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după-amiază, în toate orașele de subordonare ra- 
și în comunele Văii Jiului vor avea loc adunări

Azi 
ională 
populare pentru depunerea de candidaturi în circum
scripțiile electorale în vederea alegerilor de deputa-ți în 
sfaturile populare de la 7 martie.

Asemenea adunări populare se vor ține în sala Con
structorul din orașul Petroșani, în sălile cluburilor sin
dicatelor din orașele Petrila, Vulcan, Lupeni, Uricani, 
în sala clubului din Aninoasa, precum și la căminele 
culturale din comunele Banița și Iscroni.

Noi înscrieri 
pe listele de alegători

In aceste zile continuă înscrierile pe listele de alegă
tori, în vederea alegerilor de la 7 martie. Se pot înscrie 
pe listele de alegători toți cetățenii de pe teritoriul ora
șului Petroșani, care se bucură de dreptul de vot. în
scrierile pe listele de alegători se fac la sediul Sfatului 
popular ăl orașului Petroșani din strada Republicii nr. 
102, camera nr. 4

In anul trecut, 
strungarul Stre- 
itferdt Francisc 
de la atelierul 
mecanic al mi
nei Vulcan a 
fost evidențiat 
lună de lună în 
întrecerea socia
listă.

— în fiecare zi de la orele 8 dimi
neața la orele 
luni, miercuri 
17—20.

CETĂȚENI, 
TIMP PE I
TORI 1

15, iar în zilele de 
și joi și între orele

INSCRIEȚI-VA DIN
LISTELE DE ALEGA-

SECRETARUL DE PARTID

Brigada condusă de comunistul Pa'Iko Ioan de Ia sectorul II al minei 
Aninoasa a extras, peste plan în anul trecut, 1485 tone de cărbune.

In clișeu: Schimbul condus de minerul Carp loan înainte de а la
tră în mină.

ANCHETA NOASTRĂ

Colocviul гіішісіі&фіі

detașamentului de avangardă al 
clasei muncitoare; li ajută să-și ri
dice nivelul politic, să muncească 
bine, să devină oameni culți, cu 
orizonturi largi. Tovarășii Man Ma- 
ria. Haiduci loan, Giura Alexandru 
și alții au devenit, cu sprijinul lui 
Gabriș Victor, 01 comuniștilor, nu 

numai muncitori 
înaintați, ci și 
candidați de partid. 

Biroul organi
zației, în frunte cu 
tov. Gabriș, pune 
un mare accent 
pe atragerea mem
brilor și candida- 
ților de partid la 
muncă susținută, 
pe bază de sar
cini concrete pen
tru creșterea și e- 
ducarea lucrători
lor din unitățile 
comerciale. Acti
vul fără de partid 
participă la mun
ca politică desfă

șurată de organizația de bază, spri
jină acțiunile pentru prezentarea 
corespunzătoare a mărfurilor, îm
bunătățirea deservirii populației. A- 
ceastă preocupare a dus nu numai 
la situarea colectivului O.C.L. Ali
mentara la loc de frunte in între
cerea socialistă, ci și la întărirea 
numerică a organizației de partid, 
la creșterea rolului ei de conducă
tor politic al luptei colectivului pen
tru înfăptuirea sarcinilor de plan. 

Prin munca sa. Gabriș Victor a 
dovedit că este la înălțimea sarci
nilor încredințate de comuniști a- 
tunci cind l-au ales în birou și ca 
secretar al organizației de partid.

Z. ȘUȘTAC

&

Se trecuse la punetul doi din or
dinea de zi. Comuniștii, urmau, să 
facă propuneri pentru noul birou 
al organizației de partid.

— Dați-mi voie să fac prima 
propunere — se auzi din sală vo
cea dd'mdală a membrei de partid 
Blaga Elena. Propun ca din noul 
birou ol organiza
ției de bază să 
facă parte tovară
șul Gabriș Victor, 
un comunist de 
nădejde, stimat și 
apreciat de co
lectiv.

Propunerea fă
cută de Blaga E- 
lena a fost apro
bată și îmbrățișa
tă Л toți mem
bri organizației 
de partid. Cosma 
loan. Dan Maria, 
Bodrog Alexandru, 
Ivasuc Anton și. 
alți comuniști de 
la O.C.L. Alimen
tara Petroșani au avut de spus nu
mai cuvinte frumoase la adresa lui 
Gabriș Victor. Cu toții îl cunoș
teau bine, știau că este fruntaș în 
întrecerea socialistă și muncește cu 
entuziasm pentru înfăptuirea sar
cinilor de plan.

In prima ședință a noului birou, 
comunistului Gabriș Victor i s-a 
încredințat de către ceilalți mem
bri ai biroului sarcina de secretar 
al organizației de partid. De atunci 
n-au trecut nici două luni de zile. 
In această perioadă, secretarul or
ganizației de bază, alături de cei
lalți comuniști, a acordat sprijin 
zi cu zi celor care nutresc dorința 
și merită de a intra în rîndurile

£к
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Cu trei zile
In. ultimul timp, echipei de elec

tricieni condusă de comunistul Stă- 
nișel Gheorghe, din secția reparații 
electrice de la l.C.T. Paroșeni, i s-a 
încredințat o lucrare de răspundere: 
reparația capitală a cazanului nr. 1 
Reparația ce se cerea efectuată la 
toate motoarele de 3 kW, a cuprins 
schimbarea lagărelor, impregnarea

mai devreme
bobinelor cu lac izolant, schimbări de 
izolatori la bornele motorului, refa
cerea capetelor terminale la coșuri
le alimentare etc. Deci, lucrări im
portante ce cereau o înaltă precizie 
și responsabilitate în execuție. Ast
fel, cazanul a fost redat producției 
cu 3 zile mai devreme de termenul 
fixat iar reparațiile au fost de cea 
mai bună calitate.

4

Una din cerințele primordiale ce se ridică în fața exploatărilor, mi
niere, în legătură cu realizarea sarcinilor de producție sporite și a 
tuturor indicatorilor de plan ce le revin în anul 1965, o constituie 
realizarea ritmică a sarcinilor de plan. In cursul anului 1964 unitățile 
combinatului nu au fost la înălțime în privința ritmicității; Pentru. a 
contribui la evitarea acestui neajuns, redacția noastră deschide în 
coloanele ziarului o discuție pe această temă cu cadre competente 
din C.C.V.J.

Iată primele răspunsuri primite în cadrul anchetei noastre din par
tea unor specialiști din conducerea combinatului.

tive: frînează realizarea unor indi
catori superiori, duce la pierderi' de 
zile de lucru, la suprasolicitarea u- 
tilajelor; la Înrăutățirea calității și 
la nerespectarea termenelor de livrare 
contractuale.

Care sînt cauzele realizării ne
ritmice a planului la exploatările 
miniere ?

Recunoaștem că după fiecare în
ceput . de . lună în activitatea exploa
tărilor — și aceasta de la brigăzi 
pîriă la conducerile- tehnice '— ifi^ 
tervine o inerție nejustificată, slă- 
bește intensitatea muncii. Țot în a- 
ceaștă perioadă, în majoritatea sec
toarelor se execută lucrări auxiliare 
cum sînt: întreținerea căilor de ac
ces, atacări; se pun la punct sui
toarele colectoare, liniile ferate — 
toate menite să pregătească asaltul 
din a doua parte a lunii pentru re
cuperarea rămînerii în urmă din pri
ma decadă. Cum s-ar putea evita a- 
ceastă situație ? In primul rînd să Se 
combată inerția de la începutul lu
nilor ; conducerile tehnice să eșa
loneze astfel lucrările auxiliare în 
cursul lunii anterioare ca prima de
cadă să găsească brigăzile cu Con
diții optime, chiar cele măi favora
bile, spre a munci din plin și a 
obține realizări maxime, lată calea 
sigură pentru învingerea inerției. 
Este vorba deci de o organizare ra
țională, competentă a producției, a 
forțelor de muncă. Pe această cale 
trebuie să perseverăm. De altfel am 
și început să luăm măsuri. Incepînd 
cu noul an, ‘ asistența tehnică acor
dată exploatărilor din partea C.C.V.J. 
s-a îmbunătățit. Serviciul producție 
s-a întărit. Avem aproape pentru 
fiecare exploatare cîte un inginer 
dispecer. Prin controalele noastre, 
vom urmări îndeosebi ca prin grafi
cele de producție și > preliminare să 
se asigure în cadrul fiecărei ex
ploatări fronturi suficiente, chiar de 
rezervă, care să poată fi date în

Tov. IOAN POPESCU, 
inginer șef C.C.V.J.:

Nerealizarea ritmică a planului 
prezintă o serie de consecințe nega-

SIMPOZION
ora 19, comitetul 

de la mina Lupani 
în sala de festiyi-

Mîine, la
sindicatului 
organizează 
tăți a clubului muncitoresc din 
localitate uri simpozion cu te
ma: „Angajamentul nostru —

1 К 52-M a intrai 
îri f( irțftW -

Montată de curînd ' într-i.m 
abataj frontal de la mina U- 
ricani, o combină 1 К 52-M a 
început să taie primele tone de 
cărbune. Evacuarea cărbunelui 
depilat se efectuează 
portoare de mare 
de tip Slask-59 iar 
abatajului se face
metalici. Primele rezultate 
ținute cu această combină 
mina Uricani sînt bune.

cu trans- 
capacitate 
susținerea 
cu stîlpi 

ob
la

Conferință medicală
Azi, la ora 18. la clubul 

muncitoresc din Petroșani va 
avea “loc o conferință medicală 
intitulată „Starea de sănătate 
și starea de boală". Conferința 
va fi expusă de dr. L. Comșa.

.:<•
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cuvînt de onoare". Au fost in
vitați. să participe numeroși 
mineri, tehnicieni și ingineri 
evidențlăți în producție, lutră-. 
tori din transport, mecanici, 
electricieni de întreținere.

Mărfuri noi 
în magazine

Ieri, magazinul nr. 5 pentru 
confecții din Petroșani a înce
put să pună în vînzare costu
me bărbătești moderne de di
ferite tipuri, pentru zi și sea
ră, confecționate din stofe cu 
fibră de lină și sintetică, hai
ne îmblănite cu fața textilă 
sau imitație de antilopă. Raio
nul de confecții pentru femei, 
desface paltoane din urson de 
culoare brună, un larg sorti
ment de fuste din. tergal.

In magazinele de specialita
te, gospodinele mai pot găsi 
suporturi cu 10 brațe pentru 
uscarea rufelor în spațiu res
tricts, spălătoare semiautomate 
de vase, diferite obiecte de uz 
casnic confecționate din mate
rial plastic.
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Stationare redusă* J
Preocuparea harnicilor . ceferiști 

pentru compunerea tuturor trenurilor 
la tonaj maxim și cu -tonaje sporite, 
precum și. informarea operativă asu
pra sosirii trenurilor.,, a : făcut. ca în 
aceste 
tranzit 
3,4 la 
zultat. 
adusă ■ de tura < .
loachim, eviderițiindu-se ,în mod deo
sebit partida de la' manevra l-a a 
șefului de manevră Murăreț Dumitru.

‘ 71 ’■ ,L : .

zile staționarea , vagoanelor în 
cu manevră să fie redusă eu 
sută. La obținerea acestui re- 
o contribuție > de seamă a fast 

condusă. . de Oprea

Zidarii din ■« brigada -lui»IBe Mi
hai,, își depășesc zilnic norma - la 
ridicarea blocului. G 2 cu 40 apar
tamente. din cartierul Livezeni.

Iată-i, eonsultînd planurile pen
tru noi lucrări. • >



STEAGUL ROȘU

Cum folosesc materialul didactic 
ia orele de lectură literară

clasele V—cum se știe, în 
studiază, la orele de lectură 
opere literare de mică in-

După 
ѴШ se 
literară, 
tindere sau fragmente din opere mai 
vaste, cu scopul de a îmbogăți cu
noștințele elevilor privind creațiile 
literare ale scriitorilor noștri, de a 
contribui la întărirea educației lor 
intelectuale, morale și estetice.

In lecțiile de lectură literară — 
la prezentarea materialului 
— am ținut seama de 
pe care trebuie să le 
acesta, pentru ca să 
torul lecției.

Prima condiție este 
mentele operei literare 
fie expresive și grăitoare. Cu ocazia 
predării poeziei „Birul" la clasa a 
VI-а, spre exemplu, am utilizat ca 
material didactic volumul de poezii 
populare, „Flori alese din poezia 
populară". In fixarea cunoștințelor 
am prezentat lectura poeziilor „Frun
ză verde măr crețesc" și „A plecat 
moțul la țară" — poezii ce se înru 
dese, prin tema tratată, cu poezia 
„Birul" și care au completat cunoș
tințele elevilor în legătură cu viața 
grea a țărănimii muncitoare în anii 
întunecați ai regimului de exploa
tare

In
Dan
sebit 
de partidul nostru, am prezentat ele
vilor unele din cele mai luminoase 
figuri de eroi ai clasei muncitoare 
ce: Ilie Pintilie, I.C. Frimu. Am 
vorbit aici despre muzeul Doftana. 
altădată cruntă închisoare a celor ce

luptau pentru libertatea și ‘ fericirea 
poporului. Materialul prezentat a 
stîrnit curiozitatea copiilor, care au 
pus o serie de întrebări referitoare 
la lupta 
exemplele 
încrederea 
a clasei
lor față de partid.

In studiul biografiei 
am folosit ca material 
tretul scriitorului care

comuniștilor. Discuțiile și 
au întărit 
elevilor în

muncitoare,

șl mai mult 
cauza măreață 

devotamentul

didactic 
unele condiții 
îndeplinească 
vină în aju-

aceea ca mo-
prezentate să

predarea poeziei „închinare" de 
Deșliu, am insistat în mod deo- 

asupra luptei glorioase duse

lui Eminescu 
didactic, potr- 
a fost pre-

zentat elevilor la începutul predării 
lecției noi. Tot atunci am folosit ci
tate din Cezar Petrescu referitoare 
la Eminescu. In studiul vieții ma
relui poet am folosit harta patriei 
noastre. Elevii au arătat pe hartă 
locul nașterii poetului, localitatea 

unde și-a făcut anii de școală, dru
mul pe care l-a urmat poetul plecînd 
de la Cernăuți în iarna anului 1865 
înspre Blaj, locurile primelor creații. 
Prezentarea hărții a stîrnit curiozi
tate în rîndul elevilor, le-a stimulat 
interesul pentru lecție. Am respectat, în 
felul acesta, altă condiție pe care 
trebuie s-o îndeplinească materialiil 
didactic și anume: prezentarea ma 
terialului să fie clară, precisă, să 
stimuleze activitatea elevilor cu car
tea.

Cu ocazia studierii capitolului Ni 
colae Bălcescu — viața și opera — 
în ultima lecție, 
vilor diafițtpul N. 
cetat în prealabil

am cunoscut bide conținutul lui • 
conținut foarte bogat în date bio
grafice, date referitoare la condițiile 
în care a creat marele patriot, Băl
cescu, cele mai importante opere ea ; 
„Romînii supt Mihai-Voievod Vitea
zul", „Despre starea socială a mun
citorilor plugari" etc. De asemenea, 
acest diafilm а ilustrat elevilor ac
tivitatea politică a lui Bălcescu i 
organizarea complotului împotriva 
domnitorului în 1840, înființarea so
cietății Frăția, participarea la revo
luția din anul 1848.

Aș vrea să vorbesc și despre unele 
materiale didactice care sînt nece
sare profesorilor de limba romînă și 
nu se găsesc sau dacă se găsesc slnt 
în număr insuficient.

In predarea textelor 
terare, de pildă, avem 
mai multe planșe care 
evidență, în mod pregnant, aspecte 
ale vieții noi a poporului nostru, 
frumusețile și bogățiile R.P.R., lup
ta eroică a clasei muncitoare, con
dusă de partid, pentru construirea 
socialismului ș.a. Multe școli 
lipsite de asemenea material 
tiCj deosebit de necesar. Tot 
ridicarea nivelului lecțiilor, ar 
ca școlile să fie înzestrate

executate la

de lecturi li- 
nevoie de tot 
să scoată în

De cîteva zile a început cel de-al doilea trimestru ai anului școlar 1964- 
1965. Pionierele Bădița Adriana, Roncea Ileana, Mihăilă Maria și Cozma 
Lucreție din clasa a VlI-a a Școlii generale de 8 ani din Cimpa (în 
clișeu) se pregătesc cu conștiinciozitate pentru fiecare lecție. Ele 
și în acest trimestru, ca și în cel precedent, să fie fruntașe la 
tură, să obțină numai note peste 7.

doresc
învăță-

Manuale pentru școlari

am prezentat ele- 
Bălcescu, Am cer- 
diafilmul și astfel

oră de curs în trimestrul II. Elevii clasei a IV-a a Școlii ge-
8 ani nr. 5 din Petroșani ascultă cu atenție explicațiile învă-

Prima 
nerale de 
țătoarei.

Amintiri din vacantă
Deși vacanța de iarnă a durat 20 

de zile, nouă, elevilor Școlii medii 
din Lupeni ni s-a părut foarte scurtă. 
Aceasta pentru că activitățile din 
zilele vacanței au fost multiple, inte
resante și judicios planificate. La în
tocmirea programului de vacanță s-a 
ținut cont și de 
încă din primele 
rea tov. profesor 
echipa, artistică a

spectacolul
revistă".
aninosenii au apre- 

prin aplauze vii, a- 
noștri artiști ama- 

s-au evidențiat Vic- 
Viorica Brlndușescu,

dorințele elevilor, 
zile, sub conduce- 
Nichitescu Mihai, 
școlii a prezentat 

muzical
In număr

la Aninoasa 
„Prima noastră 
destul de mare, 
dat spectacolul 
dresate tinerilor, 
fort printre care 
torița Ragan, 
Manuela Luca și Petre Biltz.

De asemenea, am ținut o seară li
terară la care au participat mulți 
elevi interesați in a cunoaște cit mai 
multe din domeniul literaturii. S-au 

vizionat în colectiv filme inspirate 
din trecutul de luptă al poporului 

nostru, au avut loc numeroase com
petiții la handbal, volei, șah, tenis

de masă etc., care s-au bucurat de 
succes. Nu au fost uitate nici reuniu
nile; s-au organizat reuniuni model. 
Instructive și plăcute au fost pentru 

elevi și excursiile in întreprinderile 
din oraș și la bazele turistice. In ul
timele zile ale vacanței a avut loc 
concursul „Pentru cel mai bun so
list ai școlii", urmat de o reuniune 
tovărășească. Cu aceasta am încheiat 
frumoasa vacanță de iarnă și am 
început un nou trimestru de învă
țătură.

A fost o vacanță frumoasă, de ca
re s-au bucurat toți elevii școlii. Ac
țiunile au fost bine organizate, ți
nute la timp și s-au bucurat de apre
ciere. In vacanță am acumulat noi 
cunoștințe, am Incrustat în memorie 
amintiri pe care nu le vom uita cu- 
rind. Pentru toate acestea mulțumim 
partidului și guvernului care ne face 
zi de zi viața tot mai frumoasă.

CONDRAȘ VALERJU 
elev clasa ХІ-а В 

Școala medie Lupeni

sînt 
didau- 
pentru 

fi bine 
cu ta

blouri mari, executate la un nivel 
artistic corespunzător, care șă placă 
ochiului și să contribuie la educația 
estetică a elevilor. Folosirea discului 
și a magnetofonului constituie un 
factor important în predarea lecțiilor 
de lectura literară pentru însușirea 
de către elevi a unei intonații co
recte. Materialul didactic arătat con
tribuie Ia realizarea unor ore de 
lecturi literare expresive.

Am căutat, ca în articolul de față, 
să arăt eiteva aspecte din activitatea 
mea la clasă, să împărtășesc expe
riența dobîndită în predarea limbii 
romîne tinerelor cadre din școlile 
orașului nostru icgional și astfel să 

alături de ceilalți colegi, 
a deschisă pe tema predă- 

ziarul local. Deși prezentul 
se referă în mod .direct 

acestei discuții, totuși 
nemiilo- 
predării

Editura didactică și pedagogică ti
părește anul acesta mai mult de 700 
titluri de manuale destinate elevilor 
dta școlile de' cultură generală, pe
dagogice, profesionale și tehnice, in
tr-un tiraj de aproximativ 25 milioa
ne exemplare.

In noul an, devii din învățămîn- 
tui profesional și tehnic vor avea la 
dispoziție o serie de manuale noi

în clă- 
tehno'lo- 
etc. De 
și pro-

privind instalațiile electrice 
diri, construcțiile forestiere, 
gia ceramicei de construcție 
asemenea, pentru învățători
fesori se vor tipări 15 noi metodici 
necesare predării diferitelor discipli
ne : matematică, istorie, 
gricultură. limbi străine, 
alte obiecte de bază din 
tul general de opt ani.

biologie, a- 
precum și 
învățămîn-

A ÎNCEPUT SESIUNEA
Azi, în întreaga țară a 

prima sesiune de examene 
universitar 1964—1965. La

început 
din anul 
Institutul

contribui, 
la discuț, 
rii de 
allied ni: 
la subiectul 
cele arătate aici contribuie 
cit la îmbunătățirea nivelului 
limbii romtne.

Proverbe pentru 
și studenți

• Spune-mi cu cine stai 
ca să-ți spun ce ai să ajungi.

elevi

în bancă,

Prof. M. FLOREA
Școala generală, de 8 ani

Lupeni

• Omul învață cit trăiește, iar stu
dentul leneș — cit are title să-l țină 
la învățătură.

nr. 1 • Tăcerea e de aur, dar la examen 
nu face doi bani.

O vizită utilă, educativă
In școala 

atenție mare 
a elevilor, 
vor termina în acest an școala de 
8 ani. De aceea, au nevoie de orien 
tare pentru a-și putea alege o pro
fesie. Spre a veni în sprijinul vi
itorilor absolvenți, de curînd, am 
organizat cu elevii claselor a VIII-a 
A și В o vizită la Uzina de repara’ 
utilaj minier din Petroșani.

Pentru ca această vizită să-și atin
gă pe deplin scopul, în prealabil, 
în cadrul unei ore de dirigenție, a 
fost invitat un fruntaș în producție 
care le-a vorbit elevilor despre 
munca în uzină.

Conducerea U.R.U.M.P. a dovedit 
multă înțelegere și bunăvoință față 
de dorința elevilor de a cunoaște 
secțiile uzinei și ne-a repartizat doi 
tehnicieni care, au dat cu compe
tență explicațiile tehnice cerute de 
către copii Vizita în uzină a fOst 
deosebit de interesantă. Elevii au 
cercetat, plini de curiozitate, fiecare 
mașină, fiecare piesă despre care li' 
s-a vorbit. Elevele Mureșan Ana și 
Vlădău Elena au
mănunte privitoare la podul rulant, 
amintindu-și că au învățat despre a- 
cesta în anii anteriori în lecția 
„Uzina vie" de Al. Sahia. Mult In
teres au dovedit elevii Ștefan Mir 
cea. Mălai Vasile și alții, când au

noastră se acordă o 
orientării profesionale 

Elevii claselor a VIIl-a

cerut diferite a-

de mine din Petroșani, studenții s-au 
prezentat din prima zi de examene 
cu încredere și optimism.

La ora cînd apar aceste rîndtiri, 
zeci de studenți se perindă prin fața 
..■omisiilor de examinare pentru a 
răspuns la întrebările înscrise 
bilețele. Pe fișele de examinare 
fost deja înscrise primele note.

INSTANTANEU

La ghișeul 
bibliotecii

da 
pe 
au

în
au
se

Gă- 
Ro- 
ce-

ajuns în secția turnătorie. Școlarii 
au fost impresionați de procesul 
muncii din această secție. Ei au ur
mărit cu interes turnarea metalului 
în forme, cu ajutorul unor sticle co
lorate primite de la muncitori.

Atît în secția mecanică cît și 
celelalte secții ale uzinei, elevii 
văzut mașinile moderne la care
execută piesele de mașini și utilaje 
necesare exploatărilor miniere.

La tratamentul termic elevii 
gean, Pană Niculiiia, Prodanciuc 
dica, Cioarcă Silvia și alții au
rut să li se explice modul în care 
se lucrează.

Prin explicațiile primite, prin dis
cuția purtată în urma acestei vizite 
în uzină, am căutat să îndrumăm 
pe elevi astfel îneît după absolvirea 
școlii generale de 8 ani să le fie 
mai ușor de ales profesiunea dorită. 
Bineînțeles că această muncă nu 
se oprește aici. O vom continua în 
tot cursul anului și avem convin
gerea că atît prin orele de dirigen- 
țig, cît și prin vizitele pe care le vom 
face și în alte întreprinderi, vom 
reuși să orientăm elevii claselor a 
VIII-a să-și aleagă profesia cea 
potrivită.

Prof. L GORPIN
Școala generală de 8 ani nr.

Petroșani

In fața ghișeului bibliotecii Clu
bului muncitoresc din Lupeni se 
formase Un rînd respectabil. Deși 
era in jurul orei 12, continuau să 
vină noi și noi cititori. Se așezau 
respectași unul in spatele celuilalt. 
Și astfel rîndul creștea mereu. 
Majoritatea celor veniți în ziua a- 
ceea la bibliotecă, erau școlari.

O fetiță blondă, grăsuță ajunse 
la ghișeu.

— Am adus „Amintirile" lui 1. 
Creangă — spuse Kozma Cristina 
intlmind bibliotecarei un pachet 
voluminos de cărți, dș vrea să-mi 
dați acum una cu povești.

— Și mie una, ceru sora ei mai 
mică. Margareta, elevă In clasa a 
IV-a, care abia ajungea la ghișeu.

Școlarul Golița Dionisie, din cla
sa a VI-а venise să împrumute un 
volum de Slavici.

— Știți, a răspuns el privirii în
trebătoare a bibliotecarei, mie îmi 
trebuie o carte pentru lecturile par
ticulare.
- Și
— Aș

— zise 
clasa a

Trecînd sprintenă de la un raft 
la altul, bibliotecara Raț Aurelia 
se străduia să servească operativ 
fiecare cititor.

Chiar din primele zile ale anu
lui un număr mare de oameni ai 
muncii, elevi, casnice din Lupeni 
au luat cu asalt ghișeul bibliotecii. 
Numai în primele 5 zile ale noului 
an peste 150 de persoane au im- 
prumutat cărți de la bibliotecă.

tu. cam ce ai prefera ? . 
vrea ceva de Agîrbiceanu.

F ai bis Rodica, elevă in
Vil-a.

mai

1 M. C.
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*
funcție la timp. Vom urmări în
deaproape întărirea asistenței tehnice 
acordată brigăzilor. Avem deci po
sibilități și vom persevera ca ele să 
fie fructificate spre a asigura reali
zarea ritmică a planului.

Tov. SPIRIDON DINULESCU, 
inginer șef cu problemele mecanico- 

energetice — C.C.V.J,

Pentru realizarea ritmică a planu
lui de producție de către exploată
rile miniere în anul 1965, serviciul 
mecano-energetic din cadrul C.C.V.J. 
a preconizat următoarele măsuri:

Problemele ridicate de muncitori, 
tehnicieni și ingineri cu ocazia dez
baterii cifrelor de plan pe anul 1965 
an fost analizate, și cele care au 
solicitat rezolvare imediată au fost 
soluționate. De exemplu: unitățile 
au fost dotate cu 10 locomotive 
Diesel, cu piese de schimb pentru 
transportoare, vagonete, cărucioare 
pentru transportat lemn, armături
T. Н., stîlpi de abataj; elemente de 
acumulatori pentru bateriile locomo
tivelor electrice. De asemenea, în 
prima decadă a lunii curente s-au 
repartizat la exploatări următoarele 
materiale: 4 000 m cablu flexibil de 
1 KV pentru alimentarea consuma
torilor din abataj; 800 m lanț trans
portor SKR-11 la E.M. Lupeni și 
200 m la E.M. Uricani; 300 m lanț 
TP-1 la E.M. Petrila.

Pentru îmbunătățirea alimentării 
cu aer comprimat a lucrărilor de la 
exploatările miniere, s-a fixat
U. R.U.M.P.-ului un plan de 425 tone 
conducte flanșate, din care 1000 m 
s-au și repartizat la exploatări. In 
vederea asigurării unităților cu uti
laje,1 s-a intervenit la forurile supe
rioare din cadrul M.M.E.E. pentru 
obținerea planului de utilaje aprobat 
de C.S.P., cu scopul de a putea ur
genta contractarea la uzinele furni
zoare.

Spre a putea cunoaște îndeaproape 
lipsurile și greutățile care conduc la 
frînarea producției, s-a repartizat 
personalul ingineresc din cadrul ser
viciului mecano-energetic pe exploa- 

_• ci. .Sesizările se rezolvă operativ 
de către persoana care răspunde de 
exploatarea respectivă. Se va analiza 
periodic activitatea serviciilor electro
mecanice de la exploatări, pentru a 
preveni strangulările în procesul de 
producție.

Sa va urmări respectarea planu
lui de reparații capitale a utilajelor, 
precum și calitatea reparațiilor, spre

Însemnări de reporter

cjlșii іпипеене ('е/егцііі
In luptă cu minutele...

Din marchiza locomotivei 230036. 
tinărul mecanic, membru de partid, 
Clmpeanu Teodor privea îngrijorat 
la ninsoarea ce nu se mai oprea de 
citeva ore. Aștepta sosirea impiega
tului de mișcare. Timpul de plecare 
trecuse deja cu , citeva minute, cind 
impiegatul sosi la locomotivă. Dar, 

Mecanicul comunist Schvemhamer Ștefan îngrijindu-și locomotiva.

a asigura exploatările cu utilaje la 
timp și de bună calitate. La 
U.R.U.M.P. se va urmări planul de 
piese de schimb și se va asigura 
executarea comenzilor urgentate de 
către exploatări. Prin aceste măsuri, 
considerăm că vom acorda un ajutor 
substanțial exploatărilor pentru rea
lizarea ritmică a sarcinilor de plan.

Ing. DUMITRU POPEANAȘ, 
șeîul serviciului producție:

Deși în anul 1964 C.C.VJ. și-a de
pășit planul de producție în fiecare 
lună, dînd peste planul anual 103 511 
tone cărbune, planul de producție 
lunar nu s-a realizat in mod ritmic 
în liecare decadă și în special în 
decada intîia. Cu excepția lunilor 
aprilie și iunie, în toate celelalte 
luni, în decada întîia s-au înregistrat 
minusuri de plan pe C.C.V.J. cuprin
se între 237—12 588 tone, in anul 
1964, cu excepția minei Dîlja, toate 
exploatările și-au realizat și depășit 
planul anual, dar nici o exploatare 
nu și-a realizat planul începînd din 
prima decadă.

Din analizele care s-au făcut de 
tre conducerea C.C.V.J. cu condu

cerile exploatărilor și sectoarelor, a 
reieșit că nereallzarea planului in 
prima decadă se datorește unor de
fecțiuni a instalațiilor și utilajelor, 
ca urmare a suprasolicitărilor din 
decada a treia a lunii precedente, a 
atacărilor de noi fronturi de lucru 
Ia începutul lunii, precum și execu
tării unui vc-hm< exagerat de >uerări 
neproductive

In vederea realizării planului de 
producție in mod ritmic, serviciul 
nostru va urmări următoarele : se vor 
intensifica iuciările de reparații a 
instalațiilor și utilajelor, în special 
in zilele de repaus; lucrările ne
productive vor fi programate a se 
executa cu intensitate uniformă în 
tot cursul h-tnii ; la fiecare sector se 
va crea cel puțin un abataj de rezer
vă, pentru a se da în exploatare

Mai multe produse alimentare
In acest' an industria alimentară 

va pune la dispoziția populației cu 
peste 10 la sută , mai multe produse 
față de anul trecut. Creșteri impor
tante se prevăd la zahăr, conserve 
de legume sterilizate, pîine, unt, be
re. O atenție deosebită acordă lucră
torii din acest sector îmbunătățirii 
calității produselor. In acest scop 
vor fi introduse noi procedee tehno
logice, printre care: procedee rapide 
de congelare a cărnii, fabricarea ge 
murilor prin fierbere în aparate sub 

nu pentru a expedia trenul de persoa
ne, ci pentru a-l anunța că trebuie 
scos din tren unul din vagoane. A- 
burul de la încălzirea garniturii fu 
închis, iar vagonul cu pricina dezle
gat și dat afară. Dar timpul s-a 
scurs cu repeziciune, iar trenul 2351 
a plecat din stația Petroșani cu o îrt- 
tirziere de 23 de minute.

...Înainte de plecarea trenului, la 

imediat în cazul cind la un alt 
abataj survin unele deranjamente. Se 
va evita descompletarea efectivului 
brigăzilor, printr-o mai judicioasă 
programare a concediilor și se ya 
completa efectivul necesar sectoare
lor

Ing. ARCADIE FODOR, 
șeful serviciului muncă și salarii:

Avînd în vedere necesitatea reali
zării ritmice a planului de produc
ție, pe linia activității de organizare 
și normare a muncii este necesar să 
se acorde o atenție deosebită urmă
toarelor :

Stabilirea normelor de muncă să 
se facă în strictă conformitate cu 
condițiile existente la locul de mun
că respectiv, pentru a se evila mo
dificarea lor în cursul lunii. Se în- 
tîinplă încă destul de frecvent ca în 
cursul lunilor normele să se schim
be de cîte 2—3 ori. Din acest motiv 
brigăzile nu au posibilitatea să-ș! 
cunoască cu exactitate sarcinile.

Este necesar ca planurile de pro
ducție stabilite brigăzilor de la înce
putul lunii să acopere planul de stat 
(pe mină, sector) cu o depășire de 
1—3 la sută. Această sarcină supli
mentară, este destinată să acopere 
minusurile de producție, ce ar rezulta 
eventual în cursul lunii prin oprirea 
unor locuri de muncă sau modifica
rea condițiilor de lucru care deter
mină scăderea normelor. Este nece
sar ca locurile de muncă să fie pla
sate complet din prima zi a lunii, 
în concordanță cu planul de posturi 
prevăzute în foaia de acord. Nepla- 
sarea completă duce la demobilizarea 
membrilor brigăzii si pierderi de 
producție. Conducerea sectoarelor 
trebuie să urmărească stabilizarea e- 
fectivelor brigăzilor, să acorde aten
ție formării de brigăzi omogene, atît 
în ce privește respectarea formațiilor 
tip de lucru cît și a posibilităților 
fizice și profesionale ale fiecăruia 
din membrii brigăzilor.

vid, fabricarea brînzel ielemea cu 
înglobare de albumină și altele.

Gama produselor alimentare va fi 
îmbogățită cit noi sortimente de con
serve mixte din carne și legume, con
serve dietetice din carne, salamuri 
crude, ghiudemuri, șuncă, brînzeturi, 
un nou sortiment de bere brună, în

ghețată glazurată cu ciocolată, biscuiți 
cu adausuri de arome și alune, sor
timente dietetice din pește etc.

(Agerpres)

mecanic au venit cițiva călători, care 
mergeau spre Teiuș. Erau foarte în
grijorați ; riscau să piardă legătura 
cu trenul 2302 din Simeria.

— Ge. ne facem, tovarășe mecanic, 
mai avem oare vreo speranță de a 
prinde legătura ? — au întrebat ei. 
In mod normal, ar fi 8 minute între 
sosirea trenului nostru 2351 și pleca
rea trenului 2302 spre Teiuș...

— Nici o frică, veți ajunge la timp 
la Simeria și veți prinde legătura — 
le spuse hotărît mecanicul.

Chiar de la pornire din Petroșani, 
mecanicul începu lupta cu minutele 
Plnă la Baru Mare sînt multe res
tricții de viteză; tuneluri și curbe. 
Totuși mecanicul Cimpeanu a știut 
atît de bine să conducă acest tren că 
la. plecare din stația Subcetate avea 
numai 10 minute întirziere. De aici, 
plnă la Simeria distanța este destul 
de scurtă, și In plus viteza admisă 
mai mare. Beneficiind de acest avan
taj, mecanicul a mărit la maximum 
viteza trenului, pe această porțiune. 
Astfel, trenul 2351 a sosit în stația 
Simeria exact la ora 4,55, conform 
orarului de parcurs.

Zeci de. călători ce mergeau spre 
Teiuș l-au felicitat pe tinărul meca
nic comunist pentru strădania depu
să ca trenul să ajungă . la timp

...pantele și gerul
Compunerea trenului 2699 se ter

minase. Avea 1660 tone. In stație 
se mai găseau inch alte 10 vagoane

Îndrăgit și totuși vitregit
Acum cițiva ani în Valea Jiului 

au luat ființă două echipe de hand
bal una de băieți a Științei și 
cealaltă de fete a Școlii medii din 
Petroșani. In prezent în Valea Jiu
lui sînt 14 secții de handbal in 7 
avînd uin număr de 280 spor
tivi legitimați. Concomitent cu 
dezvoltarea acestui frumos sport, a 
sporit și popularitatea hti. Conduce
rea asociației sportive Jiul a pus la 
dispoziția riandbaliștilor vechiul teren 
de tenis de cîmp de pe stadionul 
„Jiul" din Petroșani. Întrecerile de 
campionat sint vizionate de 1 500— 
2 000 de spectatori. Cu o asemenea 
afluență de spectatori, nu-i de mirare 
cti vechile bănci, din care o buna 
parte sînt putrede, nu pot asigura 
o bună vizionare a meciurilor. Ne- 
avînd secție de handbal, asociația 
sportivă Jiul Petrila nu are fonduri 
și nici interes să amenajeze și să în
trețină această bază sportivă. Aso
ciațiile sportive Știința și S.S.E. 
sînt și ele lipsite de fonduri. 
U.C.F.S. regional n-are nici el bani 
de cheltuit în acest scop. Cei de 
făcut ? Să se lase acest sport, atît 
de îndrăgit în Valea Jiului, să fie 
vitregit și pe mai departe îl

Programul din primăvara acestui 
an este bogat în competiții ; Știința 
Petroșani va întîlni la noi acasă pe 
Dinamo București și alte echipe. 
S.S.E. întîlnește, de asemenea, echi 
pe valoroase (între 27-—29 mai, aici 
va avea loc turneul final al campio
natului republican feminin). Iubitorii

16 ianuarie

PROGRAM DE RADIO

PROGRAMUL I. 7,45 Soliști de 
muzică ușoară, 8,00 Sumarul- presei, 
8,06 Melodii populare, 9,40 Muzică 
ușoară, 10.03 Cîntece patriotice, 10,15 

cu 250 taie, care trebuiau să plece 
în direcția Simeria. Să aștepte aces
tea alt tren ? După o discuție a im
piegatului cu mecanicii, aceștia ac
ceptară să transporte și vagoanele 
respective.

...In citeva minute vagoanele au 
fost atașate la tren, care avea, acum 
1845 tone — deci, cu 195 tone mai 
mult decît tonajul normal. Așadar, 
cei trei mecanici — Bușoiu Gheorghe, 
Herciu Traian și Neamțu Saul, nu 
au dat înapoi. Ei' știau că în stația 
Banița, trenul lor trebuia să ajungă 
înaintea trenului 2354. Altfel, trenul 
2699 care se formează din garnitura 
trenului 2354 era periclitat să plece 
înfirziai din stația Petroșani:

La trecerea prin stația Peștera 
Boli, din cauza frigului și a pantelor, 
trenul 2699 avea o întîfziere de 4 
minute. Nu era mult, ținînd cont de 
tonajul. trenului și de starea timpu
lui, dar această Intlrzlere trebuia re
cuperată cu orice preț plnă la Banița. 
De aceea, mecanicii începură să for
țeze viteza, imediat ce au scăpat din 
ultima curbă. Acest lucru le-a reușit 
din plin și astfel trenul 2699 a sosit 
in stația Banița conform libretului 
de mers.

Datorită muncii depuse și a price
perii harnicilor ceferiști la remorca- 
rea trenurilor cu tot mai. mult tonaj, 
s-a transportat în plus 195 tone, s-a 
redus staționarea respectivelor va
goane cu peste 10 ore de vagon, tar 
mărfurile din vagoane au ajuns la 
destinație mai devreme. 

handbalului din Petroșani se gîndesc 
încă de pe acum cu îngrijorare cum 
vOr viziona întîlnirile în bune condi- 
țiuni cînd baza sportivă nu-i pusă 
la punct ?

Organele locale, clubul sportiv 
orășenesc, comisia orășenească de 
handbal din Petroșani ar trebui să 
ia încă de pe acum măsurile nece
sare desfășurării întrecerilor de hand
bal în condiții bune.

Hochei pe gheațĂ
Sportul cu patinele a cîștigat și 

continuă să cîșiige noi și noi simpa- 
tizanți la Lupeni. Faptul este expli
cabil. Aici, prin grija asociației spor
tive Preparatorul, iubitorii patinaju
lui și hocheiului din localitate au a- 
sigurafe toate condițiile să practice 
acest sport. Patinoarul frumos ame
najat le stă zilnic la dispoziție. In 
ziua de 12 ianuarie, după сё au pa
tinat toată după-amiaza, amatorii de 
patinaj și ai băietului pe gheață, s-au 
transformat spre seară în spectatori. 
Asociația a organizat un meci de
monstrativ de hochei pe gheață, în 
nocturnă. Reprezentativa preparatori
lor din Lupeni, formată din Bistrian, 
Pop IV, Szoke, Vejdel, Bauer, Graf- 
>man, Daradics și Ilieș, întîlnea echipa 
Știința Petroșani compusă din jucă
torii Kovacs, Lorincz, Lefter, Colhan, 
Balint, Keul și Okroglici. După un 
joc aprig disputat, victoria a reve
nit, la limită, studenților. Scor 9—8. 
Jocul a fost condus cu competență 
de tovarășul Ardeleanu Victor I.

MARIA BARTHA 
corespondent

Hocheiul este și 
el unul din spor
turile albe care, 
de cițiva ani, a 
început să fie 
practicat în Valea 
Jiului.

Chiar dacă au 
uri caracter ami
cal, întrecerile de 

hochei sînt spec
taculoase și atrac
tive. După cum 
se vede din clișeu, 
disputa pentru puc 
este aprigă.

Muzică populară, 10,45 Valsuri, 12,35 
Din cintecele și dansurile popoare
lor, 14,10 Creații romînești de muzi
că ușoară, 15,30 Actualitatea literară,
16.30 Emisiune muzicală de la Mos
cova, 18,00 Almanah științific, 18,30 
Concert de seară, 19,20 Pe teme in
ternaționale, 19,30 Muzică populară 
la cererea ascultătorilor, 20,30 Vă 
invităm la dans, 21,30 Program pen
tru iubitorii de romanțe, 22,15 Muzi
că de dans. PROGRAMUL II. 8,05 
Pagini orchestrale din opere, 9,03 
Dansuri de estradă, 9,30 Roza vântu
rilor (reluarea emisiunii din 13 ia
nuarie), 11,03 Din creația romîneas- 
că de operă, 12,02 Soliști și orchestre 
de muzică populară, 13,08 Muzică 
ușoară, 14,30 Muzică din opere, 15,05 
Cîntece și jocuri populare din Mol
dova, 16,00 Orchestre de muzică u- 
soară. 16.30 Fantezie din operetele lui 
Sigmund Romberg, 18,35 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători, 
19,05 Arii celebre din opere, 19,30 
Capodopere ale literaturii universale : 
„Orestia" de Eschil, 20,00 Concert 
de muzică populară, 20,40 Canțonete,
21.30 Muzică de dans..

Cinematografe
16 ianuarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Ghinionistul; REPUBLICA : Vână
toarea; PETRILA: Icarle X В 1; 
1SCRON1 : Hatari seria I II; VUL
CAN : M-atn îndrăgostit la Copen
haga; CRJVIDIA : Cucerirea Eve- 
restului; LUPENI — MUNCITO
RESC: Accattone; . BARBATENI :
Pisica de mare.
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Ședința Comitetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia

ba 19 ianuarie a. c. se va Întruni sultativ al statelor participante ta 
la Varșovia Comitetul Politic Con- Tratatul de la Varșovia. (Agerpres)

începerea tratativelor romîno-americane 
privind încheierea unei convenții consulare

WASHINGTON 14 (Agerpres).
La Washington au început nego

cierile între delegațiile R. P. Romîne 
și Statelor Unite ale Americii pentru 
încheierea unei convenții consulare.

Raportul Comitetului special al O.N.U. 
despre situația 

din Africa de sud-vest
NEW YORK 14 (Agerpres).
Comitetul special O.N.U. pentru e- 

xaminarea aplicării Declarației asu
pra acordării independenței țărilor și 
popoarelor coloniale a dat publicită
ții un raport cu privire la situația 
din Africa de sud-vest, care urmează 
să fie prezentat Adunării Generale 
O.N.U. In raport se arată că mun
citorii africani care lucrează pentru 
companiile străine în Africa de sud- 
vest trăiesc „ca în timpul sclavagis
mului", iar aceste societăți secătuiesc 
rapid bogățiile miniere ale teritoriu
lui.' „Societățile străine care operea
ză în acest teritoriu — se arată în 
document — s.înt preocupate, înainte 
de toate, să obțină profituri cît mai 
mari și profiturile realizate sînt 
transferate în străinătate fără să fie 
rein vesti te în economia teritoriului".

Pe de altă parte, raportul critică 
politica guvernului sud-african sub 
administrarea căruia se află Africa 
de sud-vest — „Politica de apartheid 
dusă în Africa de suid-vest de guver
nul rasist sud-african oferă compa
niilor străine toate posibilitățile de 
exploatare a losuitorilor indigeni".

Ашшагеа vizitei la Londra a ministrului 
de externe francez

LONDRA 14 (Agerpres).
Referîndu-se la surse informate din 

Londra, agenția Reuter anunță că 
ministrul de externe francez, Maurice 
Couve de Murville, care trebuia să 
efectueze o vizită oficială la Londra 
pentru a avea întrevederi cit colegul 
său britanic, Patrick Gordon Walker, 
nu a fost de acord cu datele propuse

ÎN CÎTEVA RÎN PURI

Delegația romînă este condusă de 
Petre Bălăceanu, ambasadorul R.P.R. 
la Washington, iar delegația ameri
cană de H. C. Vedeler. director în 
Departamentul de Stat.

Raportul care cuprinde un studiu 
detaliat asupra situației din Africa 
de sud-vest subliniază, în încheiere, 
necesitatea acordării independenței 
depline acestui teritoriu și arată că 
numai atunci cînd acest scop va fi 
atins poporul din Africa de sud-vest 
va avea posibilitatea să dispună de 
resursele teritoriului în interesul său.

întrevederile lui Adoula de la Bruxelles 
și... minia lui Chombe

BRUXELLES 14 (Agerpres).
Agenția France Presse. vorbind de 

întrevederile pe care le-a avut la 
Bruxelles fostul prim-ministru conge
lez, Cyrille Adoula, cu liderii bel
gieni, scrie că acestea au provocat 
„un conflict direct între primul mi
nistru congoiez, Chombe, și Adoula" 
Se știe, continuă agenția, că Adoula 
„â propus un plan de reglementare 
a problemei congoleze care prevedea 
tratative cu rășctllații și înlocuirea 
lui Chombe".

de guvernul englez pentru efectuarea 
acestei vizite. Motivele neacceptării 
datelor de către ministrul de externe 
francez nu au fost precizate.

Agenția France Presse menționea
ză că vizita lui Couve de Murville 
la Londra va avea totuși loc într-un 
viitor apropiat.

Sosirea la IVew Delhi 
a tovarășului 

Mihail Florescu
DELHI ' 14 (Agerpres).
La 13 ianuarie a sosit la New 

Delhi Mihail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, care a 
fost invitat să viziteze India pentru 
a participa la inaugurarea rafinăriei 
Barauni. La aeroport el a fost în
tâmpinat de către prof. Humayun Ka
bir, ministrul petrolului și chimiei al 
Indiei, și funcționari ai acestui mi
nister. Au fost de față Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul R. P. Romîne la 
New Delhi, și membrii ambasadei.

In după-amiaza aceleiași zile, Mi
hail Floreecu a depus coroane de 
flori la mormintele lui Gandhi și 
Nehru și a făcut o vizită ministrului 
indidn Kâbir, în timpul căreia a avut 
loc o discuție cordială. In seara de 
13 ianuarie, ministrul indian al pe
trolului și chimiei a oferit un dineu 
în onoarea oaspetelui romîn.

In cursul vizitei, subliniază France 
Presse, Adoula a întâlnit într-un loc 
ținut secret pe ministrul de externe 
belgian. Spaak, și, în timpul între
vederii. acesta din urmă și-a mani
festat dorința de a patrona o între
vedere între Adoula și Chombe în 
vederea unei eventuale lărgiri a ac
tualului cabinet congoiez.

Vizita lui Adoula la Bruxelles, a- 
rată France Presse, a provocat a- 
inînarea proiectatei vizite a Iui Chombe 
în capitala Belgiei. Chombe a orga
nizat o conferință de presă la Leo- 
Ipoldvîlle, în cursul căreia a dezlăn
țuit un puternic atac împotriva lui 
Adoula, subliniind că „guvernul con
goiez este nevoit să constate că gu
vernul belgian continuă să practice 
o politică c.u două fețe". El a consi
dera*. arată agenția citată, inadmisi
bil ca „personalității lui Adoula să 
î se dea prioritate, datorită unor in
terese retrograde belgiene și în sco
pul evident de a semăna confuzie și 
echivoc iii rîndul opiniei publice bel
giene și congoleze". Chombe a afir
mat că vizita lui Adoula la Bruxelles 
ar face parte „dintr-un plan dinainte 
conceput și care viza să ducă la eșua
rea tratativelor pe care trebuia să 
le avem la Bruxelles".

PIN ȚĂRILE SOCIALISTE 
fieit rtiHiele te țiței îi gaze ale Oaiaoii Soiietite
MOSCOVA 14. Corespondentul 

Agerpres, S. Podină, transmite:
In Uniunea Sovietică au fost 

descoperite în anii de după război 
peste 1500 zăcăminte petrolifere și 
de gaze, iar rezervele explorate de 
țiței și gaze au crescut in ultimii 
ani de 13 ori.

Principala regiune petroliferă a 
Uniunii Sovietice este in prezent 
regiunea dintre Volga și Ural. A- 
cest „al doilea Baku" dă peste 70

toaitiBdia aaei tastate de titrateotrale
SOFIA 14 (Agerpres).
In munții Pirin a început con

struirea cascadei de hidrocentrale 
„Sandanska Bistrița", cu o putere 
de 78 700 kW și cu o producție a- 
nuală de 265 milioane kWh energie 
electrică. Cascada va cuprinde în

Se leziuni Imtsminliil
PHENIAN 14 (Agerpres).
In R.P.D. Coreeană, peste 

2 566 000 copii și tineri, adică un 
sfert din populația țării, frecven
tează. peste 9 000 școli de diferite 
grade. Dacă se ține seama de per-

Sitteie it iniailria extractiva altaonă
TIRANA 14 (Agerpres).
Muncitorii industriei extractive 

din R. P. Albania au îndeplinit cu 
succes planul pe anul 1964. Astfel, 
planul la extracția de petrol a fost 

la sută din întreaga producție de 
petrol a țării. Urmează apoi Sibe
ria apuseană, unde pînă în prezent 
au fost descoperite 20 zăcăminte 
petrolifere și 24 cimpuri gazeifere. 
Un alt important centru de extrac
ție a aurului negru devine Man- 
ghișlaktil de sud din Kazakstan. 
Au fost descoperite, de asemenea, 
zăcăminte de petrol și gaze în 
Ucraina, Turkmenia, Siberia orien
tală, în insula Sahalin.

total șapte hidrocentrale, care vor 
folosi apele a 41 lacuri de munte 
și, spre deosebire de alte hidrocen
trale, nu vor avea nevoie de bazine 
de acumulare. Primele două hidro
centrale în curs de construcție vor 
produce cea mai ieftină energie e- 
lectrică din țară.

Io 8. P. D. Coreeana
soanele care frecventează cursurile 
serale sau urmează cursuri prin 
corespondență și de cursanții șco
lilor pentru adulți, numărul celor 
înscriși în diferitele forme de în- 
vățămînt reprezintă o treime din 
populația țării.

îndeplinit in proporție de 100,49 la 
sută, de cărbune — 100,53, de mi
nereu de crom — 100,59, de mine
reu de cupru — 101,18, de minereu 
de fero-nichel — 100,21 la sută.

WASHINGTON. Departamentul de 
Stat al S.U.A. a anunțat că guver
nul Turciei a informat Statele Unite 
precum și alte țări interesate că a 
hotărît să nu participe la proiectul 
forțelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. In același timp, guvernul 
turc a hotărît retragerea celor 11 
marinari turci care participă în pre
zent la experiența unui echipaj mixt 
pe bordul distrugătorului american 
„Claude Ricketts".

PARIS. Agenția Reuter informează 
că un puternic incendiu a izbucnit la 
etajele patru și cinci ale clădirii unde 
își are sediul ziarul „France Soir". 
Flăcările au distrus birourile ziare
lor „Journal du Dimanche" și „France 
Dimanche" care se editează în a- 
e.eeașî clădire.

BONN. Potrivit relatărilor presei 
vest-germane, guvernul Italiei a pro
pus guvernelor R. F. Germaine, Fran
ței,. Belgiei și Olandei efectuarea în 
comun a lucrărilor pregătitoare în 
vederea construirii unui nou avion 
de vînătoare supersonic, destinat for
țelor militare aeriene ale acestor țări.

DAMASC. Intr-o declarație oficială 
dată publicității la Damasc, genera
lul Amin . Hafez, președintele Conși- 
fiului prezidențial și primul ministru 
al Siriei, se pronunță pentru menți

nerea Ciprului în afara pactelor mi
litare sau a grupărilor militare, „a- 
cest lucru constituind o garanție a 
securității și stabilității acestei re
giuni".

BUENOS AIRES. Muncitorii de Ia 
Uzina metalurgică „Astars" (provin
cia Buenos Ai ret) au ocupat clădi
rea uzinei, ridicînd în jur baricade. 
Această măsură a fost luată în semn 
de protest împotriva neplății sala
riilor restante ale muncitorilor și în 
sprijinul altor revendicări.

TOKIO. La 14 ianuarie a fost pre
dată Uniunii Sovietice nava „Ke- 
ghums" pentru gaze lichefiate, con
struită pe im șantier naval din Hi- 
roșima. In aceeași zi, la Yokohama 
a fost lansată la apă instalația plu
titoare pentru prelucrarea peștelui 
„Spassk".

OTTAWA. Primul ministru al Ca
nadei, Lester Pearson, urmează să 
sosească vineri în Texas unde va a- 
vea întrevederi cu președintele John
son la ferma acestuia.

DUSSELDORF. In Renania-Vest- 
falia se va construi cel mai mare ra- 
diotelescop din Europa a cărui oglin
dă va avea diametrul de 90 metri. 
Construirea acestuia a fost încredin
țată Uzinelor „Volkswagen".

IORDANIA

Măsuri de urgentă ordonate de guvern 
în urma calamităților naturale

AMMAN 14 (Agerpres).
Autoritățile iordaniene au luat mă

suri de urgență pentru a veni in aju
torul victimelor inundațiilor și căde
rilor de zăpadă din ultimele trei zile. 
In urma unei ședințe speciale a gu
vernului iordanian, care a avut loc 
miercuri, s-a hotărît declararea stă
rii de urgență în districtele Karak și 
Maan din sudul Iordaniei, care au

Trupele din capitala Republicii Dominicane 
puse în stare de alarmă

SANTO DOMINGO 14 (Agerpres).
Junta guvernamentală dominicană 

compusa din trei civili a ordonat 
miercuri trecerea poliției naționale 
sub controlul forțelor armate și a- 
restarea a doi ofițeri superiori de po
liție. Fără să dea vreo explicație, 
junta guvernamentală a revocat le
gea - prin care comandantul poliției 
naționale, generalul BeJisarto Pe

avut cel mai mult de suferit de pe 
urma acestor calamități, și punerea 
în stare de alarmă a forțelor arma
te iordaniene din sudul țării. Potri
vit agenției Associated Press, inun
dațiile au provocat prăbușirea unui 
număr de clădiri, sute de persoane 
rămînînd fără locuințe. Din cauza 
zăpezii, șoseaua dintre Amman și 
portul Acaba de la Marea Roșie este 
blocată de trei zile.

guero Guerrero, poate fi îndepărtat 
din postul său numai la recomanda
rea făcută președintelui de un grup 
de oficialități ale vieții publice. Pe 
viitor comanda poliției cade sub ju
risdicție militară.

S-a făcut cunoscut că trupele din 
capitala Republicii Dominicane au 
fost puse în stare de alarmă.

Evoluția 
lui „Mariner-4“

WASHINGTON 14 (Agerpres).
Administrația națională pentru ae

ronautică și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că sateli
tul „Mariner-4“, lansat la 28 noiem
brie anul trecut, a efectuat un sfert 
din călătoria sa spre planeta Marte 
și se află în prezent la 130 milioane 
km de Pămînt. Aparatura de bord 
funcționează normal și transmite sem
nale care sînt captate de antenele la
boratorului de la Goldstone. N.A.S.A. 
a precizat că satelitul . mai are de 
parcurs aproximativ 394 milioane km 
pînă să ajungă în dreptul planetei 
Marte, de unde, dacă totul se va 
desfășura conform previziunilor, va 
transmite la 14 iulie pe Pămînt foto
grafii luate de la o distanță de nu
mai 9 000 km de Marte.

Frig neobișnuit 
în Grecia

ATENA 14. Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite :

Zilele acestea s-a semnalat în par
tea de nord a Greciei un frig neobiș
nuit chiar și pentru acest sezon de 
iarnă, temperatura coborînd pînă la 
— 6 grade C. In toate regiunile de 
nord ale țării continuă să ningă.
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