari din toate țările, uniți-v&l
I - 'i Hun*CO«ira'^eva \

®eagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Cftîțî în pagina a 4-a :
• Sosirea la Geneva a delegației sovietice la conferința Comite

tului celor 18 state.
O delegație guvernamentală poloneză va vizita Londra. 
Răscoală armată în Tanganica.
Senatorul Humphrey despre situația populației de euloare din 
S.U.A.
Procesul jefuitorilor trenului poștal de pe linia Glasgow—Londra.

Conferința regională de partid 
și>a încheiat lucrările

In ziua de 19 ianuarie a. c., in 
sala clubului „Siderurgistul" din 
Hunedoara, și-a continuat lucră
rile Conferința regională de partid.

Pe marginea documentelor pre
zentate — darea de seamă asupra 
activității Comitetului regional Hu
nedoara al P.M.R. și raportul Co
misiei regionale de revizie — au 
luat cuvîntul tovarășii Cornel 
Stoica, vicepreședinte al Comite
tului executiv al Sfatului popular 
regional, Druker Adolf, director al 
Uzinelor „Victoria" Călan, Vichente 
Bălan, președinte al Consiliului re
gional al sindicatelor, Emanoil 
Manughevici, directorul stațiunii 
experimentale Geoagiu, Elena Bor
za, președinta Comitetului regional 
al femeilor. Bujor Almășan, mem
bru al C.C. al P.M.R., ministrul mi
nelor și al energiei electrice, Aron 
фора, rectorul Institutului de mine 
kîn Petroșani, George Răican, di
rectorul Trustului G.A.S. Hunedoa
ra, Mircea Lucaci, prim-secretar al 
Comitetului regional Hunedoara al 
U.T.M., Aurel Bolonduț, directorul 
S.M.T. Alba, Lazar Gheorghe, ad-

\ De cîteva zile pe șantierul Vul- 
c’ăn au fost începute lucrările de 
fundație la un nou obiectiv în
semnat : o nouă școală cu 16 săli 
de clasă, laboratoare etc., a doua 
clădire de acest fel ridicată la 
Vulcan în ultimii 3 ani.

Sub conducerea maistrului Cor- 
cian Otto, brigăzile de săpători 
ale șantierului lucrează cu însu
flețire. Pînă acum, cu toate greu
tățile provocate de terenul înghe
țat și adîncimea mare a fundației, 
au fost săpate zeci de metri șan
țuri de fundație. In ajutorul lor a 
venit și un excavator care, lucrînd 
cu cupa întoarsă a început săpa
rea șanțurilor de fundație de la zi
durile de rezistență, care au o lă
țime mai mare și se pretează Ia1 
asemenea lucrare mecanizată.

Peste puțin timp, la acest obiec
tiv începe turnarea betonului de 
fundație iar apoi își vor începe 
lucrul zidarii.

Constructorii de pe acest șan
tier s-au angajat să termine noua 
școală pînă la 23 August — a XX-a 
aniversare a eliberării patriei noas
tre — pentru ca în noul an școlar, 
cîteva sute de copii din Vulcan 
să învețe în localul nou.

-------------------■-........... .............. -----------------------------------------------------------------------------------------

Secție modernizată
Printre numeroasele unități de 

producție aparținînd I.I.S. Jiul (în
treprinderea de panificație) se nu
mără și secția nr. 4 din strada Zo- 
rilor-Petroșani, specializată în pro
ducerea diferitelor sortimente de 
franzelărie și patiserie.

In ultima perioadă, aici s-au 
desfășurat lucrări pentru moderni
zarea secției și mărirea capacită
ții de producție. In urma acestor 
lucrări, unitatea a fost reamenaja- 
tă, creîndu-se condiții mai bune 
de lucr" și igienico-sanitare și a 
fost dotată cu numeroase utilaje. 

junct al ministrului Economiei Fo
restiere, Aurel Nistor, secretar al 
Comitetului regional Hunedoara al 
P.M.R. '

Primit cu aplauze călduroase, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P.R. Vorbitorul a reliefat 
marile succese obținute în ultimii 
ani de oamenii muncii din regiune 
in dezvoltarea industriei, agricul
turii, învățămîntului și culturii și 
a dat indicații prețioase în legă
tură cu sarcinile de viitor ale 
noului comitet regional, organelor 
și organizațiilor de partid in vede
rea înfăptuirii cu succes a mărețu
lui program de desăvirșire a con
strucției socialiste in patria noas
tră elaborat de cel de-al III-Iea 
Congres al P.M.R.

In numele Comitetului Central 
al P.M.R. și personal al tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, vorbito
rul a transmis calde felicitări co
muniștilor, tuturor oamenilor mun
cii din regiunea Hunedoara pen
tru realizările dobîndite în infăp-

Comunistul Bulacu Gheorghe de 
la termocentrala Paroșeni, împre
ună cu muncitorii izolatori termici 
din brigada pe care o conduce 
și-a depășit anul trecut lună de 
lună sarcinile de plan. Iată de ce, 
la sfîrșitul anului el a fost decla
rat evidențiat în producție.

Pe anul 1964 brigada lui s-a

Astfel, a fost montat un cuptor 
„Demph" de mare capacitate, s-a 
introdus metoda de coacere direct 
pe vatră, unitatea a fost dotată 
cu 5 dospitoare în scopul creării 
unor condiții optime de fermen
tare și cu o mașină de rulat fran
zelă.

Ca urmare a măsurilor luate, 
secția nr. 4 poate produce acum 
48 sortimente diferite de franze
lărie și 3 sortimente de cozonac, 
iar capacitatea secției s-a triplat, 
(de la 2500 kg. zilnic la 7500 kg.) 
existînd condiții mai bune și pen
tru o calitate ridicată a produselor. 

tuirea politicii partidului și statu
lui nostru.

In continuare s-a trecut la punc
tul al treilea din ordinea de zi: 
alegerea Comitetului regional Hu
nedoara al P.M.R. și a Comisiei de 
revizie.

Comitetul regional Hunedoara al 
P.M.R. a ținut apoi prima sa șe
dință plenară. In cadrul plenarei a 
fost ales biroul și secretariatul i 
Comitetului regional de partid. In 
aceeași ședință s-a desemnat co
legiul de partid de pe lîngă Comi
tetul regional de partid.

Comisia de revizie și-a ales pre
ședintele.

In unanimitate a fost adoptată 
hotărîrea Conferinței regionale de 
partid, în care sînt cuprinse sarci
nile principale ce revin pe viitor 
organelor și organizațiilor de partid 
din regiunea Hunedoara.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, Conferința regională de 
partid Hunedoara a trimis o tele
gramă C.C. al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe ' Gheorghiu-Dej.

angajat să reducă termenul de 
execuție a diferitetor reparații și 
să dea numai lucrări de bună ca
litate.

----------- — " “....... .......... .............. —

PE ȘANTIERELE INDUSTRIALE
Cu fiecare an ce trece, colec

tivul întreprinderii de construcții 
și montaje miniere desfășoară o 
activitate tot mai rodnică, ridicînd 
însemnate obiective pentru ex
ploatările miniere în scopul creării 
condițiilor de sporire a producției 
de cărbune.

Anul trecut, de pildă, printre 
obiectivele industriale puse în 
funcțiune de acest colectiv se nu
mără și complexele de săpare a 
puțurilor sud-Aninoasa și auxiliar 
nr. 1 Dîlja, instalația de tericoa- 
ne de la Petrila care a creat con
diții pentru o mal bună haldare 
a sterilului, case de ventilator și 
instalații de ventilație, bazine pen
tru rambleu hidraulic și circuite 
de puțuri etc.

In prezent, acest harnic colec
tiv lucrează ia executarea a o

Printre evidențiații în întrecer ea socialistă de Ia S.R.E. Vulcan se 
numără șl electricienii Muntean Co rnel și Stoic Nicolae.

Iată-i în timpul lucrului, executînd reparația unui motor de 14 kW.

In galerii — viteze de avansare 
tot mai mari

In anul care a trecut minerii Văii 
Jiului au obținut rezultate remar
cabile în mărirea vitezei de săpa
re a galeriilor. Minerii Vass Mar
tin, Ionașcu loan, Dan Constantin 
și Szekely Ignat, împreună cu or
tacii lor din brigada complexă „6 
August" de la mina Vulcan, prin- 
tr-o organizare superioară a mun
cii, prin folosirea judicioasă a uti
lajului modern, au realizat o vite
ză de avansare record —- 341 m l. 
galerie săpată întv-o singură lună. 
Minerii din brigada lui Deac Petru 
de la mina II Lonea, îr. semestrul 
II — 1963 — în șase luni — au 
executat o galerie cu profil dublu 
de peste 470 m.I. Astfel ei au reu
șit să ajungă cu săparea galeriei 
principale de concentrare a mine
lor Cimpa I și II și Jieț în zona 
circuitelor puțurilor gemene de la 
mina II. Brigada amintită a obținut 
un randament de 2,28 m.c./post 
față de 1,66 m.c./post planificat. 
De menționat că atît la Vulcan cit 
și la Lonea obținerea rezultatelor 
amintite a fost posibilă prin mă
surile luate pentru accelerarea lu
crărilor în vederea respectării ter
menelor de săpare prevăzute în 
proiectele de perspectivă.

Rezultatele sînt frumoase dar 
viteza lucrărilor de săpare în ga
lerii în bazinul nostru carbonifer 
nu a atins încă . limita posibilită
ților existente. Faptul că. viteza 
medie de înaintare pe C.C.V.j. a 
crescut în 1963 de la 50 m.I. — 
cît era prevăzut în planul tehnic 
— la 52 m.I. se dator.ește tocmai 
înaintărilor rapide sus amintite. 
Sînt însă multe locuri de muncă 
de înainlare care au rămas mult 
sub nivelul acestei realizări medii.

seamă de alte obiective însemnate 
printre care se numără ca lucrări 
deosebite complexul de instalații 
pentru săparea unui nou puț de i 
extracție la mina Cimpa II, monta- 1 
rea unor utiiaje importante la pre- 
parațiile Petrila și Lupeni, utilaje 
cu ajutorul cărora se va obține 
limpezirea apelor reziduale de la 
preparație. instalarea unui puter
nic grup turbocompresor la mina 
Lupeni, construirea unor clădiri-de- 
pozite, ateliere etc.

Toate lucrările prevăzute pentru 
trimestrul I al anului curent sînt 
începute și se lucrează la ele din 
plin, constructorii I.C.M.M. fiind 
hotărîți să le predea, în termen, 
contribuind prin aceasta la îmbu- j 
nătățirea activității exploatărilor | 
miniere.

Sarcina de a mări rezervele de 
cărbune pregătite pentru exploa
tare în anii 1964—1965 impune 
sporirea substanțială a vitezelor 
de avansare a lucrărilor din ga
lerii. In acest scop este necesar 
a fi luate măsuri mai ales în două 
direcții principale.

In primul rînd să se îmbunătă
țească aprovizionarea cu vagonete 
goale și materiale necesare pen
tru susținerea provizorie a tuturor 
brigăzilor de mineri de la înain
tări. Această măsură este necesa
ră mai cu seamă datorită faptului 
că din lipsa de vagonete goale 
minerii de aici pierd aproape ju
mătate din timpul de lucru produc
tiv. aspect constatat atît Ia Ani- 
noasa cît și la Vulcan sau Lonea. 
La minele amintite desfășurarea 
producției trebuie organizată ast
fel ca și la lucrările de investiții 
să ajungă la timp numărul necesar 
de vagonete goale. La mina Vul
can, de exemplu, la săparea ga
leriei principale de transport de la 
orizontul 480, brigada lui Dan 
Constantin, înzestrată cu o mașină 
de încărcat, într-una din zilele tre
cute, timp de trei ore nu a putut 
încărca decît două vagonete cu 
steril. Aceasta datorită deficiente
lor existente în activitatea sec
torului VI transport care nu asi
gură locul de muncă cu numărul 
necesar de vagonete. Iată cum o 
deficientă în organizarea transpor
tului duce la ștrangularea ’ acti
vității în fronturile de înaintare.

In al doilea rînd, -conducerile 
exploatărilor trebuie să acorde o 
atenție mai mare susținerii defi
nitive a lucrărilor gata săpate. 
S-a constatat, de exemplu, că la 
săparea galeriei principie de con
centrare a celor trei mine din ca
drul E.M. Lonea — lucrare extrem 
de importantă și urgentă — beto- 
narea galeriei a rămas cu 200 m.I. 
în urma lucrărilor de săpare. In 
porțiunea de 200 metri nebetonată, 
datorită presiunii rocilor se mic
șorează mereu profilul săpat și 
astfel la lucrările de betonate va 
fi necesară o reprofilare — lucrare 
în plus.

Pentru remedierea acestui nea
juns este necesar să fie întărite 
echipele de betonare. De aseme
nea, trebuie luate măsuri pentru 
o mai bună aprovizionare a locu
rilor de muncă cu bolțari, balast 
și ciment.

Este necesar deci ca în cursul a- 
cestui an să acordăm o atenție 
sporită lucrărilor de deschideri și 
pregătiri, pentru că numai pe a- 
ceastă cale vom asigura produc
ția anilor viitori.

lag. M. BARA.
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40 DE ANI DE EA F10ARTEA LUI VLAD1F1ID ILICI LENIN

V. 1 Lenin ținlud ии discurs (pictură de P. Vasîllev).

Lenin văzut de oameni
...Iiltr-o zi, care a venit cu o iu

țeală fulgerătoare, Lenin n-a mai 
existat. A murit la 21 ianuarie 
1924, în vîrstă de cincizeci și pa
tru de ani. Era acest fapt de ne
crezut pentru toti oamenii Care 
pină atunci îl înconjurau de a- 
proape (moartea ne silește să cre
dem ceea ce este 
Ei 
au 
re

de necrezut), 
nu puteau să-și închipuie că 
fost părăsiți de către acela ca- 
întruebipa toată Revoluția rusă 
acela pare a conceput-o, a pre

gătit-o, a făcut-o, a salvat-o. Lenin, 
unul dintre cei mai mari cuceri
tori , din istorie și cel mai curat, 
privit din ori și ce punct de ve
dere omul care pînă astăzi a făcut 
cel mai mult pentru oameni...

Numai pe pămînt trăiește omul 
după moarte. Lenin trăiește pretu
tindeni unde sînt revoluționari.

HENRI BARBUSSF 
(1935)

*
De-a lungul veacurilor n-a 

om care să fi știut ca Lenin 
pună în mișcare într-o măsură

fost 
să 

atit

de mare mințile și sentimentele 
oamenilor. In ultjpiele două dece
nii, pretutindeni — în orice punct 
al globului pămîhtesc, pe buzele 
tuturora era numele lui; oamenii 
simpli îl pronunțau cu dragoste, 
iar guvernanții și asupritorii — 
cu ură. Mințile creatoare ale Eu
ropei occidentale, din oricare do
meniu, fie el al artei, al literaturii 
sau al științei, în majoritatea lor 
nu sini încă în stare să cuprindă 
toată imensa însemnătate a lui 
Lenin, Acesta e doar lipsit de in- 
gîmfare spirituală, e prea uman. 
Ei recunosc măreția. lui, li se pare 
insa prea simplu; el nu s-a drapat 
în mantie sacerdotală, el vorbește 
despre cele mai mari probleme 
ale omenirii atît de simplu îneît 
fiecare este în stere să le înțe
leagă. Și, în afară de 
nu cugetă abstract în 
aceste probleme, ci le 
tr-adevăr. El preface 
mentăriie filozofice în 
vieții, el încalcă doar 
cademice !

Lenin-a insuflat viață și căldură 
acelor forțe aie omenirii, care 
luptă pentru cauza progresului, 

MARTIN ANDERSEN NEX O
(1938)

☆

Sînt fericit că aproximativ acum 
ani, cînd calomnia contra lui Le-

aceasta,, ei 
legătură cu 
rezolvă în- 
doar argu- 
lucruri ale 

tradițiile a

NIKOLAI OSTROVSKI

de seamă
nin în presa engleză întrecea chiar 
pe aceea dezlănțuită în contra lui 
Georg Washington' în 1780, sînt 
fericit că l-am salutat atunci ne 
Lenin ca pe cel mai mare om de 
stat al Europei într-o dedicație pe 
care am pus-o pe una cfintre căr
țile mele, tritnisă lui Lenin...

SHAW

de, același 
Cromwell

însemnătății lui în ișto- 
dar care nici o dată nu 
în oglinda istoriei, nlci- 
făcut gesturi false, n-a 

n-a pronunțat

J
I

>
i

4
L

Partidul și î.enin — 
frați gemeni.

Istoria-mamă
îi socoate ’asemeni. 

Iar noi,
spunînd Lenin 

partidul numim, 
partidul noi spunem — 

la Lenln gîndfm.

6

V. MAIAKOVSKI

A MURIT L EN ! N
(Din romanul „Așa s-a călit oțelul")

Anul una mie nouă sute două
zeci și patru își făcu intrarea în 
Istorie printr-un ger nemaipomenit.

Gerul și viscolele rupeau sîrmele 
înghețate ale telegrafului...

In camera de telegraf a stației 
„Șepetovkai", trei aparate „Morse" 
nu-și încetau convorbirea, înțelea
să numai de o ureche deprinsă.

Dar telegrafistele sînt tinere și 
lungimea panglicii bătută de ele 
din primele zile ale serviciului nu 
întrece douăzeci de kilometri, pe 
cînd colegul lor, bătrînul, își în
cepe a treia sută de kilometri. El 
transcrie direct pe blanchete cuvînt 
după cuvînt, numai ascultînd ciocă- 
nitul aparatului. Prinde după’ auz: 
„Către toti, către to(i, către toți ! '.

Scriind, telegrafistul se gîndește ; 
„Fără îndoială, încă o circulară 
privitoare la lupta împotriva în- 
zăpezirilor".

Aparatul transmitea :
„La douăzeci și unu ianuarie, la 

ora șase și cincizeci de minute...".
Telegrafistul scrise repede cele 

citite și, aruneînd panglica, își 
sprijini bărbia în palmă și începu 
să asculte.

„Ieri, la Gorki, a încetat din 
viață"... Telegrafistul scria încet.

Iată, a murit desigur cineva și 
vestea se comunica altcuiva. Te
legrafistul uitase de titlul: „Către 
toti, către toti, către toții". Apa
ratul ciocănea mereu: „Vla-di-mir ’ 
I-li-ci", traduse în litere bătrînul 
telegrafist ciocăniturile regulate. El 
aștepta liniștit și puțin obosit. A 
murit pe undeva un oarecare Vla- 
diinir Ilici. O să scrie astăzi pen
tru Cineva cuvintele tragice, cineva 
are să plîngă în hohote. Apa
ratul bătea puncte, linii, iarăși 
puncte, iarăși linii, și el formă, 
după sunetele cunoscute, prima li
teră și o trecu pe blanchetă: și 
litera era „L". După asta, o scrise 
pe o a doua ; „E", iar alături, stă
ruitor, puse „N"; apăsă de două 
ori condeiul pe intervalul dintre 
liniuțe, adăugă îndată „I" și 9poi 
automat prinse cu urechea ultima 
literă, „N".

Aparatul ciocăni pauza șl tele
grafistul își opri privirea, pentru 
p Zțctme de secundă, asupra cu-

vîntului pe care-1 scrisese „Le- 
nin".

Aparatul continua să țăcăne, dar 
gîndul, care se izbise întînjplător 
de un nume cunoscut, se întorcea 
iarăși la dînsul. Telegrafistul se 
uită încă o dată la ultimul cuvînt: 
„Lenin". Ce?.... Lenin?.. Cristalinul 
ochiului reflecta, în perspectivă 
întreg textul telegramei.

Fragmentul de panglică, lung 
de doi metri, îi confirmă ceea 
ce nu putuse să creadă I își în
toarse fața palidă, ca de mort, că
tre tovarășele lui și ele auzise ex
clamația lui speriată :

— A murit Lenin I
Vestea dureroasei pierderi se 

strecură din sala aparatelor, pe ușa 
larg deschisă cu iuțeala vîntului 
vijelios...

In depou, pe șanțul de repa
rații nr. 1, se afla o locomotivă 
pe care începuse s-o dreagă briga
da de reparații ușoare. Bătrînul 
Polentovski coborîse singur în 
șanț, sub pîntecele locomotivei sa
le, să arate lăcătușilor piesele de
fecte. Zahar Bruzjak, împreună cu 
Artiom, îndrepta legăturile strîmbe 
ale grătarelor.

Ciocanul lovi fierul și aco
peri cu zgomotul lui primul strigăt, 
cînd un om ajunse în fugă lîngă 
cei ce lucrau la locomotivă.

— Tovarăși, a murit Lenin I
Barosul lunecă încet pe umăr 

și mîna lui Artiom îl lăsă fără 
zgomot pe podeaua de ciment.

— Ce- ai spus î
Mîna iui Artiom strînse încleș

tat scurta de piele a celui care a- 
dusese îngrozitoarea veste.

Si omul cu scurtă de piele, plin 
de zăpadă si respirînd greu, repetă 
încet si cu vocea gît'uită :

— Da, tovarăși a murit Lenin 1
...La poartă mugi o locomotivă. 

Tresărită cu toții. După prima, ră
sună la capătul gării a doua și 
apoi încă una... La chemarea lor 
puternică și plină de alarmă, se 
alătură șuierul sirenei de la uzi
na electrică, ascuțit și pătrunzător 
ca zbprul unui proiectil. Un su
net curat și plin de vuiet, vibrînd 
ca arama, izbucni din sirena minu
natei locomotive a rapidului „S“, 
câte se pregătea să plece spre

Kiev, Acest sunet le acoperi pe 
toate celelalte.

Depoul se umplu de oameni.
Secretarul comitetului districtual 

de partid din Sepetovka, vechiul 
bolșevic Sarabrin, vorbi cel dintîi.

Tovarăși I A murit Lenin, con
ducătorul proletariatului mondial t 
Partidul suferă o pierdere irepa
rabilă, căci a murit acela care a 
creat și a educat Partidul Bolșe
vic, pregătindu-1 și oțelindu-1 pen
tru lupta neîmpăcată împotriva duș
manilor... Moartea conducătorului 
partidului și al clasei muncitoare 
cheamă în rîndurile noastre pe cei 
mai buni fii ai proletariatului...

Răsună un marș funebru, sute 
de capete se descoperiră.

In sală nu se mai auzea rumoa
rea obișnuită. Durerea cea mare 
domolise glasurile; oamenii vor
beau șoptit. îngrijorare și mîhnire 
se putea citi în ochii tuturor. Pă
rea că se adunase echipajul unei 
corăbii care își pierduse mult în
cercatul clrmaci, smuls de furtu
nă și aruncat în mare.

BERNARD
(1924)

☆

Lenin a fost un om 
format ca și Lincoln și
— foarte simplu și foarte hotărît; 
el a fost un mare om, pătruns de 
conștiința 
ria lumii, 
s-a privit 
odată n-a
pozat în erou și 
discursuri isterice. El poseda vaste 
cunoștințe, forță intelectuală, pu
tere de a lua hotărîri rapide și ac
ționa hotărît și cu o vitejie fără 
precedent. Dar cea mai uimitoare 
trăsătură a caracterului lui o con
stituie probabil faptul 
om ca toti oamenii, 
disprețuia atît ideea 
precum o disprețuia
dezgust și mai adine, nutrea el pen
tru pseudocultura și filozofia ief
tină, pe dare se bazează această 
idee...

că el era un 
Nimeni nu 
de supraom 
Lenin; un

----------------О-----------

GLASUL LUI
In ceasuri de grea frămintare 
Cînd nouri ea plumbul atîrnă din zare. 
Și mii de-nlrebărl și răspunsuri se-alungă, 
Si inima-n cumpăt nu poate s-ajungă, 
II caut pe Lenin.
Caut inima clasei liberatoare. 
Cugetul: fulger spre depărtare,

RALPH FOX
(1933)

LENIN

Necrutătoarea lui limpezime,
Lenin unicul, Lenin mulțime.
11 caut pe Lenin.
Atît de departe și-atît de ap roape

Prin vreme, ca raza răsfrîntă prin ape:
...Istoria merge pe căi ocolite,
Istoria merge mereu înainte...
E glasul lui Lenin,
...Născută-n războaie, născută în chin,
Revoluția cum să se depene lin ?
...Să știm să privim adevărul în față...
...Din înfrîngeri se-nvață, din victorii se-nvată..;
E glasul lui Lenin.
Prin orișice cumpeni poporul răzbate, 
Revoluția-i tare, mai tare ca toate... 
...Nu bețte-n victofii, și nu disperare... 
Organizare, organizare, organizare!.. 
£ glasul lui Lenin.

MARIA BANUȘ
Volumul de poezii „Torentul'1

LUMINA LUI
Cei care pleacă lasă doar o umbră
Ce printre oameni, cum se zice, umblă.
Tu Lenin însă ne-ai lăsat lum ină,
In fața ei popoarele se-nclină.
Cuvîntul tău ce a venit s-anu nțe,
Să-nvețe și să-ndemne la rev oltă,
A răsărit ca mîna de grăunțe
In primăvară semănată*n holdă.

MIHAI BENIUC 
din volumul 

„Călători prin constelații"

mai 1919 în Piața Roșia din Moscova unei unități militare,V. I. Lenin vorbind Ia 25
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„Cupa 24 ianuarie" la schi
In zilele de 18 și 19 ianuarie 

s-a desfășurat pe masivul Paring 
concursul de schi dotat cu „Cupa 
24 ianuarie". La întreceri au par
ticipat 40 de concurenți și concu
rente din diferite asociații din re
giunea Hunedoara. Lipsa de zăpa- 

Și
Dia
con-

Re-

dă, temperatura scăzută 
Viscolul, au stînjenit în 
re parte desfășurarea în 
diții optime a concursului

dăm mai jos rezultatele tehnice : 
Ziua I-a: Fond juniori 5 km.: 
Hegeduș Zoltan — Minerul Lupeni; 
LOrincz Grigore — Energia Paro
șeni; Popescu Nicolae — Siderur- 

gistul Hunedoara,- Slalom uriaș
1400 m„ diferență de nivel 450 
m., 42 porți. Seniori: Lazăr Victor 
— Parîngul Petroșani; Munteanu 
Constantin 
tișan Abel

la clișeu: Un grup de schiori urcînd spre înălțimi.

Minerul Lupeni; Ri- 
Siderurgistul Hune
doara; Juniori : 
Bîrlida Viorel — 
Parîngul Petro
șani,- Cioflica Grî- 
gore 
Lupeni; 
Iosif 
Lupeni,- 
Mateu ț 
Energia 
Stanciu 1 
Parîngul 
Pavlicek 
— Parîngul

Minerul 
Schikt 

Minerul 
Junioare : 
Adela — 
Paroșeni; 

Rodica — 
Lonea; 

Viorica 
Pe-

Itroșani. Slalom
special 2 manșe
300 m., dilerență
de nivel І50 m.
50 porți : Seniori :
Lazăr Victor —
Parîngul Petro-
șani,- Schmitd Al-
fred Energia
Paroșeni; Ritișan
Abel —- Siderur-
gistul Hunedoara.
Juniori : Bîrlida
Viorel Parîn-
gul Petroșani;
Cioflica Grigore —
Minerul Lupeni;
Schmidt Iosif —
Minerul Lupeni;
Slalom special ju-

INSTANTANEE
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E zi de repaus. Pe luciul de ghea

ță al patinoarului din Petroșani lu
me multă. De la oameni maturi și 
pînă la puștii de 7—10 ani, iu
bitorii sportului cu patine și-au dat 
întîlnire aici. Intr-un colț al pati
noarului un buchet de fete, cu o- 
brajii îmbujorați de ger face niște 
piruete de adevărate balerine. Vă- 
zîndu-le măestria nu poți să nu le 
admiri. Mai ale una mărunțică pă
rea o adevărată artistă.

— Ce frumos patinează — se 
auzeau exclamații de admirație.

— Ar fi bine ca acești copii să 
aibă profesori în ale patinajului 
artistic și de viteză — au venit 
alții cu sugestii.

— N-ar fi rău să fie și antrenori, 
chiar și voluntari, care să-i în
vețe pe puști hocheiul — s-a mal 
auzit o sugestie.

Vrînd parcă să întregească ade
vărul celor relatate, un grup de 
puști a încins o întrecere de pati
naj de mai mare dragul.

Inserarea 
dar dinspre 
mai auzeau 
drept că se 
tă să-l vezi
spre hazul celorlalți, 
strica nici un pic 
generală, 
practicat 
săturate, 
mulți se
purtate cu privire la posibilitatea 
de a avea niște antrenori voluntari 
de hochei și patinaj. Să vezi atunci 
ce întreceri s-ar mai putea orga
niza intre 
cei mari, 
cauză vor
sugestie. Atunci cu siguranță că 
pe luciul de gheață va fi și mai 
multă veselie, iar cînd e vorba de 
concursuri se găsesc și spectatori.

se coborîse de mult 
patinoarul luminat se 
rîsete de veselie E 

nrai întîmpla cîte oda- 
pe cite unul căzînd 

dar asta nu
buna dispoziție 

Iubitorii patinajului au 
sportul lor preferat pe 
Mergînd spre casele lor, 
gîndeau însă la discuțiile

Turismul — un sport îndrăgit 
de oamenii muncii

mai îndrăgit de 
din Valea Jiului.

trecut, aproape 
ai muncii au fost 
circuit organizate

Au trecut pentru totdeauna a- 
cele vremuri cînd turismul și ce
lelalte sporturi erau practicate 
doar de cei avuți. Astăzi tot mai 
mulți oameni ai muncii din patria 
noastră își petrec concediile de 
odihnă și timpul liber practicînd 
tHrismul. Acest sport care îmbină 
în mod armonios odihna activă cu 
îmbogățirea cunoștințelor, prin ex
cursiile organizate în țară și străi
nătate, este tot 
oamenii muncii 
In anul care a 
4000 de oameni 
în excursiile în
de O.N.T. Carpați cu trenul sau 
autobuzele. Itinerariile au fost pli
ne de frumusețe și instructive. 
Multe dintre ele au avut puncte 
de mare atracție ca Bicazul, unde 
măreția naturii se împletește în 
mod armonios cu gigantul construit 
de mîna omului. Hidrocentrala și 
Barajul de pe Bistrița. Iubitorii de 
excursii au avut prilejul să vadă 
minunatele transformări din pu
ternicele centre industriale ale 
țării, Brașov, Galați, Ploiești, sta
țiunile de odihnă de la Sinaia, 
cele de pe litoralul Mării Negre. 
Peste tot, pitorescul naturii se îm
pletea cu peisajele industriale

înălțate în anii noștri, cu siluetele 
zvelte ale blocurilor de locuit.

La cele 133 de excursii organi- 
. zate în anul trecut prin O.N.T. 

Carpați, se adaugă încă multe al
tele făcute de grupuri de prieteni 
cu motocicletele și mașinile pro
prii, ori... pe jos.

Cei ce au dorit să cunoască 
frumuseți și obiceiuri din alte 
țări au făcut excursii în străină
tate. Numai din Valea Jiului, nu
mărul celor ce au făcut excursii 
în R. S., Cehoslovacă, U.R.S.S., 
R. P. Bulgaria, R. P. Polonă, R. D. 
Germană, R. P. Ungară și în alte 
țări a fost în anul trecut de 260. 
Unii dintre ei și-au petrecut zile 
deosebit de plăcute pe 
lacului Balaton din R. 
alții au ajuns tocmai la 
orașul de reședință al 
Timur cel Șchiop. De
fost și croazierele pe Marea Nea
gră cu prilejul cărora turiștii au 
vizitat frumosul oraș portuar Con
stanța, stațiunile de odihnă Ialta' 
Soci și portul Odesa din Uniunea 
Sovietică.

Faptul că oamenii muncii din 
Valea Jiului au îndrăgit turismul 
este pozitiv. El 
de j^nătate și 
la Kibogățirea 
ce-1 practică.

malurile 
P. Ungară, 
Samarcand, 

vestitului 
neuitat au

e un sport dătător 
bucurie, contribuie 
cunoștințelor celor

Cel mai bun prieten
I

In sala de lectură a bibliotecii 
clubului sindicatelor din Lupeni e 
liniște deplină. Aplecați peste fi
lele 
tesc 
Braț 
trec 
fața

tf Ѵ1ЯІ KllljU

In urma adunării generale ținute 
în luna decembrie 1963, a fost re
organizat consiliul asociației spor 
tive „Stăruința". Cu acest prilej 
consiliul s-a angajat ca în anul 
competițional 1964 să muncească în 
așa fel încît activitatea sportivă 
din cadrul asociației să se îmbu
nătățească simțitor.

încă din primele zile de la re
organizarea lui, consiliul asociației 
a trecut la traducerea în viață a 
hotărîrilor luate în adunarea ge
nerală. Astfel, în curtea Sfatului 
popular al orașului Petroșani s-a 
amenajat un patinoar. S-au creat, 
de asemenea, condiții pentru buna 
organizare a concursurilor de pati
naj. Dacă în anul care a trecut, 
consiliul asociației sportive Stă
ruința a rămas dator în ceea ce 
privește dezvoltarea mișcării spor
tive și încasarea cotizațiilor, la în
ceputul acestui an el s-a achitat 
cu cinste de aceste obligații. Să 
sperăm că în întregul an compe
titions! 1964 vom auzi numai fap
te frumoase despre această asocia
ție.

CONSTANTIN VORNICU 
corespondent

—- ax ф -

Fără starturi greșite
Starturile greșite la întrecerile 

de 100 ш. plat vor fi de acum îna
inte evitate cu ajutorul unui nou 
pistol de start care nu se declan
șează de cît în momentul în care 
mîinile tuturor alergătorilor parti- 
Ciptnti ating linia reglementară.

nioare 250 m., diferență de nivel 
100 m., 40 porți : Mateuț Adela —- 
Energia Paroșeni; Povlicek Viori

ca — Parîngul Petroșâni; Clasa
ment general pe echipe: Minerul 
Lupeni 22 puncte; Parîngul Petro
șani 24 puncte; Energia Paroșeni 
33 puncte.

ANGER ANDREI
din comisia regională de schi

copii ba chiar și între 
Să sperăm Că cei în 
tine seama de această

Mureș” de Francisc 
„Anii tineri" de N. Țic, 
revărsată" de R. Tudo- 
s-a 
etc. 
de

călit oțelul" de N.

închiderea sălii de 
bibliotecarele erau 

un tînăr s-a

VOLEI

Știința Petroșani din nou învingătoare

avan 
hotă- 
teren 
treia 
cate- 
cele- 
dată,

Spre bucuria amatorilor de vo
lei din Valea Jiului, întîlnirea din
tre Știința Petroșani și Minerul 
Baia Mare a avut loc în sala de 
sporturi a Institutului de mine din 
localitate. Și de astă dată 
tajul terenului s-a dovedit 
rîtor. E al treilea meci pe 
propriu al studenților și a 
lor victorie în campionatul 
goriei A. Spre deosebire de 
lalte două înttlniri, de astă
studerțții au învins fără să cedeze 
adversarilor nici măcar un set. Pri
mul set s-a încheiat cu o victorie 
la limită, dar sigură, a studenților 
Scor 15—13. Celelalte însă le-au 
avut la discreție, ele fiind cîștiga- 
te cu 15—8 si, respectiv 15—9,

Deși învingătoare cu 3—0. fapt- 
ce-i îmbunătățește situația în cla
sament', Știința Petroșani nu ă li
chidat încă de cît în mică măsură 
lipsurile care de altfel au fost 
semnalate și în cronicile anterioa
re. Preluări defectuoase în linia de 
fund și un blocaj insuficient de 
bine pus la punct. In jocul de an
samblu însă și omogenizare se ob
servă că s-a 
E necesar ca 
cunoștințelor

se muncească mai intens și in do
meniul educării dorinței de victorie 
a culorilor asociației pe care o re
prezintă. Imbinînd cunoștințele teh
nice învățate la antrenamente cu o 
mare putere de luptă și dorință de 
victorie, reprezentativa studenților 
din Petroșani va aduce suporterilor 
ei și din deplasare bucuria ce ți-o 
dă succesele dobîndite în întrecerea 
sportivă a echipei pe care o sim
patizezi.

cărților, tineri și vîrstnici ei- 
cu pasiune. Bibliotecarele 

Aurelia și Fodor Eleonora 
printre cititori, se opresc în 
celor noi veniți și-i întreabă :

— V-au plăcut cărțile pe care 
le-ați împrumutat ? Doriți să vă 
recomandăm alte cărți interesan
te ? Apoi înmînează celor intere
sați recenziile romanelor „In ora
șul de pe 
Munteanu, 
„Dunărea 
ran, „Așa 
Ostrovski

înainte
lectură, cînd 
mai puțin ocupate, 
apropiat de ele și a deschis ur
mătoarea discuție:

— Cum puteți citi atîtga cărți 
și face totodată atîtea recenzii ?

Fetele au zîmbit cu înțeles, apoi 
una se apucă să explice:

— In cea mai mare parte, re
cenziile sînt făcute de cititori. 
Dorința lor de a recomanda și 
tor tovarăși o carte bună este 
rească. Noi nu facem altceva 
cît să-i sprijinim,

— Totuși nu cred că cititorii 
au venit din proprie inițiativă la 
bibliotecă cu recenziile cărților îm
prumutate. Cum 
tru a ajunge la 
a insistat el.

— Simplu —
relia. La una din joile de tineret 
organizate de comitetul orășenesc 
U.T.M., un grup de elevi de la 
școala de 8 ani nr. 2 împreună cu 
profesoara Ardelean Maria au pre
zentat în fața a peste o sută de

al- 
fi- 
de

ați proeedat pen- 
acest rezultat ? —

răspunse Braț Au-

....... „ ".==gwag

făcut un pas înainte, 
pe lîngă îmbogățirea 
tehnice și tactice să

EXPEDIȚII ȘTIINȚIFICE
O expediție antarctică formată 

din nouă belgieni și patru olandezi 
a părăsit portul Anvers pe bordul 
spărgătorului de gheață danez 
„Magga—-Dan". Participantii la ex
pediție vor petrece 13 luni la baza 
aatarelică „Regele Baudouin".

Oamenii de știință din Canada, 
Marea Britanie șî Statele Unite vor 
face în anul 1965 o expediție în 
insula Peștelui, care aparține sta
tului Chile, pentru a studia efec
tele bolilor în acest teritoriu izo
lat din Oceanul Pacific.

tineri recenzia romanului „In ora
șul de pe Mureș" de Fr. Munteanu. 
Apoi mulți tineri din sală au fă
cut și ei scurte recenzii la roma
nele citite. Obiceiul s-a încetățe
nit. Acum, odată cu restituirea u- 
nei cărți împrumutate vine și re
cenzia ei. Și biblioteca are mulți 
cititori.

Intr-adevăr. Intr-un an bibliote
ca a înscris în registrele sale 5013 
cititori. Dintre aceștia cei mai ac
tivi sint Hălmaci loan, muncitor, 
Vidor Ștefan, pensionar, Marton 
Iosif, lăcătuș, Beranek Margareta, 
funcționară, Navradi Edmund, elev, 
Kuicsar Ștefan, mecanic și alții. 
Pentru atragerea lor la club s-au 
organizat duminici cultural-dis- 
tractive, montaje literare, simpo
zioane. La întocmirea materialelor 
necesare bibliotecarele au primit 
un prețios ajutor din partea pro
fesorilor Ardelean Maria, Mandă 
Gabriela, Pupăză Matei și Cîrsnie 
Liviu. De asemenea, eu ajutorul 
elevilor din școlile de 8 ani nr. 2 
și 3 au fost prezentate montajele 
literare „Noua geografie a patriei" 
și „De ziua Republicii".

Astfel cartea a devenit intr-a
devăr țoentru foarte mulți oameni 
ai muncii din localitate cel mai 
bun prieten.

...Sala de lectură a clubului sin
dicatelor din Lupeni s-a golit de 
lume. Fețele bibliotecarelor care 
numără grăbite fișele cititorilor 
sînt cuprinse de zîmbete și 
nă, semn că și în această 
fost mulți vizitatori, că și 
ceastă zi noi nestemate din
rul culturii au devenit bunuri ale 
£elor ce muncesc.

VARGA ALEXANDRU 
corespondent

lumi- 
zi au 
în a- 
tezau-

Orașul Lupeni se înfrumusețează pe an ce trece. Aici au fost construite în anii puterii populare 
noi cartiere cuprinzînd zeci de blocuri cu apartamente moderne, confortabile.

IN CLIȘEU: Vedere generală a cartierelor Viscoza și Braia din Lupeni.
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in pregătire

GENEVA 20 (Agerpres).:
Lai Geneva a sosit delegația so

vietică la conferința Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare 
care, după o întrerupere de 5 luni 
își reia lucrările Ia 21 ianuarie.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor privind poziția Uniunii So
vietice la aceste tratative, $eful 
delegației U.R.S.S., S. K. Țarapkin, 
a declarat că politica externă iu-

a U.R.S.S.,

stringentă

tendin- 
în pro- 
a con-

bitoare de pace
ța de a realiza un acord 
blema cea mai
temporaneității — dezarmarea ge
nerală și totală — este bine cu
noscută opiniei publice din toate 
țările. Vom face totul pentru ca 
lucrările Comitetului celor 
se desfășoare cu succes, a 
niat S. K. Țarapkin.

©------------

18 să 
subli-

Conferința femeilor din țările baltice
BERLIN 20 (Agerpres).
Un comitet de inițiativă alcătui' 

din reprezentantele femeilor din 
țările scandinave, Islanda, Finlan
da, U.R.S.S., Polonia și R. D. Ger
mană, s-a întrunit într-o ședință 
la Rostock, unde a discutat pro
bleme legate de pregătirea unei 
conferințe a femeilor din țările 
baltice. Conferința, care se va des-

9

cadrul tradiționalei „Săp- 
păcii în regiunea Balti-

fășura în 
tămîni a 
cii" va avea Ioc între 5 și 12 iulie 
la Rostock. Totodată, s-a hotărît 
organizarea unui seminar interna
țional care va discuta contribuția 
adusă de femeile din țările balti
ce la lupta pentru destinderea în
cordării internaționale și menți
nerea păcii.

©------------

Răscoală armată în Tanganica
Senatorul Humphrey despre situația 

populației de culoare din S.U.A.
WASHINGTON 20 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul în fața studen

ților de Ia Universitatea „John 
Hopkins", senatorul democrat Hu
bert Humphrey s-a referit la si
tuația populației de culoare din 
S.U.A.

Declarînd că problema drepturi
lor cetățenești în S.U.A. are o ma
re importanță morală și politică, 
Humphrey a spus: „Cum poate o 
țară care neagă sau ignoră drep
turile cetățenilor săi de culoare 
să-și asume un rol de conducere 
în lume, ținînd seama că mai mult 
de jumătate din 
este de culoare ? 
este : o asemenea 
conducătoare".

Trebuie, a spus el în continua
re, să reparăm ceea ce în țara 
noastră s-a transformat într-o

populația lumii 
Răspunsul meu 

țară nu poate fi

cetă-breșă adîncă în drepturile 
țenești: dezacordul dintre promi
siuni și aplicarea practică a con
stituției și legii privind drepturile, 
dezacordul dintre promisiunile și 
aplicarea de fapt a sistemului 
nostru de liberă inițiativă.

- Senatorul a arătat că breșa exis
tentă în S.U.A. în drepturile eetă- 
țenești nu se manifestă doar în fap
tul că negrii nu sînt considerați 
drept cetățeni cu drepturi politice 
egale cu albii, dar și prin aceea 
că venitul anual mediu al unei 
familii de culoare este considera
bil mai redus decît venitul fami
liei americanului alb.

In încheierea cuvîntării sale, 
Humphrey a cerut să fie sprijinit 
multilateral proiectul de lege 
vernamental privind drepturile 
tățenești.

©------------

armată. Un batalion de puș- 
încartiruiți la Tolito, locali- 
situată la circa 10 km. de 
Es Salam, a declanșat răs-

NAIROBI 20 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, în Tanganica a izbucnit o răs
coală 
cași, 
tate 
Dar
coala în noaptea de 19 spre 20 
ianuarie, blocînd drumurile spre 
Dar Es Salam. înaltul comisar en
glez în Tanganica, Stephen Miles 
a fost oprit să pătrundă în pala
tul prezidențial pentru a-1 vedea 
pe președintele Nyerere. Palatul a 
fost pus sub severa pază a trupe-

gu-
ce-

Politica engleză in Aden 
perimats-a

CAIRO 20 (Agerpres). 
Parlamentarul conservator

, glez William Yates care a vizitat 
recent Adenul, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă la 
Cairo că politica engleză în A- 
den s-a perimat și că Anglia tre
buie să aprecieze în mod mai rea
list situația 
deelarat că 
lui pentru

en-
pentru colonii un 
ultimelor evenimente 

recomanda 
excepționale

ra-

In

creată acolo. Yates a 
va prezenta minis tru- 
relațiile cu Common-

wealthul și 
port asupra 
din Aden, în care va 
anularea stării excepționale din 
Aden, eliberarea liderilor Congre
sului sindicatelor și ai Partidului 
socialist popular, aflați sub stare 
de arest, organizarea în timpul 
cel mai scurt a unor alegeri și în
ceperea tratativelor cu privire la 
elaborarea noii constituții a Ade- 
nului.

sprijinul oamenilor muncii 
din Aden

20 (Agerpres).SANAA
La Sanaa au fost date publici

tății hotărîrile sesiunii constituti
ve a Comitetului internațional de 
solidaritate cu oamenii muncii din 
Aden, care a avut loc recent la 
Cairo. Comitetul internațional a- 
dresează tuturor oamenilor muncii 
din lume chemarea de a condamna 
politica autorităților coloniale din 
Aden și de a-i sprijini pe oamenii 
muncii din acest protectorat în 
lupta pentru drepturile și libertă
țile lor sindicale.

Comitetul internațional a adre
sat secretarului general al O.N.U. 
o telegramă cerînd îndeplinirea 
rezoluțiilor O.N.U. privind acor
darea dreptului la autodeterminare 
poporului din Aden, efectuarea în 
Aden a unui referendum sub su
pravegherea O.N.U., anularea în
grădirii drepturilor sindicale, pre
cum și eliberarea deținuților poli-1 
tici și înlăturarea situației pericu
loase actuale din această regiune 
a lumii. Reprezentanții organiza
țiilor sindicale din cele 21 țări.

sesiunea constitutivă a 
internațional de soli- 
oamenii muncii din

întruniți la
Comitetului 
daritate cu
Aden, au hotărît să desfășoare în
întreaga lume o campanie de spri
jinire a poporului din Aden și de 
a organiza o săptămînă de soli
daritate cu poporul din Aden.

■УЧ'

se știe 
nu pre- 
arestat 
care și 

de ase- 
cetățeni

lor, care, după cum subliniază a- 
genția France Presse, „nu 
dacă sînt credincioase sau 
ședintelui". Răsculații au 
circa 30 de ofițeri, printre 
ofițeri britanici. Au fost, 
menea, arestați numeroși
britanici. Răsculații au ocupat apoi 
birourile oficiilor poștale și tele
grafului din Dar Es Salam. Citind 
un rapdrt telegrafic al 
comisar englez, agenția 
nunță că situația din 
este încă neclară.

înaltului 
Reuter, a- 
Tanganica

/ DJAKARTA. La Djakarta a so- 
c sit o delegație guvernamentală a 
I R. D. Germane, condusă de Bruno 
*i Leuschner, vicepreședinte al Con
ți siliului de Miniștri.
’• WASHINGTON. Un purtător 
/ de cuvînt al aviației americane 

19 ianuarie a 
baza aeriană 

California un

<’ a anunțat că la 
' lost lansat de la
І Vandenberg din
{satelit artificial cu ajutorul unei 
[ rachete de tip „Thor-Agena".
> Purtătorul de cuvînt eu a dat 
f alte amănunte.
f LONDRA. Ministrul învățămin- 
[ tului al Angliei, într-un răspuns 
1 scris adresat Parlamentului, a 
( arătat că pentru remedierea si- 
) tuației actuale de supraaglome-
> rare a. claselor școlare, în An- 
/ glia ar fi necesar un număr su- 
[ plimentar de 50 000’ de învățători 
. și 40 000 de profesori.
ț MOSCOVA. Un viscol extrem
> de puternic și valuri de 6 metri 
i înălțime s-a năpustit asupra ora- 
,• șului pe piloți din Marea Caspi- 
(J că — Neftenîie Kamni. Vîntul și 
< valurile au năvălit asupra esta- 
\ cadei, dar nici una din sonde nu 
ț a încetat să funcționeze, fiind a-

parate de echipe speciale de 
(> sondori.
,> JOHANNESBURG. Guvernul 
? rasist al R.S.A. a interzis elevi- 
( lor și studenților să plece să

studieze în protectoratele brita
nice Swaziland și Basutoland, 
întrucît în aceste teritorii insti
tutele de învățămînt sînt „mul- 
tirasiale", adică nu promovează 
politica de apartheid.

TEL AVIV. Izraelul cunoaște 
o iarnă deosebit de aspră. Nin
sori abundente s-au abătut asu
pra regiunilor muntoase, unde 
mulți țărani văd pentru prima 
dată zăpadă. In regiunea Hebron, 
situată între Ierusalim și Marea 
Moartă zăpada a atins 
grosime.

ROMA. " Președintele
reîntors la 
oficială la

Italiei,

Observatorii O.N.U. au vizitat Nicosia
NICOSIA 20 (Agerpres).
Observatorii O.N.U. în Cipru, 

Jose Rolz-Bennett' și generalul 
P. S. Gyani, au inspectat duminică,

--- ©---- ------ .
Devalorizarea monedei 

din Venezuela
CARACAS 20 (Agerpres).

Consiliul de miniștri venezuelian 
a hotărît devalorizarea monedei 
naționale, bolivarul. Cursul mone
dei venezueliene a fost fixat la 
4,40 bolivari pentru un dolar, fată 
de 3,3 bolivari cît era pînă acum.

însoțiți de reprezentanți englezi și 
ciprioți, locurile din Nicosia și din 
împrejurimi unde s-au produs re
cent incidente sîngeroase. După ce 
a avut duminică întrevederi cu 
președintele Makarios și vicepre
ședintele Kuciuk, Rolz-Bennett u-- 
mează să plece la New York 
pentru a raporta secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant,, asupra 
misiunii sale.

Antonio Segni s-a 
Roma după o vizită 
Washington.

ANKARA. Un val 
abătut asupra Turciei provocind ( 
accidente de circulație. Din cau- ) 
za poleiului două autocare s-auj 
răsturnat, provocînd moartea a) 
10 persoane și rănirea a 20. Haite l 
de lupi și-au făcut apariția în a- c 
propiere de Istanbul. La Ankara ( 
temperatura a coborit pînă la ) 
minus 15 grade. )

TAIPE. Insula Taivan a fost ) 
zguduită la 18 ianuarie de un pu- < 
ternic cutremur de pămînt. Nu- \ 
meroase clădiri din Taipe, Tai- ) 
nan și Chiayi au fost distruse. 1 
Numărul morților trece de 100, ) 
iar al răniților este de aproxima- ) 
tiv 3 500. J

BAGDAD. In Irak s-a iscat o C 
puternică furtună de nisip. Ae- \ 
roportul din Bagdad a fost în-) 
cbis din cauza reducerii vizibi- j 
lității. )

de frig s-a

ѳ----

„Bunica zburătoare* americană 
nu a mai putut fi salvată

NEW YORK 20 (Agerpres).
Barbara Keith, — supranumită 

„bunica zburătoare" americană — 
care a luat startul într-o cursă de 
baloane libere deasupra strîmtorii 
ce desparte insula Catalina de Ca
lifornia, a căzut în ocean și nu a 
mai putut fi salvată.

Barbara Keith, în vîrstă de 52 
de ani, a pilotat avioane și a e- 
feetuăt numeroase salturi cu pa
rașuta, mai ales deasupra mării. 
De cîțiva ani ea s-a consacrat na
vigației aeriene cu balonul liber 
paiticipind la numeroase competi
ții de acest gen.

Rezultatele alegerilor 
din Dahomey

COTONOU 20 (Agerpres).
Duminică, în Dahomey au avut 

loc alegeri prezidențiale și 
lative. Potrivit unor prime 
tate, Ia vot s-au prezentat 
sută din alegători, din sare 
majoritate au votat în
listei unice, prezentată de Uniunea 
democrată din Dahomey. Souron 
Migan Apithy a fost ales preșe
dintele Republicii Dahomey, iar 
Justin Ahomadgebe, vicepreședinte.

legis- 
rezul-
92 la
mare 

favoarea

O delegație 
guvernamentală polone?ă( 

va vizita Londra
LONDRA 20 (Agerpres).
La invitația guvernului englez, 
delegație guvernamentală polo-o

neză, condusă de P. Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, a * sosit 
într-o vizită la Londra.

Delegația va duce tratative cu 
membrii guvernului englez în pro
blemele relațiilor comerciale din
tre cele două țări.

--- ©----
Procesul jefuitorilor 

trenului poștal 
de pe linia Gbsgow-Londra

LONDRA 20 (Agerpres).
In marea sală a primăriei din 

localitatea Aylesbury din Anglia 
s-a deschis luni procesul celor 20 
de acuzați de atacul comis la 8 
august 1963 împotriva unui tren 
poștal de pe linia Glasgow—Lon
dra, din care au fost 
milioane lire sterline, 
anunță agenția France 
timpul procesului vor
peste 200 de martori. Jefuirea tre
nului este apreciată drept unul 
dintre cele mai mari furturi de 
bani din istoria criminalității bri
tanice.

jefuite 2,6 
După cum 
Presse, în 
fi audiați

—Ѳ

f РПІІ^МНИЙПІ

IERUSALIM 20 (Agerpres).
Duminică a avut loc o ședință 

a guvernului Izraelului, în cadrul 
căreia a fost discutat raportul mi
nistrului de externe, Golda Meir, 
cu privire la recenta conferință a- 
rabă la nivel înalt de la Cairo. 
După ce a fost aprobat în unani
mitate de guvern, primul ministru 
Eșkol a prezentat o declarație pe 
această temă în parlament. „Izrae
lul, a spus Eșkol, este hotărît 
să-și pună în aplicare proiectul de 
deviere a apelor Iordanului, îr 
scopul irigării deșertului Neghev 
și nu va renunța la el".

—= © =—
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Parisul și Londra acoperite 
de un strat gros de ceață
PARIS 20 (Agerpres).
Incepînd de duminică seara, a- 

nunță agenția France Presse, un 
strat gros de ceață care s-a lăsat 
asupra regiunii pariziene a provo
cat perturbații în traficul rutier și 
aerian. Pe aeroporturile Bourget și 
Orly din Paris vizibilitatea a fost 
practic redusă la zero, 
tiv 40 de avioane care 
aterizeze pe aerodromul 
get au fost dirijate în
ții. Majoritatea decolărilor au fost 
anulate.

Agenția Reuter anunță că și ca
pitala Marii Britanii, Londra, este, 
de asemenea, acoperită de un 
strat gros de ceață, care a para
lizat traficul aerian.

Aproxima- 
urmau să 
din Bour- 

alte direc-

22
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică de estradă in
terpretată de mici formații, 8,55 
Muzică din operete, 10,00 Jeatru 
la microfon : ..Secunda 58", Sce
nariu radiofonic de Dorel Dorian, 
12,15 Lecția de limba franceză. 
Ciclul II, (reluare), 12,30 Soliști și 
formații de muzică ușoară, 13,10 
Pagini de virtuozitate din opere, 
14,30 Roza vînturilor, 15,30 Piese 
de estradă, 15,30 Muzică din ope
rete de compozitori romîni, 16,15 
Vorbește Moscova, 17,30 Citind din 
volumul de versuri ,,1907" de Tu
dor Arghezi, 18,30 Program muzi
cal pentru evidențiați în întrece
rea socialistă, 19,25 Program de

ianuarie
romanțe, 20,40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II, 21,15 Cine știe cîș- 
tigă I (reluare). PROGRAMUL II. 
9,00 Cintece și jocuri populare, 
9,30 Muzică de estradă, 10,28 Mu
zică de cameră, 11,30 Melodii de 
estradă, 12,30 De toate pentru toți 
(reluare), 14,30 Muzică ușoară de 
compozitori sovietici, 15,30 Muzi
că populară, 16,12 Muzică vocală 
interpretată de soprana Alexandra 
Feraru, 17,00 Melodii populare, 
18,05 Muzică de estradă, 18,25 Lec
tură dramatizată, 19,30 Lecția:, de 
limba engleză. Ciclul I, 19,45 Am 
îndrăgit o melodie — emisiune de 
muzică ușoară romîneașcăf 20,15 
Școala și viața, 20,35 Doine și jo
curi populare, 22,00 Muzică de dans.
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