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de la Paroșeni
Jn două decade 41000 kWh

al
000

substanțial Ia a- 
realizări energeti- 

din secțiile cazane.

Succese ale energeticienilor

Lucrînd de la începutul 
anului cu multă însufle
țire, muncitorii, tehni
cienii și inginerii de la 
termocentrala electrică 
Paroșeni au înscris pe 
graficul de producție noi 
realizări. Deși perioada 
de trecere a vîrfului de 
iarnă provoacă greutăți 
în muncă, în primele două 
decade din luna ianuarie 
a.c. harnicul colectiv 
uzinei a produs 41

kWh energie electrică
peste sarcinile de plan.

In perioada amintită,
succese însemnate au fost 
obținute și în reducerea 
consumului . de combusti
bil, consumului propriu 
de energie electrică și 
prețului de cost. Au con
tribuit 
ceste 
cienii 
turbine, electrică și com
bustibil.

Realizări ale făuritorilor 
noilor drumuri subterane

ex-

La cea mai tînără 
mină din bazin

Făuritorii celei mai tinere 
ploatărf din bazinul nostru, minerii
din Paroșeni, continuă șirul suc
ceselor în săparea drumurilor spre 
cîmpurile de cărbune ale viitoarei 
mine. Cele două galerii de coas
tă, nr. 1 și 2, artere principale 
ale noii exploatări, au ajuns în 
eursul acestei luni la 320, respec
tiv, 110 metri în adîncul munte
lui. Cele două brigăzi care exe
cută săparea galeriilor muncesc 
cu hărnicie, cu elan. In primele 
două decade, minerii din brigada 
condusă de Vitcă loan, din gale
ria nr. 1, a excavat 500 m.c. ste
ril, cu 163 m.c. mai mult de cît a 
avut planificat și a realizat o a- 
vansare de 44 m.l. Realizările bri
găzii se datotesc în bună măsură 
organizării superioare a muncii, 
folosirii din plin a mașinii de în
cărcat P.M.L.-5 cu care este în
zestrată brigada.

Frumoase rezultate au obținut 
și săpătorii galeriei învecinate, 
nr. 2, minerii din brigada condusă 
de Moloci Todor. Brigada a exe
cutat în această lună lucrări spe
ciale, de racordare a galeriei nr. 
2 cu galeria nr. 1. Ea și-a reali
zat sarcinile de plan la zi în pro
porție de 119 la sută, a săpat 
m.l. și a betonat 19 m.l. galerie.
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i Reparații în minimum de timp
Muncitorii și specialiștii 

din secția de reparații a 
termocentralei electrice 
Paroșeni, au executat , re
cent două importante lu
crări I înlăturarea unui 
deranjament la economi- 
zorul cazanului nr. II și 
remedierea unor defec
țiuni Ia moara de cărbu
ne ЙІ-A. Muncind or
ganizat și într-un ritm 
accelerat brigăzile con
duse de Vereș Arpad și 
Dumitrică Sabin au reu-

termine reparația 
agregate în mini- 
timp posibil, con- 

astfel la bunul 
de

șit să 
acestor! 
mul de 
tribuind
mers al procesului 
producție.

S-au evidențiat în mod 
deosebit prin inițiativă și 
activitatea depusă Călugă- 
ru Gheorghe, Bîzdîc Ște
fan, Drăghici Nicolae, 
Dumitrică Gheorghe,
Foanene Vasile, Chican 
Stan, Părțac Gheorghe, 
Vîlvoi Nistor.

Cu mijloace proprii

la ate- 
termo- 

(șet 
a dez-

Odată cu începutul lu
nii, ianuarie a.c., colecti
vul de muncă de 
lierul mecanic al 
centralei Paroșeni 
tov. Orșa Petru)
voltat inițiativa unor co
muniști din sector de a 
executa în atelier cu mij
loace proprii, o serie de 
utilaje mici și piese de 
schimb pentru instalațiile 
din uzină. Astfel, în pe
rioada 3—20 ianuarie, în 
atelier s-au executat din 
materiale recuperate păr
țile componente ale unei 
pompe tip P.E. 500—180, 

■ opt bucăți ' axe pentru

macarale greifer, 12 ven
tilatoare de joasă și înal
tă presiune, numeroase 
supape pentru secția ca
zane, 12 registre pentru 
termoficarea atelierului/50 
bucăți segmeijți tubulâri, 
32 elice de ventilatoare 
de 60 MVA și 40 bucăți 
hexagoane pentru diferite 
profile.

De remarcat este și 
faptul că în acest ate
lier muncitorii execută la 
timp și un mare volum 
de lucrări pentru I.M.C.E, 
Paroșeni.

Să fii un an încheiat evidențiat în întrecerea so-, 
cialistă este o performanță demnă de invidiat. Pen
tru strungarul Streitferdt Francisc de la atelierul me
canic al minei Vulcan acest lucru a constituit un 
imbold spre noi succese. După cum se vede și din 
clișeu, el lucrează cu atenție și pricepere spre a da 
piese de calitate și la termenul fixat.
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Continuă șirul 
succeselor

Minerii sectorului VII-investiții 
de la mina Lupeni au muncit cu 
elan din prima zi a acestui an, 
continuîndu-și șirul succeselor ob
ținute în anul 1963, cînd și-au, 
realizat sarcinile de plan anuale 
cu 50 de zile înainte de termen.

La stația de ventila
toare de la puțul 6 al 
minei Uricani lucrează un 
colectiv mic, dar harnic. 
Acest colectiv se află în 
întrecere avînd ca obiec
tive asigurarea funcționă
rii ritmice a stației de 
ventilatoare.

Mecanicii de ventila
toare, printre care tova-

rășul Ionescu Nicolae pre
cum și brigăzile de între
ținere cenduse de 
Ioan, Schmidt Ioan 
Ia Iosif se află în 
cere. Ca urmare, 
de ventilatoare 
nează perfect, fără defec
țiuni.

MIRCEA TODORAN 
corespondent

©

In primele două decade colecti
vul sectorului și-a realizat sarci
nile de plan la săpări și betonărț 
în proporție de 105,5 la sută. In 
toate brigăzile munca s-a desfășu
rat cu avînt. Cele mai bune reali
zări le-au obținut brigada condu
să de comunistul Ferenczi Balazș, 
care la 
pozitului 
sarcinile 
136,2 la 
Dionisie,
o avansare în cele două decade 
de 60 m.l., depășindu-și 
de plan cu 26 la sută, 
însemnate au obținut și 
minerilor Mihuț Pavel, 
Carol, 
și-au realizat sarcinile de 
proporție de 112—133 la

Ritmul intens cu care 
cește în cadrul sectorului 
garanția că angajamentul minerilor 
de aici de a-și realiza sarcinile de 
plan pe anul 
devreme va 
ranță.

lărgirea și betonarea de- 
de exploziv și-a realizat 

într-un procentaj de 
sută și brigada lui Pop 
brigadă care a realizat

sarcinile 
Realizări 
brigăzile 
Horvath

Ungureanu Nicolae, care 
plan în 

sută.
se mun- 
prezintă

1964 cu o lună mai 
fi realizat cu sigu-

viitoareleSpre 
orizonturi subterane
La Dîlja se apropie de sfîrșit 

una din cele mai importante și 
urgente lucrări de deschidere a 
noii mine — săparea și betonarea 
puțului orb 
cest puț a 
zent rocile 
și 440. Din 
rizonturile 
Lucrarea a
gada condusă de minerul Bartha 
Coloman. Dovedind o grijă deo
sebită pentru organizarea judici
oasă a muncii la frontul de lucru,

nr. 1 din blocul I. A- 
străbătut pînă în pre- 
dintre orizonturile 607 
puț vor fi deschise o- 

interioare ale minei.
fost executată de bri-

Szelan 
și Ba- 
între- 
stația

funcțio-

(Continuare în pag. 3-a)

Spectacole ale teatrului t
Colectivul de actori al Teatrului de stat din Petro

șani va prezenta sîmbătă, la ora 20, spectacolul cu 
comedia „Vremea dragostei" de V. Kataev, iar du
minică, la aceeași oră, spectacolul cu piesa „Anche
ta" de Al. Voitin, ambele în regia lui Marcel Șoma.

Din distribuția comediei fae parte, printre alții, 
Maria Dumitrescu, AI. Codreanu, Ștefania Donca, A- 
lexandru Zecu, Paula Codreanu, 
Ion Roxin, iar în „Ancheta" vor 
apare artista emerită Ana Colda, 
Ion Tifor, Vaier Donca, Dana Pan- 
tazopol, Gheorghe Iordănescu, Va
sile Bojescu, Constantin

Instantaneul luat în curtea minei Uricani reprezintă o consfătuire 
fulger ținută între minerii din schimbul condus de Șerbu Gheorghe 
(primul din stînga) asupra sarcinilor de plan și a calității cărbunelui.

Această practică care a intrat în obișnuința schimbului explică 
și importantele depășiri de plan (27 la sută) în prima jumătate a 
lunii ianuarie a.c.
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LA EXPLOATAREA BILUGU
♦
♦

NICHIFOREL

La viscoza Lupeni lucrează și brigada condusă de Someșan Paraschiva. In între
cerea socialistă care se desfășoară între muncitoarele secției a Ш-a această brigadă ob
ține rezultate frumoase. IN CLIȘEU: Șefa brigăzii împreună cu două tovarășe de 
muncă.
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Sarcinile de livrare a lemnului 
se realizează ritmic

In dimineața rece de 
iarnă, munții Retezatului 
se odihnesc în tăcere sub 
mantia strălucitoare a 
zăpezii. Parcă ar fi pus
tiu peste tot : nu se au
de ciripit de păsări, foș
net de frunze, nici clipo
citul undelor repezi ale 
Jiului, ferecate, sub o 
groasă carapace de ghea
ță.

Pe drumul numai ghea
ță către masivul Bilugu, 
înaintează însă un auto
camion. Patinîrid la fie
care pantă, curbă, puter
nicul motor „ZIIL", se 
străduiește, să răzbată că, 
tre adîncul codrilor. E 
greu. Gheața acoperă dru
mul într-o placă continuă, 
iar conducerea sectorului 
I.F. Lupeni nu ia măsuri 
pentru a se așterne zgu
ră î mașina patinează pu
ternic, derapează și se

cere toată măestria șo
ferului Coc Gheorghe 
pentru a putea răzbate. 
Unde sînt picherii și șe
ful de sector să-și vadă 
drumul ?

In exploatare, mașina 
este întimpinată cu bucu
rie de muncitorii fores
tieri Chindriș Vasile, An- 
drica Vasile, Țîrleac loan 

' și Covîză Gheorghe din 
brigada 
Hapca 
rampă, 
nicului
mion și a expeditorului 
Petcu Gheorghe, mașini 
este încărcată la repezea
lă cu bușteni : 7,565 m.c. 
de lemn de fag pentru 
gater 1

In 
tleră
greutățile puse de 
lucrul continuă fără 
rupere. Pe Bilugu

la fasonat 
brigăzile com- 

muncitori fo-
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complexă a lui 
Iacob. Trasă la 

cu ajutorul meca- 
drujbist Trifu Si-

exploatarea
Bilugu, cu

fores- 
toate 
iarnă, 
între- 
Mare

lucrează 
corhănit 
plexe de 
restieri conduse de Hapca
Iacob și Drăgan Iosif, 
la Bilugu—Sohodol briga
da lui Matei Nicolae, iar 
la Bilugu-Văcaria brigada 
lui Vargaș Anton.

Maistrul de exploatare 
Tamaș Gheorghe se ocu
pă cu pricepere de orga
nizarea muncii brigăzilor 
complexe de forestieri, de 
asigurarea stocurilor de 
materiale pentru expe
diere. Ca urmare a aces
tei preocupări, în primele 
două decade din ianuarie, 
din Bilugu au fost expe- 
diați 300 m.c. bușteni de 
gater și 400 m. steri lemn 
de foc, realizîndu-se sar
cinile de plan la zi- ale 
exploatării.

MIHAI ȘTEFAN
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Dezvoltarea exprimării elevilor 
la lecțiile de limba și literatura romină
Formarea și dezvoltarea expri

mării orale și scrise a elevilor 
constituie una din sarcinile princi
pale ale școlii și îndeosebi ale 
muncii duse în cadrul studiului 
limbii și literaturii romîne. Această 
problemă este complexă și rezolva
rea ei presupune, pe lîngă cunoaș
terea tuturor aspectelor sale, des
fășurarea unor variante și repetate 
activități cu elevii in întregul pro
ces instructtv-educativ,

Pornind de la principiul unanim 
recunoscut că limba este indisolubil 
legată de gindire, școala urmă
rește prin dezvoltarea exprimării 
elevilor, în primul rînd. dezvol
tarea gîndirilor. Dezvoltarea vorbirii 
nu se poate obține însă de cit 
treptat, pe măsura îmbogățirii cu
noștințelor elevilor, în cadrul tu
turor disciplinelor studiate în școa
lă, a lecturii lor. Aceasta deoarece 
cunoașterea științifică, multilaterală 
și variată a lumii reale ar avea 
un caracter superficial dacă n-ar 
fi bazată pe interacțiunea celor 
două sisteme de semnalizare.

Problemele mai importante care 
se pun în legătură cu dezvoltarea 
exprimării orale și scrise a elevilor 
la lecțiile de limba și literatura rornî- 
năsînt: însușirea unui vocabular bo
gat, priceperea de a utiliza acest 
material lexical pe baza legilor 
limbii romîne și regulilor gramati 
cale, ortografice și ortoepice iar 
în ultimă analiză, deprinderea de 
a exprima oral și scris nu numai 
cunoștințele dobîndite la lecții, 
dar și propriile gîndiri și senti
mente. îmbogățirea vocabularului 
elevilor se realizează în cea mal 
mare măsură la lecțiile de litera
tură, unde elevii întîlnesc cuvinte 
din cele mai variate domenii ■— 
potrivit, bineînțeles, tematicii atît 
de diverse pe care o prezintă lec 
turtle lor.

Explicarea cuvintelor necunoscu 
te se face folosindu-se mijloace cît 
mal variate și mai adecvate vîrstei 
și cunoștințelor anterioare ale ele
vilor. Adeseori sensul cuvîntului 
reiese cu prisosință din context, 
ceea ce ajută pe elevi să și-l în
sușească cu mai multă ușurință- 
Alteori, sensul cuvintului reiese 
doar parțial din context. In acest

Pregătiri în vederea i 
; concursului cultural ! 
j artistic al elevilor |

concursului cultural J
>

La iei ca și în celelalte școli ) 
din Valea Jiului, și în școala Ș 
noastră se fac pregătiri intense în ? 
vederea concursului cultura!-artis- 1 
tic al elevilor. Peste cîteva zile ? 
va avea loc faza inter-școli, fază $ 
pe care noi o privim cu toată ( 

Pină acum cei mai i 
soliști instrumentiști și vo- 5

S seriozitatea.
( buni , . ...
f caii precum și recitatorii din ca- 4
> drul grupelor pionierești ale uni- { 
S fă/ii
< Эе școală a concursului selecfio- 
? riîndu-Se astlel cei care ne vor
> reprezenta școala în faza a doua. 
? Pentru a verifica stadiu! de pre- 
S gătire, la sfîrșitul anului trecut
< s-a organizat un program artistic.
< Cu această ocazie a ieșit în evi- 
J dență buna pregătite a elevilor 
: Cătuf A. șl Ernest C. (recitatori), 
' Crișan Petru și Kapel Iosif (soliști 
’ instrumentiști), Cătuf Ana și

lâu Maria (soliste vocale), 
s-a prezentat și corul școlii 
cum și for mafii le claselor a

noastre ciu participat la faza

<
< t
1
5I s к (
✓
1 
s s

t

5>

Las- ', 
Bine г 
pre- ;• 
v-;.

VII care au pregătit pentru aceas- 1 
fă serbare dansuri și piramide ca ț 
de altfel și brigada artistică de j 
agitafie a detașamentului VI. Du- i 
pă serbare însă pregătirile pentru < 
concurs au conținut. Sperăm ca 
aceste pregătiri vor da roadele) 

) dorite. )
( RODICA OANCEA ■}
C elevă în clasa a VlI-a A — 
< Școala generali de 8 ani Petrila^ 

caz, explicațiile profesorului sînt 
bine venite, aducînd completările 
necesare pentru ca elevii să aibă 
imaginea completă a conținutului 
său.

Formarea și cultivarea deprinde
rilor elevilor de a căuta explica
ția cuvintelor necunoscute este 
sarcina principală a profesorului 
de specialitate. îmbogățirea voca
bularului elevilor nu se poate 
mărgini la învățarea sensului cu
vintelor. Aceasta ar însemna, bu
năoară, o muncă de acumulare 
de material care cu vremea se 
uită, nu se fixează. Important 
este ca elevii să folosească termenii 
noi învățați, să-i introducă în pro
priul lor limbaj. De aceea, am 
căutat să-i obișnuiesc pe elevi să 
le folosească corect în vorbire și 
în scris, potrivit normelor limbii 
noastre.

Este evident că cel mai bun 
mijloc de a folosi cuvintele nou 
învățate e reproducerea cunoștin
țelor respective. Acest lucru se 
poate face la reproducerea orală 
sau scrisă a conținutului unui text 
cu elevii claselor а V—VII, Sa 
alcătuirea planului operei literare.

Analiza gramaticală morfologică 
și sintactică, chiar numai a unei 
singure propoziții dintr-o operă 
în proză sau versuri, scoate în e- 
videntă rostul întrebuințării unor 
cuvinte sau a unei anumite cons
trucții în funcție de ideea pe care 
scriitorul vrea să ne-o transmită.

La lecțiile de practică se pun 
bazele scrierii corecte urmărindu-se 
însușirea și aplicarea în practică 
a regulilor de ortografie. Prin ar
gumentarea științifică de ordin fe- 
netic, morfologic sau sintactic, ele
vul devine convins de ce un cu- 
vînt se scrie într-un anumit fel. 
O formă eficace de luptă Împotriva 
greșelilor o constituie gazeta de 
perete „Cum vorbim". Prin mate
rialele expuse — caiete cu multe 
greșeli de ortografie sau articole 
privind explicarea scrierii unor 
cuvinte — am reușit să trezesc 
în rîndurile elevilor preocuparea 
pentru o formă corectă de expri
mare.

Formarea si cultivarea deprinde
rilor elevilor de a căuta explica
ția cuvintelor necunoscute, de a 
le însuși cu adevăratul lor sens, 
de a le folosi ca atare în propria 
lor vorbire, sînt rezultatul unei 
preocupări continue, perseverente 
din partea profesorului de limba 
și literatura romînă,

prof. EDITH BEREGSZASZY 
Școala generală de 8 ani Petrila

Elevii screllștl -
Elevii seraliști au început anul 

de invățămînt în urmă cu aproape 
4 luni de zile. Pentru ca învăță- 
mîntul seral de cultură generală 
să cuprindă tot mai multi oameni 
ai muncii, comitetele sindicatelor 
din întreprinderile Văii Jiului s-au 
ocupat îndeaproape de selectiona
rea și recomandarea tinerilor mun
citori pentru a urma această for
mă de învățămînt. Astfel, anul 
școlar 1963—1964 a început cu 
peste 400 elevi-muncitori în cele 
trei școli medii serale, cîte func
ționează în Valea Jiului. Deci eu 
aproape 70 elevi mai mulți urmea
ză în acest an școlar învățămîntul 
seral de cultură generală decît în 
anul școlar trecut. Odată cu creș
terea numărului elevilor s-au îm
bunătățit și condițiile lor de mun
că și învățătură.

Pe baza experienței acumulate 
în anii trecuți, conducerile școli
lor au luat din timp legătură cu 
conducerile întreprinderilor în ca
re lucrează elevii seraliști, în sco
pul asigurării tuturor condițiilor 
pentru frecventarea cu regularitate 
a cursurilor și însușirea temeinică 
a materiei predate în școală. Mun- 
citoriî-elevi au fost trecuți să lu
creze pe cît posibil în schimburile

O propunere utilă
Zilele trecute, la redacție a so

sit o scrisoare în care pionierii 
vin cu o propunere.

„Pentru noi — scriu pionierii — 
rareori rulează filme adecvate. A- 
tunci cînd rulează, conducerile 
școlilor de comun acord cu cele 
ale cinematografelor ne progra
mează să le vizionăm. Dar și în 
aceste cazuri întimpi.năm greutăți, 
pentru că se vînd toate biletele. 
Așa s-a Intîmplat recent și la fil
mul romlnesc ,,Tudor", film ce e- 
vocă o perioadă importantă din 
istoria patriei noastre, din care am 
fi avut multe de învătat, am fi 
văzut pe ecran ceea ce ni s-a 
predat la orele de istorie. Din 
cauză că s-au vindut biletele, am 
fost nevoiți să stăm în sală În
ghesuit», în picioare, ne putînd 
urmări în bune condițiun» ceea ce 
se petrece pe ecran. De aceea, 
considerăm că ar fi necesar și foar
te util să se organizeze un festival j 
al filmului pentru tineret și copii". |

N.R. Considerăm că această pro
punere a pionierilor din Petroșani 
este binevenită și merită a fi luată 
în discuție de către organele com
petente. Dar nu numai în Petro
șani, ci și în celelalte localități 
ale Văii Jiului.

Elevii Ledrer Victoria și Holban Nicolae din clasa а V-a В de la 
Școala generală de 8 ani din Aninoasa sînt fruntași la învățătură. 
Iată-i în fotografie la ora de limba rusă.

la încheierea primatei semestru
de dimineață, au fost absolviți de 
unele îndatoriri din cadrul între
prinderilor în care luerează, pen
tru a putea urma în bune condi- 
tiuni școala. Toate acestea însă au 
fost astfel chibzuite îneît să nu pro
ducă perturbări nici în procesul 
de producție.

Și iată că acum, eînd mai sînt 
doar cîteva zile pînă la încheie
rea primului semestru al, anului 
școlar, în cataloage se pot citi re
zultatele îmbucurătoare ale elevi
lor seraliști. Atît la orele de se- 
minarii din cursul semestrului, cît 
și la tezele semestriale, mulți din
tre ei au obținut numai note bune 
și 'foarte bune. Sînt demni de evi
dențiat în această privință lăcătu
șul Tănase Petru, metrologul Na
rita Pompiliu, parchetatorul Ale- 
xandrescu Grigore, electricianul de 
mină Irina Mihu, frezorul Pavel 
Gheorghe, mecanicul de mină Ma
tei Pavel, electricienii Bușu Gheor
ghe, Beldeanu Emil, Ene Krista, 
lăcătușul de mină Diaconescu loan, 
sudorul Nicolae loan și ajutorul 
miner Constantinescu Gheorghe.

De remareat este faptul că multi 
dintre acești elevi fruntași la În
vățătură sînt și muncitori de nă

îmi plac emisiunile pentru copii
Copiii din patria noastră duc 

astăzi o viață fericită. Ei învață 
în școli mari și frumoase, ridicate 
în anii regimului nostru. Despre 
viața și activitatea lor, despre 
felul în care învață șe vorbește și 
în emisiunile pentru copii transmi
se de posturile noastre de radio 
De aceea îmi plac mult aceste e- 
misiuni. In fiecare dimineață sînt 
lingă aparatul de radio și ascuit 
cu deosebită plăcere emisiunea 
„Salut voios’de pionier", transmi
să pentru noi, pionierii din toată 
tara. De aici aflu nenumărate vești 
de la colegii noștri pionjeri din 
întreaga tară, învăț din experien
ța și metodele lor pe care le aplic 
și eu în activitatea mea ziln’că. 
Îmi plac, de asemenea, mult si 
emisiunile „Radio Prichindel" și 
„Noapte bună, copii", din care 
învăț povestiri hazlii, basme și lu
cruri folositoare. Sîrhb&tă, cînd la 
radio se spune că... „A sosit poș
tașul" eu sînt prezent lîngă apa
rat. Aflu în felul acesta despre 
diversele acțiuni pe csre le între
prind pionierii din diferite col- 
turi ale tării, cum *?» pregătesc 
ei lecțiile, cum ii ajută cadrele 
didactice la Învățătură, cum se 
comportă In școală, în societate. 
Acțiuni obștești ca strîngerea fie
rului vechi, înfrumusețarea 

dejde la locurile lor de muncă, e- 
videntiați în întrecerea socialistă. 
Electricianul Bușu Gheorghe de la 
termocentrala Paroșeni, de pildă, 
rezolvă la fel de bine probleme 
complicate de matematică și fizică 
ca și măsurătorile de laborator de 
la uzină, parchetatorul Alexan- 
drescu Grigore de la șantierul 9 
construcții Petroșani se pricepe tot 
așa de bine la carte ca și la îmbi
narea parchetului, iar sudorul Ni
colae Ioan de la mina Lonea este 
Ia fel de strîns legat de școală, de 
carte ca și de lucrările de sudură 
pe care le execută la mină. Și ca 
el sînt multi tineri în Valea Jiu
lui.

Rezultatele bune la învățătură 
obținute de elevii muncitori pe 
primul semestru al anului școlar 
dovedesc conștiinciozitatea eu ca
re s-au pregătit zi de zi. Sub în
drumarea organelor de partid, co
mitetele sindicatelor și comitetele 
U.T.M., împreună cu conducerile 
întreprinderilor, au urmărit cu a- 
teoțle în tot timpul semestrului re
zultatele obținute dc muncitorii- 
elevi atît la învățătură cît și tn 
producție.

Considerăm totuși, că, pe lîngă 
notele bune, stimulente acordate

școlilor și a localităților, ajutorul 
dat de pionieri gospodăriilor co
lective, părinților, diferite mani
festări cultural-sportive pe care le 
întreprind pionierii de la diferite 
școli din țară sînt demne de lau
dă, sînt un îndemn pentru toți pio
nierii și școlarii din patria noas
tră. t

De aceea mie îmi plac mult emi
siunile pontru copii și recomand 
fiecărui pionier și școlar să le 
asculte. Fiecare are de învățat din 
aceste emisiuni.

nitA petricA
elev în clasa а Ш-а — Școala 
generală de 8 ani nr. 2 Petroșani

In sprijinul 
studenților seraliști
La Institutul de mine din Petro

șani, studenții de la cursul de zi 
sînt în plină sesiune de examene. 
Zilele trecute, au intrat în exame
ne și studenții de la cursul scurt, 
iar in primele zile ale lunii viitoa
re vom începe examenele din pri
ma sesiune a anului universitar și 
noi, studenții de la cursul seral. In 
vederea acestui important eveni
ment universitar, ajutați îndeaproa
pe de cadrele didactice, ne pregă
tim cu conștiinciozitate și perseve
rență. Pentru noi, s-au organizat 
ore de consultații la toate mate
riile.

De un real folos în Însușirea te
meinică și aprofundată a cunoștin
țelor predate la orele de curs sînt 
senrinariile. In cadrul seminariilor 
cadrele didactice urmăresc modul 
în care fiecare student se pregă
tește individual.

Ea geometria analitică și anali
za matematică, de pildă, anul I e- 
leetromecanică curs seral, tova
rășii asistenți universitari Vomi- 
șescu Romeo și Szabo Ioan pun In 
discuție în cadrul seminariilor pro
bleme importante in care se aplică 
complexitatea noțiunilor predate Ie 
orele de curs.

Pentru a se convinge de modul 
In care studenții au asimilat cu
noștințele predate, tovarășii asis
tenți pun întrebări ajutătoare fac 
apel la raționamente din partea 
studenților, ajutîndu-ne in felul a- 
ceeta să Înțelegem mai bine lucru
rile.

Ir) vederea apropiatelor exame
ne, la anul nostru — I electrome
canică, curs seral s-a ținut o 
ședință pregătitoare, tn care ni s-a 
vorbit despre modul cum să ne 
pregătim pentru examene, cum vor 
decurge acestea.

VIOREL HALĂLAE 
student

elevilor fruntași la învățătură de 
cadrele didactice și întreprinderile 
ar putea găsi anumite metode de 
stimulare a muncitorilor-elevi frun
tași. Ei pot fi popularizați la sta
țiile de amplificare, afișat» la ga
zetele de perete din secții. De a- 
șemenea, un stimulent moral este 
și evidențierea lor în cadrul unor 
ședințe sau a unor acțiuni la club.

In zilele care au mai rămas pînă 
cînd elevii muncitori vor intra în 
vacanță, cadrele didactice lucrează 
Ia încheierea situațiilor, la corec
tarea notelor acelora care nu au 
făcut totul pentru ca acum, la sfîr- 
sit de semestru, să fie scutiți de 
emoții. Unii dintre ei îșt mal pot 
corecta notele, alții în schimb da
torită numeroaselor absente nemo
tivate și a slabei pregătiri, vor ră- 
mîne datori pentru semestrul II. 
Pentru că, deși puțini, sînt și. din 
aceștia, unii dintre ei chiar în cla
sa a XI-а. Experiența primului se
mestru, va trebui să le fie ghid în 
activitatea pentru semestrul 11 al 
acestui an școlar. Cadrele didacti
ce, conducerile școlilor și între
prinderile vor trebui să-și îndrepte 
mai mult atenția asupra elevilor 
mai slabi la Învățătură și in mod 
■deosebit asupra acelora din clasa 
a XI-а pe care li așteaptă in vară 
examenul de maturitate

G. DINU
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IUrmaie die pag. I-a)

folotind «u pricepere grelferul cm 
care este înzestrată, brigada a 
excavat în primele două decade 
din această lună 44 mc. steril 
peste plan.

In prezent brigada execută jopi- 
pul puțului.

Cele mai bune 
rezultate pe sector
Minerii sectorului de investițtk 

de la mina Vulcan au pornit «Ș 
elan la muncă pentru realizare»? 
sarcinilor de plan sporite și a an
gajamentelor de-întrecere pe anul 
1964.

Cele mai bune rezultate în pe
rioada ce a trecut de la începutul 
anului le-au obținui brigăzile 
conduse de minerii Diaconescu 
Gheorghe, care sapă galeria de 
acces pe suitorul de aeraj din 
blocul I orizontul 480 și lonescu 
loan din galeria principală de 
transport, orizontul 480. Cele două 
brigăzi și-au realizat sarcinile de 
plan într-un procentaj de 110, 
respectiv, 120 la sută, excavlnd In 
total peste plan aproape 50 m.c. 
steril.

— ж0ак----

Cresc rîndurile 
organizațiilor 

de bază U. T. M.
In organizațiile de bază U.T.M. 

de la mina Uricani există o preo
cupare activă pentru primirea ce
lor mai buni tineri în rîndurile 
membrilor organizației U.T.M.

Tinerii muncitori sînt înconju
rați cu grijă tovărășească de Ute- 
miști și antrenați să participe la 
diferite activități cultural-educati
ve. Multi din ei frecventează cu 
regularitate cercul de studiere a 
Statutului U.T.M., sînt invitați să 
participe la adunările generale 
deschise.

Ca urmare, lună de lună rîndu
rile organizațiilor de bază U.T.M. 
cresc, își îmbunătățesc compoziția 
prin primirea tinerilor direct pro
ductivi. De la începutul anului și 
plnă în prezent în organizațiile de 
bază U.T.M. de la Uricani au fost 
primiți 10 tineri muncitori din sec
toarele minei. Dintre aceștia amin
tim pe tov. Guzuban Ioan, Clurea 
Ioan, Iovan Emilia, Doblrceanu 
Gbeorgbe și Doblrceanu Constan
tin.

Pentru stimularea
Anul care a trecut, pentru co- 

leotivul de inovatori de la mina 
Lupeni a fost un an de realizări 
pa tărîmul noului, orientat prin 
planul tematic de Inovații, elabo
rat de cabinetul tehnic.

Printre temele de inovații cu
prinse în planul tematic al anului 
1963 a fost „înlocuirea susținerii 
în lemn cu susținere metalică la 
abatajele frontale cu rambleu", 
inovație concepută de ing. Teodo- 
rescu Constantin care a adus mi
nei o economie postcalculată în 
valoare de 56 000 lei. O altă ino
vație prevăzută în planul tematic 
a fost realizată de ing. Popescu 
Ioan. Aplicarea ei a contribuit la 
reducerea consumului de lemn de 
mină la armarea suitorilor.

In acest an. in fața colectivu
lui minei Lupeni stau sarcini spo
rite. Planul de producție al minei 
a crescut cu 30 000 tone de căr
bune. In afară de aceasta. Colec
tivul minei s-a angajat în întrece
rea socialistă să extragă peste plan 
cantitatea de 20000 tone cărbune 
pe baza creșterii productivității 
muncii cu 10 kg. cărbune pe post 
și prin introducerea tehnicii noi. 
precum și reducerea consumului 
specific de lemn de mină cu 0,5 
m.c. pe mia de tone cărbune ex
tras.

In sprijinul realizării planului 
și a înfăptuirii angajamentelor 
luate, conducerea minei a întocmit 
un plan complex de măsuri teh- 
nico-organîzatorice care, printre 
altele, prevede: înlocuirea scîndu- 
rli la podire și bandajare, extin
derea susținerii metalice în aba
tajele frontale din stratul 5 blocu
rile II, IV, V și stratul 15 blocul 
VI, straturile 17 și 18, blocul VI; 
extinderea armării mixte în aba
tajele cameră; mecanizarea unoț 
operații la tăierea, încărcarea și 
transportul cărbunelui.

Iată de ce colectivul de inova
tori al minei este chemat să-și a- 
ducă contribuția sa prin rezolva
rea unor probleme tehnice, care 
să ducă la introducerea și extin
derea noului, la înlocuirea mate
rialului lemnos și la ușurarea 
muncii minerilor.

Pentru a veni în sprijinul ino
vatorilor, cabinetul tehnic al mi
nei a elaborat o nouă tematică 
d? inovații, menită să-I orienteze 
pe inovatori spre rezolvarea pro
blemelor cele mai importante, iar 
centru stimularea inițiativei crea
toare a inițiat un concurs de Ino
vații cu premii. Tematica prevede

inițiativei creatoare
găsirea de soluții pentru îmbu
nătățirea metodei de exploatare In 
straturi groase, în vederea extin
derii susținerii си stllpl metalici 
și grinzi în consolă, în scopul 
creșterii productivității muncii și 
reducerii consumului de lemn.

Se mai prevede introducerea 
susținerii cu grinzi In consolă și 
a transportoarelor blindate în a- 
batajele frontale pe înclinare, în 
straturi groase, înlocuirea scându
rii la podirea abatajelor și la pe
reții despărțitori pentru rambleu 
cu un alt material mai ieftin.

Tematica prevede, de asemenea, 
soluționarea manipulării cupelor 
de funicular în stațiile de unghi 
prin mecanizare, precum și meca
nizarea Încărcării vagonetelor în 
cale, la puțurile oarbe.

In afară de aceste teme de ino
vații, tematica mai preconizează 
conceperea unor dispozitive me
nite să regleze debitul de apă la 
dozarea rambleulul de la stațiile 
Ileana și Planir precum și meca
nizarea răsturnării și ridicării va
gonetelor la haldă.

M. AVRAM 
corespondentă

de ioto- 
raionale 
țară de 
amatori.

Concurs 
de fotografii

Zilele trecute, ia cercul de foto- 
amatori din cadrul cluburilor 
muncitorești din Lupeni, Vulcan și 
Uricani s-au ținut consfătuiri și 
s-au făcut selecționări 
grafii în vederea fazei 
a primului concurs pe 
fotografii pentru artiștii
Acest concurs, inițiat de C.Q.S. S 
șl organizat de către revista „Clu- ) 
buf" și Asociația fotografilor din ( 
R.P.R. va fi o primă trecere in) 
revistă a cunoștințelor artistice ( 
in ramura fotografiei, a membrilor ) 
din cercurile- de foto din toată I 
Jara. у

Paza raională a acestui concurs i 
se va organiza in sălile clubului < 
muncitoresc din Lupeni între 15 { 
februarie și 1 martie a.c. t

Frecvența la învățăm intui de partid 
trebuie îmbunătățită

Recent, în cadrul unei adunări 
generale de partid de la prepara- 
ția Lupeni a fost analizată desfă
șurarea învățămîntului de partid 
pe perioada octombrie 1963 — ia
nuarie 1964.

Referatul prezentat de tovarășul 
FQlOp Grigore, membru în biroul 
organizației de bază, a scos în e- 
vidență preocuparea biroului pen
tru organizarea cercurilor de în- 
vătămînt de partid.

Din referatul prezentat cît și 
din discuțiile purtate a reieșit că 
propagandiștii Erdoși loan, Chișu 
Eliseu, Petroșan loan, Avratuescu 
Liviu, Moldovan Nistor și Hercsik 
Francisc care conduc cele șase 
cercuri de învățămînt, se prezintă 
în fața cursanților bine pregătiți. 
Acești tovarăși participă regulat 
la pregătirea propagandiștilor; ma
joritatea cursanților dovedesc in
teres pentru însușirea lecțiilor și 
au o participare activă la semina- 
rii. Printre aceștia îi cităm pe 
Briscan loan, Petcu Francisc, Willk 
Maria. Bedeanu Gheorghe, Bivo- 
laru Leonard, Stanciu Constantin, 
Dornik Alexandru. Sibișan Victor 
Si Moldovan Ioan, care n-au nici 
o absentă de la cursuri, studiază 
cu străduință și vin la seminarli 
eu lecțiile conspectate și învățate,

Luînd cuvîntul la discuții, pro
pagandiștii ErdCși loan și Chișu 
EHseu au arătat că frecvența în 
cercurile pe care Ie conduc este 
nesatisfăcătoare. Deși graficul ți
nerii lecțiilor este bine cunoscut 
de către toti curaanții, frecventa 
•st» abia . de 65—35- la ■ șută.' A- 
ceeași este situația și în celelalte

cercuri. Sînt cursanți care încă 
nu au participat la nici o lecție 
predată în acest an de învățămînt. 
întrebați în adunarea generală de 
motivul neparticipării la cursuri 
Scrobota Partenie, Pauleț Andrei, 
Grecu loan și Gall Adalbert au 
adus motive neîntemeiate.

Membrii și candidații de partid 
care au luat cuvîntul au arătat că 
participarea Ia învățămintul de 
partid este o îndatorire statutară 
a membrilor și candidaților de 
partid întrucît ea contribuie la ri
dicarea nivelului politic al aces
tora iar acel care se fac vinovat! 
de încălcarea acestei îndatoriri 
trebuie să fie aspru criticați.

Adunarea generală a stabilit ca 
biroul organizației de bază să a- 
nalizeze temeinic cauzele care au 
dus la slăbirea frecvenței la învă- 
țămîntul de partid și să ia mă
suri de îmbunătățire. Acei tova
răși care au sarcina să răspundă' 
de mobilizarea cursanților la lec
ții să se ocupe cu mai multă răs
pundere de această sarcină de 
partid, iar tovarășul рйібр Grigo
re, care răspunde în biroul ofga- 
nizatiei de bază de problema în
vățămîntului de partid, să contro
leze modul cum se face mobiliza
rea la cursuri, frecvența, precum 
și respectarea graficului de învă
țămînt, iar acolo unde constată 
cauze care duc la slăbirea frecven
tei să le aducă la cunoștiința birou
lui pentru a se putea lua măsuri.

FLOREA TIGOIANU 
secretar al organizației de bază 

preparația Lupeni

<

Acei fotoamatori din Valea Jiu
lui care nu fac parte din cercu
rile de foto pot trimite f olog rai ii 
pentru, această fază a concursului 
pinâ la data de 13 februarie in
clusiv, pe adresa clubului mun
citoresc din Lupeni, lucrările a- 
vind dimensiunea minimă 18/24 șl 
fiind Înrămate.

La consfătuirea comună intre 
cercurile din Lupeni și Uricani 
s-a ajuns ia un acord privind 
profilul de conjinut al fotogra
fiilor care vor trebui să oglin
dească, în primul rlnd, specificul 
mineresc și geograiic al regiunii 
noastre.

AURELIA RATIU 
bibliotecară la clubul din Lupeni
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Echipa de reparații de locomotive din cadrul depoului C.F.R. Pe
troșani condusă de comunistul Bătrtnu loan se străduiește să execute 
lucrări de cea mai bună calitate. Locomotivele reparate de această fi

de obicei cu mult termenul prevăzut de funcționarechipă depășesc 
între două reparații.

IN CLIȘEU: Bătrînu Ioan împreună cu doi din membrii echipei 
efectuînd lucrări de reparații la o locomotivă.

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

Sarcinile de producfîe 
în discuția comuniștilor

un 
ce 
în
de

Recent, la sectorul IV al minei 
Lonea a avut loc adunarea gene
rală a organizației de partid. Bi
roul organizației de bază a prezen
tat în fața adunării generale 
referat cu privire la măsurile 
trebuie luate penlru asigurarea 
deplinirii ritmice a planului 
producție.

Manifestindu-și hotărîrea pentru 
creșterea rolului de conducător po
litic al organizației de bază, mem
brii și candidații de partid din or
ganizația de bază nr. 4 au dezbătut 
cu simț de răspundere sarcinile 
ce le revin și au venit cu propu
neri importante. Una din proble
mele asupra căreia s-au oprit mai 
mult discuțiile, a fost aceea a mă
surilor ce trebuie luate pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

Mul ți din cei înscriși Ia discu
ții au arătat în tuvînlul lor că 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui extras atenția principală 
va trebui îndreptată spre alegerea 
șistului vizibil și pușcarea selecti
vă acolo unde în strat apar inter- 
calații de steril. Au fost făcute 
propuneri pentru îmbunătățirea 
controlului asupra calității cărbu
nelui, Adunarea generală a însăr
cinat pe tovarășii Gurski Francisc 
și Popescu Ioan să afișeze zilnic 
situația realizărilor brigăzilor ală
turi de care să fie trecute și nu
mărul vagonetelor rebutate pentru 
șist.

Una din măsurile ce se cer 
luate este aceea a întăririi roiului 
mobilizator al comuniștilor la lo
cul de muncă. Adunarea generală
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Meciurile de fotbal 

între R.P.R.-R.P. Bulgaria
Au fost stabilite datele meciu

rilor de fotbal dintre echipele re
prezentative ale R.P. Romîne și 
R.P. Bulgaria din cadrul prelimi
nariilor 
joc va 
3 mai, 
mai, la

turneului olimpic. Primul 
avea loc la București, la 
iar cel de-al doilea la 31 
Sofia.

„Cupa R.P.R." la fotbal
Miercuri au fost cunoscute, prin 

tragere la sorți, întîlnirile din ca
drul 16-imilor „Cupei R.P.R." la 
fotbal. Programul complet al jo
curilor este următorul : Dinamo 
Victoria București — Știința Ti
mișoara ; Dinamo Bacău — Steaua; 
Minerul Baia Mare — Siderurgis- 
tul Galați ; C.I.L. Blaj — Petrolul 
Ploiești; Flacăra Roșie București— 
Progresul BucureștiSiderurgistul 
Hunedoara — Dinamo Pitești ;

Ancora Galați ■— Crișul Oradea ; 
Recclta Cărei — Rapid București ; 
Victoria Giurgiu — Dinamo Bucu
rești ; C.S.M. Sibiu — U.T. Arad; 
Carpați Sinaia — Știința Cluj ; 
Electromotor Timișoara — C.S.M.S. 
Iași; Textila Sf. Gheorghe— Stea
gul Roșu Brașov; Răsăritul Cara
cal — Farul Constanța , A.S. Aiud— 
Știința Galați ; Metalul Turnu Se
verin — C.S.M Cluj, 
gazde.

întîlnirile se vor
1 martie cu excepția 
namo Bacău—Steaua
tul Hunedoara—Dinamo Pitești de
oarece în aceeași zi echipele 
Steaua și Dinamo Pitești se vor 
întîlni într-un meci restantă pen
tru campionat.

Celelalte întîlmri restante se vor 
disputa Ia 8 martie (cuplajul inter- 
bucureștean) Rapid — Dinamp și 
Steaua — Progresul și 11 martie 
Steaua U.T.A.

Primele sînt

desfășura la 
jocurilor Pi

și Siderurgis-

a subliniat că este necesar ca 
fiecare membru și candidat de 
partid să aibă sarcini concrete, să 
fie un agitator priceput la locui 
său de muncă pentru a se asigura 
astfel mobilizarea întregului co
lectiv la realizarea ritmică a pla
nului de producție.

Biroului organizației de bază îl 
revine sarcina de a ahaliza perio
dic în ședințe felul cum se reali
zează planul de producție, cum 
luptă comuniștii pentru îmbunătă
țirea calității producției, iar acolo 
unde se vor constata lipsuri să ia 
măsuri operative care 
înlăturarea lor.

Adunarea generală 
că există posibilități,
pentru îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de plan, ci și pentru de
pășirea lor.

să ducă la

a subliniat 
nu numai

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

Soliști de 
socialiste, 

12,00 Mu- 
13,10 U-

PR06RAM DE RADIO
25 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8.00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Arii din operete, 9,40 
Muzică populară, 10,10 
muzică ușoară din țări 
11,05 Duete din opere, 
zică populară sovietică,
verturi și coruri din operete, 14,00 
Muzică populară interpretată de 
Magda Constantinescu și Sile Un- 
gtireanu, 15,30 Emisiunea „Cine
ma", 16,15 Vorbește Moscova, 
17,12 Piese de estradă, 18,30 Mu
zică ușoară romînească, 19,00 Al
manah științific, 19,25 Muzică de 
dans, 20,30 Pe teme internațio
nale, 20,40 Program pentru iubito
rii muzicii populare, 21,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,40 
Cîntece și jocuri populare, 9.00 
Roza vînturilor (reluare din 22 ia
nuarie). 10,30 Estrada melodiilor, 
12,30 Lecția de limba engleză. 
Ciclul II (reluare), 12,45 Muzieă 
ușoară romînească, 13,31 Din fol
clorul popoarelor, 15,00 Cîntece de 
dragoste și jocuri populare, 16,12 
Muzică ușoară romînească, 16,30 
Știința in slujba păcii, 17,00 Me
lodii populare cerute de ascultă- 
lori, 19,00 Muzică de dan», 19,30 
Capodopere ale literaturii univer
sale : „Amintiri din copilărie" de 
Ion Creangă, 20,00 Album de ro
mânie, 20,40 Muzică de dans. 22,00 
Canțonete.

— Ж0 as —

CINEMATOGRAFE
25 ianuarie.

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Nu-ț loc pentru al 3-lea; REPU
BLICA : Nu ești singur; LONEA t 
Numai statuile lac.- -



STEAGUL ROȘU

Lucrările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 23. Trimisul special a- 
gerpreș, C. Benga, transmite:

La 23 ianuarie a avut loc sub 
președinția reprezentantului R.S. 
Cehoslovace ,Simovic cea de a 
doua ședință a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare.

Subliniind importanța încheierii 
Tratatului de la Moscova privitor 
la interzicerea parțială a experien
țelor nucleare, Marian Naszkowski, 
șeful delegației R.P. Polone, a de
clarat că acest Tratat poate să de
vină prima verigă dintr-un lanț de 
măsuri în vderea întăririi păcii și 
realizării dezarmării generale și 
totale. Reprezentantul polonez a 
semnalat, ca un pas însemnat în 
acest sens, propunerea lui N. S. 
Hrușciov cu privire la renunțarea 
folosirii forței în rezolvarea liti
giilor teritoriale, prepum și măsu-

= O=- ------ -

Noul guvern libian
TRIPOLI 23 (Agerpres).
Postul de radio al Libiei a anun

țat că regele Idris I a acceptat 
demisia guvernului condus de 
Mouhieddin al-Fekini. Totodată 
postul de radio a anunțat compo
nența noului guvern format de că
tre Omar Mahmud Muntasir, care 
a mai deținut funcția de prim-mi- 
nistru cu 12 ani în armă, cînd Li
bia și-a cucerit independența na
țională.

In noul guvern, Mahmud Mun
tasir va deține și funcția de mi
nistru de interne. Portofoliul afa
cerilor externe a fost atribuit lui 
Hussein Maziki.

------------------- ' ■ ■■------------

Ciocniri sîngeroase în Ruanda
USUMBURA 23 (Agerpres).
Agențiile de presă continuă să 

transmită știri cu privire la cioc
nirile sîngeroase din Ruanda. Du
pă cum se știe, aceste ciocniri 
s-au produs în ultima vreme cu 
deosebită violență între cele două 
pături ale populației Ruandei, ba- 
tutsi și bahutu. Potrivit aprecieri
lor Crucii Roșii Internaționale, a- 
proximativ 10 000 de oameni au 
fost uciși în cursul tulburărilor din 
ultimele săptămîni. In Congo, U- 
ganda și Burundi au sosit' mii de 
refpgiați din Ruanda care au în
groșat rîndurile celor deja exis- 
tenți în aceste țări. Se crede că 
numărul total al refugiaților ruan- 
dezi se ridică la 150 000. Repre
zentanți ai organelor O.N.U. pen
tru refugiați se află în această re
giune pentru a examina situația. 
Agenția France Presse relatează că 
un reprezentant special al Crucii 
Roșii Internaționale urmează să 
sosească la Usumbura pentru a 
efectua o anchetă. Aceeași agenție 
citează „surse de obicei bine infor
mate" care au afirmat că guvernul 
ruandez a cerut guvernului bel
gian trimiterea unor unități de pa- 
rașutiști în Ruanda.

Actualele evenimente constituie 
o urmare a conflictului ațîțat și 
întreținut cu grijă de colonialiștii 
belgieni timp de multe decenii în-

-=O—-

Demonstrație la Quito
QUITO 23 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Prensa Latina, în ciuda interdicției 
autorităților, la Quito a avut loc 
o puternică demonstrație a studen
ților ecuadorieni în semn de pro
test împotriva ițiăsurilor represive 
ale guvernului. Demonstranții au 
cerut punerea imediată în libertate 
a președintelui Federației studenți
lor universitari din Ecuador, 
Washington Bonilla. Unități ale ar
matei și poliției au atacat pe ma- 
nifestanți cu grenade cu gaze la
crimogene și bastoane de cauciuc, 
mai multe persoane fiind arestate 
și altele rănite. 

rile luate de guvernele U.R.S.S. și 
S.U.A. privind reducerea cheltuie
lilor militare.

Paralel cu eforturile îndreptate 
spre elaborarea unui tratat de de
zarmare generală, a arătat repre
zentantul polonez, Comitetul tre
buie să-și intensifice activitatea 
în vederea pregătirii unor acorduri 
privind măsurile parțiale de natură 
să ducă la reducerea încordării in
ternaționale. Printre aceste măsuri 
reprezentantul polonez a menționat 
crearea de zone denuclearizate în 
diferite părți ale lumii și încheie
rea unui pact de neagresiune între 
țările participante la Pactul de la 
Varșovia și țările N.A.T.O. In a- 
celași timp, delegatul polonez a 
atras atenția asupra primejdiei pe 
care o prezintă pentru cauza păcii 
proiectul „forțelor nucleare multi
laterale".

Reprezentantul R.S. Cehoslovace, 
L. Simovic, a subliniat că la înce
putul anului 1964 se manifestă 
semne favorabile de destindere 
și că acest fapt trebuie folosit din 
plin pentru luarea de măsuri efi
cace în vederea preîntîmpinării pri
mejdiei unui nou război. Delegatul 
cehoslovac a recomandat Comite
tului să-și îndrepte atenția în pri
mul rînd asupra acelor probleme 
ale dezarmării asupra cărora punc
tele de vedere s-au apropiat cel 
mai mult, cît și asupra unor mă
suri colaterale ca, de pildă, redu
cerea bugetelor militare, preve
nirea răspîndirii armelor nucleare 
și altele. /

Următoarea ședință a Comitetului 
are loc vineri 24 ianuarie.

tre balutsi și bahutu. Primii sînt 
oameni de statură înaltă, veniți în 
Africa ecuatorială dinspre nord în 
urmă cu cîteva secole, în cadrul 
marilor mișcări migratoare care au 
avut loc pe teritoriul african în 
perioada dinaintea venirii euro
penilor. Populația bahutu se com
pune din oameni de statură mică, 
care a populat mai demult terito
riul Ruandei și al regatului Bu
rundi.

NEW YORK. Un purtător de cu- 
vînt al O.N.U. a anunțat că secre
tarul general U Thant a cerut gu
vernului sud-african să permit.! 
membrilor grupului de experți ai 
O.N.U., însărcinat cu studierea 
problemei apartheidului, să viziteze 
Republica Sud-Africană. După cum 
se știe, guvernul sud-african a res
pins pînă acum cererile ca delegați 
ai O.N.U. să vină în această țară. 
Din acest grup, creat ca urmare a 
unei rezoluții a Consiliului de Se
curitate, fac parte d-na Alva Myr- 
dal (Suedia), Hugh Foot (Anglia), 
Josip Djerdja (Iugoslavia) și Ed
ward Asafu-Adjaye (Ghana).

TOKIO. Deputatul socialist H. 
Sigemori a laminat secretarului ge
neral al Cabinetului de Miniștri re
zoluția de protest împotriva am
plasării pe teritoriul Japoniei a 
avioanelor de vînătoare și bom
bardament americane F-105, rezo
luție adoptată la numeroase mitin
guri de protest care au avut loc 
la Yokota.

El a cerut guvernului să ia mă
suri hotărîte Împotriva amplasării 
acestor avioane, care pot transporta 
armament nuclear, Ia baza de la 
Yokota.

PRAGA. Federația Sindicală 
Mondială a adresat un mesaj oa
menilor muncii din lumea întreagă 
chemîndu-i să-și exprime solidari
tatea cu lupta poporului din Aden 
pentru autodeterminare.

LAUSANNE. Comitetul olimpic 
internațional C.I.O. a anunțat că, 
dacă Republica Sud-Africană nu va 
pune capăt politicii de segregație 
rasială in domeniul sportului Co-

Fidel Castro 
s-a înapoiat în patrie

MOSCOVA 23 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

TASS, la 23 ianuarie, după vizita 
făcută la Kiev, Fidel Castro, pri
mul ministru al guvernului revo
luționar al Republicii Cuba, și-a 
luat rămas bun de la conducătorii 
sovietici în frunte cu N. S. Hruș
ciov, și a plecat spre patrie. Pînă 
la Murmansk, Fidel Castro a fost 
condus de Nikolai Podgornîi, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S. 
și secretar al C.C. al P.C.U.S.

In aceeași zi la ora 17,35 Fidel 
Castro și persoanele care l-au îe- 
soțit în vizita în U.R.S.S., precum 
și A. Alekseev, ambasadorul 
U.R.S.S. în Cuba, au sosit la Ha
vana.

- = © = -

Algeria; Măsuri pentru 
lichidarea șomajului
ALGER 23 (Agerpres).
Agenția M.E.N. anunță că guver

nul algerian a discutat în cadrul 
unei ședințe, care s-a desfășurat 
sub conducerea primului ministru 
Ben Bella, măsurile menite să 
pună capăt șomajului în Algeria.

Guvernul a hotărît crearea unei 
comisii speciale pentru studierea 
și elaborarea unui plan de rezol
vare a acestei probleme.

- = © = -
Lansarea

da. noi variante de rachete 
purtătoare de obiecte cosmice

MOSCOVA 23 (Agerpres).
Agenția TASS relatează că Uniu

nea Sovietică a lansat în regiunile 
bazinului Oceanului Pacific noi 
variante perfecționate de rachete 
purtătoare pentru obiecte cosmice.

Zborul rachetelor și funcționarea 
tuturor treptelor s-au desfășurat 
normal. Machetele penultimelor 
trepte au atins cu o înaltă pre
cizie suprafața apei în regiunile 
dinainte stabilite.

In legătură cu aceasta agenția 
TASS a fost împuternicită să de
clare că de la 25 ianuarie 1964 re- 
giufiile din Oceanul Pacific indita- 
te în comunicatul TASS din 29 no
iembrie 1963 sînt libere pentru 
navigație și pentru zborul avioa
nelor.

mitetul va interzice participarea 
R.S.A. la Jocurile Olimpice de la 
Tokio in 1964.

NAIROBI. Potrivit relatărilor a- 
genției Associated Press, la 22 ia
nuarie au fost reluate legăturile 
aeriene normale între Nairobi, 
Dar-Es-Salaam și Zanzibar. Aceste 
legături fuseseră întrerupte in tim
pul evenimentelor care au avut loc 
în Zanzibar și Tanganica.

SAN FRANCISCO. Agenția As
sociated Press anunță că pe o na
vă grecească, aflată in Oceanul 
Paciiic in drum spre Japonia. S-a 
produs un incendiu. Nava este ne
voită să se întoarcă spre coasta 
americană, la San Francisco.

NEW YORK. La Națiunile Unite 
s-a anunțat că secretarul general 
al O.N.U., LI Thant, a acceptat in
vitația președintelui de Gaulle de 
a face o vizită la Paris. Un purtă
tor de cuvînt al O.N.U. a anunțat 
că U Thant va întreprinde această 
călătorie cu prilejul conferinței 
conducătorilor agențiilor speciali
zate ale O.N.U., care urmează să 
înceapă la 28 aprilie la Paris.

LONDRA. In ■'nul 1964, guver
nul englez intenționează să reducă 
cheltuielile militare, a declarat 
Thorneycroit, ministru! apărării a! 
Angliei) răspunzind joi, în Camera 
Comunelor la interpelările opoziției 
laburiste.

BONN. Cancelarul Erhard a dis
pus suspendarea temporară din 
funcție a lui Hans Krueger, minis-

Comunicatul comun
WASHINGTON 23 (Agerpres).
La Washington au luat sfîrșit 

tratativele dintre președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson și primul 
ministru al Canadei, ’ Lester Pear
son.

In comunicatul comun dat pu
blicității la încheierea tratativelor 
se arată că au fost examinate pro
bleme internaționale printre care 
probleme legate de N.A.T.O., de 
relațiile Est-Vest, discuțiile privind 
problema dezarmării, precum și si
tuația din diferite regiuni ale glo
bului.

Președintele S.U.A. și primul mi
nistru canadian și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu progresul 
realizat în direcția interzicerii ex
periențelor cu arma nucleară.

In cursul tratativelor au fost 
trecute în revistă problemele rela
țiilor americano-canadiene, inclu-

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

Malta la itlaliilt ІіадмНіііоаюе
SAIGON 23 (Agerpres).
Consiliul notabilităților din Viet

namul de sud a adoptat miercuri 
o rezoluție în care cere guvernu
lui să rupă relațiile diplomatice 
cu Franța.

Observatorii pun în legătură re
zoluția adoptată de Consiliul nota
bilităților — organism consultativ 
constituit în urmă cu cîtva timp de 
junta militară pentru a sluji drept 
un gen de parlament — cu ne
mulțumirea manifestată în cercurile 
conducătoare sud-vietnameze față 
de poziția Franței în problema răz
boiului din Vietnamul de sud.

---------------e---------------

Calamități în Iran
TEHERAN 23 (Agerpres).
Haite de lupi flămînzi au atacat 

sute de călători blocați de zăpada 
care a căzut în cantități mari în 
nordul Iranului, transmite agenția 
Reuter, Elicoptere ale armatei au 
fost trimise la fața locului pentru 
a parașuta alimente și a încerca 
să-i salveze pe călători. In loca- 

tru pentru problemele persoanelor 
strămutate și refugiaților, și deschi
derea unei anchete asupra activi
tății sale în timpul regimului hit- 
lerist. Această hotărîre survine 
după dezvăluirile făcute în ultima 
vreme în legătură cu activitatea 
nazistă a lui Krueger.

HAGA. Sub titlul „Comerțul in
tre Est și Vest", ziarul olandez. 
„Algemeen Dagblad" publică un 
articol în care se pronunță în fa
voarea dezvoltării comerțului cu 
țările socialiste. Ziarul critică în
cercările anumitor cercuri occiden
tale de a menține practicile discri
minatorii în comerțul cu țările so
cialiste.

PARIS. Marele Premiu al orașu
lui Paris, care se accrdă deobicei 
unui istoric sau filozof, a fost a- 
tribuit anul acesta istoricului Emi
le Coornaert. Președinte al Socie
tății de istorie modernă încă din 
1949, membru al Academiei rega
le din Belgia din 1946 și membra 
al societății „Historisch Geno- 
otschap" din Utrecht din 1950, Emile 
Coornaert' este cunoscut prin nu
mărul mare de lucrări publicate pî
nă în prezent.

ORYISEI. O echipă germano-tta- 
liană, alcătuită din tinerii alpinist! 
Peter Haag, în vîrstă de 26 de ani, 
și Vincenzo Malziner, de 25 de ani, 
a anunțat că a reușit pentru primi 
dată ascensiunea pe timp de iarnă 
a peretelui nordic al vîrfului Mar-

americauo-canad ian
siv probleme privind relațiile eco
nomice și comerciale dintre cele 
două țări.

In comunicat se menționează 
realizarea unor acorduri între 
S.U.A. și Canada în domeniul mi
litar, subliniindu-se că cele două 
guverne sînt de acord să elaboreze 
un program comun în domeniul 
producției de armament.

La o conferință de presă orga
nizată la încheierea tratativelor, 
Lester Pearson, a menționat și 
unele probleme nerezolvat'e ale re
lațiilor dintre cele două țări. El 
s-a referit în această ordine de 
idei la măsurile luate de țara sa 
pentru a îmbunătăți balanța de 
plăți în relațiile cu S.U.A., deși 
ele, după spusele lui, provoacă 
neliniște în Statele Unite.

In cadrul unei conferințe de presă 
ținute încă înainte de înlăturarea 
lui Ngo Dinh Diem, președintele 
de Gaulle s-a pronunțat pentru o 
soluționare a problemelor din Viet
namul de sud pe calea tratativelor 
și a eliminării intervenției străine 
Agenția United Press Internațional 
relevă că ministrul de externe sud- 
vietnamez a afirmat în expunerea 
sa că junta militară respinge pra- 
punerile franceze în chipul cel mai 
categoric. In ultima vreme, auto
ritățile sud-vietnameze au inițiat 
organizarea unor demonstrații îm
potriva Franței.

litățile Ardabil și Kermanshah din 
nordul Iranului 16 persoane au 
murit înghețate. Temperatura a-<c 
scăzut mult sub zero grade.

In același timp, un cutremur de 
pămînt s-a produs In regiunea 
Golfului Persic. Numeroase colibe 
ale țăranilor din diferite sate s-au 
prăbușit. Nu au fost' semnalate vic
time.

molada, în munții Dolomiți, Vîriul 
este înalt de 3 342 m.

EREVAN. Iulia Buciuceanu, so
listă a Teatrului de Operă și Ba
let al R.P. Romîne, a interpretat 
rolul lui Carmen, din opera cu a- 
celași nume de Bizet, în două spec
tacole pe scena Teatrului Național 
de Operă din Erevan. Amatorii de 
muzică din Erevan care au umplut 
sala teatrului au aplaudat cu căl
dură pe solista romînă. La 22 ia
nuarie, cîntăreața romînă a plecat 
la Baku, unde își continuă turneul.

ROMA. Cancelarul Republicii Fe
derale Germane, Ludwig Erhard, 
și ministrul de externe. Schroeder, 
'vor face la 27 ianuarie o vizită în 
Italia.

LONDRA. La cea mai mare fa
brică de sticlă din orașul Saint 
Helens, comitatul Lancashire (An
glia) s-a produs un accident de 
otrăvire în masă cu gaz. 17 mun
citori în stare gravă au fost inter
nați de urgentă Ia spital. Nu se 
Cunosc pînă în prezent cauzele 
accidentului.

KAMPALA. Abdulah Hanga, vi
cepreședinte al Republicii Populare 
Zanzibar și Pemba, și Abdul Rah
man Mohammed Babu, ministru de 
externe, au sosit miercuri în ca
pitala Ugandei, răspunzind invita
ției primului ministru, Milton Obo- 
te. In timpul convorbirii care a 
avut loc, oaspeții au prezentat pri
mului ministru ugandez, situația 
existentă in prezent in Zanzibar. Ei 
l-au invitat pe Obote să viziteze 
Zanzibarul, pentru a lua personal 
cunoștință de situație.
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