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• In Uniunea Sovietică a fost lansat cu succes un sistem cosmic 
alcătuit din două stații știin țifice.

• O nouă lovitură de stat în Vietnamul de sud,
• Scrisoarea adresată de N. T. Fedorenko secretarului general al 

O.N.U.
• O nouă demonstrație antiguv ernamentală Ia Stanleyville.
• Ședința C.C. al Partidului Socialist Italian.

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

Noi angajamente 
in întrecerea socialistă

I. R. T; A. Petroșani
Colectivul autobazei I.R.T.A. Petroșani și-a luat în 

cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării pa
triei, următoarele angajamente în întrecerea socia
listă :
SA DEPĂȘEASCĂ SARCINILE DE PLAN ANUALE CU :

— 398 000 tone kilometri convenționali;
— 284 00 tone kilometri ;
— 18 000 tone mărfuri transportate;
— 35 000 kilometri, călători transportați;

— 50 000 lei economii peste plan.
PfNĂ IA 23 AUGUST vor fi realizați peste plan:
— 200 000 tone kilometri convenționali ;
— 192 000 tone'kilometri ;
— 11 000 tone mărfuri transportate;
— 22 000 kilometri'călători transportați;
— 33 500 Iei economii peste plan.

Cariera Bănită
fce baza experienței acumulate și a rezervelor in

terne descoperite, cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1964, muncitorii și tehnicienii de la ca
riera de calcar din Banița și-au stabilit următoarele 
angajamente în întrecerea socialistă în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a eliberării patriei:

— Să extragă peste planul anual 5000 tone de 
piatră de calcar ;

— Să reducă consumul specific de lemn de mină, 
exploziv, oțel de sfredel cu 1 la sută ;

— Să mărească productivitatea- muncii cu 1 la 
sută ;

— Să realizeze peste plan economii la prețul de 
cost în valoare de 51 000 lei.

PÎNA LA 23 AUGUST VOR FI REALIZATE:
—- 3000 tone de calcar peste plan ;
•— 30 000 lei economii la prețul de cost ;
— Sporirea productivității muncii cu 1 la sută :

Reducerea consumurilor specifice cu 1 la sută.
Pentru realizarea acestor obiective, a fost alcătuit 

un plan de măsuri.

I. C. O. Petroșani
Colectivul de muncitori și tehnicieni al întreprin

derii comunale orășenești, făcînd o temeinică analiză 
a posibilităților de care dispune, s-a angajat să în- 
tîmpine aniversarea eliberării patriei cu însemnate 
succese, stabilindu-și următoarele angajamente în 
întrecerea socialistă :

— Depășirea valorii producției globale cu 0,6 la 
sută ;

— Economii la prețul de cost în valoare de 75 000 
Iei;

— Beneficii peste plan de 100 000 lei.
DIN ACESTE OBIECTIVE PÎNA LA 23 AUGUST 

VOR FI REALIZATE:
— Depășirea valorii producției globale cu 280 000 

lei;
— Economii la prețul de cost de 55 000 lei ;

• — Beneficii peste plan de 80 000 lei.
In vederea înfăptuirii angajamentelor luate s-a în

tocmit un plan de măsuri tehnico-organizaborice. (Continuare în. pag. 3-a)

Printre brigăzile de mineri de la E. M. Vulcan care au sporit substanțial, chiar de la începutul 
acestui an, productivitatea muncii în abataje se numără și cea Condusă de Costache Gheorghe de la 
sectorul II. In 22 zile lucrătoare din luna ianuarie ea a depășit sarcinile de producție cu 8 la sută..

IN CLIȘEU: O parte din m embrii brigăzii.

a Idil-i 
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In ziua de 29 ianua
rie alcAaț avut loc cea: 
de-a 18-a sesiune a Sta
tului popular orășenesc 
Petroșani. La primul punct 
de . pe ordinea de zi a 
sesiunii, tovarășul, ing.j 
Blaj, Traian, președintele 
Comitetului’ executiv - al 
sfatului popular a pre
zentat raportul Comitetu
lui executiv asupra mo
dului de îndeplinire a pla
nului economic și social- 
cultural pe 1963, precum 
și proiectul de plan și 
de buget pe anul 1964. La 
același punct de pe ordi
nea de zi, deputatul Mol
dovan Mircea, președintele 
comisiei permanente plan- 
■finanțe a prezentat un 
raport privind activita
tea economică și finan
ciară pe anul 1963 a sfa
tului popular și a unită
ților economice tutelate 
de sfatul popular.

In, continuare,” la.'.cel 
de-al II-lea punct de pe 
ordinea de - zi, tovarășul 
ing. Nicoară Coriolan, vi
cepreședintele comitetului 
executiv al sfatului popu-

In cadrul sectorului de căi ferate înguste de 
Ia mina Lonea, se iac curent reparații și revizii 
la locomotivele de transport.

IN CLIȘEU : Muncitorii Cucu Dumitru și Dan- 
ciu loan execuții,d cu atenție repararea unui 
controler de locomotivă.

a SlamiBi И.1ІЙ 
Peiiosani
Iar a înfățișat sesiunii 
ueputaților planul de or
ganizare a, intreegrii pa
triotice pe anul 1964 în
tre sfaturile pc.puîare din 
Valea Jiului pentru, buna 
gospodărire- rȘÎ înfrumuse
țare a localităților noas
tre miniere.

Lucrările sesiunij au re
flectat activitatea rodnică 
desfășurată de Sfatul 
popular al orașului regio
nal Petroșani., de sfaturile 
populare subordonate, 
pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin pri
vind dezvoltarea econo
mică și1 social-cullurală a 
localităților Văii Jiului, bu
na desfășurare a învăță- 
mîntului de stat. întărirea 
grijii pentru apărarea să
nătății populației, dezvol
tarea bazei materiale a 
activității culturale. In 
cadrul sesiunii au fost 
subliniate rezultatele ■ po
zitive obținute în anul 
care s-a încheiat în rea
lizarea și depășirea pla
nului pe șantierele de

ANGAJAMENTELE OBLIGĂ
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Acțiune patriotică pentru colectarea 
fierului vechi

Cu arest prilej cei 
130 de participant! 
au adunat . din car
tierele Central. 80 
Case. Lopștein Braia 
și Viscoza 6000 kg. 
de fier vechi.

Pentru stimularea 
celor merituoși, în 
cursul săpțămînii vi

O nouă premieră la teatrul
~ * * * * * * * * * * 11 * * 14 * * * * * 20 —  —:--------------—г ■   

In cursul lunii ianuari-, munca 
minerilor din Valea Jiului s-a 
desfășurat sub semnul ’uptei p.n- 
tiu realizarea angajamenlel >r luate 
in întrecere în întîmpinarea 
celei; de a XX-a aniveriări a eli
berării patriei. Colective1: exploa
tărilor miniere au extras de la 
începutul anului, aproape 10 000 
tone de cărbune peste pian lată 
o dovadă” elocventă :g hb.ărîrîi ;or 
de a-și înfăptui cu succes anga
jamentele.

Rezultatele bune obținute conti
nua însă sa fie umbrite de neres- 
pectarea indicilor de calitate a căr 
bunelui extras. La bifdtil tehnic de
control al calității din cadrul 
C.C.V.J. continuă să fie înregis
trate depășiri ale conținutului de
cenușă ia toate exploatările mi
niere. Cele mai mari -depășiri la
conținutul—de cenușă s-au înregis
trat la E. M. Lupeni și E. M. Lo-
nea. De Ce această situație ?

La mina Lupeni. bunăoară, ș-a 
făcut la finele anului trecut O ana
liză temeinică asupra cauzelor
care au dus la depășirea limitei 
de cenușă admisă, depășire ce a 
adus colectivului minei in cursui 
anului penalizări ce însumează
14 220 tone de cărbune. Cu, pri
lejul acestei analize s-au stabilit
o serie de măsuri pentru îmbună
tățirea calității. După rezultatele 
celor două decade din prima lună
a anului se poate însă trage con
cluzia că aceste măsuri nu au fost1 
realizate. Numai astfel se explică
faptul că de la începutul lunii ia
nuarie norma de cPtufsă admisă a 
fost depășită zi de zi. Fată de 
limita de 33,0 procente, conținutul 
de cenușă în cărbunele extras în
20 de zile a fost de 35,1 procente. 
In unele zile. Ca de exemplu. în 
4 ianuarie, conținutul de cenușă 
a fost și mai mare, de 37.0 la 
sută, în 10 ianuarie de 36 la su
tă, în zilele de 14 și 17 de 37,1 
la sută, iar în ziua de 20 ianuarie 
de 39,3 la sută.

In urma acestei situații e fi
rească deci întrebarea î Ce se face 
la mina Lupeni pentru respectarea

Sub îndrumarea co
mitetului orășenesc 
U.T.M. Lupeni, in, 
zilele de 24 și 26 ia
nuarie a. c. numeroși 
tineri din întreprin
deri și școli au par
ticipat la o largă ac
țiune de muncă pa
triotică pentru colec-, 
tarea fierului vechi.

dinPetroșani

„Sonet 
pentru o păpușă46

1 eatrul de stat „Valea Jiului'* 
din Petroșani prezintă sîmbâtă, 1 
februarie, în premieră, piesa „So- 
net pentru o păpuși" de Sergiu 
Fărcășan.

Regia spectacolului aparține lui 
Jean Stopler, iar scenografia lui 
Emil Moise. Din distribuția piesei 
faG parte actorii : Gh. Iordănescu, 
Dimitrie Bitang, Vaier Donca, Va- 
F.le Hașiganu, Dumitru Drăcăa, 
Gecrgeta Nicolae, Ștefania Donca, 
Alex. Codreanu. Realini Lupșa, 
Victcria Nedelcu, Mirena Ana șl 
Alex. Zecu.

Spectacolul va avea loc pe sce-i 
na teatrului din localitate.

angajamentului luat de a îmbu
nătăți calitatea cărbunelui?

Nici la mina Lonea situația în 
privința calității cărbunelui nu ieste 
mult deosebită. Din mină sosesci 
multe Vagonele care au un conți
nut exagerat de steril, îndeosebi 
bulgări. Așa se explică faptul câ 
în primele 23 de zile ale lunii ia
nuarie, în loc de 34,5 ptotente cit’ 
prevede norma -admisă, conținutul 
de cenușă în cărbunele minerilor 
loneni a ajuns m 35.4 procente. 
Și la mina Lonea au fost zile îh 
care conținutul de cenușă in căr
bunele extras s-a ridicat la 36—37 
la Sută față de mimai 34,5 la sută, 
procentul admis.

In perioada ce a trecut de Ia în
ceputul anului la toate exploatări
le .miniere din bazin a fost depășit 
conținutul de cenușă admis. Chiar 
și Ё.М. Petrila care anul trecut a 
extras o producție de bună cali
tate. oblinînd bonificații însumînd 
3 774 tone cărbune iar în luna 
ianuarie, pînă la data de 14, s-a 
încadrat în limitele de calitate pre
văzute, In ultimele zile însă a 
depășit conținutul de cenușă admis 
cu 1,1 la sută.

In lumina sarcinilor stabilite de 
Conferința orășenească de partid, 
colectivele exploatărilor miniere 
din bazinul nostru carbonifer tre
buie să acorde o atenție sporita 
îmbunătățirii calității cărbunelui, 
indice de o deosebită importanță 
din punct de vedere economic.. 
Pentru a veni în sprijinul mine
rilor în înfăptuirea angajamente
lor luate în întrecerea socialistă 
privind calitatea producției, condu
cerea C.C.V.J. a luat o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice me
nite să asigure încă de la începu
tul anului respectarea indicilor de 
calitate. S-a cerut colectivelor ex
ploatărilor să intens’fice alegerea 
șistului vizibil la locurile de mun
că si depozitarea lui în abataj sau 
încărcarea în vagonete separate t

Ing. M. BARA

(Continuare în pag. 3-a)

itoare, comitetul oră
șenesc U.Ț.M. Lupeni 
va înmîna. într-tm 
cadru festiv', unui 
număr de 50 de ti
neri insigne de frun
taș în colectarea fie
rului vechi.

CAUC IOAN 
corespondent
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învățăminte de Ia cercurile 
pedagogice

Concurs artistic ia Lupeni

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
în sălile Școlii medii _ mixte din 
Le-.rila-Lonea au avut loc cercurile 
pedagogice ale cadrelor didactice din 
Valea Jiului, tare și-au desfășurat 
lucrările pe obiecte de studiu. Ve
nite din toate școlile, cadrele di
dactice au asistat mai intîi la lec
ții deschise ținute, de asemenea, 
pe clase și obiecte de studiu, du
pă care au. trecut la analizarea 
felului cum au decurs lecțiile, au 
făcut unele completări, au tras 
concluzii și învățăminte prețioase. 
Aceste cercuri pedagogice, ținute la 
puțin timp de la începerea celui 
de-al Il-lea trimestru al anului 
școlar au lost deosebit de utile. Ele 
au scos In evidentă unele lipsuri ее 
se manifestă în activitatea unor 
cadre didactice in munca cu clasa, 
în metodele de predare și semi
narizare, în notarea răspunsurilor 
elevilor și în felul cum aceștia iși 
însușesc cunoștințele predate la 
orele de curs.

in rîndurile ce urmează, redăm 
cititorilor noștri modul în care 
cercurile pedagogice și-au desfășurat 
lucrările la matematică și limba 
romînă — materii de bază în șco
lile generale de 8 ani și medii. La 
matematică s-au ținut două lecții 
deschise: la clasa a X<-a sub con
ducerea tovarășei Heudrikh Ari
adna și la clasa a V-a sub condu
cerea tovarășului Blendea loan, 
ambii profesori la școaia medie 
din localitate, urmate de un refe
rat pe teme de matematică pre
zentat de către tovarășa profesoa
ră Băbeanu Maria și apoi de dis
cuții.

Participanții Ia discuțiile pe mar
ginea celor * două ore deschise și 
a referatului au arătat că în ge
neral lecțiile s-au ridicat la nive
lul cerut, deși au existat și unele 
lipsuri, care nu au scăpat obser
vației și criticilor cadrelor didac
tice asistente. Despre referatul pre
zentat, vorbitorii au arătat că a 
fost foarte bine întocmit, că a ri
dicat probleme majore, importan
te, din care cu toții au avut de 
învățat.

Referindu-se la ora deschisă ți
nută de tovarășa profesoară Hen- 
drikh Ariadna, mai multi vorbi
tori au arătat că, deși ea s-a ținut 
la clasa a XI-а și a reușit, cei doi 
elevi care au răspuns au manifes
tat imprecizie în rezolvarea proble
melor, s-au lovit de capitolele 
,,Domeniul de existentă a func
țiilor", pe care majoritatea elevi
lor îl înțeleg mai greu. De ase

Elevii din clasa a VI-а A de la Școala generală de 8 ani nr. 5 din Petroșani au inceput cu forte 
sporite trimestrul II al anului școlar. In catalog au fost consemnate pînă acum multe note bune ți 
foarte bune.

IN CLIȘEUElevii clasei a Vl-a A — în timpul unei ore de curs, Tîuăra profesoară Iețenko 
Maria face controlul temei de casă, analfzînd totodată unele greșeli comise de elevi la efectuarea temei.

menea, s-a cerut ca toți profeso
rii care predau la clasa a XI-а sa 
insiste mat mult asupra acestui ca
pitol și asupra studiului radicali
lor, a noțiunii de radical și a *:■ 
xercițiilor cu radicali, pe care, de 
asemenea, elevii nu le stăpînesc 
îndeajuns. Este vorba — s-a spus 
— de efectuarea mai multor exer
ciții. Va trebui să se țină seama 
că, peste cîteva luni, elevii din 
clasa a XI-а se vor afla în fata 
examenului de maturitate și de 
admitere în facultăți sau școli 
tehnice.

In ceea ce privește lecția des
chisă ținută de tovarășul profesor 
Blendea loam la clasa a V-a. ea a 
foet, de asemenea, apreciată ca 
bună. Tovarășul Blendea s-a re
marcat prin aceea că a antrenat 
ta rezolvarea problemelor la tablă 
mai multi elevi și nu a permis re. 
lor din bănci să cooieze de pe 
tablă, ci fiecare a trebuit să gîn- 
dească și să lucreze pentru el. A- 
cest lucru tovarășul Blendea îl 
face la fiecare oră de curs. Este 
un lucru bun, demn de urmat.

Dar tovarășul Blendea n-a folo
sit, cum ar fi fost normal, mate
rialul didactic intuitiv de care 
școala dispune, nu a justificait 
notele cînd a făcut notarea răs
punsurilor, lucruri ce trebuie să 
le facă in viitor.

La limba romînă s-au ținut, de 
asemenea, două lecții de către to
varășii Cherciu Nicolae, directo
rul Școlii medii Petrila, la clasa 
a, IX și tovarășul David Nicolae. 
directorul adjunct al aceleiași 
școli, la clasa a VII-a.

Pe marginea lecției de istoria 
literaturii routine ținută la clasa 
a IX-a nu discutat tovarășii pro
fesori Stănescu Alexandru, Pur- 
dea Emilia. Hogman Gomei și 
Stoican Elena, care au arătat că 
lecția a fost bună, s-a desfășurat 
intr-un ritm continuu, accesibil e- 
leviior, iar alternanța între expu
nere și lectura ilustrativă a ridi
cat calitatea metodologică a lec
ției. Vorbitorii au arătat însă că 
tovarășul Cherciu a folosit mai 
mult elevii buni, iar faptul că a 
predat multe cunoștințe în afara 
manualului (ceea ce ' reheFează de 
altfel o bună pregătire a sa) i-a 
redus timpul pentru fixarea cu
noștințelor predate.

Bine s-a desfășurat și lecția de 
gramatică ținută Ia clasa a VII-a 
de către tovarășul profesor David 
Nicolae. Luind cuvjntul, profesorii 
Daniel Lucia și Surcel loan au a-

:: - ---- : 

ratat că predarea s-a făcut meto
dic, lecția a fost atractivă, fru
moasă, înțeleasă de elevi. Tova
rășul David a folosit în expunere 
un materia) didactic bogat. In ul
tima parte însă a forțat lecția, 
nemairămînîndu-i timp pentru fi
xare.

Cercurile pedagogice au constituit 
o lecție utilă pentru toate cadrele 
didactice din Valea Jiului.

Din lucrări cadrele di
dactice au tias învățăminte pre
țioase care Ie vor ajuta în muncă 
în ăl П-lea trimestru de învăță
tură al anului școlar.

—----------———

Discufii despre... fizică
După ce a mai făcut cîteva ture 

pe ifșia lucie a gheții de pe strada 
sa, Mihaela s-a despărțit de prie
tene.

— Gala fetelor. Mergem. Tre
buie să ne pregătim lecțiile. Tre
ceți mfine pe la mine. Bine ?

— Bine — ii răspunseră prie
tenele.

...Mihaela s-a cufundat in studiu. 
A început cu fizica. A urmat apoi 
matematica. Restul... pentru dimi
neață. După o zi de învățătură și 
joacă, patul cald o atrăgea ca un 
magnet. înainte insă de a spune 
„Noapte bună" familiei, a rugat-o 
pe mămica s-o trezească diminea
ță mai devreme.

— Mii ne am fizică si vreau să 
mai repet o dată lecția.

— Bine, draga mamei dar ai 
învățat atîta astăseară,, Și apoi 
ai timp pînă lo ora 13.

— Da, mamă, dar trebuie să-mi 
corectez acel 5. Mai mare rușinea, 
l.a celelalte materii numai 8, 9 și 
la fizică 5. Nu merge. Trimestrul 
acesta trebuie să ajung și cu fizica 
la nivelul celorlalte materii. Doar 
nu-i chiar atît de grea fizica...

Dimineața, cînd zorile au bătut 
în geam, Mihaela a făcui ochii 
mari. Nu se hotăra să-și pără
sească culcușul cald. Dar trebuia. 
O chema., fizica. A luat-o iar... 
fn primire. Cînd a terminat de 
învățat și la ultima materie, se 
tăcuse ora 11. O scurtă pauză, 
masa de prînz și... școală....

Prin gerul aspru al amiezii, oa
menii umblă grăbiți spre servi
ciu sau după treburi, Imbrăcați 
in paltoane călduroase de blană 
șl cu căciuliie trase pe urechi, 
școlarii din... schimbul 11 mergeau 
și ei la datorie. In dreptul Școlii 
generale de 8 ani nr. 4 din Petro
șani s-au oprit 3 fete. Și-au luat 
la revedere. Mihaela a intrat la 
școală, aici, iar prietenele și-au

Duminică dimineața, sala cine
matografului din Lupeni a găzduit 
faza orășenească a concursului 
eultural-artistic al pionierilor și 
școlarilor din localitate.

La ora 9, ctnd a început pro
gramul, sala devenise neîncăpă
toare. Organizarea ireproșabilă a 
concursului asigurată de către co
mitetul orășenesc U.T.M. Lupeni, 
Casa pionierilor și clubul munci
toresc din localitate, a permis nu
meroșilor spectatori să vizioneze 
un spectacol reușit, antrenant și 
distractiv. Pe scenă s-au perindat 
pe rînd lOrmațiile artistice ale ce
lor 4 școli generale de 8 ani din 
localitate, care au prezentat publi
cului spectator crîmpeie din viata 
noastră nouă, din munca și reali
zările minerilor ți a copiilor lor.

continuat drumul sjjre școaia nr. 
1. In curtea mare a școlii; mulțime 
de copiii făcea... înviorarea înain
te de a intra la ore. Fiecare era 
antrenat într-un joc. Mihaela și-a 
lăsat ghiozdanul în clasă și a ie
șit pe coridor. .4 zărit-o pe Ro- 
dica.

— Bună.. Rodico. Ce facem azi l 
primim vreo notă ?

— S-ar putea. Te,ai pregăti bine 
ia toate materiile ?

— Ca de obicei. Doar știi tu, fn 
plus m-am pregătit loarte bine la 
fizică.

— Nu mai merge Mihaela Tre
buie să ne punem la punct și cu 
fizica. Știi că eu am un 6. Dai 
rtu-s mulțumită. Nu stă bine în 
rînd cu alîtia 9 și 10 la celelalte 
materii. Trebuie să-l corectez,

— Dar ce zici de 5 al meu ? Sînt 
hotărită să-1 transform și să nu-i 
mai repet la nici o materie.

— Dgr tir înveți Mihaela, nu știu 
cum ai primit 5 la iizică I...

— Ca ți tine 6. Ne-a prins pe... 
picior greșit. Dar lichidăm noi cu 
gsliel de note din catalog. Nu ne 
fac cinste.

— Trebuie Mihaela. trebuie ne
greșit.

...Jn cancelarie, tovarășul profe
sor Dragon Ovidiu, dirigintele cla
sei a VII-a A, în care învață și 
cele două eleve, discuta cu- tova
rășul Teadorovici Vasile, profesor 
de fizică.

— Clasa a VTl-a .4 este înlr-a- 
devăr o clasă bună — spunea to
varășul Drăgan. Cu elevi ca Maio- 
rescu Victor, Knebel Cristina, Vlă- 
dufiu Carmen, Săsăran Mihaela și 
Dănescu Rodica se mindrește toată 
școala. Cu ultimele două însă tre
buie să mai stau de vorbă. Au un 
5, respectiv 6 la materia dumnea
voastră. Nu știu ce s-a întîmplat. |

— Intr-adevăr sînt eleve bune. 
Dar... le-am prins nepregătite. Nu 
mă îndoiesc că se vor corecta. Și 
asta în cel mai scurt timp.

Trebuie să se corecteze, tre
buie negreșit... Dar ora de fizică 
din ziua aceea nu le-a dat pri
lejul celor două eleve să-și co
recteze nole e. Poate orele viitoare.

D. GHEONEA

La primirea cravatei roșii
In sala luminoasă a Școlii ge

nerale de 8 ani din Iscroni pă
trund, rînd pe rînd, copii. Cîțiva 
discută ceva. Nu poți desluși ce 
spun căci vorbesc în șoaptă. Ochii 
le sînt veseli, inimile le bat pu
ternic.

Peste cîteva clipe tovarășul Cor
eea Titu, instructor de pionieri la 
această școală, le va vorbi despre 
marea cinste ce li se face astăzi 
— aceea de a deveni pionieri.

Peste cîteva clipe cei 6 elevi 
vor primi cravata roșie.

— Să fii pionier!... Ce cuvînt 
frumos l...

!
 Să fii pionier. înseamnă să în

veți cu sîrguintă, să fii disciplinat 
în școală și în afara școlii, să

i consideri munca ca o cinste, să 
ajuți părinții și pă cei vîrstnici,

Bine pregătite s-au prezentat co
rul și formația de teatru ale Școlii 
generale de 8 ani nr. 1, brigadă 
artistică de agitație a Școlii gene
rale de 8 ani nr. -1, formația de 
muzică ușoară a Școlii generale 
de 8 ani nr. 2 și echipa de dansuri 
a Școlii generale de 8 ani nr. 3, 
care a interpretat un frumos dans 
cu tema ,,Munca înfrățită". Dintre 
soliști s-au remarcat Florea Maria 
de la Școala generală de 8 ani 
nr. 2 șl Georgean Victor de la 
Școaia generală de 8 ani nr. 1. 
Dar iată și clasamentul concursu
lui !

COR : Locul I — Școala gene
rală de 8 ani nr. 1,- locul II — 
Școala generală de 8 ani nr. 2 și 
locul III — Școala generală de 8 
ani nr. 3.

RECITĂRI: Locul I — Pome- 
tescu Maria și Drăgulăneșcu A- 
driana de la Școala generală de 
8 ani nr. 3 și locul II — Crainic 
Maria de la Școala generală de 8 
ani nr. 1,

SOLIȘTI VOCALI : Locul I — 
Florea Maria, locul II — Bogdan. 
Elena de la Școala generală de 
8 ani nr. 4 și locul Iii — Micu 
Florența de la Școala generală de 
8 ani nr. 1. SOLIȘTI INSTRUMEN
TIȘTI : Locul I — Georgean Vis- 
tor.

MUZICĂ UȘOARĂ : Locul I — 
Orchestra școlii generale de 8 ani 
nr. 2.

TEATRU : Locul I — Echipa Șco
lii generale de 8 ani nr. 3 și locul 
II — Echipa Școlii generale de 8 
ani nr. 2.

La reușita concursului și-au a- 
dus contribuția toți artiștii ama
tori care au urcat duminică scena, 
cit și cadrele didactice și instruc
torii de pionieri, care au depus 
multa străduință și pasiune în pre
gătirea programelor. De aceea, du 
toții merită felicitări.

ION CIORTEA 
ION COTESCU 

corespondenți
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Eievii seraliști — 
în vacantă

In ziua de 28 ianuarie, elevii se- 
raliști au intrat în vacanță. După 
mai bine de patru luni, timp în 
care au depus o rodnică activi
tate școlară, o scurtă perioadă de 
vacantă este binevenită pentru 
odihna și reconfortarea tinerilor 
muncitori-elevi. Că rezultatele Ob
ținute de ei la sfîrșitul primului 
semestru al anului școlar sînt 
mulțumitoare, o dovedesc mediile 
înregistrate în catalog. Au mai 
existat însă și elevi care au a- 
mînat pregătirea de pe o zi pe 
alta și astfel au fost și ei amînați 
pentru semestrul II. Perioada de 
vacanță le va folosi poate acestor 
elevi pentru a reflecta asupra si
tuației lor la învățătură pe pri
mul semestru și redresarea ei pe 
semestrul II, care va începe In 
Ziua de 13 februarie,
. Pînă atunci însă vacantă plă
cută tovarăși muncitori-elevi Și 
succes in activitatea profesională.

să fii cinstit, drept, modest și cu
rajos, să ai grijă de cei mici...

Gîndurile elevei Rădoi Maria so 
îndreaptă spre -olegii săi, spre 
clasa în care învață. De acum va 
trebui să învețe cu și mai multă 
rîvnă pentru a arăta că este dem
nă de încrederea ce i s-a acordat. 
Le fel gîndesc și noii pionieri Vi- 
enescu loan ți Haring Franclsc, care 
au primit astăzi cravata roșie. Cu 
toții se vor strădui să cinstească 
așa cum se l cuvine cravata roșie 
de pionier.

Ceremonialul ia sfirșit. Din piep
tul tuturor izbucnește cîntecul ații' 
de drag „E roșie cravata mea ca 
focul".

MATEI ROMEO 
președintele detașamentului nr. 1 
Școala generală de 8 ani Iscroni



STEAGUL ROȘU

Angajamentele 
obligă

(Urmare din pag. I-a)

extinderea Ia toate locurile de mun
că a pușcării selective, unde in- 
tercalațiile de steril sînt compac
te si mai groase, în scopul de a 
nu se amesteca cărbunele cu ste
rilul i depozitarea șistului vizibil 
în cutii confecționate special în 
acest scop la exploatarea abataje
lor cu trepte răsturnate care au in
tercalași de steril; alegerea șis
tului vizibil la suprafață de pe 
benzi prin amenajarea în fluxul 
circuitelor de la suprafață a unor 
instalații speciale, asemănătoare 
celei de la mina Uricani.

Pentru realizarea acestor sarcini 
trebuie întărită însă preocuparea 
fiecărei brigăzi, a cadrelor tehbi- 
co-inginerești și a personalului teh 
nic de supraveghere față de cali
tatea producției. Trebuie creată o 
opinie de masă împotriva acelora 
care neglijează calitatea produc
ției — unul din principalele cri
terii ale întrecerii socialiste. In a- 
cest scop comitetele sindicatelor

- ‘a exploatările miniere sînt che
mate să dezbată pe larg în consfă
tuirile de producție, cu orice pri
lej. și cu masa largă de munci
tori problemele legate de calita
tea cărbunelui, să asigure ca îm
bunătățirea calității producției de 
cărbune să devină obiectivul cen
tral In lupta minerilor pentru rea
lizarea angajamentelor luate în 

,* întrecerea socialistă.

CEI DE LA FORJĂ
O încăpere mică. De cum des

chizi ușa te intîmpină freamătul 
obișnuit al muncii clintr-un atelier 
La cele trei cuptoare trebâiuiesc 
forjării. Limbile de toc țișnesc ori 
de cite ori se deschide ușa vre
unui cuptor. Cu mișcări precise, 
forjorul înșfacă bucă file de fier 
încălzite și le așează sub presă. 
Doar cîteva secunde și bucățile de 
metal iau forma crampoanelor pen
tru liniile ferate 
subterane. in ace- 

'^râși atelier forjării 
mai execută și dr
agele care leagă 
zeci de convoaie 
de vagonete de 
mină.

La începutul a- 
cestui an in mi
cul atelier își făcu apariția, ca 
de obicei, șeful secției mecanice. 
Pe un ton hotărî! se adresă celor 
de fată :

— La ședința de raport mi s-a 
comunicat că exploatările miniere 
duc lipsă de crampoane și cîrlige 
pentru vagonete. Material pentru 
confecționat avem însă alți forjori 
și in special presatori nu avem. 
Așa că va trebui să ne descurcăm 
singuri. Ce părere avefi ?

Pentru cîteva momenle nu răs
punse nimeni. Se uitau unii la al
ții întrebători. Cei core rupse tă
cerea a fost Dușa Ștefan, șeful 
echipei.

— Dacă trebuie, iacă o-m face. 
Numai să avem material. De muncă 
nu ne speriem noi...

Ceilalți ortaci ii aprobară. Șeful 
secfiei mecanice a plecat mulțumii 
Nli odată a tăcui apel la r.ei de 
la forjă pentru executarea unor 
lucrări urgente și întotdeauna ei 
au răspuns afirmativ.

...Z.defo au trecut In atelierul de 
forjă munca nu mai contenea. La 
fiecare sfîrșit al zilei de muncă,

------- ------©---------------

ÎN LIBRĂRII
HONORE DE BALZAC -4 Mos 

Goriot, Ed. pentru literatură, <fo- 
lecția „Biblioteca pentru toți" nr. 
214, 338 pag., 5 lei.

W. THACKERAY — Cartea sno
bilor. Ed. pentru literatură univer
sală, colecția ..Clasicii literaturii 
universale", 272 pag., 7,25 lei.

Sesiunea 
a Sfatului popular 

(Urmare din pag. l-a) 

construcții de locuințe, succese la 
care sfaturile populare, îndrumate 
de organele de partid. au adus 
o contribuție prețioasă. S-au ob
ținut, de asemenea, realizări su
perioare față de anii trecuți în 
ceea ce privește amenajarea și 
înfrumusețarea prin muncă pa
triotică a localităților noastre, s-я 
întărit grija pentru păstrarea spa
țiului locativ.

Rapoartele prezentate în fata 
sesiunii, precum și cuvîntul par- 
ticipanților la discuții, intre cere 
deputății Brașoveanu Victor, pre
ședintele Sfatului popular al ora
șului Lupeni, Matei Ilie, preșe
dintele Sfatului populai al co
munei Iscroni, Beteringhe Vasile. 
președintele Sfatului popular al 
orașului Vulcan, Feher Iosif, pre
ședintele Sfatului popular al ora
șului Petrila ș.a. au subliniat Ne
cesitatea Înlăturării unor lipsuri 
în activitatea 1.L.L, și I.C.O. mai 
ales în ce privește funcționarea 
instalațiilor de încălzire centrală 
a noilor cartiere, desfășurarea 
transportului în comun, păstrarea 
curățeniei îti așezările noastre mi
niere. S-au făcut propuneri pre
țioase privind asigurarea pe plan 
local a materialului săditor nece
sar dezvoltării continue a zonelor 
verzi.

forjării înscriau noi succese. După 
numai zece zile de muncă echipele 
care lucrează ia confecționarea 
crampoanelor și cîrligelor de va
gonete și-au Îndeplinit planul pre
văzut și pentru luna aceasta. Ast
fel, pină in ziua de 30 ianuarie 
el au confecționat în plus 1 200 
bucăți cîrlige și 5 tone de cram- 
poane.

Dacă întrebi pe forjării Dușa 
Ștefan. Constant! 
nescu loan, Ileana 
Nicolae, Gaidos An
drei și pe cei- 
lalfi cum de au 
reușit să obțină 
aceste succese in 
muncă, iți vor 
răspunde simplu: 
Am muncit obiș

nuit.., ne-ат făcut numai datoria. 
E adevărat că focurile din cele 3 
cuptoare în tot timpul lucrului au 
ars in continuu, că cele 480 de mi
nute de lucru au fost folosite din 
plin șl timpul auxiliar de muncă 
a fost redus la maximum. Tot tim
pul echipa noastră a muncit cu 
însuflețire ca un singur om.

...In extremitatea morii hale a 
secției mecanice de ia Uzina de 
reparat utilaj minier din Petroșani 
se află o mică încăpere. In jurul 
a trei iocuri și a mașinilor de pre
sat trebâiuiesc cîțiva muncitori. 
Maxilarele de ațe] ale mașinilor 
mușcă cu lăcomie din bucățile de 
fier de un roșu albicios cărora le 
dau forma crampoanelor și a cîr
ligelor de vagonete.

Stnt doar ctțiva muncitori. Ei 
aduc tnsă o contribuție prețioasă 
la lupta minerilor pentru sporirea 
producției de cărbune Amprenta 
muncii lor poate fi întîlnită in 
fiecare mină din bazinul nostru 
carboniter.

F. NICU

A. GRIN — Căpitanul Duke. Ed. 
pentru literatură universală, 216 
pag., 6 lei.

ION BĂNUȚ A — Versuri. Ed. 
tineretului, colecția „Cele mai fru
moase poezii", 224 pag., 7,25 lei.

ST. ALEXANDRESCU - Să le 
dezvoltăm celor mici dragostea 
pentru carte. Ed. didactică și pe
dagogică, colecția In ajutorul pă
rinților", Ж) pag 2 lei.

P. TEODORESCU și V. DUMI
TRESCU — îndrumătorul automo
bilistului. Ed, tehnică, 704 pâg„ 12 
nlănse. 22.50 lei.

a XVIII-a 
orășenesc Petroșani

Sarcini de mare răspundere re
vin sfaturilor populare din Va
lea Jiului în ce privește organi
zarea și desfășurarea întrecerii 
patriotice pentru înfrumusețarea 
localităților Văii Jiului. Desfășu
rată sub semnul întimpinării cu 
realizări deosebite a celei de a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub jugul fascist, pe 
care o vom sărbători în acest an. 
această întrecere trebuie să mar
cheze un puternic salt calitativ 
în îmbunătățirea gospodăririi ora
șelor șl comunelor din bazinul 
nostru carbonifer, in mobilizarea 
tuturor cetățenilor spre a-șl adu 
ce contribuția la înfrumusețarea 
cartierelor în care locuiesc.

Bugetul pe anul 1964, votat de 
sesiune, oglindește cu putere gri
ja pe care partidul și statul nos
tru socialist o poartă creșterii 
continue a bunăstării 1 materiale 
și culturale a celor ce muncesc. 
In total, cheltuielile bugetare ale 
sfatului popular cresc în anul 
1964 cu 11 la sută față de 1963. 
In comparație cu anul trecut au 
sporit cu 1 678 000 lei alocațiile 
pentru gospodărirea comunală, cu 
1 310 000 lei pentru sănătate, cu 
1 078 000 lei pentru învățămînt, 
cu 4 190 000 lei pentru construcții 
social-culturale etc.

Luînd cuvîntul în fața sesiunii, 
tovarășul Lazăr David, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc de 
oarțid Petroșani a arătat că succe
sele obținute în anul 1963 consti
tuie o garanție că în 1964 sfaturile 
populare își vor îndeplini cu cinste 
sarcinile importante ce le stau în 
față. Vorbitorul a subliniat nece
sitatea ca sfaturile populare din 
Valea Jiului să-și sporească preo
cuparea pentru antrenarea tuturor 
deputaților la activitate rodnică 
pentru întărirea legăturilor cu 
masele, pentru rezolvarea mai o- 
perativă g sesizărilor și cererilor 
oamenilor muncii, pentru antrena
rea tuturor cetățenilor la activita
tea gospodărească.

Un deosebit accent -r a subli
niat vorbitorul — trebuie să 
pună sfaturile populare pe folosi
rea posibilităților de creștere a 
animalelor, pe sporirea producției 
de lapte, carne.

Prin aplicarea în viață a hotă- 
rîrilor adoptate în cadrul sesiunii, 
prin desfășurarea unei munci sus
ținute pentru folosirea cu eficien
ță maximă a cheltuielilor prevăzu
te în bugetul adoptat, sfaturile 
populare din Valea Jiului își vor 
aduce din plin contribuția 'a creș
terea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

*««*•****••*«•*♦*«««••«••**••«••»••*•***••*•»»««••**»«**•*»«*«**»»••««»**«*******-

: DIN ACTIVITATEA C0NST01CT0RII0D LIIDENENI:
♦
♦ Cu tot elanul
•
• Termometrul arată minus 10
• grade C. Cu t&t frigul, consțruc- 
2 lorii de pe șantierul Lupeni lu-
• crează cu însuflețire. Si rezul-
• țațele sint cele scontate. De e- 
< xemplu, la blocul C 1, brigă- 
J zile de zidari conduse de Luță
• loan și Popa Alexandru au ter-
• minat de zidit parterul blocu-
• lui și trei etaje, In prezent aici
• se lucrează la montarea fîșiilor
• de prefabricate pentru începe-
• rea zidăriei la etajul IV. Con- 
« structorii blocului C 2 în frun- 
J te cu Mureșan Vasile și Ma-
• teian Iuliu au terminat de zidit
• parterul și două etaje, cîștigînd
• un avans de timp. Toate brlgă- 
J zile de zidari de pe acest șan-
• tier au un avans de cite 2—3
• zile de muncă.• 
«
2 In sprijinul zidarilor
*
• Brigăzile de dulgheri și fierar-
• betoriiști se străduiesc să termi- 
2 ne cofrajele și fasonarea fieru- 
2 lui pentru blocurile C 1, C 2 și
• C 3 înainte de termenele pre-
• văzute pentru ca astfel să vină 
2 în sprijinul brigăzilor de zidari.

A IX-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă

ІНЙЙЙІІ! )ГНН№ ІШКИІ It ІЕЙІ Illi, 
іаііні Ш ii ійі aitin

INNSBRUCK 30 (Agerpres).
Mii de spectatori au urmărit 

ieri la Innsbruck primele între
ceri de schi fond, patinaj viteză 
și schi alpin din cadrul celei de-a 
ÎX-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de iarnă. Reprezentanții U.R.S.S., 
Finlandei și Austriei și-au împăr
țit cele trei medalii de aur puse 
în joc în ziua a doua a competi
ției. Marii favoriți au confirmat 
pronosticurile, terminînd victorioși 
în probele disputate care au atins 
un înalt nivel tehnic.

Cu victoria Lidiei Skoblikova în 
proba de 500 m- patinaj viteză, e- 
chipa U.R.S.S. a cucerit a doua 
medalie de aur și conduce deta
șat in clasamentul neoficial pe 
țări. Cursa de patinaj viteză a fost 
dominată în întregime de sporti
vele sovietice clasate pe primele 
trei locuri. Cîștigătoarea întrecerii, 
Lidia Skoblikova, profesoară din 
orașul Celeabinsk, în vîrstă de 24 
de ani, obține a 3-a medalie de 
aur la Jocurile Olimpice. Cu pa
tru ani în urmă, la Squaw Walley, 
ea cîștigase titlul olimpic la 1 500 
și 3 000 m.

Competițiile de schi fond au 
început la Seefeld cu desfășura
rea probei de 30 km. bărbați. Pe 
primul loc s-a clasat finlandezul 
Eereo Mantiuranta, fost campion 
mondial în aceeași probă cu doi 
ani în urmă la Zakopane. Un re
zultat remarcabil a obținut fon- 
distul sovietic Voroncihin care a 
cîștigat medalia de bronz.

Pentru iubitorii hocheiului din Lupeni a devenit deja un lucru 
obișnuit să-și petreacă o parte a zilei de repaus pe patinoar, AiCi 
se organizează cu regularitate întreceri de hochei și patinaj. Înaintea 
unui meci, hocheiștii au ținut să se fotografieze împreună.

Ei pun accent în munca tor pe 
calitatea lucrărilor cit și pe rea
lizarea de economii prin refo- 
loairea cofrajelor și utilizarea 
deșeurilor. Se evidențiază bri
găzile de dulgheri conduse de 
Popescu Nicolae și Catrinoiu 
Gheorghe șj fierarii-betoniști în 
frunte cu Alexandru Constantin 
și Voicu Gheorghe. Așa de e- 
xemplu, brigada de fierar-beto- 
niști, condusă de Alexandru 
Constantin pregătește din timp 
piesele componente ale eofraje- 
tor și astfel cîștigă un avans de 
timp care îi permite să execute 
alte lucrări în vederea creării 
de noi fronturi de lucru pentru 
zidari. Brigada condusă de 
Voicu Gheorghe procedează la 
fel, Pregătește din timp elemen
tele de bază — fierui-beton — 
pentru boiandrugi și centuri de 
beton, grăbind astfel ritmul de 
execuție a lucrărilor de construc
ții la blocul C 2.

Pentru înfăptuirea 
angajamentelor

Brigăzile de instalatori de pe 
șantierul Lupeni s-au angajat să

-

Pe muntele Patscherkofel de 
lingă Innsbruck, 88 de concurenți 
au luat t startul în proba de cobo- 
rîre bărbați, una dintre cele mai 
spectaculoase întreceri ale schiu
lui alpin. Spre satisfacția celor 
50 000 de spectatori înșirați de-a 
lungul traseului victoria a revenit 
unui reprezentant al Austriei: 
Egon Zimmermann. Majoritatea 
concurențelor au coborit cu o vi
teză de peste 100 km. pe oră.

După două zile de întreceri, 
clasamentul pe medalii se prezin
tă astfel ; 1. U.R.S.S. 2 medalii de 
aur, 1 medalie de argint 2 medalii 
de bronz; 2. Finlanda 1 medalie 
de aur; 3. Austria 1 medalie de 
aur, 4. Germania (echipă unită) 1 
medalie de argint și una de bronz; 
5. Franța 1 medalie de argint; 6. 
Norvegia 1 medalie de argint; 7. 
Canada 1 medalie de bronz.

☆

Miercuri seara. pe cea mal 
înaltă treaptă a podiumului în
vingătorilor olimpici au urcat 
sportivii sovietici Ludmila Belou
sova și Oleg Protopopov, laureați 
ai probei de patinaj artistic (pe
rechi). Este pentru prima oară în 
istoria Olimpiadei Albe cînd un 
cuplu sovietic reușește să cuce
rească la patinaj artistic medalia 
de aur. Oleg Protopopov și Lud
mila Belousova slnt soți. Ei fac 
parte din clubul sportiv „Loko
motiv" Leningrad.

termine cu 10 zile mai devre- • 
me lucrările de Instalații la blo- ♦ 
curile C 1, C 2 și C 3 și să dea • 
lucrări de bună calitate. Pentru X 
înfăptuirea angajamentelor luate, * 
brigada de instalatori apă, con- ♦ 
■dusa de Islodor Vasile, a ter- ♦ 
minat de montat toată instala- 2 
tia de scurgere la blocul G 1. 2 
precum și coloanele Ia două e- J 
taje. Totodată brigada a înce- • 
put să confecționeze derivatele • 
de țeavă pentru băi și bucătă- 2 
rii. Urmînd exemplul fierar-be- ♦ 
toniștitor, dulgherilor și insta- ♦ 
latorilor echipa de caloriferiști * 

’ condusă de Basiu Petru a înce- 2 
put să aplice metoda de confec- J 
[ionare din timp a tuburilor ne- • 
cesare pentru canalul țle încăl- 2 
zlre pentru parterul blocului * 
C 1 ca astfel, după ce canalul * 

va fi terminat, să se poată trece î
de îndată la montarea tuburi- J 

•tor și deci la încălzirea blocu- J 
lui respectiv, creînd condiții • 
optime de lucru brigăzilor care •

O' 
urmează să facă lucrările , de • 
fihisări. ♦

♦
CIRSTOIU VALENTIN 2 

corespondent >
• ♦♦♦«♦•♦♦•♦♦♦♦•I«••••*•••«•*••*••«••*»«*«•••••*» **•**«*•*•»•*«•*•••••*•«*••••»«•••

In caz de Incendiu anunțați 
Unitatea militară de pompieri 
Ia telefon autouiat 343, in
terurban 112.
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DIN ȚĂRILE
Un spor de 35,5 milioane 

tone de cărbune

SOCIALISTE
1963 la fiecare 10 000 de locui
tori în U.R.S.S., au fost 132 de 
studenți.

MOSCOVA 30 (Agerpres).
Folosirea largă a tehnicii mo

derne a creat condițiile ca pio- 
ducția de cărbune a Uniunii So
vietice să crească în anul 1963 
cu 35,5 milioane tone, de-.' nu- 
mărul minerilor a scăzut consi
derabil.

Jn ultimii opt ani numărul 
combinelor carbonifere a cres
cut de două ori în minele so
vietice, iar al mașinilor pentru 
munca în abataje — de trei ori. 
Au fost introduse în producție 
sisteme complexe, cu ajutorul 
cărora întregul proces de ex 
tracție a cărbunelui este com 
plet mecanizat.

Popu'ația Azerbaidjanului
BAKU 30 (Agerpres).
In fiecare an numărul noilor- 

născuți în Azerbaidjan este de 
170 000. Din cei 4 120 000 de lo
cuitori ai republicii, peste 40 la 
sută sînt copii pînă la 14 ani. 
Aceașia face ca 
sănătății mamei 
să se ocupe în 
zerbaidjan 140
cale de specialitate, iar in cele 
mai importante stațiuni balneo
climaterice își desfășoară 
tatea 48 sanatorii pentru

Azerbaidjanul sovietic 
recordul și în ce privește 
vitatea. La fiecare milion
cuitori aici există 840 persoane 
care au împlinit un veac și chiar 
mai mult.

de ocrotirea 
și a copilului 
prezent în A- 
instituții medi-

Scrisoarea adresată 
de N. T. Fedorenko 
secretarului general 

al 0. N. U.
NEW YORK 30 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

TASS, N. T. Fedoreni o, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., a adresat lui U Thant, se
cretarul general al O.N.U., o scri
soare in legătură cu trimiterea în 

a
i n
al
în

generalului-locotenent 
calitate de reprezentant 
secretarului general al 
vederea „supravegherii

A fost 'ar sat cu succes un sistem cosmic 
alcătuit din două stații științifice

plasate pe 
cele stabilite

cosmice s-au

Locomotiva electrică 
produsă de uzina din Plzen

PR AGA. 30 (Agerpres).
Ia uzina constructoare de ma

șini „V. 
montează 
comotivă 
plastică 
motivă, 
motoare
o putere totală 
poate să dezvolte o viteză 
pînă la 200 km. pe oră.

activi- 
copii.

deține 
longe- 
de lo-

1 
l
)
)
)
»

)
t
1
<
>

I. Lenin" din Plzen se 
în prezent prima lo
ca caroseria din 
folgată. Noua 
înzestrată cu

de curent continuu, 
de 7 000 C.P., 

de

masă 
loco- 
șase 

cu

Cazurile de tcbercuîoză 
au scăzut

Cipru 
Gyani 
special 
O.N.U.
progresului operației O.N.U. pen
tru menținerea păcii" și în legătu
ră cu vizita la Londra a șefului 
cabinetului secretarului general în 
vederea consultării lor cu miniștrii 
afacerilor externe ai Ciprului, Gre
ciei. Turciei și Angliei.

In scrisoare se atrage atentia 
asupra faptului că situația din 
Cipru este de competenta Consi
liului de Securitate, căruia, în 
virtutea Cartei O.N.U. îi revine 
sarcina să ia măsuri practice în
dreptate spre menținerea păcii și 
securității’ internaționale.

se

Sanatoriul dm Tibet
PEKIN 30 (Agerpres).
In!r-o regiune pitorească din 

Tibet la 3 000 de metri deasu
pra nivelului mării, a fost con
struit un sanatoriu pentru mun
citori. Noua construcție are 28 
de pavilioane cuprinzînd clinici, 
săli de operații, o secție radio- 
logică, toate înzestrate cu apa
rate și
modern. Capacitatea sanatoriului 
este de

BUDAPESTA 30 (Agerpres).
In ultimii zece ani, cazurile 

de tuberculoză în capitala Re
publicii Populare Ungare au 
scăzut cu mai mult de 50 la 
sută. La Budapesta, în ultimii 
cinci ani n-a murit nici un copil 
din cauza acestei boli. Rezulta
tele se datorează în bună parte 
măsurilor, preventive.

instrumentar medical

150 locuri.

Două milioane de ingineri
MOSCOVA
In ultimii

de învățămînt 
nii Sovietice
două milioane de ingineri.

In anul de învățămînt 1962—

„Orașul muzcii“
BRATISLAVA 30 (Agerpres).
Orășelul Trstena din Slovacia 

de vest este denumit de locui
torii Slovaciei „orășelul muzi
cii". Din cei 3 000 de locuitori, 
un mare număr 
cele 8 asociații 
oraș.

In acest orășel, 
tet al policlinicii,

activează în 
muzicale din

30 (Agerpres).
10 ani instituțiile 
superior ale Uniu- 
au pregătit peste

există un cvar- 
o orchestră 

de coarde la Casa de cultură, 
o orchestră de coarde la Co
operativa agricolă unică, tinere
tul are o formație numită „Stu
dio 62", iar lucrătorii transpor
tului auto din oraș au o orches
tră.

O nouă demonstrație antiguvernamentală 
la Stanleyville
(Agerpres). 

agenția UPI, 
la Stanley-

f STANLEYVILLE 30 
• După cum anunță 

miercuri a avut loc 
viile o «nouă demonstrație antigu
vernamentală Ia care au luat parte 
mai bine de 300 de tineri cărora 
li s-au alăturat și numeroși jan
darmi din localitate. Demonstrația 
a fost împrăștiată în urma inter
venției trupelor guvernului central 
congolez care au făcut uz de arme. 
Au fost ucise două persoane. Du
pă demonstrație, în Stanleyville a 
fost, instituită starea excepțională.

După cum se știe, cu două zile 
în urmă, în acest oraș, a izbucnit 
o răscoală a jandarmeriei și au

/

avut loc demonstrații ale tinerilor 
adepți ai eroului congolez Patrice 
Lumumba. Guvernul central a tri
mis trupe, care au dezarmat două 
companii de jandarmi.

0 = -

Ședința С. C. al Partidului
Soc:alist Italian

ROMA 30. Corespondentul A- 
gerpres, G. Pastore, transmite :

La Roma a avut loc o ședință 
a Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Italian, la care s-a 
analizat situația creată în partid 
după formarea Partidului socialist 
italian al

Printre 
figurat
partidului, cooptarea de noi mem-

Central după 
tre- 

C.C.

unității proletare, 
problemele analizate au 
problema reorganizării

bri în Comitetul 
descompletarea acestuia prin 
cerea unora dintre membrii 
în P.S.I.U.P.

cosmic al- 
științilice

— „Elek- 
pe 
de

pu-

piasate

,E

MOSCOVA 30 (Agerpres). TASS 
transmite :

- In cadrul programului de ex
plorare a păturilor superioare ale 
atmosferei și a spațiului cosmic, la 
30 ianuarie 1964 in U.R.S.S. s-a lan
sat cu succes un sistem 
căluit din două stații 
(sateliți ai Pămîntului) 
tron-1" și „Elektron-2",
orbite în mod esențial diferite 
o singură rachetă purtătoare 
ternică.

Detașarea stației cosmice
lektron-1" de racheta purtătoare 
s-a efectuat în secțiunea activă 
de zbor, în timp ce funcționa mo
torul ultimei trepte.

După detașarea stației cosmice 
„Elektron-l", ultima treaptă a ra
chetei purtătoare și-a cdntinual 
zborul pe traiectoria dinainte sta
bilită și, după ce a dobîndit vite
za necesară, a plasat pe 
dinainte stabilită stația 
„Elektron-2".

o orbită 
cosmică

O nouă lovitură de stat 
în Vietnamul de sud

SAIGON 30 (Agerpres).
In noaptea de miercuri spre joi 

a avut loc în Vietnamul de sud o 
nouă lovitură de stat. Junta mili
tară care preluase puterea după 
înlăturarea lui Ngo Dinh Diem a 
fost înlocuită cu o nouă junta mi
litară condusă de generalul Nguyen 
Khanh, comandantul corpului 1 de 
armată. Principalii conducători ai 
precedentei junte militare au fost 
arestați. Soarta președintelui jun
tei, generalul 
nu este încă 
prim-ininistru 
a fost demis.

La Saigon 
încordată,
lupte, dar străzile orașului sînt o- 
cupate de tancuri. Trupele care 
sprijină noua juntă militară au o- 
cupat pozițiile cheie din capitală. 
In oraș 
numită 
trupele 
stăpîne

Postul de radio Saigon a trans
mis un comunicat în care se spu
ne că vechea juntă s-a dovedit 
„ineficientă pe plan intern șl pe 
plan extern". In ultimele trei luni, 
arată comunicatul, 
Vietnamul de sud a 
promițătoare" atît în 
conomic cît și în cel

, Duong Van Minh, 
cunoscută. Fostul 

Nguyen Ngoc Tho,

domnește o situație 
Nu au fost semnalate

mai domnește încă o a- 
confuzie, deși se pare că 
favorabile noii junte sini 
pe situație.

situația din 
devenit „ne- 
domeniul e- 
social și po-

Press, „dictatorul virtual al Viet
namului de sud", a declarat că va 
continua războiul împotriva for
țelor patriotice și va lupta împo
triva celor „care propovăduiesc 
neutralitatea".

Agenția Associated Press, rele
vă că „oficialitățile americane au 
fost informate miercuri că va a- 
vea loc o lovitură de stat". Am
basadorul S.U.A. la Saigon, Lodge, 
a 
r ii 
cu 
re 
nu

Potrivit datelor preliminare, sta
țiile cosmice au fost 
orbite apropiate de 
prin calcul.

La bordul stațiilor
instalat aparatajul științific, siste
me radiotelemetrice și radioemiță- 
toare „Signal" și „Maiak".

Principala sarcină a lansării sta
țiilor cosmice „Elektron-l" și „E- 
lektron-2" o constituie studierea 
simultană a centurilor de radiație 
interioară și exterioară ale Pămîn- 
tului, precum și a fenomenelor 
fizice legate de ele.

Concomitent se va proceda la 
studierea diferitelor radiații care 
ne vin din adîncurile spațiului 
cosmic, precum și a condițiilor fi
zice existente în păturile superi
oare ale atmosferei.

Funcționarea aparatajului de 
bord este dirijată cu ajutorul unor 
dispozitive de programare în timp, 
montate la bordul stațiilor, și pe 
baza unor comenzi primite de pe 
Pămînt.

Informația radiotelemetrică, кеч, 
ceptionată de pe stațiile cosmice 
„Elektron-l" si ,,F!r‘ktron-2", arată 
că toate sistemele funcționează 
normal.

fost că sper că 
de sînge".
I’resse, reluînd 
publicate cu in- 
vreme în presa 

că unii mem- 
militare, între 
That Dinh, □- 

organizatori al 
ar fi fost 

„neutraliști",

declarat : „Conducătorii lovitu- 
au luat contact miercuri seara 
mine și singura remarcă pe ca- 
am făcut-o a 
vor fi vărsări

Agenția France 
știri care au fost 
sistență în ultima 
occidentală, afirmă
bri ai fostei iunie 
care generalul Ton 
nul din principalii 
înlăturării lui Diem, ar fi 
considerați „neutraliști", adică fa
vorabili poziției exprimate de pre
ședintele de Gaulle că situația din 
Vietnamul de sud ar trebui să fie 
reglementată pe calea eliminării 
intervenției străine și „neutraliză
rii" acestei țări. Este în acest sens 
semnificativ faptul că în prima zi 
de existență a noii junte, așa-nu- 
mitul Consiliu al notabilităților a 
adoptat o hotărîre cu privire la 
ruperea relațiilor diplomatice între 
Vietnamul de sud și Franța.

Nelu Huțu, 
19,25 Mu- 
Dendrino, 

20,10 Me
de ascul- 

internațio-

litic. Generalul Khanh, care a de
venit, potrivit agenției Associated

WASHINGTON. După cum a- 
nunță agențiile de presă. Dean 
Rusk, secretarul de stat al S.U.A., 
s-a reîntors la Washington din 
călătoria întreprinsă într-o se
rie de țări în Extremul Orient.

LIUBLIANA. La uzina „Elek- 
tromedițina" din Lubliana s-a 
proiectat și realizat un nou tip 
de frină electromagnetică pen
tru automobile, capabilă 
preasc»'. vehiculul, în caz 
ricol, într-o fracțiune de 
dă, la o viteză de' pînă 
km. pe oră. Experiențele 
au dat bune rezultate.

HANOI. In R. D. Vietnam au 
fost obținute anul trecut succe
se de seamă în creșterea ani
malelor. In comparație cu anul 
1962, numărul bovinelor a cres
cut cu 3,2 la sută, al porcinelor 
cu 2,5 la sută.

PNOM PENH. Prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia, s-a înapoiat la Pnom 
Penh după vizita făcută în Fe-

să o- 
de pe- 
secun- 
la 100 
făcute

Următoarea întîlnire 
stabilită pentru data de 
lie 1964.

RIO DE JANEIRO.

a fost
8 apri-

derația Malayeză, Filipine și In
donezia.

MANILA. Ministrul de exter
ne al Filipinelor, Salvador Lo
pez, a declarat că Filipinele au 
acceptat propunerea tailandeză 
privind organizarea întîlnirii la 
nivel ministerial între Indone
zia, Filipine și Malayezia, la 
Bangkok, în prima săptămînă a 
lunii februarie.

TOKIO. Citind un comunicat 
oficial agenția UPI- anunță că 
pînă Ia 1 iulie a. c. S.U.A. ur
mează să retragă o parte din a- 
vioanele sale de luptă tip „F-102" 
de la bazele sale militare din 
Japonia.

VARȘOVIA. După cum trans
mite agenția PAP, 
rie a avut loc la 
nouă întîlnire între 
Republicii Populare 
ambasadorul S.U.A. 
Intîlnirea a durat o 
zeci de minute.

la 20 ianua- 
Varșovia o 
ambasadorul 
Chineze șl 
în Polonia, 

oră $i cinct-

Potrivit 
unui comunicat apărut în revis
ta lunară braziliană „Conjunc
tura Economică", costul vieții în 
Brazilia a crescut în cursul anu
lui 1963, an de inflație, cu 80,7 
la sută. Aceasta constituie cea 
mai mare creștere a prețurilor 
înregistrată pînă in prezent in 
Brazilia.

NEW YORK. S.U.A., Anglia și 
Australia au elaborat, în comun, 
proiectul unei stații de observa
ții asupra sateliților care rein
tră în păturile dense ale atmos
ferei. Stația va fi construită în 
Australia, de către o companie 
americană care efectuează co
menzi pentru armată.

BELGRAD. După cum relatea
ză agenția Taniug, la 30 ianua
rie, losip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe 
dr. Bruno Pittermann, vicecance
larul Austriei, și a avuLcu el o 
convorbire cordială. •

1 februarie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul „presei cen
trale, 8,06 Dansuri de estradă, 9,40 
Melodii populare, 10,34 Tineri in
terpret! de muzică ușoară, 11,05 
Arii din opere, 12,00 Din muzica 
populară a țărilor socialiste, 13,W 
Muzică din operete, 14,00 Melodn 
populare, 15,00 Muzică ușoară, 
15,45 Fragmente din opera ,,Hu- 
ghenoții" de Meyebeer, 16,15 Vor
bește Moscova, 17,12 Muzică u- 
șoară, 17,45 Actualitatea muzicală,
18.40 Muzică populară interpretată 
de Florea Cioacă și
19,00 Almanah științific, 
zică ușoară de Gherase
19.40 Muzică de dans, 
lodii populare îndrăgite 
tători, 20,30 Pe teme 
nale, 20.40 Muzică de dans, 21,15 
Carnet plastic, 21,30 
dans. PROGRAMUL II. 8,40 Val
suri și polci din operete, 9,00 Roza 
vînturilor (reluarea emisiunii din 
29 ianuarie), 9,30 Piese de estradă, 
10,05 Muzică populară, 11,15 Uni
versitatea tehnică radio (reluarea 
emisiunii din 31 ianuarie), 11,30 
Pagini din operete, 12,05 Muzică 
distractivă, 12,30 Lecția de limba 
engleză. Ciclul II (reluare), 1245 
Program de muzică populară, 13.15 
Din viața de concert a Capitalei, 
14,10 Scene corale 
Melodii romînești 
șoară, 15,00 Soliști 
muzică populară, 1 
slujba, păcii, 17,00 
muzica popoarelor, 
de dragoste din operete, 19,00 Sea
ră de romanțe, 19,30 Capodopere 
ale literaturii universale — „Geor- 
gicele" de Virgiliu. Prezentare si 
traduceri de Lascăr Sebastian, 
20.00 Muzică de dans, 20.40 Cîn- 
tece populare din diferite regiuni 
ale țării, 21,45 Emisiune literară. 
Amintiri despre Duiliu Zamfirescu 
de Camil Baltazar.

Muzică de

din opere, 14,30 
de muzică u- 

și orchestre de 
16,30 Știinta în 

Concert din 
, 18,05 Melodii

-=O

1 februarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Ucigașul 
Moartea 
LONEA: 
CRONI : 
Festival

și fata; REPUBLICA i 
se numește Engelchen,- 

Valsul nemuritori IS* 
Fetele; BĂRBÂTENI i 

Chaplin.
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