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Răspunsul guvernului R, P. Romtoe 
la mesajul adresat de N. S. Hrușciov 

șefilor de state și guverne

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a ambasadorului U.R.S.S. 
la București, I. K. Jegalin
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele 

Consiliului de Stat al. R.P. Romîne, a primit la 29 
ianuarie a.c. în audiență pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al U.R S.S. în R.P. Romînă, I. K. Je
galin, și i-a înmînat răspunsul guvernului R.P. Romî
ne la mesajul adresat de N. S. Hrușciov șefilor de 
state și guverne, privind renunțarea de către state 
lă folosirea forței în rezolvarea litigiilor teritoriale, a 
problemelor de frontieră.

--------------- ©---------------

Printre muncitorii care dau lucrări de bună cali
tate la atelierul mecanic ai minei Aninoasa, se nu
mără comuniștii Puncs Iosif și Hoțea loan. Ei lu
crează mai mult la confecții metalice și recondițio- 
narea armăturilor de fier din galerii.

Iată-i în clișeu pe cei- doi harnici muncitori, în 
timpul lucrului.

Chezășia îndeplinirii sarcinilor 
de producție

In frunte cu comuniștii, colec
tivul sectorului I al minei Lonea 
desfășoară o activitate însuflețită 
pentru traducerea în viață a sar
cinilor sporite de plan pe acest 
an. In perioada care s-a scurs din 
luna,aceasta, minerii sectorului au 
extras mai bine de 600 tone căr
bune peste plan, iar productivita
tea planificată a fost depășită cu 
200 kg. cărbune pe post, Succese 
frumoase s-au obținut și în dome
niul îmbunătățirii calității produc
ției precum și în ce privește re
ducerea consumului specific de 
lemn de mină.

Colectivul sectorului a reușit să 
obțină asemenea realizări pentru 
că organizația de partid și-a îm
bunătățit. substanțial metodele de 
conducere a activității economice 
și munca politică de masă* Ea 
exercită cu mai multă eficacitate 
dreptul de control asupra conduce
rii administrative a sectorului, pri
vind îndeplinirea sarcinilor de 
producție, mobilizează oamenii mun
cii pentru obținerea de rezultate 
cît' mai bune în producție.

Organizația de bază (secretar 
tov .Tănase Emil) a indicat grupe
lor de partid, conducerii sectoru
lui să analizeze amănunțit modul 
în care fiecare brigadă de mi
neri iși realizează planul de pro
ducție și angajamentele de întrece
re. In ședințele de birou și în a- 
dunările generale s-au analizat 
probleme importante legate de 
îmbunătățirea transportului în 
subteran care într-o perioadă pro 
voca greutăți bunei desfășurări 
a procesului de producție. Cu a- 
cest prilej s-au stabilit măsuri con
crete pentru întreținerea în bune 
condîțiuni a galeriilor principale 
de transport, pentru scoaterea rit
mică a producției de la gurile de 
rostogol. In adunările generale 
s-au mai analizat probleme legate 
de activitatea maiștrilor mineri și 
electricieni, preocuparea conducerii 
sectorului pentru traducerea în 
vjâță a obiectivelor stabilite în 
planul de măsuri tehnico-organiza- j 

lorice. Fiecare referat prezentat în 
adunările generale de conducerea 
sectorului a fost cerut cu cît'e o 
săptămînă înainte de a se tine a- 
dunarea sau ședința de birou.

Hotărîrile adoptate de adunările 
generale au fost însoțite de o vie 
activitate politică și organizatori
că, iar biroul organizației de bază 
a exercitat un control permanent 
asupra felului cum sînt traduse

IOAN CARPEN 
instructor al Comitetului orășenesc 

de partid

(Continuare în pag. 3-a)

Anul acesta, în cartierul Livezeni-Petroșani se ridică un nou cvartal de blocuri 
— cvartalul V. Pînă acum, aici a fost începută construcția a 10 blocuri din cele 
15 cîte urmează să fie predate pînă lâ sfîrșitul anului.

IN CLIȘEU : Brigada de zidari a lui Arșoi An ghel, montează planșeul de fîșii 
prefabricate pe ste etajul III al blocului В 13.

In cinstea, celei de-а XX-a aniversări 
a eliberării patriei

Angajamente mobilizatoare 
in întrecerea socialists

Preparația Petrila
Analizînd sarcinile de plan pe acest an, munci

torii, tehnicienii -și inginerii de la preparația Petrila 
și-au luat următoarele angajamente în întrecerea 
socialistă: -

— Să dea peste plan în acest an 10 000 tone de 
brichete, dintre care 7 000 tone pînă la 23 August,-

— Să obțină economii la prețul de cost pînă la 
finele anului în valoare de ЗОО ООО lei, dintre care 
200 000 lei pină la 23 August,-

—• Să reducă cenușa globală a cărbunelui ^prepa
rat cu 0,6 puncte sub limita admisă;

— Să îmbunătățească recuperarea cu 0,5 puncte.

I. I. S. „Viscoza Lupeni"
Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la Viscoza 

Lupeni și-au luat următoarele angajamente în în
trecerea socialistă :

— Să dea peste planul anual 1 500 kg. de fire de 
mătase din care 1 000 kg. pînă la 23 August ;

— Să depășească planul la sulfura de carbon cu 
28 de tone, din care 20 de tone pînă la 23 August ;

— Să realizeze economii la prețul de cost în valoare 
de 110 000 lei din care 100 000 lei pînă la 23 August;

— Să realizeze o cantitate de 64 la sută din tota
lul producției de fire de calitate extra plus prima.

In vederea îndeplinirii acestor angajamente a fost 
întocmit un plan de măsuri tehnico-organizatorice.

Complexul C.F.R. Petroșani
Ceferiștii din cadrul complexului Petroșani, dez

bătând sarcinile de plan ce le revin în acest ân și 
analizînd posibilitățile și condițiile existente și-au

luat următoarele angajamente:
— Șă depășească planul de trans

port lă producția brută cu 1,5 la 
sută î

— Să depășească tonajul brut 
planificat pe trenurile marfă cu 
2 la sută ;

— Să reducă timpul de stațio
nare a vagoanelor la încărcare- 
descărcare și în tranzit cu ma
nevră cu 0,5 la sută î

— Să îmbunătățească sarcina 
statică cu 1 la sută.

Pentru înfăptuirea acestor an
gajamente a fost întocmit un plan 
de măsuri tehnico-organizatorice 
care, prevede asigurarea unui 
transport normal, în depline con
diții de siguranță, sporirea numă
rului de trenuri cu tonaje sporite 
și a celor marșrutizate.

Stimate tovarășe Hrușciov,

Am primit mesajul dv. din 31 
decembrie 1963 privind renunța
rea de către state la folosirea for
ței în rezolvarea litigiilor terito
riale, a problemelor de frontieră 
și studiind cu atenție propunerea 
dv., dăm o înaltă apreciere iniția
tivei dv. în care vedem o nouă 
contribuție a Uniunii Sovietice la 
slăbirea încordării internaționale 
și la afirmarea principiilor coexis
tenței pașnice.

Guvernul romîn împărtășește pă
rerea dv. că în prezent în cen
trul atenției tuturor oamenilor și 
a tuturor popoarelor, însăși viața 
a situat în mod imperios proble
ma menținerii și consolidării păcii.

Există într-adevăr condiții priel
nice pentru a promova această 
cauză nobilă. încheierea Tratatu
lui cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în atmosferă, în 
spațiul cosmic și sub apă, înțele
gerea soviete-americană confirmată 
de rezoluția adoptată în unanimi
tate de Adunarea Generală a 
O.N.U. în legătură cu interzice
rea plasării pe orbită a obiecte
lor avînd la bord arma nucleară 
și alte tipuri de arme de extermi
nare în masă, ca și alte măsuri 
luate de guverne și îndreptate spre 
destinderea internațională, toate 
acestea constituie un început bun 
care trebuie continuat și dezvoltat.

Așa cum pe bună dreptate se 
subliniază în mesajul dv., datoria 
oanîenilor de stat este de a găsi 
căi și mijloace menite a înlătura 
sursele de încordare între state, 
de fricțiuni și conflicte și să între
prindă acțiuni concrete, practice 
pentru înlăturarea primejdiei unui 
nou război.

Soluția cu adevărat radicală, ca
pabilă să lichideze pericolul unei 
conflagrații mondiale, este dezar
marea generală' și totală pentru a 
cărei înfăptuire sînf necesare efor
turile neobosite și tenace ale tu
turor statelor și popoarelor iubi
toare de pace.

Totodată, fără a slăbi nici o 
clipă lupta pentru atingerea aces
tui obiectiv principal, este posibil 
și necesar să se ia măsuri de des
tindere care întăresc încrederea 
între state, îndepărtează primejdia 
unor conflicte militare, înlătură 
diferende sau focare de încordare.

Guvernul romîn a acționat și ac
ționează constant în acest spirit, 
aducîndu-și contribuția la instau
rarea principiilor coexistenței paș
nice în relațiile dintre state cu 
orînduire social-politâcă diferită 
sprijinind orice inițiativă îndreptată 
spre consolidarea păcii.

In această lumină, noi am apre
ciat importanța inițiativei guvernu
lui sovietic și considerăm justă 
premiza ei că litigiile și pretențiile
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ACȚIUNI
Gospodari 

pricepufi
Deși gerul este aspru 

în acest sfîrșit de ianua
rie, harnicii constructori 
de la T.C.M.E. Paroșeni 
lucrează în ritm susți
nut și obțin succese. Su
dorii Patnba Luca, Dorci- 
lă Gheorghe, Haz Ioan, 
montorii Mihalache Ni- 
colae, Bălică Нагіе, elec
tricienii Stavrache loan, 
Pănescu Anastasie se si
tuează în fruntea între
cerii socialiste de pe 
șantier;

Datorită respectării 
graiicului lucrărilor zil
nice, precum și gospo
dăririi chibzuite a mate
rialelor de construcții; 
colectivul montărilor a

obținut, de Ia începutul 

acestei luni și pînă în

teritoriale au dat naștere adesea 
la conflicte grave și'războaie între 
state, la neîncredere reciprocă și 
vrajbă între popoare. De aceea, 
guvernul romîn aprobă pe deplin 
principiul care stă la baza mesa
jului dv. privind inadmisibilitatea 
recurgerii la forță în rezolvarea 
litigiilor teritoriale și de frontieră.

Mesajul dv. se concentrează asu
pra litigiilor și pretențiilor terito
riale în legătură cu frontierele de
ja stabilite, statornicite ale state
lor. Intr-adevăr, tocmai acestea pot 
constitui o sursă primejdioasă de 
încordare și ciocniri între state. 
Guvernul romîn este complet de 
acord cu guvernul sovietic că re
vendicările cercurilor revanșarde 
care urzesc planuri de revizuire a 
reglementării juste postbelice tre
buie respinse în mod energic ca 
incompatibile cu interesele păcii 
pentru că din aceste pretenții poa
te lua naștere doar un război mon
dial. Aprecierea dv. că popoarele 
europene au creat prin muncă eco
nomia țării lor, au construit uzine, 
fabrici, ou cultivat pămîntu] nu 
pentru a se arunca nebunește în 
aventuri militare funeste în scopul 
de a smulge vecinilor lor o bucată 
de pămînt, ni se pare cu totul 
justă, izvorînd dintr-o realitate pe 
care nimeni nu o' poate contesta.

Republica Populară Romînă con
sideră ca inalienabil dreptul tutu
ror popoarelor coloniale la elibe
rare și independență națională și 
sprijină din toate puterile lupta 
justă pentru deplina lichidare a 
sistemului colonial.

In problema unificării țărilor 
scindate după cel de-al doilea răz
boi mondial, la care se referă Me
sajul dv., singura soluție este evi
dent rezolvarea ei pe cale pașnică 
de înseși popoarele acestor țări, 
fără amestec și presiuni de ordin 
politic sau militar al unor puteri 
străine. ' $

Republica Populară Romînă con
sideră că realizarea unei înțele
geri internaționale pentru renun- 
țarsa la folosirea forței în rezol
varea litigiilor teritoriale și a pro
blemelor de frontieră ar constitui 
un pas important în consolidarea 
păcii și în dezvoltarea colaborării 
internaționale întoe state.

împreună cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte state socialiste. Re
publica Populară Romînă conside
ră că în actualele împrejurări in
ternaționale orice măs.ură de des
tindere, de întărire a încrederii 
și cooperării între state este im
portantă și .necesară. In acest spi
rit noi socotim că toate statele au 
datoria să fructifice posibilitățile 
tot mai mari care se creează în 
prezent pentru abordarea construe-

(Continuare în pag. 3-a)
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deprezent, economii 
55 000 Iei.

își respectă 
angajamentul

M.
Să

Tinerii de ia E. 
Uricani s-au angajat 
dea oțelăriiior htlnedore- 
ne in acest an 240 de 
tone de fier vechi. Pre
ocupat de îndeplinirea 
acestui angajament, co
mitetul U.T.M. de f<? mi
na Uricani a organizat 
încă din primele zile ale 
lunii ianuarie o serie de 
acțiuni de muncă patrio
tică pentru ' 
iierului vechi.
zent, în urma 
acțiuni, la care 
ticipat cii 
mulțj tineri, lingă puțul 
nr. 4 și la gura planului 
înclinat nr.
adunate 20 000 kg. 
vechi
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Recent, Cabinetul de partid Petroșani a organizat consfătuiri 

cu propagandiștii cercurilor și cursurilor invJțămintului de partid, 
în cadrul cărora s-au analizat problemele legate de ridicarea în
vățămîntului de partid la nivelul sarcinilor actuale care stau In fața 
organizațiilor de partid, măsurile ce trebuie luate pentru un conținut 
bogat de idei, pentru o strînsă legătură cu viața, pentru sporirea 
eficacității muncii de propagandă.

Consfătuirile organizate în acest scop pe centre — ia Petro
șani și Lupeni---- la care au luat parte un mare număr de pro
pagandiști, au fost pline ,de învățăminte. Ele au prilejuit un bogat 
schimb de experiență între propagandiști, a scos în evidență meto
dele bune folosite in conducerea cercurilor și cursurilor și, în ace
lași timp, au scos în evidență lipsurile, în vederea înlăturării lor.

înfățișăm în această pagină cîteva din aspectele asupra cărora 
s-a insistat în cadrul consfătuirilor în vederea ridicării Invățămîn- 
tului de partid la nivelul cerin țeior.

П*’

Formarea trăsăturilor moral-po- 
litice a omului de tip nou este un 
proces complex care nu se des
fășoară de la sine; aceste trăsă
turi se formează în procesul de 
însușire a marxism-leninismului, al 
luptei pentru înfăptuirea politicii 
partidului, în activitatea de pro
ducție. Cercurile de studiere a 
Statutului P.M.R. în care sînt în
cadrați majoritatea candidaților de 
partid, au un rol de mare însem
nătate în educarea și formarea 
viitorilor membri de partid.

In cercurile de studiere a Sta
tutului P.M.R. cursanții vin în con
tact cu principiile de organizare a 
partidului, cu scopul și telurile 
sale, cu activitatea desfășurată de 
partid în toate domeniile vieții 
sociale. Pregătirea candidaților, a 
noilor membri de partid spre a 
lupta cu succes pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor partidului, 
creșterea răspunderii lor față de 
sarcinile de partid, de. producție, 
constituie țelul pe care trebuie 
să-l urmftreSscă aceste cercuri.

lată, de exemplu, la І.Г.8. „Vis- 
coza" Lupeni, la cercul condus de 
tov. Iancu Aurelia, datorita preo
cupării pentru educarea și forma
rea lor ca oameni înaintați, din 
cei 26 de cursanți 17 sînt eviden
tial! în întrecerea socialistă. To
varășii Constantines» u Ilie, Poenar 
Otilie. Mircea Maria, pe, lingă că 
sînt evidentiați în producție, se 
remarcă printr-o muncă stăruitoa
re pentru ridicarea nivelului lor 
politic și ideologic. De asemenea, 
cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. din cadrul sectorului II al

Atenție sporita perfecționării continue a meîotietor 
in munca cu cercurile și cursurile de partid

O problemă dezbătută pe larg 
în cadrul consfătuirilor cu propa
gandiștii a fost perfecționarea con
tinuă a metodelor de muncă în 
scopul ridicării calității învăță- 
mîntului, a sporirii eficacității sale.

Propagandiști ca tov. Hozu Au
rel de la E. M. Vulcan, Haray Ca
rol de la E. M. Uricani, Lupașcu 
Radu de la E. M. Lonea și alții au 
vorbit despre • etodele ce le folo
sesc pentru a face ca discuțiile să 
fie cît mai vii, în cercurile pe care 
le conduc. Majoritatea propagan
diștilor fac expuneri atrăgătoare, 
documentate, care stîrnesc intere
sul cursanților, conduc cu pricepe
re seminariile reușind să antrene
ze la discuții majoritatea cursan
telor din cercurile pe care le con
duc.

La unele lecții propagandiștii au 
folosit grafice, scheme pentru a 
înfățișa cursanților în mod mai 
sugestiv diferite aspecte ale pro
blemelor tratate în cadrul teme
lor cuprinse în programul de în- 
vățămînt.

In ultimul timp, în tot mai multe 
cercuri de învătămînt a luat ex
tindere metoda de a se prezenta 
referate întocmite de către colec
tive formate din cursanți. Metode 
referatelor stimulează interesul
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minei Aninoasa, condus de tov. 
Nițu Dumitru tratează problemele 
in strînsă legătură cu sarcinile de 
producție, combătîndu-se anumite 
manifestări negative ca: indisci
plina în muncă, atitudinile nejuste 
față de avutul obștesc etc. Ca re
zultat al muncii politice acest sec
tor continuă realizările din 1963, 
dînd în cursul lunii ianuarie, a. c. 
350 tone de cărbune peste plan. 
Din rîndul cursanților acestui cerc 
s-au evidențiat prin muncă rodnică 
tov. Sutacu Petru, Morus Dionisie, 
Molnar Balas, Kovacs Alexandru. 
De asemenea, cercurile conduse 
de tov. Gavrilescu Gheorghe de 
la mina Lonea, Simion Nicolae de 
la mina Petrila, Kristalv Ludovic 
de la U.R.U.M. Petroșani. Neagu 
Ioan de la mina I.upeni și altele 
obțin rezultate bube în creșterea 
și formarea candidaților.

Mai există însă propagandiști 
cure nu privesc cu simț de răspun
dere sarcina de a pune un accent 
deosebit pe educarea candidați- 
Іог" Cîim poate motiva tov. Kovacs 
Andrei, propagandist și secretarul 
organizației de bază de la coope
rativa „Jiul” Petroșani, faptul că 
nici pînă în prezent nu a deschis 
cercul de statut ? La alte cercuri, 
pe lîngă faptul că sînt rămase în 
urmă, prezenta lasă de dorit.

De felul cum cursanții din aces
te cercuri își însușesc lecțiile, 
cum ei aplică în practică cele în
vățate, comportarea pe care o au 
în producție și societate, se apre
ciază activitatea lor, munca pro
pagandiștilor care conduc această 
formă a învățămîntului de partid.

cursanților pentru studiu și este 
necesar ca ea să fie aplicată mai 
ales în cercurile de tip superior. 
In cercurile de studiere a econo
miei politice anul II de la școala 
medie din Petroșani, de filozofie 
de la Școala medie din Lupeni, în 
multe cercuri de economie con
cretă această metodă a dat rezul
tate bune.

Preocupați de îmbunătățirea me
todelor lor de muncă, tot mai multi 
propagandiști fac expuneri libere 
în fața cursanților, pe baza unor 
planuri care cuprind ideile prin
cipale ale temei și anumite date șl 
aspecte concrete din sectoarele 
de activitate cu care își argumen
tează expunerile. De asemenea, 
planurile de seminar sînt întoc
mite cu mai multă grijă.

Cu toate rezultatele bune obți
nute în îmbunătățirea metodolo
giei în domeniul învățămîntului, 
trebuie însă arătat că mai există 
încă unii propagandiști eare nu 
depun eforturi susținute pentru 
perfecționarea metodelor de mun
că. Se mai întîlnesc cazuri cind 
lecțiile se citesc de către propa
gandiști. Uneori anumiți propagan
diști nu-și Întocmesc planurile de 
expuneri, de seminar se prezintă 
în fața cutsanțîlo- otitele su-

Activitatea cercurilor — strîns
Una din cerințele principale care 

se pun în fața învățămîntului de 
partid este legarea sa de viață, 
de sarcinile practice <j)e desăvîr- 
șirii construcției socialiste.

Cu prilejul consfătuirilor orga
nizate de cabinetul de partid cu 
propagandiștii s-a desprins preocu
parea crescîndă pentru legai ea cît 
mai strînsă a învățămîntului de 
viață.

In cuvîntul lor propagandiști ca 
tov. Mischie Gheorghe de la E. M- 
Uricani, Deak Gheorghe de Ir E.M. 
Vulcan, Olteana Dumitru de la 
E. M. Lonea, Tudor Mihai de la 
preparația Petrila și alții au ară
tat metodele folosite de ei în le
garea tezelor teoretice de activi
tatea practică și rezultatele obți
nute.

In lecțiile cu privire la căile de 
cratere a productivității muncii, de 
reducere a prețului de cost ținute 
la cursurile serale de partid anul 
II, expunerile făcute, seminariile 
au fost axate pe sarcinile concrete 
ce stau în fata comuniștilor, sar
cini care decurg din planul de pro
ducție al întreprinderii - respective. 
Cu mult interes și la un nivel

Pregătirea personală — garanția asigurării 
calității învățămîntului

Pregătirea personală a propagan
distului este una din condițiile 
de bază pentru desfășurarea pro
pagandei de partid la nivelul ce
rințelor. Lui îi revine sarcina de 
a-i ajuta pe membrii și candidații 
de partid in cunoașterea învățăturii 
marxjst-leniniste. a politicii parti 
dului nostru, a sarcinilor desăvîr- 
șirii construcției socialismului.

Pentru a-și îndeplini această, sar 
cină, propagandiștii trebuie să. a- 
corde o atenție deosebită propriei 
lor pregătiri. Ei trebuie să- pregă
tească fiecare lecție ctl minuțiozi
tate pentru a găsi mijloacele po
trivite de a-i face pe cursanți să 
înțeleagă cît mai bine ideile de 
bază pe terna expusă

Pregătirea propagandiștilor pen
tru fiecare ședință de învătămînt 
trebuie să înceapă imediat ce ca
binetul de partid a dat temele și 
.să continue pînă la discutarea lor 
în cerc. In acest sens, pe lîngă 
manualul respectiv, propagandistul 
trebuie să studieze bibliografia in
dicată și materiale ajutătoare, să 
se documenteze cu problemele le
gate de lecția respectivă din în
treprinderea respectivă. Pe baza 
acestui studiu, propagandiștii au 

mare luate cu prilejul seminariilor 
de pregătire de la cabinetul de 
partid.

Nu peste tot se dă toată aten
ția desfășurării seminariilor la ni
velul cerințelor. Sînt cazuri cînd 
convorbirile se rezumă la între
bări șl răspunsuri date scolastic de 
către cîțiva cursanți. Asemenea se- 
minarii nu ajută la însușirea ma
terialului, nu-și ating scopul.

Consfătuirile au scos în eviden
tă necesitatea intensificării activi
tății în direcția îmbunătățirii me
todelor de muncă ale propagandiș- 
tilon Un rol însemnat in această 
direcție îi au schimburile de ex
periență intre propagandiști. ,

In fiecare localitate există pro
pagandiști bine pregătiți, a căror 
experiență să fie generalizată. Este 
necesar ca organizațiile de partid 
să se ocupe mai mult de această 
problemă. Așa de exemplu, la ex
ploatarea minieră Petrila, în sec
toarele II și III funcționează cercuri > 
de economie concretă. Cercul din 
sectorul III are o activitate bună, 
în cadrul lui se folosește metoda 
referatelor, se fac propuneri pre
țioase în cadrul seminariilor. Cer
cul din sectorul II are o activitate 
slabă, nu se fac referate, iar se- 
minariile sînt înlocuite cu între- 

corespunzător au fost dezbătute a- 
ceste probleme în seminariile con
duse de tov. Craipic Nicolae de la 
E.M. Lupeni, Puncs Iosif de la 
E.M. Aninoasa, Hornung Ioan de 
la E, M. Petrila și în multe alte 
cercuri.

Tratarea problemelor ' în ' strînsă 
legătură cu sarcinile practice dă 
un caracter viu învățămîntului, 
sporește eficacitatea. Acest lucru 
este dovedit de rezultatele obținute 
de cursanți în producție, în acti
vitatea obștească.

Legarea de sarcinile practice nu 
trebuie făcută numai la temele 
care se referă la producție. In 
toate cercurile și cursurile învăță
mintului de partid accentul princi
pal să fie pus pe însușirea sarci
nilor practice pentru a căror în
făptuire trebuie să lupte cursan ■ 
tii.

Mai sînt însă cazuri cind se 
scapă din vedere această cerință 
și se imprimă învățămîntului un 
caracter general. In unele cercuri 
convorbirile se mărginesc la cele 
expuse în manuale și nu se dă im
portanță actualizării. Unii propa
gandiști nu se străduiesc nici mă- 

posibilitatea de a-și fixa definitiv, 
cu ocazia seminariilor ce se orga 
nizează la cabinet, problemele prin
cipale ce le vor dezbate în cerc, 
ordinea lor și felul ciim vor ii 
abordate.

Fiecare propagandist trebuie să 
dnă seama că din partea lui se 
cere mult mai mult ca din partea 
cursanților și Ca atare, ei trebuie 
să posede o pregătire multilate 
rală. Pentru a veni în ajutorul lor 

cabinet sînt organizate expuneri 
urivind politica partidului, realiză 
iile obținute în tara noastră, con- 
ultații, vizite in întreprinderi ы 

schimburi de experiență.
Conștienți fiind de sarcinile ce 
stau în t.riă majoritatea propa

gandiștilor acordă o deosebită, a- 
tentie pregătirii lor personale, par- 
licipînd. cu regularitate la pregă 
tirile ce se organizează cabine1. 
Printre aceștia putem, arăta pe 
iov. Grecii Simion de fa mina Pe- 
irila, Oliver Carol de la S.T.R.A. 
Vulcan, Adam Petru de la mina 
Vulcan, Burlacii Constantin de la 
mina Lonea și alții, a căror bună 
pregătire a avut influentă pozitivă 
asupra desfășurării discuțiilor iu 
cercuri, 

bari și unele discuții neaprofunda
te. Comitetul de partid de la E. M. 
Petrila putea să organizeze un 
schimb de experiență între propa
gandiștii acestor cercuri de eco
nomie concretă în scopul genera
lizării metodelor bune folosite, lu
cru care poate fi făcut și în pe
rioada care urmează.

La E. M. Lupeni există, de ase
menea, multe cercuri și cursuri cu 
o activitate bună conduse de pro
pagandiști cu experiență ca tov. 
litiu Mihai, Popescu Ioan, Vulcu 
Angel și alții, insă experiența a- 
cestora nu este cunoscută de toți 
propagandiștii, ceea ce face ca 
unii din ei să desfășoare o muncă 
de slabă calitate, lucru ce influ
ențează negativ asupra eficacită
ții învățămîntului de partid. Iată 
de ce organizațiile de partid tre
buie să pună un accent mult mai 
mare pe generalizarea experienței 
pozitive în munca propagandiști
lor.

In scopul perfecționării conti
nue a metodelor de muncă ale pro
pagandiștilor se cere un control 
mai sistematic asupra activității 
desfășurate de ei în conducerea 
cercurilor și cursurilor, întocmirii 
cu simt de răspundere a materia
lelor și conducerii seminariilor, în 
așa fel îneît convorbirile »ă fie a- 
tractive, cu conținut bogat și efi
cacitate practică.

legată de viată
car să înlocuiască exemplele din 
manuale cu exemple concrete din 
întreprinderea sau instituția res
pectivă. O slabă legătură cu sar
cinile practice se face și în unele 
cercuri ale învățămîntului ideolo
gic al cadrelor didactice, unde 
cursanții învață, »pe de rost texte 
întregi însă se descurcă greu cînd 
e vorba de a interpreta diferitele 
probleme ale politicii interne și 
externe ale partidului și statului 
nostru.

Pentru a se asigura o strînsă 
legătură a tezelor teoretice cu 
viața este necesar ca propagan
diștii să fie informați cu regulari
tate asupra sarcinilor concrete ce 
stau în fata organizațiilor de 
partid. De aceea este necesar ca 
periodic în fața propagandiștilor 
să se facă expuneri prin care pro
pagandiștii să fie puși la curent 
cu sarcinile cele mai Importante 
și de actualitate și să se urmă
rească mal îndeaproape modul în 
care cursanțîi aplică în viată în
vățămintele desprinse din studiul 
făcut în cadrul cercurilor. Acest 
lucru îl pot și trebuie să-1 facă 
organizațiile de partid.

Din păcate mai sînt însă propa 
gandiști care neglijează propria lor 
pregătire. Rezultat al unei aseme
nea atitudini este că In unele 
cercuri învățămîntul se desfășoară 
la un nivel scăzut și nu-și atinge 
scopul. Printre acești propagandiști 
se numără tov. Gogai. Pantilie de 
la mina Lupeni, Pîrvu Dumitru de 
la Vulcan, Dunritraș Nicolae de la 
mina Vulcan, Ceaușescu Titus de 
Ia I.I.S. Jiul Petroșani Brînzan E- 
lena de la construcții Vulcan și 
jitii care nu se pregătesc perso
nal și nici nu participă la pregă
tirile organizate de cabinetul de 
partid. Acest lucru trebuie Să cons
tituie pentru organizațiile de bazaV; 
un punct de anally si să fie lua
te măsurile corespunzătoare. .

Ridicarea calității învățămîntului 
de partid la nivelul sarcinilor ac
tuale, asigurarea conținutului de 
■dei și a purității «ale cer propa
gandiștilor o muncă susținută și 
în primul rind o bună pregătire 
personală

-------

№ CE Sin HIKE m Hill 
ІІИЕІЕ ГЕІСІІІІ ?

Cercurile și cursurile învățămîn- 
tului de partid își desfășoară acti
vitatea pe baza unui program. Res
pectarea acestui program are o 
mare însemnătate, prin aceasta a- 
sigurîndu-se o muncă judicios pla
nificată. In caz contrar se îngreu
nează mult munca, învățămîntul 
suferă din punct de vedere al ca
lității.

Au trecut aproape 4 luni de la 
deschiderea anului de învătămînt 
și se constată că în unele jocuri 
sînt cercuri rămase în urmă fată 
de program. Printre acestea se nu
mără : cercurile de studiere a Sta
tutului P.M-R- de la mina Lupeni 
condus de tov, Husar Arcadie si ' 
de lp șantierul de construcții din 
Vulcan, cercul politic pentru mi
neri de la Dîlja, cursul seral anul 
I de la P.T.T.R. Petrila, cursul se
ral anul 1 de la I.R.E.H. Petroșani 
și altele

Organizațiile de partid trebuie 
să analizeze situația cercurilor șf. 
cursurilor rămase în urmă, și să 
ia măsuri câ ele să șe încadreze 
în program.

Pagină realizată cu con
cursul Cabinetului de partid 

Petroșani.



STEAGUL ROȘU

Brigada conduși de 
comunistul Ghioancă. 
Sabin lucrează într-un 
abataj frontal, în sec
torul III ai minei Lu- 
peni. Anul trecut a- 
ceastă harnică briga
dă a extras peste sar
cinile de plan mai 
bine de 12 000 tone 
cărbune cocsificabil.

Iată-I pe șeful bri
găzii stînd de vorbă 
cu o parte din tovară
șii săi de muncă des
pre sarcinile care le 
stau în fată în acest'

de doborît

mecaniză- 
are efecte

forestiere încă 4 funi- 
tractoare, 60 fierăstraie 
două camioane autoîn- 
care vor permite creș-

privind producția 
crescut mult față 
prevăzînd la faza 

cu fierăstraie

Vaști de la preparația«mă îMială li

Petroșani a

O

Inlr-o singură zi

Lonea se

Vaier,întreprinderii.

14

sînt duse
adopiate

comuniș- 
dezbaterii 
fost îbde- 
Mobilizat 
colectivul

tar procen- 
lemnului dc

ing. IOSIF IIIEȘU 
șef serviciu mecanizări 

I. F. Petroșani

ILOREA TIGOIANU
corespondent

al nrinei 
secretarul organi- 
tov. Tănase Emil 
rapoartele zilnice

și muncitorii și tehnf- 
i din sectorul de trans-

Pentru valorificarea superioară a 
materialului lemnos este necesar 
ca lemnul să fie scos din pădure, 
la depozite, în formă rotundă, ca
targe, care apoi să fie sortat du
pă calitățile ce le are. Acest lucru 
nu era posibil în trecut la exploa
tările forestiere, pentru că prin 
metodele utilizate — plutit sălba
tic și liber pe canal, scocuri us
cate, corhănit prin prăvălite — se 
ajungea la un procent ridicat de 
degradare a lemnului care în ul
timă instanță era bun doar ca lemn 
de foc.

Astăzi însă, prin mecanizarea 
lucrărilor forestiere și, îndeosebi 
prin folosirea instalațiilor cu ca
blu, lemnul se poate scoate în bu
ne, condițiuni din parchete, funi- 
cularele transportîndu-1 fără pier
deri. Datorită acestui fapt lemnul 
poate fi bine sortat în depozitele 
intermediare și finale, 
tul de valorificare a 
lucru crește continuu.

In ultimii ani. I. F.
primit un număr însemnat de uti
laje și mecanisme pentru mecani
zarea operațiunilor de scoatere și 
transportare, a lemnului și secțio
narea lui. Printre acestea se nu
mără 21 funiculare de diferite ti
puri, 11 tractoare rutiere, 5 auto
camioane cu instalații de autoîn-

Angâjamentele 
prind viață

Răspunsul guvernului К. P. domina 
la masajul adresat de N. S. Hrușciov 

șefilor de state și guverne
(Urmare din pag. I-a)

chezășia îndeplinirii 
sarcinilor de producție

(Urmare din pag. I-a)

ve- 
tu-

Bălănescu 
Marinciuc Vasile, Nicu- 
se achită cu cinste de 

profesionale, conduc cu 
și organizează temeinic

în viață hotărîrile luate. De multe 
ori la ședințele de birou este in
vitat tov. Miclăușoiu loan șeful sec
torului spre a face informări scrise 
sau verbale de felul cum 
la îndeplinire hotărîrile 
de organizația de bază.

In sectorul I 
obișnuiește ca 
zației de bază, 
șă participe la
ce se țin de către conducerea sec
torului cu maiștrii mineri și arti
ficierii. La una din aceste ședințe 
s-a ajuns la concluzia că membrii 
și candidafii de partid să fie pro
porțional repartizați în cele 
brigăzi de mineri.

Cînd organizația de partid a 
nit cu propunerea ca în fruntea
turor brigăzilor să fie membri și 
candidați de partid, ftneri cu dra
goste de muncă, conducerea sec
torului a a-vut rezerve față de 
unii tineri. Mai tîrziu însă condu
cerea sectorului și-a dat seama că 
tinerii șefi de brigăzi, printre care 
tov. Policiuc Dionisie. 
MănSilă, 
lită Ioan 
sarcinile 
pricepere
activitatea în abataje

. . La propunerea organizației de
partid, conducerea sectorului acor
dă o mare atenție calificării și ri
dicării calificării profesionale a 
tinerilor. Nu de mult, tinerii Popa 
Aurel, lanchi Sanruilă, Berindei 
Oliviu, Berindei Cornel au fost ca
lificați în diferite meserii. Organi
zația de partid din sector este 
hotărîtă ca și pe viitor să spriji
ne activ conducerea sectorului 
pentru ca și în acest an minerii 
de artei să se situeze la loc de 
frunte în întrecerea socialistă cu 
ctlelalte, sectoare ale exploatării.

I

cărcarea buștenilor de pe vatră, 
50 fierăstraie mecanice „Drujba". 
iar anul acesta vor fi trimise în 
parchetele 
culare, 5 
mecanice.
ărcătoare

lerea indicelui de mecanizare la 
90 la sută la operațiile 
șj secționat în pădure.

Introducerea largă a 
rii Ia lucrările forestiere
favorabile asupra ușurării efortu
rilor fizice, asupra sporirii produc
ției și îmbunătățirea calității ma
terialului lemnos.

Introducerea largă a mecaniză
rii în exploatările forestiere ne
cesită însă și cadre bine calificate 
de mecanici, Acest, lucru a înce
put să fie tot mai mult în atenția 
conducerii 1, F, Astfel, pînă acum 
au fost calificați prin scoaterea 
din producție pe timp de 2—4 luni, 
un număr de 12 mecanici de funi
cular, 6 tractoriști, 4 încărcători 

doi fochișri 
un rezultat 
inginerilor 

cadrul I. F.

6 tractoriști, 
un mecanic și 

locomotivă, iar ca 
activității comisiei 
tehnicienilor din 

înființat la cabana Voevodu 
curs de calificare pentru me

canici de fierăstraie Druțba" 
re a fost absolvit deja de 28 
tineri muncitori forestieri. Ca 
mare, în momentul de față o 
nă parte din noii absolvenți și-au 
luat utilajele în primire, iar alții 
sînt în perioada practicii. In cu
rînd toate utilajele vor fi mînuite 
exclusiv de cadre calificate.

Cu toate că pentru anul curent 
cifrele de plan 
mecanizată au 
de anul trecut, 
doborît-secționat 
mecanice o creștere de 95 la sută, 
iar la scos-apropiat o creștere de 
35 la sută, colectivul I. F. Petro
șani este hotărît să lupte cu toate 
forțele pentru realizarea lor, con
tribuind la ridicarea productivi 
lății muncii, la valorificarea supe
rioară și complexă a masei lem
noase și pe această bază la îm
bunătățirea indicatorilor economici 
ai

I.M.B., 
de 
al
Șt 
s-a 
un

Incă din primele zile ale a- 
cestui an, la preparația Lu- 
peni angajamentele 
iilor luate cu ocazia 
cifrelor de plan, au 
plinite și depășite, 
de comuniști, întreg 
de muncă al preparației din 
Lupeni și-a îndreptat efortu
rile spre același scop — rea
lizarea ritmică a planului de 
producție la toți indicii. Du
pă primele două decade ale 
acestei luni, rezultatele obți
nute sînt edificatoare. Recu
perarea globală a cărbunelui 
special pentru cocs a fost de
pășită cu 4 la sută, în loc de 
1,8 la sută cît prevedea anga
jamentul lunar.

La obținerea acestui succes 
un aport însemnat a fost adus 
de colectivele de muncă con
duse de comuniștii Avrames- 
cu Liviu, Enclu Gheorghe, 
Gyorgy Ștefan, Mazăre Vasi
le, Moldovan Nistor, Gașpar 
Emerlc. S-au evidențiat, de a- 
semenea, tovarășii Dascălu 
Ștefan, Drotzingher Andrei, 
Kovacs Iosif, Pop Vasile. pre
cum I 
Cienii 
port.

La prepar iția Lupeni a fost 
organizată recent o „zi a 
cărții". Cu această ocazie di
fuzoarele voluntare Mirt Eca- 
terina și Stoicănescu Viorica 
de la cele două standuri au 
vîndut cărți în valoare de 
2 608 lei. Cele mai multe cărți 
cumpărate de oamenii muncii 
de la preparație sînt de lite
ratură politică, tehnică și be
letristică. Multi din cumpără
tori sînt tineri. Dintre aceștia 
amintim pe tov. Moldovan 
Ștefan. Marian Vasile, Resiga 
Gheorghe II, Bistrian 
Popovici Bujor, Trușcă Marin 
și Anta] luliu.

lumii îndăunătoare aproblemelor internaționale 
suspensie.
aprecierea. guvernului ro

ti Vei 
încă

creării zonelor denucleari- 
recunoaște-

a 
în

După 
mîn, este necesar să se continue
și să se intensifice eforturile pen
tru încetarea oricăror experiențe 
cu arma nucleară, inclusiv cele 
subterane, pentru iiediseminarea 
armelor nucleare, pentru interzi
cerea- producției acestor arme, a 
mijloacelor de transportare a lor și 
lichidarea stocurilor de arme nu
cleare existente ; pentru reducerea 

apoi desființarea completă a 
și arma-

unor mă- 
pențru a

și 
tuturor forțelor militare 
mentelor.

Noi susținem adoptarea 
suri concrete și eficace
se înlătura pericolul atacului prin 
surprindere. Sprijinim încheierea 
unei înțelegeri pentru retragerea 
trupelor străine de pe teritoriile 
altor țari, pentru că și prin aceas
tă măsură s-ar contribui la nor
malizarea vieții internaționale.

Republica Populară Romînă s-a 
pronunțat și se pronunță în con
tinuare în favoarea încheierii unui 
pact de neagresiune între Organi
zația Tratatului de la Varșovia și 
Pactul Atlanticului de nord, vă-

zînd în aceașta o acțiune traazi- 
torie îndreptată spre lichidarea di
viziunii 
blocuri militare.

Ideia
zate a cîștigat o largă 
re internațională. Pronunțlndu-se 
pentru înfăptuirea unor asemenea 
zone în Europa centrală și de 
nord, în Mediterana, precum și Йі 
alte continente, guvernul romin 
depune eforturi constante pentru 
transformarea Balcanilor Intr-o zo
nă a păcii și colaborării, fără arme 
nucleare și fără mijloace de trans
portare a lor la țintă.

In
me, 
suri 
dere 
vine 
de la
le așteaptă o contribuție sporită 
și rezultate pozitive.

Guvernul Republicii Populare Ro
mîne se declară de acord cu pro
punerea dv. privitor la încheierea 
unei Convenții prin care toate sta
tele să-și asume obligația; de a 
renunța la forță în rezolvarea li
tigiilor teritoriale și a problemelor 
de frontieră și este gata să-și dea 
contribuția la realizarea acestui 
acord.

soluționarea acestor proble- 
ca și în adoptarea altor mă- 

destin- 
îi re- 

18 state 
popoare-

de dezarmare și 
un rol deosebit 

Comitetului celor 
Geneva, de la care

Cu stimă,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

București, 29 ianuarie 1964.

Minerul Popa Nicolae conduce un schimb din brigada Iui Petric 
Simion de la sectorul V al minei Lonea. Brigada a extras in 
lună aproape 200 tone cărbune pe ste plan. La acest succes a 
buit în mare parte și schimbul co ndus de Popa Nicolae.

Popa Nicolae îm preună cu schimbul peIN CLIȘEU : 
conduce.

Nou program
Tinerii Borotea

șef de brigadă, Lendel Oscar, mun
citor, Margine Marin, lăcătuș, 
Stupu Iordache, electrician, Lungu 
Brighita, sudoriță, Goanță Geor- 
geta, electricians, Gall Janette,

luliu, electrician

ÎN TIMPUL LIBER AL TINERILOR
Munca patriotică una din mul

tiplele forme de educare în spi
ritul patriotismului socialii! al. ti
neretului constituie o preocupare 
de seamă a comitetului orășenesc 
L'.T.M. Petrila, La indicația co
mitetului orășenesc de partid, co
mitetul orășenesc U.T.M., împreu
nă cu sfatul popular și sectorul 
I.C.O. din Petrila au stabilit ua 
plan de acțiune cu obiective pre
cise de muncă pentru organizațiile 
U.T.M. din întreprinderile și insti
tuțiile orașului. Pe baza acestui 
plan se asigură o mobilizare a 
tinerilor la diverse activități pa
triotice.

Mobilizați 
bază, tinerii 
șl Lonea au
la amenajarea și punerea la punct 
a diferitelor baze sportive, au e- 
fectuat sute de ore de muncă pa 
trîotică la recuperarea din sub
teran a armăturilor metalice dm 
galerii le exploatării.' De asemenea,

tinerii de Ia sectorul I.L.L. Petrila 
au participat la retragerea și ali- 

au impiăștist 
si zgura pe o 
trotuarelor d:n 
In ultima pe-

nierea gardurilor, 
și așternut pietriș 
mare ■ porțiune a 
strada Republicii,
rioadă, sute de tineri din între- 
pnnderile și instituțiile srașuiui 
Petrila. au participat la diferite ac
țiuni de colectare a fierului vechi, 
au prestat numeroase ore de 
muncă patriotica > amenajarea șt 
darea in folosință a -aiv mului 
întovărășirii din Jiet. Tot cu spri-

o
ce

■*

O

pentru concurs

această 
contri-

care îl

de organizațiile de 
de la minele Petrila 
muncit ci> entuziasm

și

economii, 
desiășu- 
tineri li 
„Fruntaș 

fi

muncitoare, sînt bine cunoscut! de 
către muncitorii de la I.C.M.M. Pe
troșani. Sînt muncitori buni și ar
tiști amatori pasionați. Nu odată 
au apărut ei în fața muncitorilor 
de aici prezentînd frumoase pro
grame artistice, apreciate.

In aceste zile, tinerii artiști a- 
matori de la I.C.M.M., sub con- 

•ducerea instructorului artistic O- 
prea Emil, pregătesc un nou pro
gram al brigăzii artistice de agi
tație. Programul va fi prezentat 
în curînd, în cadrul celui de-al 
VlI-lea concurs al formațiilor ar
tistice.

jinul tinerilor s-a repaiat pe 
porțiune de peste 1 km. drumul 
duce spre Lunca Florii.

Fapte din munca entuziastă
plină de avînt a tinerilor petrileni 
se pot da și din alte domenii de 
activitate. Ei au participat și la 
alte acțiuni patriotice, au sprijini 
efectiv deputății, comitetele de ce
tățeni în acțiunea de bună gospo
dărire și înfrumusețare a orașului. 
In anul trecut, de pildă, tinerii din

oraș au obținut prin muncă volun
tară tirca 800 006 lei 
Drept răsplată a muncii 
rată, unui număr de 215 
s-a înmînat insigna de
in munca patriotică". Merită a 
scoși în'evidență cîțiva din acești 
tineri ‘entuziaști, nelipsiți la ac
țiunile organizate, care prin exem
plul lor au mobilizat masa mare a 
tineretului la muncă patriotică. 
Ursache loan, Costea Vasile, Cre- 
țu Petru, Copîndeanu Mihai, Mol
dovan luliu, Boglea Gh., Karacsony 
Iosif, Zoltan Vaier, Ignat Nicolae, 
Doboș Emilian sînt numai cîțiva 
dintre aceștia. Ei nu numai că au 
fost primii care au mers la acțiu
nile patriotice, dar au dovedit și 
un dezvoltat .simț de răspundere, 
de organizare și inițiativă la locu
rile de muncă unde se desfășurau 
acțiunile respective.

EUGEN ȘTRIKBERGER 
activist U.T.M.

©

ÎN LIBRĂRII
AL GHEORGHE —- Hidrogeolo- 

gie minieră. Ed.' tehnică, 360 pag., 
29 lei.

V. P. LIHACIOV și alt: colabo
ratori — Metode de calcul al sta
bilității și rezistentei construc
țiilor hidrotehnice. Ed. tehnică, 372 
pag., 27 lei.

ȘTEFAN ZAREA — Matemetwa 
pentru muncitori. Ed. tehnică 252 
pag., 6 lei.

S. SCHACHTER, V. CRACJU- 
NOțtl șl A. CHIRiAC — SUtema 
.de reglare nuioiuiă unirireu- Eri 
tehnică, 24S , H Ы



Lupta muncitorilor din St. Nazaire 
împotriva concedierilor

Pe marginea problemei cipriote

finanțe și afaceri 
Franței, Giscard 

la invitația lui Ni- 
ministrul comerțu- 

U.R.S.S., a făcut o

PARIS 29 (Agerpres).
In portul St. Nazaire din sudul 

Franței continuă lupta muncitori
lor împotriva concedierilor și pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și salarizare. Marți, au de
clarat grevă
la întreprinderile 
pă grevă a avut 
ting de protest 
rii administrației
na și de a concedia pe toți mun
citorii. La miting au participat pes
te 6 000 de muncitori.

La începutul acestei săptămîni 
au avut loc greve și în alte orașe 
ale Franței.

In mpl tlezMltării іопшіііві 
dimie U.R.S.S. |I FriHa 

MOSCOVA 29 (Agerpres).
Ministrul de 

economice al 
d'Estaing, care, 
kolai Patolicev, 
lui exterior al
vizită în Uniunea Sovietică, a ple
cat miercuri pe calea aerului spre 
Paris. In timpul vizitei sale în 
Uniunea Sovietică, Giscard d'Es- 
tajng a dus tratative cu oficiali
tățile sovietice privitoare la dez
voltarea schimbului comercial în
tre U.R.S.S. și Franța. El a avut de 
asemenea, și o convorbire cu N. 
S. Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

15 000 muncitori de 
metalurgice. Du- 
loc un mare mi- 
împotriva hotărî- 
de a închide uzi-

ѳ=—
Evenimentele

din provincia Kwilu

Declarafia
YORK 29 (Agerpres). 
cum s-a mai anunțat, se- 
general al O.N.U.. U Thant

Salariații de Ia întreprinderea 
de tranvaie din Toulon au decla
rat' grevă pentru a patra oară de 
la începutul anului. La Angouleme, 
principalul oraș din departamentul 
Charente muncitorii întreprinderi
lor din industria hîrtiei au de
clarat la 28 
scurtă durată, 
de muncitori 
orașul Nevers,
tiv al departamentului Nievre, au 
participat marți la o grevă de 24 
de ore. Greviștii cer satisfacerea 
revendicărilor cu privire la majo
rarea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

©--------------

ianuarie greve de 
iar cei peste 3 000 
de la oțelăriile din 
centrul administra-

lui U Thant

Ședința extraordinară 
a cabinetului britanic

29 (Agerpres).
avut' loc la Londra o

La

pe mi- 
al Tur- 
a avut 

sfîrșitul 
minis-

LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres).
Ministerul Apărării al Congou- 

lui a dat publicității primul său 
comunicat cu privire la operațiu
nile trupelor congoleze împotrivă 
partizanilor din provincia Kwilu. 
In comunicat' se arată - că în aceas
tă provincie au fost trimise întă
riri. Avioane ale forțelor aeriene 
au putut ateriza pe aerodromul 
din Idiofa (localitate aflată, cu ex
cepția cîtorva puncte, sub contro
lul partizanilor) unde de mai multe 
zile se află 
mentele de 
jandarmeriei.

După cum
tizanilor din provincia Kwilu au 
luat o deosebită amploare în ulti
mele zile. Detașamentele de parti
zani al căror efectiv este apreciat 
la cîteva mii de oameni, contro
lează o întinsă parte a provinciei.

general în țări africa- 
anul trecut el inten- 

participe la conferința 
state și guverne ale 

Africa, 
această 
nesatis- 
Progra-

mai
să 
de 
independente din

a putut efectua

La o conferință de presă care 
â avut loc înainte de a părăsi 
New Yorkul, U Thant a declarat 
că scopul călătoriei sale este de 
a discuta cu conducătorii țărilor 
africane problemele internaționa
le și problemele care stau în fața 
Africii și de a examina modul 
care O.N.U. ar putea contribui 
soluționarea acestor probleme.

Puțin înainte de plecarea lui
Thant din New York la Organi
zația Națiunilor Unite s-a anun
țat că la cererea primului minis
tru al Congoului Cyrille Adoula, 
secretarul general va vizita și 
poldville. Agențiile de persă 
această vizită în legătură cu 
burările din provincia Kwilu.

o----------
In le ga tină cu vizita lui R. Kennedy 

Londra

în 
la

и

I

încercuită de detașa- 
partizani o unitate a

se știe, acțiunile par

NEW 
După 

cretarul 
a plecat la 28 ianuarie înfr-o că
lătorie prin Africa, care va dură 
pînă la 20 februarie.

Aceasta este prima călătorie a 
secretarului 
ne. In 
ționase 
șefilor 
țărilor 
dar nu
călătorie din cauza stării 
făcătoare a sănătății sale, 
nful actualei sale vizite cuprinde 
și tratative în capitala Etiopiei. 
Addis Abeba, unde se află Comi
sia economică a O N.U. pentru A- 
frica și sediul provizoriu al Orga
nizației unității africane.

Leo-
pun 
tul-

ia
LONDRA 29 (Agerpres).
Lordul Carrington, ministru 

stat la Ministerul de Externe 
tanic, a făcut o declarație în

de 
bri- 
Ca-

ministrul justiției al 
Kennedy, a efec- 

de sud-est. Afirmînd 
englez „apreciază" 

Kennedy în vederea
mera lorzilor cu» privire la vizita

cadrul relațiilor bilaterale din- 
cele două țări continuă să exis- 
unele dezacorduri, mai ales în 
privește dezechilibrarea balanței

personalități politice algeriene. In- 
trucît el a dat în continuare răs
punsuri contradictorii, 1 
rile asasinatului nu au 
încă pe deplin elucidate 
lucru ce s-a stabilit cu 
este că acuzatul din boxi 
sinat pe Khemisti.

împrejură- 
i putut fi 
;. Singurul 

precizie 
asal-a

zia-
co-

ROMA. In legătură cu încheierea 
convorbirilor it alo—vest-germane, 
care s-au încheiat marți la Roma 
France Presse relatează că „ele 
nu s-au soldat cu nici o hotărîre 
concretă".

Observatorii subliniază că în co
municat se consemnează lăptul că 
în 
tre 
te 
ce

, comerciale dintre cele două țări, 
cit și în problema îmbunătățirii 
condițiilor de trai ale muncitorilor 

italieni qflați în R.F. Germană.
In încheierea comunicatului se 

menționează că Erhard l-a invitat 
pe Aldo Moro și pe ministrul afa
cerilor externe, Saragat, să vizi
teze R.F. Germană. Data vizitei va 
fi stabilită ulterior.

MUNCHEN. După cum arată 
rui „Suddeutsche Zeitung", în 
munele Palatinatului superior dom
nește nemulțumirea în legătură cu 

de a 
tir pe 
O altă 
că for-

planurile Bundeswehrului 
crea uri nou poligon de 
lingă cele două existente, 
știre în legătură cu faptul 
lele militare americane vor ame
naja un teren de exerciții în raio
nul Parsberg a creat, de asemenea, 
nemulțumire în rîndul populației 
care a protestat pe lîngă autorită
țile locale împotriva acestui plan.

z/z.

pe care 
S.U.A., Robert 
tuat-o în Asia 
că guvernul 
activitatea lui
unei soluționări a conflictului care 
a luat naștere după constituirea 
Federației Malayeze, el a lăsat 
totodată să se înțeleagă că auto
ritățile britanice mențin anumite 
rezerve asupra rezultatelor misiu
nii ministrului american. „Nici o 
soluție, a spus lordul Carrington, 
nu poate fi trainică dacă nu asi
gură independența și integritatea 
Malaveziei". El a adăugat că gu
vernul britanic „este ferm hotă- 
rîț să-și onoreze obligațiile luate 
de a răspunde cererilor malaveze 
de ajutor în apărarea acestor o- 
biective". Problema malayeză va 
fi examinată din nou la Washing 
ton în cursul 
mul ministru 

externe o 
in S.u.A.

LONDRA 
Marți a 

ședință extraordinară a cabinetu
lui britanic, sub președinția pri
mului ministru Douglas-Home, care 
a analizat posibilitățile de a îm
piedica întreruperea conferinței a- 
supra Ciprului.

După această ședință, ministrul 
de externe britanic, R. A. Butler, 
l-a convocat de urgență 
nistrul afacerilor externe 
ciei, Cemal Erkin, cu care 
o lungă întrevedere,
convorbirii dintre cei doi, 
trul de externe turc a declarat că 
delegația sa nu are „pentru mo
ment" intenția de a părăsi confe 
rința și că va aștepta rezultatul 
consultărilor întreprinse de guver
nul britanic în vederea trimiterii în 
Cipru a unei forțe internaționale 
de poliție cațe ar urma să fie fur
nizate de către unele țări membre 
ale N.A.T.O. Se relatează din sur
se informate că Erkin a acceptat 
propunerea britanică privind trimi 
terea în Cipru a acestor forțe, ce- 
rînd însă două modificări impor
tante care, după cum a declarat 
Butler, vor fi studiate de guvernul 
britanic. Agenția U.P.I. anunță că 
Erkin a refuzat să precizeze cores
pondenților de presă care sînt' cele 
două modificări cerute de el.

Paralel cu întrevederea Erkin— 
Butler, s-a desfășurat și o între
vedere între ministrul afacerilor 
externe al Greciei, X. Palamas, și 
ministrul de stat britanic pentru 
problemele Commonwealthului și 
coloniilor, Duncan Sandys. La dis
cuții, după cum transmite agenția 
France Presse, a participat lordul 
Carrington, ministru de stat 
Ministerul Afacerilor Externe

/

de 
că si- 

serioa-

marți. 
Greciei

cursul zilei de 
regele Paul al 
pe primul ministru Pa-

Angliei. La sfîrșitul întrevederii 
nu a fost dată publicității nici o 
declarație, dar, după cum reiese din 
relatările cercurilor politice, ele 
s-au referit la propunerea britani
că de' a se trimite în Cipru forțe 
de poliție internaționale. Sandys 
a avut, de asemenea, o întreve
dere cu ministrul de externe ci
priot Spyrios Kvprianu.

La sfîrșitul acestei întrevederi 
at’ît ministrul de stat britanic pen
tru problemele ( mmdnwealthului 
și coloniilor cît și ministrul 
externe cipriot au declarat 
tuația „este acum foarte 
să".

.Tot în 
la Atena, 
l-a primit
raskevopoulos. In aceeași zi, aces
ta a discutat din nou cu ambasa
dorul S.U.A. la Atens. Henri La- 
bouisse, aspectele evoluției pro
blemei cipriote.

Un apel la „cea mai extremă 
moderație" a fost adresat guverne
lor Greciei. Turciei și Ciprului de 
către secretarul general O.N.U.. U 
Thant, înainte de plecarea sa în- 
tr-o serie de țări din Africa. El a 
cerut celor trei guverne să de
pună eforturi pentru „întărirea pă
cii în această regiune" și să se 
abțină de la orice acțiuni de natu- 

• ră să agraveze o situație deja 
cordată".

La sfîrșitul întrevederii cu 
Thant, reprezentantul Ciprului 
O.N.U., Rossides, a declarat
prezentanțllor presei că a adus la 
cunoștința acestuia faptul că guver
nul Ciprului nu s-ar opune trimi
terii în insulă a trupelor O.N.U. 
cu condiția ca ele să fie aprobate 
de Consiliul de Securitate.

în-

Ы
la

re-

de
re

vizitei pe care pri- 
britanic și ministrul 
vor face luna viitoa

la 
al

©

Anchetarea cauzelor răscoalei 
uniiafilor militare din Tanganica

(Agerpres’. 
a desemnat 
pentru cer
și cauzelor

DAR-ES-SALAAM 29
Guvernul Tanganicăi 

o comisie de anchetă 
cetarea împrejurărilor
răscoalei din săptă'mîna trecută . 
unităților militare. Comisia va 
examina, de asemenea, unele mo
dificări constituționale care s-ar 
putea dovedi necesare după eveni 
mentele care au avut loc în ul
tima vreme. Din comisie fac par
te înalte personalități din condu 
cerea statului.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
conferințe de presă, ministrul de

externe și al apărării, Oscar Kam- 
bona, a anunțat că lă Dar-Es-Sa- 
laam au sosit primele răspunsuri 
la propunerea de a se convoca o 
conferință a Organizației 
africane pentru discutarea 
din Africa răsăriteană, 
propunere a fost remisă 
africane prin intermediul
tariatul Organizației unității afri
cane. Potrivit Cartei acestei or
ganizații, pentru convocarea confe
rinței trebuie să se pronunțe două 
treimi din numărul membrilor.

unității 
situației 
Această 
statelor 

secre-

Deschiderea festivă a Olimpiadei de iarnă 
de la Innsbruck

!

ALGER. In cadrul procesului in 
tentat asasinului fostului ministru 
de externe al Algeriei. Mohammed 
Khemisti, a avut loc marți intero
gatoriul acuzatului. Răspunzând în
trebărilor președintelui Tribunalu
lui popular, acuzatul a recunoscut 
că a plănuit și asasinarea altor

SAIGON. Guvernul sud-viet- 
namez a anunțat eliberarea din în
chisoare a 2 418 deținuți politici. 
Potrivit datelor oficiale, în închi
sori vor continua să rămînă peste 
26 000 de persoane dintre care 69 
la sută sînt' deținuți politici.

Ѳ

Comunicatul M.A.E. al Tunisiei

INNSBRUCK 29 (Agerpres).
Miercuri, pe un timp frumos cu 

soare și cer albastru, pe stadionul 
de la Bergțisel, de lingă Innsbruck, 
s-a desfășurat festivitatea deschi
derii celei de-a IX-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de iarnă, grandioa
să manifestare sportivă la care 
participă 1 350 de sportivi 
de țări ale lumii.
, La ora 11, ora locală, un 

de trompeți anunță ‘sosirea 
dion a președintelui
Austria, dr. Adolf Scharf. Fanfa
rele tiroleze execută un marș ve
sel care vestește începerea defi
lării delegațiilor participante. Pa
rada este deschisă, potrivit tradi
ției, de echipa Greciei, țara de 
origină a Jocurilor Olimpice. La 
ora 11,31 (ora, locală), președintele 
Austriei pronunță tradiționala fra-

Richard Strauss. In acest

din 36

semnai
pe sta-

Republicii

TUNIS 29 (Agerpres).
La 28 ianuarie și-a încheiat vi

zita în Tunisia delegația Federației 
Malayeze condusă de piimul mi
nistru al Singaporel'ii. Lee Kuan 
Yew. Ministrul de externe tunisian 
a dat publicității un comunicat în 
care se spune că delegația mala- 
yeză a prezentat președintelui Bur-

ghiba poziția guvernului federației 
în legătură cu conflictul din Asia 
de sud-est. In cedri 1 convorbirii, 
președintele Burghrba și-a expri
mat satisfacția în legătură cu în
cetarea incidentelor de la granița 
dintre Malayezia și Indonezia- și 
a apreciat această măsură ca un 
nou pas spre reglementarea defi
nitivă a Conflictului.

ză : „Declar deschisă cea de-a IX-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de iar
nă de la Innsbruck". Deasupra sta
dionului răsună solemn acordurile 
Imnului Olimpic, al compozitorului 
austriac
timp pe cel mâi înalt catarg se 
ridică drapelul olimpic 
străjui aici pînă la 9 1 
Din tribune se aude un 
La intrarea stadionului 
apariția prima purtătoare 
olimpice, schioara austriacă 
Staffner. Ea predă flacăra schio- 

, rului Joși Rieder, fost campion 
mondial de slalom. Privit cu emo
ție de spectatori și de sportivi, 
schiorul austriac urcă încet pe sca
ra cu numeroase trepte care duce 
la locul înalt al trambulinei unde 
se află soclul de piatră terminat

care va 
februarie, 

freamăt.
își face 
a torței 

i Christi

Albe și

drapelelor
Cu fața

fanfarelor însoțite de aclama- 
entuziaste ale publicului echi- 
participante părăsesc incinta 

de

în vîrf cu o cupă uriașă. Ajuns 
aici Josl Rieder aprinde focul o- 
limpic. Flăcările țîșnesc din cupă 
și luminează din înălțimea trambu
linei orașul Olimpiadei 
munții Tirolului.

Pe stadion purtătorii 
formează un semicerc,
spre ei, sportivul Paul Aste din e- 
chipa de bob a Austriei, rostește 
jurămîntul olimpic. Apoi în sune
tele 
țiile 
pele
stadionului. Jocurile Olimpice 
iarnă de la Innsbruck au început. 
In curînd se vor desfășura pasio
nante întreceri de schi, patinaj, 
hochei pe gheață, iar curînd vom 
cunoaște numele primilor cîștigă- 

tori ai medaliilor de aut.
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