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

pentru aprovizionarea 
cu combustibil

In cursul lunii ianuarie, 
colectivul de muncitori de 
ia depozitul de cărbuni 
din Petroșani a depus i> 
activitate intensă. Sub 
îndrumarea tov. Muntea- 
nu Simion — șeful de
pozitului — muncitorii 
Vasiu Petru, Daj Simion, 
Bodesc Vaier, Podoabă 
Tănase, Lascu Văleanu și 
alții au descărcat din va-

goane, încărcat în auto
camioane și transportat 
la locuințele cetățenilor 
și la centralele termice 
peste 4 000 tone cărbune. 
La această acțiune 
contribuit efectiv și 
ferii Bungan Dumitru, 
nat loan și alții care
multe ori au lucrat Șt pes
te orele de program pen
tru a deservi în bune con- 
dițiuni populația.
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Utemista Alexe Mariana lucrează la laboratorul 
chimic de la Viscoza din Lupeni. Iat-o în clișeu exe
cutînd cu pricepere și simț de răspundere controlul 
apei industriale.

Recent, în sala Palatu
lui cultural din Lupeni a 
avut loc conferința oră
șenească a femeilor.

Atît darea de seama 
cît și dezbaterile au re
liefat contribuția femeilor 
muncitoare la înfăptuirea 
sarcinilor de producție, au 
scos în evidență partici
parea lor activă la acțiu
nile de folos obștesc. S-a 
remarcat, de asemenea, că 
au fost obținute succese 
în formarea și dezvolta
rea conștiinței socialiste, 
datorită muncii cultural- 
educative desfășurate în 
rîndul 
zultat, 
de, la
peni și-au îndeplinit lu
nă de lună planul de pro
ducție, fiecare a cincea 
femeie a cîștigat titlu] de 
fruntașă în 
cialistă pe

Rezultate 
munca lor
femeile muncitoare de la 
mina și preparația Lupeni 
lucrătoarele din construc
ții și unitățile comerciale, 
din . învătămîpt și din do
meniul sanitar.

Pește tot unde comisiile 
de femei au depus stră
duință pentru atragerea 
unui număr cît mai mare 
de femei la acțiunile în
treprinse, rezultatele n-au 
întîrziat să apară. Con
tribuția femeilor la acțiu
nile economico-obștești a 
fost însemnată : peste
275 000 ore de muncă pa
triotică prestate 
înfrumusețarea

adus
de 690 970 lei. 

femei s-au 
aceste acțiuni 
obștesc. Zam-

muncit comite- 
femei și în îndru- 
comisiilor pe 

pentru 
activității

ГА

Condiții de cazare 
mai bune

Asigurarea unor condiții tot mai bune de trai pen
tru muncitorii constructori preocupă în mod deosebit 
conducerile grupurilor de construcții din Valea Jiu
lui. In acest scop, sînt prevăzute

La grupul Lupeni de pildă, anul 
menaja spălătoare la dormitoarele 
asigura schimbarea regulată a len
jeriei. In scopul măririi spațiului 
de cazare, se vor amenaja noi lo
cuințe pentru 400 muncitori la 
Vulcan și 240 muncitori la Lupeni, 
iar spatiile de cazare sînt prevă
zute să fie reparate și 
regulat. Totodată, fiecare 
comun va fi înzestrat cu 
lăpuri-vestiar, o masă și
rete, iar la baia din Vulcan va fi 
mărit numărul de dușuri.

Pentru constructorii din Petro
șani și Petrila se vor amenaja, de 
asemenea, noi spații de cazare, o 
cantină și o sală de mese la Pe
trila, se vor procura cazarmament 
și mobilier nou în dormitoare.

Toate aceste măsuri ca și altele 
preconizate, vor duce la îmbună
tățirea în continuare a condițiilor 
de trai ale muncitorilor construc
tori de pe șantierele din Valea 
Jiului, asigurînd permanentizarea 
efectivelor.

măsuri însemnate, 
acesta se vor a- 

comune și se va

a

cir- 
des- 

lor 
S-au 
ca :

„Sfatul 
„Școala ma-

In aceste zile de iarnă, constructorii șantierului Vulcan execută de 
repede înzor finisaje interioare 

folosință.
Iată în clișeu pe 

destoinic — executînd 
al blocului.

Ia blocul 4, pentru a-1 da cît mai

șeful de brigadă Popescu Teodor — 
cu pricepere tencuieli interioare la

un zidar 
corpul A

■Э

femeilor. Ca re- 
toate muncitoarele 

I.I.S. „Viscoza" Lu-

întrecerea so- 
anul 1963 

frumoase în 
au obținut și

rovski Elisabeta, Moho- 
lean Rozalia, Lipan Eli
sabeta s-au situat în 
fruntea acțiunilor econo- 
inico-obșteșți, ajutînd la 
mobilizarea 
însemnat 
muncile 
prinse.

Bine 
tul de 
marea
cumscripții 
fășurarea 
cultural- educative, 
folosit forme variate 
cercurile de citit, 
gospodinei-
mei", lectoratele de cul
tură generală, programe 
speciale organizate la 
club.

Nume noi de harnice 
gospodine au fost Înscri
se în rîndurile celor 
vrednice femei ale 
șului Lupeni. care 
evidențiat în munca 
fășurată în cadrul 
siilor de femei, 
borean 
Maria, 
Groza 
Rozalia 
Erdoc 
Elena, 
diptre I 

. S-au 
însă nu la nivelul cerin
țelor. Nu toate cele 41 
tovarășe care au format 
comitetul femeilor.au de
pus aceeași străduință în 

a

rrrai
Ora- 
s-au 
des-

comi- 
Drîrn- 
Dițoiu 

Ana, 
Mazilu

Aurelia
Gherman
Rozalia,
Muller Elisabeta, 

Magdalena, Bulz 
sînt doar cîteva 

ele.
obținui rezultate,

zugrăvite 
dormitor 

două du- 
10 tabu-

Cititi în paq. a IV-a

• Vizita delegației
de știință romi ni

• Evenimentele din
• Pentru încheierea

de neagresiune între RF.G. 
fi R.D.G.

de
în

oameni
Grecia

Cipru 

unui acord

La lucrările de investiții — 
viteze de avansare tot mai mari I

Primul colectiv care a raportat 
în 1963 îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de plan anuale 
a fost cel de la sectorul 
vestiții de la mina Lupeni. 
— deschizători ai noilor 
subterane de la mina

pentru 
orașului 
economii

ducerea la îndeplinire 
sarcinilor. Nu s-a 
muncă intensă 
desfășurarea unei 
lăți educative vii, 
atragerea femeilor 
țiunile obștești.

Noul comitet ales 
trebui să pună accent 
intensificarea muncii
tural-educative în perioa
da de iarnă, înființînd noi 
cercuri 
„Sfatul 
„Școala
vizîndu-le pe cele slabe.

o 
pentru 
activi- 
pentru 
la

dus

ac-

va
pe 
cul-

care au 
în valoare 
Numeroase 
distins în 
de folos
fir Iuliana, Deak Maria, 
Munteanu Paraschiva, 
Grasu Elena, Cojocarii 
Ana, Vrăbiescu Olga, Ru- 
su Ana, Cîmpeanu Dumi
tra, Tomșa Rozalia, Szeri 
Iuliana, Stoic Maria, Zbo-

de citit, cercuri 
gospodinei" și 

mamei" și acti-

VII in- 
Minerii 

drumuri 
Lupeni

și-au realizat sarcinile anuale de 
plan cu 50 de zile înainte de ter
men, au îndeplinit planul valoric 
în 1963 în proporție de 116,7 la 
sută, planul fizic în proporție de 
123,4 la sută, au depășit planul 
productivității muncii cu 4,5 la sută 
și , au obținut economii de peste 
3 110 000 lei.

In anul 1964 în fața minerilor 
sectorului stau sarcini noi, sporite 
pe linia dezvoltării continue a ca
pacității de producție a minei. La 
întrebarea ~ noastră în legătură cu 
măsurile stabilite în scopul reali
zării integrale a sarcinilor de plan 
pe anul 1964, tov. ing. Marinescu 
Ioan, șeful sectorului ne-a relatat 
următoarele :

— In anul 1964 în fața colecti
vului sectorului nostru stau sar
cini mari: săparea a 3240 m.l. ga
lerie, lărgirea a 10 000 m.l. galerie 
și betonarea a 2720 m.l. de gale
rie. Printre principalele 
ce urmează a fi date în 
în acest an de către, 
sectorului se numără :
12, linia de troleu de pe orizontul 
480 între puțurile Ștefan și 11 
orb, orizontul 400 între puțurile 
Ștefan și 10; începerea noului 
punct de atac prin putui Ștefan 
pentru orizontul 300, străpungerea 
transversalei spre

obiective 
funcțiune 

colectivul 
putui nr.

puțul Carolina, 
orizontul 440. fa

un adevărat

program pe calea dezvoltării capa
cității de producție a exploatării 
noastre. De menționat că sarcina 
de sporire a productivității mun
cii pe acest an este cu 17 la sută 
mai mare decît anul trecut.

Deci, ne stau în față sarcini 
mari, de răspundere. Calea de rea
lizare a acestora o constituie spo
rirea continuă a vitezelor de a- 
vansare la lucrările miniere. Astfel, 
pe baza angajamentelor asumate 
de colectivul sectorului, planul de 
măsuri tehnico-organizatorice pre
vede realizarea următoarelor vi
teze medii de avansare pe sector: 
50 Â.l. la săpări, 60 m.L la beto- 
nări în galeriile simple și 30 m.L 
la betonări în galeriile duble.

Ce_ măsuri preconizează condu
cerea sectorului nostru în scopul 
atingerii acestor viteze de avansa
re? Pe primul plan al preocupă
rilor noastre se află folosirea din 
plin a utilajului modern cu 
este înzestrat sectorul, 
a mașinilor de încărcat 
a reîncărcătoarelor cu 
galerii.

Pe linia extinderii
moderne, preconizăm ca la lărgi
rea galeriilor duble să folosim ar
mături metalice, de tipul T.H.-6, 
modificate, lără a mai utiliza ma
terial lemnos. Totodată, în cadrul 
sectorului se experimentează me
toda cofrajelor metalice în locul 
dulapilor de lemn folosiți pînă 
acum la bandajarea galeriilor. O 
măsură importantă pe care o pre
conizăm în vederea intensificării 
lucrărilor miniere o constituie ex
tinderea perforajului umed la toa-

care 
respectiv, 

precum și 
bandă din

Șusținerii

MICA

întregul 
muncă.

întrecere, 
plan aleBrigada de electricieni de la mina Jieț, condusă de membrul de partid Bulisca 

Gheorghe este mult apreciată pentru lucrările de calitate pe care le execută. In ul
timul tiinp ea a lucrat la noua stație de transformatoare a minei. Cum lucrarea este 
pe terminate, brigada mal face stației o iritimă verificare înainte de a fi dată în 
funcțiune.
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(Continuare în pag. 3-a)

a ■ obținut 
succese 

Planul anual de 
1-â îndeplinit 

înainte :1a ter- 
realizat ecoao

Colectivul de muncă al 
minei Petrila 
în anul trecut 
de seamă, 
producție 
cu 11 zile 
men și □
mii de 975 000 lei la pre
țul de cost.

Rezultatei^ menționate 
au fost posibile ca ur
mare creșterii produc
tivității muncii, .îmbună
tățirii calității cărbunelui 
și extinderii armării me
talice

O importantă contribu
ție la obținerea acestor 
succese a fost adusă de 
comitetul sindicatului. Sub 
conducerea comitetului de 
partid, comitetul sindica
tului și-a organizat mai 
bine munca, a dat un
sprijin prețios producției. 
Aceasta este concluzia 
principală desprinsă din 
dezbaterile conferinței de 
dare de seamă și alegere

la . mina , Pe- 
avut loc

prezentat

re

în 
tov. 

preșe- 
sindi- 
în în- 
a fost 
colec- 
Comi- 
sindi- 
între-

princlpă-

a noului comitet al sindi
catului de 
trila, ce a 
cent.

Raportul
fața conferinței de 
Giurgiu Gheorghe, 
dintele comitetului 
catului, a arătat că 
trecerea socialistă 
antrenat 
tiv de
tetele - secțiilor de 
cat au pus la baza 
cerii socialiste 
lele obiective ale produc
ției — depășirea sarci
nilor de plan, sporirea 
productivității muncii, re
ducerea prețului de .cost, 
îmbunătățirea calității 
cărbunelui. Pentru mobili
zarea întregului colectiv 
la 
de

sarcinile 
fiecărui

V. STRĂUȚ

(Continuare în pag. 3-af
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In presant sînt necesare cadre tot mai bine pregătite in toate 

domeniile de activitate. Școlii fi revin sarcini sporite in forma
rea omului nou, capabil să facă fată cu succes sarcinilor pe care 
le pune dezvoltarea economică,

Procesul de formare a omului nou, a muncitorului cu o înaltă 
calificare de milne cere o intensă muncă educativă, o pregătire 
științifică, profesională, un larg orizont cultural, In școlile profe
sionale acestea se realizează prin predarea obiectelor de cultură 
jensral® șl a obiectelor de cultură tehnică, îmbinate cu munca 
practică din atelierele școală ei întreprinderi.

In pagina de fată ne-am propui să redăm cfteva aspecte ale 
munții de pregătire și formar» a viitorilor muncitori calificați și 
de lucrător! comerciali, fa școlile profesionale din Valea Jiului.

orele de 
care elevii 
teoretic eu 

procedee

Noile condiții de viață și învă
țătură asigurate elevilor din patria 
noastră le permit o pregătire te
meinică de zi cu zi, înarmarea cu 
bogate cunoștințe practice și de 
cultură generală. Pentru pregătirea 
multilaterală a elevilor, în școlile 
profesionale, pe lingă 
tehnologia meseriei, la 
făc cunoștință in mod 
esențialele procese și
tehnologice, se mai predau obiec
tele matematică, fizică, limba ro
mînă, bazele cunoștințelor politi
ce si alte materii de către profe
sori calificați bine pregătiți din 
punct de vedere profesional

La Școala profesională de uce- . 
•nici 'din Petroșani s-au obținut re
zultate bune în pregătirea teore
tică a elevilor. Profesori ca Bus- 
cinski C., Pătrașcu M., Todor I, se 
preocupă cu pasiune și răspundere 
de Instruirea teoretică a elevilor, 
le sădesc în inimi interesul pen
tru pregătirea lor multilaterală 
Datorită interesului ce-1 depun ca
drele didactice în activitatea lor, 
cît și datorită preocupării temei
nice a fiecărui elev, rezultatele 
©Aținute Іа învățătură sînt bune.

Avem mulți elevi fruntași la 
învățătură, printre care amintim 
pe Bodea Ionel, Alicu Fillp, Kulcsar 
loan, Marcu Vasile, Filip Scarlat, 
Mihăilâ loan, Gligor Costel, Ionut 
Ioan.

însușirea cunoștințelor teoretice 
predate la orele de curs a permis 
în primul trimestru al anului șco
lar executarea de către elevi a u- 
nor lucrări de probă de bună ca
litate, la nivelul cerinței progra
mei analitice a școlii.

De altfel, față 
mestru 
primul 
școlar

metode pentru 
continuare a ac- 

prin folosirea 
educativi: fami- 

educatori,

Practica în producție șl în atelierele școlii

clase, efectuează practica 
cele, trei ateliere ale 

lăcătușerie, de forjă și 
electrică și autogenă. 

III fae practică în mai

Conducerea Școlii profesionale 
de ucenici din Lupani pune un 
accent deosebit pe practica ele
vilor îp producție și în atelierele 
școlii, care se desfășoară alter
nativ cu învățămîntul teoretic.

Elevii din anul I, împărțit! în 
șase
școlară în 
școlii: de 
de sudură 
Anii II și
multe întreprinderi cum sînt mi
nele Lupeni, Vulcan și Urieani 
preparațiile Lupeni și Coroești, 
I.C.T. Paroșeni și I.R.E.H.-Petro- 
?ani. In cadrul fiecărei întreprin
deri în care »levii fac practică, 
există cite un colectiv de îndru
mare și control a practicii, co
lectiv din care fac parte cadre 
tehnico-inginerești din întreprin
derea respectivă și un profesor de 
la școala profesională. Aceste co
lective se ocupă de instruirea ele
vilor privind N.T.S., de reparti
zarea lor pe locuri de muncă în 
așa fel, încît fiecare elev practi
cant să treacă prin toate locuri
le de muncă, să ia cunoștință de 
toate operațiile prevăzute în pro
grama analitică a școlii. La fine-

ie fiecărui trimestru de învățătu
ră, elevii exscptă diferite lucrări 
de probă. Cele mai reușite servesc 
ca material didactic în atelierele 
și laboratoarele școlii. Profesori 
de tehnologia meseriei coordonea
ză practica elevilor, le dau îndru
mări și explicații necesare, le 
controlează caiietele de practică 
și modul cum sînt ele întocmite. 
Se evidențiază în acast sens pro
fesorii ingineri Racoveanu Cons
tantin, Fillp Gheorghe și Tivic Ni- 
colae.

— Practica îp producție a ele
vilor — spunea tovarășul Murgu 
Virgil, directorul ds 
Iii — ne preocupă 
Este vorba de a 
noastre carbonifere 
naționale
calificați, destoinici, cadre de nă
dejde ale construcției socialists. 
De aceea, noi acordăm practicii 
atenția cuvenită. Și putem spune 
pe drept cuvînt că majoritatea e- 
levilor noștri se 
cios de această 
dî importantă 
școlare. Mulți
și-au adus contribuția 
zarea unor lucrări important» în

studii al »co- 
cel
da
Si

în general,

mai mult, 
industriei 

economiei 
muncitori

procesul de producție, alături de 
muncitorii pe lingă care au fost 
repartizați. De rezultate bune în, 
practica în producție și în atelie- 
гэіе școlii se bucură elevi cum 
sînt Grohman Carol, Lihu Ioan și 
Voicu Constantin din anul I, 
Hobjjlă Traian, Băncescu Paul 
și Șoldea Mihai din anul II, 
Simonis Frlederich, Lauran Dăni- 
lă, Ilie Nicolae, Mărăcine Eugen. 
Aboaicei Gheorghe, Croicu Va
sile din anul III. Este adevărat că 
mai avem și din aceia care... ne 
mai dau de furcă. Dintre aceștia 
amintesc pe Marinescu Mircea, 
Saidac Constantin și Naște Octa
vian, țoți trei din Vulcan. Deși 
am stat 
duri m 
tuși în 
școlară,
și asta pentru că nu 
fr internat.

Părinții acestor elevi 
d aaacă măi profund asupra 
luatlel copiilor lor, care milne vor
trebui să lucreze singuri, să con
ducă mașini, agregate și utilaje 
complicate, să dea producție pa
triei.

de vorbă în 
părinții lor, 
abateri de 

deoarece nu

repetat? rin- 
persistă to

la disciplina 
sînt 
vor

interni, 
vinăsă

al anului 
trimestru 
rezultatele

de primul tri- 
școlar trecut, în 
al acestui an 
sînt superioare.

Aceste rezultate au fost rodul 
munpîi întregului colectiv al ca
drelor didactice din școala noastră. 
Profesorii ац folosit la orele teo
retice materialul didactic existent 
în cabinetele, atelierele și labora
toarele școlii, au ținut cont de 
concluziile conpsiilor metodice pe 
materii, de cele văzute în excursi
ile organizate la U.R.U.M.P., uzi
nele Călan, Uzina electrică Petro
șani și- preparația Petrila.

La începutul celui de-al doilea 
trimestru al acestui an școlar, în 
cadrul unui consiliu pedagogic, 
conducerea școlii și comisia diri- 
ginților și-au propus să folosească 
cele mai eficace 
îmbunătățirea în 
tivității teoretice, 
tuturor factorilor
lia, organizația U.T.M., 
conducerile întreprinderilor în ca
re elevii fac practică,

Ținînd cont de importanta ore
lor teoretice în pregătirea temei
nică a viitorilor muncitori, inel) de 
la începutul trimestrului ș-au or
ganizat consultații și meditații la 
■mele materii în vederea lichidă
rii rămînerii în urmă la învăță-, 
tură și a mediocrității. Pregătirea 
multilaterală a elevilor se efec
tuează și prin participarea lor la 
cercurile de specialitate cum sînt 
cercurile de matematică și limba 
romînă, în cadrul cărora se dez
bat probleme interesante, menite 
să aprofundeze la elevi cunoștin
țele acumulate la orele de curs.

Strădania întregului colectiv al 
școlii noastre converg spre for
marea muncitorului nou, bine pre
gătit, cu o orientare multilaterală.

Praf.
Școala

TEREZIA RADULESCU 
profesională de ucenici

Petroșani

FN

elevul își scoase

15-a 
ban-

foai a. 
cîteva

mai erau 
așteptau

organizat

— Tovarășă bi
bliotecară, am a- 
dus cărțile împru
mutate. Mi-au plă
cut foarte mult. Acum aș vrea 
să mi dați... Stați un moment că 
mi-am notat titlul lor. Mi 
recomandat colegul meu de 
că. El le-a citit mai înainte.

Grăbit,
de liîrtie pe care notase 
titluri de cărți de literatură bele
tristică. Bibliotecara îi înmînă căr
țile dorite. Alături de el 
alți cîțiva elevi care-și 
rîriduU.

Despre felul cum ește
timpul liber al elevilor de la cele 
două școli se poț spune multe lu
cruri bune. Comitetele U.T.M. îm
preună cu conducerile școlilor ș-au 
străduit să organizeze cît mai plă
cut și instructiv timpul liber al 
elevilor. Săptămînal, aici șe or
ganizează diferițe acțiuni la care 
elevii participă în număr mare și 
cu plăcere. Bunăoară, la Școala 
profesională din Petroșani se or
ganizează cu regularitate reuniuni. 
Cu această ocazie se țin diferite 
conferințe, recenzii, șe organizea
ză jocuri și concursuri distractive. 
De exemplu, Ia o reuniune un cadru 
didactic a ținut conferința „Chipul

Cadre noi pentru comerțul socialist
Școșla noastră pregătește vis- 

zătbri de produse alimentare, me- 
talo-chimice, textile-încălțăminte, 
ospătari și barmani, pentru ne
voile regiunii Hunedoara.

Pentru o cît mai bună pregătire 
a elevilor noștri un rol important 
îl au cursurile teoretice și instrui
rea practică în magazinele-școală 
său în magazinele de pe raza o- 
rașului Petroșani.

In cadrul orelor de specialitate 
ca merceologie, organizarea și teh
nice comerțului, matematică co
mercială. evidența operativă și al
tele, elevii capătă cunoștințe ge
nerale despre comerț, modul de 
lucru în magazine. întocmirea do
cumentelor comerciale, calculul co
mercial. organizarea magazinelor, 
circulația mărfurilor etc.

Pentru asigurarea unei înalte 
calificări profesionale și a formă
rii deprinderilor de lucru în ca
drul meseriei au fost organizate 
și înzestrate trei magazine școală 
în cadrul cărora are Ioc instruirea 
practică a elevilor din anul I.

In cadrul activității teoretice și 
practice, urmărim ca elevii noștri 
să se familiarizeze cu metodele 
Corespunzătoare de muncă, cu teh
nică nou® în comerț pentru ca ab- 
șglvind școala ei s® contribuie la 
IntraȘu eereâ acestor metode în

practică. Paralel cu acestea ur
mărim educarea viitorilor lucrători 
din comerț. Un rol important în 
această direcție îl au orele educa
tive ale profesorului diriginte. 
Conform planurilor tematice, în o- 
rele de dirigenție se dezbat pro
bleme de etică și morală, de com
portare civilizată în general și în 
cadrul comerțului în special, ur- 
mărindu-se formarea la elevi a a- 
titudinii socialiste față de muncă 
și bunul obștesc, a comportării 
civilizate în deservirea populației, 
a simțului de răspundere, a spiri
tului de economie etc.

Organizarea pe baza planului 
comun al direcțiunii cu organiza
ția U.T.M. a unor activități edu
cative' ca, înlîlniri cu activiști de 
partid și fruntași în producție, ex
puneri și conferințe pe diferite te
me, vizionări de filme și specta
cole de teatru, fac ca munca edu
cativă să se extindă în afara cla
sei, să se îmbine cu folosirea ju
dicioasă și plăcută a timpului li
ber.

Pentru folosirea timpului liber 
în mod instructiv și plăcut s-au 
organizat de eătre U.T.M. împreună 
cu conducerea școlii și cu spriji
nul școlii profesionale de ucenici, 
reuniuni ale elevilor, un cor co

mun și alte activități cultural-ar- 
tistice.

O atenție deosebită am acordat 
și acordăm ținutei elevilor noștri.

Elevele pot fi văzute oriunde 
în uniforma școlară cu gulerașe $1 
manșete albe, totdeauna curate, 
cu bentiță albă pe cap iar în ma
gazine în halate albe sau albastre, 
cu gulerașe albe.

Acordăm o atenție deosebită or
ganizării muncii în internat, păs
trării curățeniei și ordine!, îngri
jirii bunurilor puse la îndemîna 
elevilor. Atît dormitoarele cît și 
magazinele clasă sînt preluate de 
elevi care fac curățenie și o în
trețin întreeîndu-se pentru titlul 
de fruntași în această activitate.

Printre elevii noștri fruntași se 
numără Pop Maria, Brebenel Du
mitru, Drîmbărean Aurelia, Bekete 
Maria, Veraszto Ileana, Tăcălie 
Eugenia, Mihai Ioan, Mistău Doina.

Colectivul școlii se străduiește 
ca în acest an școlar elevii să ob
țină rezultate bune, astfel ca la 
sfîrsitul lui să nu avem elevi co
rijent! sau repetenți, iar absolven
ții să facă cinste scolii în locu
rile de muncă unde vor fi repar
tizați.

prof. MIHAI ENACHE 
directorul Școlii profesionale 

de comerț Petroșani

achită const ii n 
latură deosebii 

a activității lor 
elgvî practicant! 

la reali-

«fi ciîn- 
si-

DUMITRU GHBONEA

ORELE LIBERE
moral al 
tre". Ea 
în mare 
discuțiile 
cu exemplificări din școală.

In alte ocazii s-au ținut confe
rințe tehnice cum ar fi „Noutăți 
tehnice în lăcătușerle", ținută de 
tov, ing. Ialymos Alexandru care 
au avut drept scop îmbogățirea 
cunoștințelor tehnice ale viitorilor 
muncitori.

In cadrul planului de muncă a) 
comitetului U.T.M. privind orga
nizarea timpului liber al elevilor, 
un loc de seamă îl ocupă acțiu
nile cultural-educative. Nu de 
mult la școală s-a ținut expune
rea pe tema „Viața și opera lui 
Nicolae Grigorescu", urmată de 
prezeptaTea albumului „Maeștrii 
picturii romînești".

De asemenea, s-au organizat 
zionări colective de teatru și 
me, urmate de discuții, cum

tînărului societății noas- 
a plăcut și i-a interesat 
măsură pe elevi- Dovadă 
purtate pe marginea ei,

vi- 
fil- 
au 

fost piesele „Despot Vodă", „Gră
dina cu trandafiri" și filmul „Tu- 
dor", medalioane literare, simpo
zioane literare, diferite recenzii, 
concursuri „Cine știe meserie, cîș- 
tigăl", întreceri sportive etc. A- 
semenea acțiuni au avut loc și la 
școala profesională din Lupeni. 
Principalul este că acțiunile cul
tural-educative desfășurate la Școa-

la 
Că 
că

o eficacitate ma
re în procesul e- 
ducativ ai elevi

lor. Faptul că aici 
dulapuri au fost 
sînt chioșcuri cu 
bursele sînt ridi-

aici se 
educa- 

elevilor

își pe-

lacătele de 
desființate, 
autoservire, 
cate de către elevi fără casier și
multe altele dovedesc că 
duce o susținută muncă 
tivă, că timpul liber al 
este bine organizat. .«

întrebat de felul cum
trece timpul liber, un elev de la 
Școala profesională din Lupeni 
им spus :

— După ce rni-aro terminat lec
țiile, deseori merg la bibliotecă, 
fie pentru a împrumuta cărți, fie 
să ascult' vreo recenzie. Apoi mal 
iau parte la diferite acțiuni cul
turale care se desfășoară în școa
la noastră cum sînt : conferințe,' 
concursuri, simpozioane și seri li
terare prcum și la vizionarea în 
colectiv a unor spectacole de tea
tru și cinema. Toate acestea le 
fac pentru că doresc să posed cu
noștințe cit mai multe, să devin 
un adevărat muncitor, bine pregă
tit profesional și în același 
cult.

Da, într-adevăr elevul 
dreptate. Muncitorul de azi
cel de mîine trebuie să fie nu 
numai un bun muncitor în produc
ție ci și un om cult, un om ăl zi
lelor noastre.

timp

avea
ca si

la profesională din Lupeni au avut C. COTOȘPAN

-----------©---------------

Profesorul maistru Todor Ioan, de la Școala profesională ufe? jee» 
nici din Petroșani la o oră de practică în atelierul de lăcătușeri» al 
șGOlii, explieînd elevilor din anul I mînuirea bormașinii.
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Răspundere pentru îndeplinirea sarcnwtor
(Uraare din pag. I-a)

sector au fost popularizate pe larg 
prin grafice. Totodată comitetul 
sindicatului s-a preocupat de ex
tinderea în toate brigăzile a ini
țiativei „Nici un vagonet de căr
bune rebutat pentru șist", inițiati
vă care aplicată a contribuit la 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

Una din problemele ce a stat 
în centrul atenției comitetului sin
dicatului a constituit-o preocupa
rea pentru calificarea și ridicarea 
calificării muncitorilor. Rezultatul 
acestei preocupări este imeojnaL 
In ultimii doi ani 1 102 oameni 
ai muncii de ia mina Petrila au 
absolvit cursurile de calificare și 
de ridicare a calificării. Mulți din 
absolvenți sînt în prezent inova
tori pricepuți. De pildă, tovarășii 
Rebeleș loan, Lăzărescu Petru, 
Boteanu Traian au preconizat o 
pompă de noroi pentru, curățirea 
bazinelor 
Teren tică 
dispozitiv

de decantare. Lăcătușul 
Nlcolae a realizat un 

pentru închiderea și

de producție 
desebiderea automată a ușilor de 
la putui orb nr. 0. Suma totală a 
economiilor obținute în ultimii 
doi ani prin aplicarea inovațiilor 
este de 1608 000 lei. îmbunătăți
rea procentajului muncitorilor ca
lificați, sporirea cunoștințelor lor 
profesionale ca urmare a frecven
tării cursurilor de ridicare a cali
ficării, au contribuit la creșterea 
productivității muncii.

Grija pentru om, pentru nevoile 
sale a constituit, de asemenea, o 
preocupare permanentă ă comite
tului sindicatului. Numai pentru 
protecția muncii s-au cheltuit în 
ultimii dai ani aproape 4 milioane 
lei. La mina Petrila s-au instalat 
două ventilatoare moderne de ma
re capacitate în aripa estică a cîm- 
pului minier, Perforajul umed a 
fost mult extins la lucrările 
steril. S-a lărgit rețeaua 
apă industrială, astfel incit 
zent multe din 
în cărbune pot fi 'umezite.

In agii 1962—63, 1 026 oameni 
ai muncii de la mina Petrila au

locurile de

îll 
pentru 

în pre- 
muncă

beneficiat de bilete pentru trata
ment și odihnă în stațiunile bel- 
neo-climateriee, iar 119 familii s-au 
mutat în apartamente noi.

Apreciind rezultatele obținute 
de către comitetul sindicatului, 
participanții la conferință au venit 
cu propuneri menite să ducă la 
înlăturarea unor lipsuri și îmbu
nătățirea activității de viitor, pen
tru traducerea în viață a angaja
mentelor luate de colectivul de 
muncă al minei Petrila pe anul 
1964,

Conferința a recomandat noului 
comitet al sindicatului să analize
ze lună de lună felul (cum se în
deplinesc prevederile stabilite în 
planul de muncă, botărîrea confe
rinței. Dezbaterile au scos în e- 
vidență hotărîrea membrilor sin
dicatului de la mina Petrila de a 
îmbunătăți activitatea desfășurată 
de organele sindicatului în spriji
nul producției, pentru a întîmpi- 
na cea de-a XX-a aniversare a e- 
liberăriî patriei eu noi realizări.

La lucrările de investiții - viteze de avansare tot mai mari!
(Urmare din pag. I-a)

te locurile de muncă atît la înain
tări cit și la lărgiri. In acest scop 
se vor extinde conductele de apă 
la toate locurile de muncă.

Realizarea sarcinilor ce ne stau 
în fată este condiționată în mare 
măsură de activitatea fiecărei bri
găzi. De aceea, conducerea secto
rului acordă o deosebită atentie

©

Ce au de spus 
cei în cauză ?

omogenizării brigăzilor, stabilizării 
efectivelor în cadrul fiecărei bri
găzi. In acest scop mai multi mi
neri destoinici, șefi de schimb în 
brigăzile fruntașe, vor fi numiți 
șefi ai unor brigăzi rămase în ur
mă. Așa s-a procedat încă din luna 
ianuarie. Bunăoară, minerul. Pan- 
țiru Mihai din brigada fruntașă a 
lui Ferenczi Balăzs a fost numit 
șeful unei brigăzi rămase în ur
mă. condusă pînă acum de mine
rul Beraru Vasile.

Iată 
nizate 
nostru 
lor de
grele a sarcinilor ce ne revin pe 
anul 1964. înfăptuirea unora din

doar cî-teva măsuri preco- 
de conducerea sectorului 
în vederea sporirii viteze- 
avansare și realizării inte-

«ceste măsuri își arată de pe a- 
cum roadele. Bunăoară, brigada 
condusă de minerul Pop Dionisie, 
care lucrează la circuitul buncă
rului colector de la puțul 10, ori
zontul 440, a realizat pe luna ia
nuarie o viteză de avansare de 
108 m.I. și pe această bază o pro
ductivitate de 2,50 m.c, pe posț.

Rezultatele din prima lună a 
anului, cînd sectorul nostru și-a 
realizat planul fizic în proporție 
de 105 la sută precum și hpțărîrea 
minerilor de a-și 
prezintă garanția 
sectorului nostru 
plini cu o lună
men sarcinile anuale de plan va 
fi înfăptuit cu siguranță.

sporj realizările, 
că angajamentul 

de a-și înde- 
înainte de ter-

nopțile trecute, 
mașini cu salariați

Intr-una din 
oră 1,10, patru 
do la mina Aninoasa au fost oprite 
la bariera Iscrom.

Bariera era lăsată. După o aș
teptare de 30 minute (timp în ca- 

j re nu a trecut nici un tren) unul 
dintre călători pierzîndu-și răbda
rea s-a dus la canton. Dar acolo 
liniște. Fiecare lucru așezat la lo
cul lui, ușa deschisă, telefonul și 
documentele pe masă iar cantonie
rul... nicăieri.

Același călător s-a dus de data 
aceasta în stația C.F-R. Iscrțml 
unde l-a găsit pe cantonierul Bo- 
dea stînd la taclale cu alți doi ce
feriști,
cald și bine...

Abia
nier și-a adus aminte de 
și a „fugit" s-o deschidă.

Ne punem întrebarea:
această atitudine lipsită de con
știinciozitate față de îndatoririle 
de serviciu ce măsuri vor lua cei 
în cauză ?

Un grup de muncitori 
de la mina Aninoasa

la

Nu-i vorbă, în birou era

atunci „săritorul'' canto-
barieră

Pentru

N o Ț Ă Pasivitate.,.
Nici пц șe cunoșteau bine. In 

toamna anului trecut au primit 
repartițiile precum și cheile de 
la apartamentele blocului 39 din 
cartierul Ltvezeni-Petroșani. Fie
care șl-a adus familia, mobilie
rul șl s-a mutat în apartamentul 
primit. Putin timp după aceea noii 

< locatari și-au ales un comitet de 
) bloc și cite un responsabil de

> scară. In frunte cu aceștia au 
1 început apgi să- se gospodărească
I Să îngrijească spatiile comune

Treaba a mers bine. A fost sta- 
( bilită ordinea de efectuare a cu- 
I răfemei și fiecare locatar era 
I mulțumit. Șl avea de ce. Aparta-
> mentele sînt frumoase, conforta- 
1 bile. Doar micile defecțiuni de 
. instalata le umbreau mulțumirea. 
, Bunăoară, locatarii de pe scara 
г If-а au constatat că instalația e- 
I lectrică de pe scara lor este de- 

J fectâ. Dfntr-o greșeală de ins- 
♦. talație lumina r

ntimai jos, deși 
<■. Ulrupătoare există 
V — Nu-i nimic și-au spus loca- 
J tarii — îi vom anunța pe cei în

J
$
î

se aprindea 
becliti și in

ia fiecare etaj.

------- S
costisitoare j

s c j 
s

drept și defecțiunea se va reme
dia. Așa au și făcut. Tovarășa 
Kostișik Qhizeia, responsabila de 
scară, a făcut demersurile nece
sare, numai că defecțiunea tot 
nu ș-a remediat. Au venit altele.

De mai multe zile caloriferul de 
ia etajul Uf al blocului respectiv 
a început să curgă. Locatarii au 
așezat vase pentru colectarea a- 
pei și au pus-o din nou pe dru
muri pe responsabila scării. Dat 
atit constructorul cit și beneficia
rul se eschivează de ia repararea 
defecțiunii. Piecare susține 
„celălalt" trebuie 
defecțiunea /...

Deși au trecut 
locatarii în cauză
care dintre cele două 
deri o fi I 
remedieze 
tt că apa < 
caloriferul 
conducerile 
pective 
care atrage după sine pagube pro 
venite din scurgerea apei din ca
loriferul defect,

M. LUPENEANU

Echipa de lăcătuși condusă de 
Martinele loan, din cadrul secto
rului electromecanic al minei Le
nea, execută numai reparații de 
calitate.

IN CLIȘEU : Martinele loan, îm
preună cu lăcătușii Jaipbor Colo- 
man și Colda Petru muncind la 
repararea unui troliu.

Ѳ

so

mai 
încă

că
remedieze

multe zile < 
n-ou aflat j 
întreprin- 1 

trebuie să ’
Fapt cert < 

curgă din ( 
pe cfnd )

aceea care 
defecțiunea 
continuă șâ 
cu pricina.

! întreprinderilor res- 
dovedesc o pasivitate

S P OR T Ș
Olimpice 

Innsbruck
Jocurile 

e la
(Agerpres).
ediție a Jocuri- 
iarnă se apropie

INNSBRUCK 6
Cea de-a 9-a 

k>r olimpice de 
de sfîrșit. Sportivii participanți la
marea* întrecere își dispută ulti- 
rwele medalii din cele 34 atribuite 
la aceste jocuri.

Miercuri la Innsbruck timpul s-a 
schimbat brusc. Dimineața a nins, 
apoi s-a lăsat un ger puternic. Cu 
toate acestea, peste 16 000 de spec
tatori s-au înșirat de-a lungul pu
tini de pe muntele Hoadl unde 
s-a disputat proba de coborîre 
femei. După eșecurile suferite la 
slalom, schloarele austriece și-au 
luat o strălucită revanșă în fața 
Celor franceze. Toate cele trei me
dalii au revenit reprezentantelor 
Austriei. Confirmînd pronosticurile, 
Christi Haas, a cîștigat detașat a- 
ceastă probă, desfășurată pe o pîr- 
tie lungă de 2 450 m. cu o dife
rență de nivel de 625 m și 24 de 
porți.

Noua campioană olimpică este 
în vîrstă de 20 ani și locuiește la 
Kitzbuehel, celebra stațiune de 
schi unde s-a născut și fostul cam
pion olimpic Tony Sailer. Concu
renta franceză1 Marielle Goitschel, 
n-a ocupat decît locul 10. Dar cu a- 
cest rezultat a cîștigat titlul de 
campioană mondială la combinata 
alpină. Sora sa, Christine nu a 
luat startul fiind înlocuita în ulti-

Bărbi Hen- 
в. Madeleine

O pista de

mul moment cu Madeleine Bocha- 
tay.

Iată clasamentul la coberîre fe
mei : 1. Christi Haas (Austria), 
2. Edith Zimmerman (Austria), 3. 
Traudl Hecher (Austria), 4. Heidi 
Biebl (Germania), 5. 
neberger (Germania), 
Bochatay (Franța).

La Eisstadio-n, pe
gheață nu tocmai suplă (ceea ce 
nu a permis stabilirea de recor
duri) patinatorii de viteză s-au în
trecut pe distanța de 1 500 metri. 
Cel mai rapid a fost tînărul con
curent spvietic Ants Antson, stu
dent din Tallin, în vîrstă de 25 
ani. El a cîștigat recent titlul de 
campion european absolut' la Oslo. 
De data aceasta cel mai periculos 
adversar nu a fost un scandinav 
ci, surprinzător, olandezul Verkerk, 
care, de altfel, a ocupat și locul 
a! II-lea. Campionul olimpic la 
ediția precedentă Evgheni Grișin, 
care are acum 
rezista asaltului 
pat doar 
fericit că 
a revenit 
U.R.S.S.

Cu victoria 
U.R.S.S. are 9 
de argint și 5 
constituie deja 
maiîntîlnită 
de iarnă.

După trei
4 persoane,
nadei (condus de John Emery). Ur
mează Austria și Italia. Echipajul 
romîn condus de Panțuru ocupă lo
cul 14. De remarcat totuși că în
tre locul 8 și 14, diferența este 
de numai o secundă.

locul 
titlul 

unui

33 ani, n-a putut 
tinereții și a ocu
lt. EI este totuși 
în această probă 

i reprezentant al

POPICE

1 la

lui Antson, echipa 
medalii de aur. 8 
de bronz ceea ce 
o performanță ne- 
Jocurile olimpice

coborîri, • la bobul de 
conduce echipajul Ca-

In etapa trecută a campionatului 
de popice al Văii Jiului, în gene
ral, echipele mai bine pregătite 
au obținut victoria indiferent dacă 
au Jucat acasă sau în deplasare.

La bărbați, cea mai atractivă 
înlîlnire au furnizat-o echipele Vo
ința Petroșani și Minerul Vulcan, 
Pînă la a treia pereche de jucă
tori nu se prevedea de partea cui 
va fi victoria. In final, oaspeții 
cuceresc Victoria сц 4 606 p.d, față 
de 4 590 p.d,, cit au realizat jucă
torii gazdă.

In restul întîlnirilor ș-au înre
gistrat următoarele rezultate : Jiul 
Petrila — Parîngul Lonea 4 30І — 
4 574 p.d., Minerul ftupeni — Vo
ința Lupeni 4 124 — 3 500 p.d. și 
Viscoza Lupeni — Utilajul Petro
șani 4 178 — 4 215 popice dpborîte. 
Victorioasă în deplasare, echipa 
Parîngul Lonea își menține poziția 
de lider.

In etapa ă Ш-a a campionatului 
feminin, echipa Viscoza a obținut 
a doua victorie consecutivă, în- 
trecînd de data aceasta cu ț, 674— 

1 584 p.d. echi
pa din Vulcan.

La Lupeni, for
mația Minerul a 
realizat 2 076 p.d. 
prin Reprezen
tarea echipei Re
tezatul Uricani.

t 
i

S. BALOI
corespondent

La noul cinematograf
Printre obiectivele afla

te în lucru pe șantierul 
Lupenl se numără și noul 
cinematograf cu 500 lo
curi din cartierul Braia.

Maistrul Feleki loan 
care conduce aceast lot, 
a luat măsuri temeinice 
pentru buna executare a 
finisajelor interioare. Pî
nă acum, dulgherii Matei 
Francisc, Katona Ioan, Pe
ter Alexandru au execu
tat cofrajul interior, au 
montat ușile și celelalte 
obiecte de tîmplărie, iar 
zidarii Pocsvailer • Gheor- 
ghe, Horvath Andrei, ten- 
cuitoriî Fabian Emeric, 
□yongyos Benedek și al-

ții au terminat rabițurile 
de plafon și. tencuielile 
interioare Peste cîteva 
săptămîni cofrajul interior 
urmează să fie scos pen
tru a începe lucrările de 
patclietare, montarea lam- 
briurilor etc. Colectivul 
de aici este hotărît ca.pî- 
nă la 1 Mai să termine 
complet finisajele interi
oare, iar în cinstea zilei 
de 23 August, să fie gala 
și finisajele exterioare 
împreună cu întreg com
plexul comercial cu care 
noul
Braia
samblu unitar $i armo
nios.

cinematograf
alcătuiește un

din
au
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PUROȘANI 
angajează 

mecanic diferite ; 
reparații

Condiții de angajare; î 
calificare și autorizație de ; 
mecanic diferite reparații^ 

— 3 
auto

Condiții 
să posede 
ducere auto.

conducători

de angajare : 
carnet de con-

A N U N
Exploatarea 

deschideri de noi 
Petroșani

Anunță ținerea unui 
pentru ocuparea 
posturi de maiștri:

— maistru

T

mine

concurs 
următoarelor

miner la sectorul investiții — Dîija, 
miner la raionul minier puț-sud-

miner

miner
se va

la raionul

raionul

minier puț-sud-

minier Paroșeni.la
ține Ia sediul E.D.M.N. din

— maistru
Aninoasa.

— maistru
Aninoasa.

— maistru
Concursul

Petroșani, str. 23 August nr. 5, la data de 10 mar
tie 1964,

Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați 
sînt cele prevăzute de Regulamentul privind or
ganizarea și 
prin H.C.M.

Actele ce 
condițiuni ce
la sediul exploatării.

Cererile și actele se vor depune la biroul de 
evidență a personalului pînă cel mai tîrziu la 
data de 20 februarie a. c.

desfășurarea concursurilor aprobat

trebuie depuse precum și celelalte 
se cer concurențelor se află afișate
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Diseufarea probleme: 
Kașmirului 

te Consiliul de Securitate
NEW YORK 6 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a reluat 

Ja 5 februarie discutarea proble
mei Kașmirului. Dezbaterile în 
această problemă au început la 3 
februarie cînd' Zulficar Aii Bhutto, 
ministrul de externe al Pakistanu
lui, țară la cererea căreia a fost' 
convocat Consiliului de Securitate, 
a prezentat poziția guvernului său. 
In ședința de miercuri a luat cu- 
vîntul reprezentantul Indiei, minis
trul educației, Mohamedali Currim 
Chagla, care a expus punctul de 
vedere al guvernului indian în pro
blema Kașmirului și a răspuns de
clarațiilor delegatului pakistanez.

Viitoarea ședință va avea loc la 
7 februarie.

- = ©=-

Arestarea 
unor partizani ai păcii 

în statul Georgia

NEW YORK 6 (Agerpres) .
In statul Georgia au fost ares

tați din nou participanții la mar
șul păcii Canada—Cuba, După cum 
se știe, cei 26 de membri ai gru
pului de tineri care formează mar
șul au fost puși în libertate abia 
cu trei săptămîni în urmă după o 
lună de închisoare pentru parti
ciparea lor la acest- marș, consi
derat ilegal. In prezent au fost 
arestați și condamnați de tribuna
lul din Albany cinci membri ai 
grupului.

In același timp, alti membri ai 
grupului sînt judecați pentru or
ganizarea de pichete Ia o bază a 
aviației militare americane.

Franla lESDinge миаЩііеі si Ш. 
dt a tailiiiia la (m tortei internaționale а Ш.О.
PARIS 6 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, la 

șfîrșitul ședinței Consiliului de 
Miniștri al Franței, care a avut 
loc miercuri, ministrul informațiilor 
și purtătorul de cuvînt al guver- 

rnului, Alain Peyrefitte. a făcut 
cunoscut că Franța respinge pro
punerea Angliei și S.U.A. de a
participa la crearea forței inter
naționale a N.A.T.O., care ar ut-
ma să fie trimisă în Cipru.

In ce privește motivele care au 
făcut ca guvernul francez să res
pingă acest plan, ministrul a ară- 
t'at că ele au fost determinate de 
faptul că Franța n-a participat la 
elaborarea statutului privind Ciprul, 
nici la Zurich nici la Londra. De 
aceea guvernul francez nu inten
ționează să se amestece în aceas
tă problemă. In al doilea rînd 
Franța n-a fost solicitată de țările 
interesate, în primul rînd de guver-

Lucrările Congresului Partidului 
conservator progresist din Canada

I OTTAWA 6 (Agerpres).
I La Ottawa s-au încheiat lu
crările Congresului anual al Parti
dului conservator progresist din
Canada. Congresul 
serie de rezoluții 

a adoptat o 
referitoare la

politica internă și s-a pronunțat 
pentru dezvoltarea unor legături 
politice și economice mai strînse 
cu tarile Commonwealthului și ale 
Americii Latine.

In legătură cu înfrîngerea con
servatorilor la ultimele alegeri 
parlamentare, mai mulți membri

Vizita delegației de oameni de știință 
romîni în Grecia

ATENA 6. Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite:

După încheierea lucrărilor Birou
lui Asociației internaționale de 
studii sud-est-europene, care s-au 
desfășurat la Atena, delegația de 
oameni de știință romîni a făcut 
o vizită la Salonic. Cu prilejul

-=© = -

In Camera 
Reprezentanților a S.U.A.

WASHINGTON 6 (Agerpres).
Camera Reprezentanților a S.U.A. 

a adoptat miercuri cu 153 voturi 
contra 68 capitolul din proiectul 
de lege cu privire ia drepturile 
civile care scoate în afara legii 
discriminarea rasială în hoteluri, 
teatre, restaurante și în majori
tatea altor localuri publice. în
cercările unor membri ai Came
rei Reprezentanților de a bloca a- 
doptarea acestui capitol nu au avut 
rezultat. După cum subliniază a- 
genția U.P.I., în felul aces’a s-au 
încheiat dezbaterile asupra unuia 
din cele mai controversate capi
tole ale proiectului de lege cu 
privire la drepturile civile.

------- ------- --- --- -----

Pentru încheierea unui acord 
de neagresiune între R.F.G. și R.D.G.

BONN 6 (Agerpres).
Luînd cuvintul la adunarea din 

Dortmund (R.F. Germană) a or
ganizației vest-germane „Uniunea 
germană a păcii", pastorul Martin 
Niemoller, șeful bisericii evanghe
lice din Hassen și Nassau, s-a pro
nunțat pentru încheierea unui pact 
de neagresiune între R.F. Germană 
și R.D .Germană. „Trebuie să a-

nul Ciprului, ci numai 'de Anglia și 
S.U.A. In cercurile competente, 
arată France Presse, se conside
ră că poziția guvernului francez 
a fost determinată și de faptul 
că situația internă din Cipru nu 
are nici o legătură cu N.A.T.O., 
ea fiind o problemă care intere
sează numai poporul acestei insule.

Din Washington, agenția Fran
ce Presse anunță că secretarul ge
neral al N.A.T.O., Dirk Stikker, 
care a avut o întrevedere cu pre-
ședintele S.U.A., Johnson, a decla
rat că „Ciprul nu este un teri
toriu al N.A.T.O. și, de aceea noi 
nu avem nimic comun Cu ceea ce 
se petrece acolo". După pă
rerea lui problema Cipru
lui ar putea reveni competenței 
N.A.T.©. numai în măsura în care 
cele două țări membre ale N.A.T.O. 
Grecia și Turcia, ar întimpina di
ficultăți.

©---------------

ai partidului, în special tineri, au 
început să-și exprime nemulțui- 
mirea față de conducerea partidu
lui de către Diefenbaker. In acest 
sens, presa conservatoare scria că 
principala sarcină a congresului 
este întărirea unității partidu
lui și salvarea lui Diefenbaker ca 
lider. La Congres. Diefenbaker și-a 
păstrat poziția de conducător al 
partidului, cu toate că împotriva 
lui au votat cîteva zeci de dele
gați printre Care și doi miniștri 
din fostul său guvern. 

șederii în acest oraș, membrii de
legației au prezentat mai multe 
comunicări științifice. Astfel, prof, 
univ. Mihai Berza, directorul Ins
titutului de studii sud-est-europe- 
ne al Academiei R.P. Romîne, a 
vorbit la Institutul de studii bal
canice despre „Stadiul actual al 
cercetărilor romînești în domeniul 
istoriei Evului Mediu" precum și 
despre sarcinile institutului pe care 
îl conduce.

Acad. Emil ondurachi a pre
zentat luni și marți în fata stu
denților și cadrelor didactice de îa 
Facultatea de litere și filozofie 
două comunicări cu temele : „Co
loniile grecești din Dobrogea" și 
„Cercetări arheologice din epoca 
greco-romană pe teritoriul Romî- 
niei", iar miercuri a tinut o con
ferință publică la Institutul de 
studii balcanice cu tema „Influen
țe grecești în regiunea balcanică 
în antichitate".

Comunicările oamenilor de știin
ță romîni au fost urmărite cu' viu 
interes. Ele vor apare în publica
țiile Universității din Salonic și 
ale Institutului de studii balcanice 
din același oraș.

jungem Ia un acord cu privire la 
neagresiune", a declarat el.

Pastorul Niemoller s-a pronun
țat, de asemenea, în apărarea drep
turilor fundamentale ale populației 
vest-germane, ceea ce, a arătat 
el, constituie una din premizele 
menținerii păcii în Germania.

El a apreciat Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare în cele trei 
medii ca un prim nas pe calea 
spre evitarea conflictelor militare 
și rezolvarea problemelor litigioa
se pe calea tratativelor în spiritul 
coexistentei.

R. D. G.Convorbiri ale delegației 
aflate la

GENEVA 6 (Agerpres).
Delegația R.D. Germane, în frun

te cu Georg Stibi, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, care 
se află la Geneva, continuă să ai
bă întîlniri și convorbiri cu con
ducători ai delegațiilor țărilor par
ticipante ia lucrările Comitetului

OTTAWA, După vizita oficială 
pe care o va face săptămîna vi
itoare în Canada, primul ministru 
al Marii Britanii, Douglas Home, 
va sosi la 12 februarie în S.U.A. 
la invitația președintelui Lyndon 
Johnson.

SYDNEY. Peste 4 000 de docheri 
din portul Sydney au declarat 
miercuri o grevă, cerînd îmbună
tățirea condițiilor de muncă. Ca 
urmare a încetării lucrului, acti
vitatea portului a fost paralizată.

LONDRA. Președintele Societă
ții britanice pentru comunicații in
terplanetare dr. L. R. Shepherd, a 
înminat cosmonautei sovietice Va
lentina Nikolaeva Tereșkova, Me
dalia de aur a societății, Medalia 
a fost înminată cosmonautei sovie
tic iii cadrul unei ședințe spe- 

! dale a acestei societăți la invi
tația căreia Valentina Nikolaeva 
Tereșkova face o vizită în Marea 
Britanie.

I NAIROBI. Luînd cuvîntul la 
Nairobi în cadrul unui schimb 
științific, Josefina Namboze, pri
ma femeie medic din Africa răsă
riteană, a anunțat că . în prezent

I mortalitatea în rîndul copiilor de 
virstă preșcolară din tarile aces

Evenimentele din Cipru
NICOSIA 6 (Agerpres).
In mai multe localități din Ci

pru s-au înregistrat incidente. In 
comuna Amienu, la 20 km. sud-est 
de Nicosia, doi ciprioti greci au 
fost uciși, iar ălți trei răniți. De 
asemenea, au avut loc ciocniri în

U Thant își va întrerupe călătoria 
în Africa

NEW YORK 6 (Agerpres) .
Un purtător de cuvînt al Orga 

nizației Națiunilor Unite, a anun
țat că secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a hotărît să-și întrerupă 
călătoria pe care o face în mai 
multe țări ale Africii și să se 
înapoieze la New York unde pre
zenta sa este necesară din cauza 
unui mare număr de probleme in-

Poziția guvernului R. F. G.
BONN 6 (Agerpres) .
După cum transmite agenție 

France Presse, guvernul vest-ger
man nu a luat nici o măsură în le
gătură cu cererea anglo-americană 
ca un contingent al Bundeswehru 
lui să participe la forța de poliție 
N.A.T.O. menită a fi trimisă în 
Cipru. In ultimele zile au avut 
loc mai multe întruniri ale Consi
liului de miniștri de la Bonn în le
gătură cu această problemă.

---------------©---------------

Conflictul dintre Burundi 
și Ruanda

NAIROBI 6 (Agerpres).
Primul ministru al regatului Bu

rundi, Peter Ngendandumwe, care 
se află într-o vizită în țările Afri
cii răsăritene, a făcut cunoscrU în 
cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la Nairobi că a 
cerut convocarea Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.) pentru dis-

Geneva
celor 18 state pentru dezarmare. 
Marți și miercuri delegația a avut 
întrevederi cu reprezentanții R.A.U., 
Birmaniei, Nigeriei și Indiei. De
legația R.D.G. a avut întrevederi 
și cu reprezentanții permanenti ai 
Algeriei, Ghanei și Iugoslaviei, pe 
lîngă Oficiul european al O.N.U.

-дласлаь. -

tei regiuni este de 40 de ori mai 
mare în comparație cu țările dez
voltate ale lumii. 70 ia sută din 
copiii între 1—4 ani suferă de ina- 
niție.

PARIS. Liderii grupului republi
canilor independenți au ținut la 
Paris o consfătuire cu participa
rea miniștrilor, reprezentînd acest 
grup în guvern la care, după cum 
transmite France Presse, ei s-au 
pronunțat în. sprijinul candidaturii 
generalului de Gaulle la viitoarele 
alegeri prezidențiale.

ROMA. Greva de 24 de ore 
a celor peste 1 700 000 de oameni 
ai muncii de lă căile ferate și 
serviciile de administrație publi
că, precum și a cadrelor didactice 
de la școlile primare și secundare 
din Italia a luat sfîrșit la miezul 
nopții de miercuri spre joi. Par
ticiparea le grevă a fost în pro
porție de 95 la sută.

Joi dimineață, o altă grevă de 
48 de ore a fost declarată de per
sonalul din industria chimică ita
liană.

TUNIS. La Tunis a lost inaugurai 
miercuri un institut național pen
tru pregătirea de experți și teh
nicieni in domeniul industriei. La 

localitatea Ayos Sozomenos. Au 
fost trimise la fata locului unități 
engleze, care au intervenit astfel 
încît liniștea a fost restabilită.

In portul Paphos, în vestul Ci
prului, ciocnirile s-au soldat eu 
uciderea a patru ciprioti — un grec 
și trei turci.

ternaționale de care se ocupă în 
prezent organizația mondială. Prin
tre acestea au fost menționate pro
blema Ciprului, care, potrivit a- 
genției France Presse, a fost ca
lificată în cercurile din apropierea 
secretarului general drept „foarte 
gravă", litigiul în legătură cu crea
rea Federației Malavez^, conflic
tul dintre triburile din Burundi și 
Ruanda, precum și alte probleme.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului federal, Karl-Guenther von 
Hase a precizat că guvernul vest- 
german consideră că sînt' necesare 
noi consultări între Turcia, Gre
cia, Cipru. S.U.A. și Anglia, în 
legătură cu măsurile pentru men
ținerea păcii în Cippj. Numai du
pă cunoașterea rezultatelor acestor 
consultări a declarat von Hase. 
guvernul federal va lua o hotă- 
-îre.

cutarea situației care s-a creat în 
Ruanda. El a declarat.’ de aseme
nea, că a protestat pe lîngă O.N.U. 
împotriva violării de către militari 
ruandezi a frontierei dintre cele 
două țări.

După cum se știe, relațiile din
tre regatul Burundi și Ruanda s-au 
înrăutățit în ultima vreme ca ur
mare a incidentelor dintre triburi
le Batutsi și Bahutsi care populea
ză aceste țări.

Agenția France Presse transmite 
că la frontiera ruandeză au avut 
loc noi incidente. Un grup de ba
tutsi, venind din provincia con
goleză Kivu, au atacat membrii 
gărzii naționale din localitatea 
Shangugu, situată la frontiera Ru- 
andei. După ce au ocupat timp de 
cîteva ore orașul, aceștia s-au re
tras în junglă.

ceremonie au participat președin
tele Burghiba și secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, care se 
afla în vizită în Tunisia.

Organizația internațională a mun
cii va pune la dispoziția institu
tului specialiști pentru predarea 
cursurilor.

TOKIO. Zilele acestea, în pre
fectura Iwate din Japonia, s-an 
semnalat căderi masive de zăpa
dă, fenomen nemiîntîlnit în aceas
tă țară în anii de după război. 
Troienele de zăpadă ating în unele 
regiuni 2—3 metri. Pentru locui
torii Japoniei neobișnuiți cu ase
menea capricii ale naturii, aceas
tă iarnă a fost deosebit de grea. 
Zăpada a perturbat în mare măsu
ră circulația automobilelor și a- 
provizionarea cu energie electrică 
a o serie de regiuni- ale prefecturii.

WASHINGTON. Un purtător de 
cuvînt al Organizației Statelor A- 
mericane a anunțat că ședința 
Consiliului O.S.A. care trebuia sâ 
aibă loc ia 5 februarie a fost a- 
minată, fără să precizeze motivul 
amînării și data exactă cînd va 
avea loc ședința. Consiliul O.S.A. 
urmează să examineze propunerea 
Mexicului de a crea un comitet 
special care să mediteze in dife
rendul dintre S.U.A., și Panama . în 
legătură cu zona canalului Pana
ma.
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