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Banul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.ff. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

llasamentol IMiiei
,r In întrecerea socialistă ce se des
fășoară între exploatările miniere din 
cadrul Combinatului carbonifer Va
lea Jiului, pe baza rezultatelor obți
nute în cele două decade din luna 
ianuarie, pe primele locuri se cla
sează:

Exploatarea
minieră

Față 
de plan

Față 
de an
gaja
ment

Aninoasa 103,9% 102,0%
Petrila 103,5% 102,0%
Lupeni 100,6% 99,0%
Uricani 100,5% 98,0-%

In întrecerea dintre sectoare, pri
mele locuri sînt ocupate de:

Sectorul II Aninoasa 113,0% 111,0%
Sectorul III Petrila 110,0% 108,0%
Sectorul II Uricani 109,0% 106,0%
Sectorul II Petrila 106,0% 106,0%’
Sectorul 111 Vulcan 105,0% 104,0%
Sectorul III Lupeni 105,0% 103,0%
Sectorului Aninoasa 104,0% 102,0%
Sectorul IV Aninoasa 104,0% 102,0%
Sectorul IV Lonea 103,0% 102,0%
Sectorul 1 A Lupeni 103,0 % 102,0%

Primii la calitate
De la serviciul C.T.C. al G.C.V.J. 

ni se transmite: In ceea ce privește 
calitatea cărbunelui, după două de
cade, primul loc îl ocupă minerii 
din Uricani care, față de norma de 
cenușă admisă de 43 au realizat

Mina Lupeni. Ortacii din schimbul condus de minerul Balint loan din 
brigada evidențiată ce are în frunte pe minerul Bartoș Ioan, de la secto
rul IV A au fost surprinși de fotoreporterul nostru într-o scurtă discuție 
înainte de a intra în mină.

Cu tofii, la curățirea zăpezii!
Gu întîrziere, cum s-ar spune în 

rate, dar iarna totuși a sosit. In ul
timele două zile zăpada a căzut din 
abundență. îmbrăcînd cu un strat 
gros Valea Jiului.

Acum se verifică în mod practic 
eficiența pregătirilor de iarnă, nu 
numai în întreprinderi ci și în loca
lități ; se scoate în evidență felul 
cum au fost pregătite serviciile de 
utilitate publică.

Trebuie însă arătat că în ce pri
vește activitatea pe care o desfă- 
șoai.. I C..O. Petroșani șî secțiile sale 
din celelalte orașe, pentru curățirea 
straznor. notuareior și rigolelor de 
zăpadă și gheață lucrurile nu stau 
bine. Și în săptămîna trecută, de 
exemplu, ia Petroșani s-a făcut 
prea puțin pentru curățirea ghe- 
ții de pe strada principală și de pe 
trotuare, nu ' s-a împrăștiat nici un 
kilogram de sare. De fapt nici ins
tituțiile din oraș, în marea lor ma
joritate, n-au mișcat un deget pen
tru a curați porțiunea -» ‘>-otuar 
din dreptul sediilor lor.

I

42,5 la sută, deoi o scădere a conținu
tului de cenușă în cărbunele brut 
extras de 0,5 puncte.

Cei mai harnici 
din abataje

Dintre brigăzile de la sectorul III 
al minei Aninoasa care au obținut 
în prima jumătate a lunii ianuarie 
rezultatele cele mai bune sînt cele 
conduse de brigadierii Schneider 
Francisc și Bulgaru Gheorghe.

împreună cu ortacii săi, Costinaș 
Sabin, Petrie Iosif, Unghianu Ilie, 
Gaboș Samoilă, brigadierul Schnei
der Francisc a reușit să trimită la 
ziuă ,peste plan, 437 tone de căr
bune. In aceeași perioadă, ran
damentul realizat a depășit pe cel 
planificat cu 1,35 tone pe post.

Ortacii lui Bulgaru Gheorghe, în 
frunte cu comuniștii Plăviță Gheor
ghe, Babotă loan, Giobanu Gheor
ghe și Btzubac Mihai au extras, din 
abatajul cu trepte răsturnate de pe 
stratul 6, 442 tone de cărbune mai 
mult decît prevedea sarcina de plan 
pe perioada 1—15 ianuarie, sîtuîn- 
du-se în fruntea întrecerii socialiste.

Trenuri marșrute
fa .fiecare zi din stațiile Lupeni și 

Petroșani pleacă trenuri - marșrute cu 
destinația București, Craiova, Arad, 
Coșlariu și Hunedoara. In anul 
1964 au fost expediate 1620 trenuri 
marșrute, iar î» zilele ее au trecut 
din acest an au fost expediate alte 
57 trenuri marșrute, cu un tonaj net 
de 59 718 tone, față de 36 trenuri cît 
era planificat.

De azi începînd este necesar ca 
serviciile de utilitate publică, insti
tuțiile, întreprinderile, cetățenii să se 
mobilizeze la curățirea zăpezii. Tre
buie curățate străzile, atît cele prin
cipale cît și cele din cartiere, șan
țurile, trotuarele. Aceasta pentru a 
asigura o siguranță sporită în circu
lația autovehiculelor și pietonilor, in 
special a oamenilor vîrstnici și a 
copiilor. De asemenea, pentru a pre- 
mtîmpina, în cazul topirii bruște a 
zăpezii, eventuale inundații.

La acțiunea de curățire a zăpezii 
trebuie să-și spună cuvîntul sfaturile 
populare, deputății, organizațiile 
U.T.M. orășenești, din întreprinderi 
și instituții, comitetele de femei, pre
cum și organele de miliție. Nu se 
poate tolera ca rezolvarea problemei 
curățirii zăpezii din fața caselor și 
instituțiilor noastre, de pe străzile 
noastre, să fie lăsată numai pe sea
ma naturii.
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Bobine peste plan
La Fabrica de fire artificiale „Vis

coza" din Lupeni, după două decade, 
locul de frunte în întrecere îl ocupă 
secția bobinaj. Aici au fost . produse 
peste plan 8 237 kg bobine. La a- 
ceastă realizare a secției au . contri
buit în mod deosebit bobinatoarele 
Rush Emma, Rădean Elena, Lojigan 
Ana.

Secția sulfura de carbon a produs 
peste plan 1 649 kg sulfura de car
bon. La succesul secției și-au adus 
aportul mai ales muncitorii Brăneț 
loan și Manta Grigore, precum și 
maistrul Nicolaescu Toma.

Aportul 
energeticienilor

Tot în primele două decade ale 
lunii ianuarie, energeticienii de la 
Centrala termoelectrică Paroșeni au 
trimis economiei naționale 9 000 kWh 
energie electrică peste plan.

In Valea Jiului

Continuă propunerile de candidați 
ai F.D.P. In alegerile de la 7 martie

In orașele și comunele Văii Jiului continuă propunerile de candi
dați ai Frontului Democrației Populare pentru alegerile de deputați în 
sfaturile populare, in adunările cetățenești au fost desemnați drept 
candidați ai F.D.P. cei mai buni fii al poporului, activiști de partid 
și de stat, muncitori, țărani, gospodine, intelectuali, care prin activita
tea lor obștească, prin munca perseverentă se bucură de încrederea 
maselor largi de oameni ai muncii Participanții la aceste adunări au spri
jinit cu căldură propunerile făcute, ei au vorbit cu însuflețire despre 
înfăptuirile obținute de poporul nostru, sub conducerea partidului, în 
anii care au trecut de la eliberare, au subliniat succesele realizate în 
dezvoltarea și înflorirea localităților miniere, au vorbit despre munca 
deputaților și a sfaturilor populare, angajindu-se totodată să întîmpine 
alegerile de Ia 7 martie cu noi realizări în activitatea obștească.

In Petroșani, muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari din întreprin
derile și instituțiile orașului, învăță
tori, profesori și gospodine s-au a- 
dunat miercuri după-amiază în sala 
clubului C.C.V.J. pentru desemnarea 
candidaților Frontului Democrației 
Populare în alegerile de deputați în 
Sfatul popular al orașului Petroșani, 
în circumscripțiile electorale nr 30, 
31 și 32.

In numele Consiliului orășenesc al 
F.D.P., tovarășul Bîrsan Iosif, di
rector administrativ al C.C.V.J., a 
propus pentru circumscripția electo
rală orășenească nr 30 candidatura 
tovarășului Abraham Otto, director 
comercial al C.C.V.J. Propunerea a 
fost aprobată cu aplauze. De aseme
nea, au fost propuși drept candidați 
pentru alegerile de deputați în sfa
tul popular din localitate tov. Dan 
Elisabeta, responsabila cantinei de 
ajutor popular din orașul Petroșani, 
în circumscripția electorală nr 31 ; 
profesorul Părăianu Simion, director

In anul trecut, 
! comunista Ciurtea 

Maria, mașinistă 
Ia secjia 111-a 
F.F.A. „Viscoza" 
din Lupeni, a fost 
evidențiată lună de 
lună în întrecerea 
socialistă. Meritele 
ei se datorase ex
perienței în mun
că, conștiinciozi
tății și perseveren
ței de care dă 
dovadă zi de zi 
pentru a-și înde
plini și depăși 
sarcinile de plan.

COMUNICATUL
[ooilaloiiii [omitelnlai Politii taillitii 

al Ши pailiiipagle la Iialatol it la îauoiia
Comitetul Politic Consultativ al

statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia de prietenie, colaborare, 
și asistență mutuală, care s-a în
trunit la Varșovia între 19 și 20 ia
nuarie 1965, a discutat noua 'situa
ție creată în legătură cu planurile 
unor state membre ale ’ Pactului 
Nord-Atlantic de creare a forțelor 
nucleare multilaterale ale N.A.T.O., 
precum și consecințele posibile pen
tru cauza păcii în cazul înfăptuirii 
unor asemenea planuri.

Tendința fundamentală în dezvol
tarea evenimentelor internaționale în 
etapa actuală o constituie creșterea

Trecerea delegației R. P. Romîne 
prin Cehoslovacia și Ungaria

PR AGA 21 — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite:

In drum spre patrie, delegația R.P. 
Romîne, condusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, care a participat 
la ședința Comitetului Politic Con
sultativ al Statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a trecut în 
cursul zilei de joi prin R.S. Ceho
slovacă.

adjunct al Școlii medii din Petro
șani, în circumscripția electorală nr. 
32.

Susținînd propunerile făcute, tova
rășii Ghenea Ilie și Niculescu Emil, 
muncitori pensionari, Sîrbu Florica, 
funcționară la C.C.V.J., Bartha Eu
gen, profesor și alții au arătat că 
tovarășii propuși sînt cunoscuți și 
apreciați de către alegători și meri
tă cu prisosință încrederea acor
dată.

In sala căminului cultural din Ba
nița s-au adunat zilele trecute 260 
muncitori, de la cariera de calcar 
uni Banița, țărani muncitori din co
mună, pentru a propune candidațiî 
F.D.P in alegerile de deputați în 
sfatul popular din localitate. In a- 
dunare a luat cuvîntul tovarășul 
Costea Viorel, locțiitor de secretar 
al organizației de partid de la ca
rieră, membru al Consiliului comu-

(Continuare in pag. 3-a) 

forțelor care militează pentru menți
nerea și întărirea păcii. Se întărește 
permanent forța țărilor socialiste 
care promovează cu consecvență o 
politică iubitoare de pace. In favoa
rea însănătoșirii situației internațio
nale se pronunță cu hotărîre parti
dele comuniste și masele populare 
din statele Europei și din alte țări. 
La întărirea păcii contribuie în mod 
activ statele independente din Asia, 
Africa și America Latină.

In același timp, forțele imperia
liste, care tind să înăsprească situa-

(Coniinuare în pag. 4-a)

In gara de frontieră Sturovo, de
legația R.P. Romîne a fost salutată 
de Voytech Daubner, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. Slovac, și de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, 
Gheorghe Nițescu, ambasadorul R.P. 
Romîne în R.S. Cehoslovacă.

Continuîndu-și călătoria, delegația 
R.P. Romîne a trecut joi prin 
R. P. Ungară. In gara Ujpeși 
din Budapesta, delegația a fost 
salutată de Apro Antal, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U„ 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare și de alte per
soane oficiale.

In întîmpinarea delegației a venit, 
de asemenea, Jan Kiljanczyk, amba- 
.sadorul R.P. Polone la Budapesta.

Au fost de față membri ai amba
sadei R:P. Romîne la Budapesta.

De la Budapesta și pînă la punctul 
de frontieră, delegația R.P. Romîne 
a fost însoțită de Mihail Roșianu, 
ambasadorul R.P. Romîne la Buda
pesta și lt. colonel Alexandru Ma- 
covei, atașatul militar și aero al R.P. 
Romîne la Budapesta.

In apartamente noi
Ieri, 56 de familii din Petrila au 

primit cheile și au început să-și o- 
cupe apartamentele în blocul E 5 cu 
56 de apartamente de la Petrila. 
Blocul E 5 ^ște a-1 cincilea bloc pe 
oare constructorii pefrileni l-au dat 
minerilor în folosință de la începu
tul primelor lucrări în cartierul 3, și 
primul din acest an, în care se in
stalează locatarii.

In total, în cartierul 3 din Pe
trila a fost dat pînă acum în fo
losință un număr de 280 apartamen
te. Tot aci, se lucrează în prezent 
la fundațiile a două noi blocuri de 
tipul E ce vor fi date în folosință 
anul acesta, precum și la fundațiile 
unei școli noi cu 16 săli de clasă.



2 STBA6OK MȘU
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O discuție utilă, folositoare
Dlieuhn deschisă de ilarul local 

dta 13 noiembrie 1HM, de către t» 
variat profesoara Cornelia stoica, a 
foit binevenita tatrucit ea a creat po- 
«WHtatea unui schimb de păreri în- 
tr-o problema Importantă — staBIll- 
rea scopului lecțiilor,

in toamna anului i9fla eram u 
începutul carierei didactice, in pe
rioada studiilor am făcut practică 
numai la școala thedie. Ca profesoa
ră însă am fost repartizată la clasele 
V—VIII. De aceea, am apelat ia 
coleg! cu met multă experiență cere 
m-au ajutat. Unele neajunsuri ineren
te începutului ou dispărut. Altele Ur
să mai persistă.

De exemplu, mult timp ia orele de 
limba rornluă, elevii confundau ci
lul acuzativ -- effîd ivea funcție 
sintactica de complement direct — cu 
cazul nominativ, datorită liom&narii 
întrebărilor. Pentru a ie veni în 
ajutor, am analizat in clasă propo
ziții în eăfe același cuvint avea o- 
dată luncția sintactică de subiect și 
altădată funcția sintactică de comple
ment direct.

o altă metodă, despre care vor
bește și tovarășa profesoară Maria 
ТЦени, a fost folosirea schemelor,

Din lucrările acrise și mai ales din. 
lucrările de control mi-am dat sea
ma că elevii nu cunOSC inCă bine 
punctuația. In acest scop, am tolo 
ait dictarea șl compunerea gramati

cală, De exemplu, uit elev a seri» ta 
tablă un text. Orețeliie eu fost corec
tate de cei dlft bănci, care eu expli
cat de ce mi e bine cum a scris co
legul lor. iii fixarea cunoștințelor am 
foteiit un tabel care a cuprins toate 
regulile cu care elevii s au întîlnlt 
in cursul lecției respective, fot la 
lecțiile de limba romină. în fixarea 
cunoștințelor obișnuiesc Să analteee

In Ion de concluzii
un text din manual, din categoria 
gramaticală pe care am predat-o in 
ora aceea.

Este adevărat că o deprindere nu 
se formează într-o oră, două, dar de-a 
lungul celur patru ani de studiu л 
gramaticii putem forma la elevi de
prinderea de a scrie corect.

Scopul lecțiilor de literatură ru
mina la clasele V—VIII este, după 
cum arată tovarășa profesoară Pur- 
dea Emilia, acela de a forma și con
solida deprinderile de expritnare co
rectă șl de 8-1 familiariza pe elevi 
cu datele mai importante din biogra
fiile scriitorilor noștri. Și la clasele 
V—ѴИІ se predau lecturi literare 
tiih operele Iul Effiiiteseu, Câ- 
raglale și alțî scriitori. La fiecare 
din aceste clase um căutat să îm

bogățesc lecțiile indicînd lecturile 
particulare corespunzătoare.

Cdmpunerite scrise sau orale stat 
mijloace eficiente de dezvoltare a 
vorbirii cursive și corecte a elevi
lor. Compunerile „Viața nouă a sate
lor patriei ", „Lupeniul zilelor noa
stre" etc au contribuit la dezvoltarea 
cunoștințelor cu privire la viața neuă 
a oamenilor muncii din țara noas
tră.

In predarea literaturii romîne, sco
pul lecției diferă după conținutul o- 
perei și după autor. Pentru a, veni 
ІП ajutorul studierii literaturii la cla
sele mai mări, am căutat să-i obiș
nuiesc pe elevi cu analiza literară.

Era bine, dacă în articolul său, to
varășa profesori Purdea Emilia arăta 
pe ce să se pună mai mare accent 
îrt orele de literatură, pentru a veni 
în ajutorul elevilor.

Exemplele date de tovarășii pro
fesori in paginile ziarului „Steagul 
roșu" cu privire la metodele folosite 
în predarea limbii și literaturii ro- 
mîne în școală ajută cadrele didac
tice tinere. Experiența împărtășită 
în celoanete ziarului trebuie dezvolta
tă, ținind cont că lucritm eu oameni 
In formare care ridică mereu proble
me ce se cer rezolvate pe loc.

Prof. DOBINCĂ ELEONORA
Școala generală de 8 ani nr 3

Lupani

w
* *

La Casa pio
nierilor din Pe- 
troșani funcțio
nează mai tnUl- 
te cercuri pentru 
pionieri și șco
lari. holografie 
înfățișează... mîi- 
uite tademtaa- 
tic'e la luwti.

w *

La Bfrdiiiea altei

Ce mi-am propus 
pentru al doilea trimestru

Predau Htiiba ГОйЙйв к Clasele 
III--IV experimentele șî la ёкав и 
V-a de la Școala generală de 8 ani 
nr 1 dm Petroșani. Am încheiat pri
mul trimestru al acestui an școlar 
cu rezultate mulțumitoare la clasele 
Iii și IV; au rămas doar cîte doi 
elevi Cttflg&hțl la aeeats clase. Ceea 
ce mi-a produs însă îngrijorare a 
fost gradul nebureepunzătdr de însu
șire a cunoștințelor de către unii e- 
levi ai claselor a V-a. In cele doua 
clase a V-a la caro predau, din 40 
de școlari 10 au rămas eofigenți.

Elevii claselor experimentale, la 
care lucrez de doi arii, sînt oblșăUiți 
cu predarea fiecărui obiect de către 
âlt profesor. Atei n-am îrtiîmpinat 
greutăți șl de aceea și rezultatele de 
ia Sfîrșitul trimestrului au fost mai 
bune. La aceste clase materia este 
accesibilă elevilor, astfel că ta mare 
majoritate ei reușesc să plece, chiar 
de la ore, cu lecțiile învățate.

Printre elevii care ău obținut cele 
mai bUne rezultate din aceste clase 
sînt NedOpaca Adriana, Pascu Mir
cea, Bîrsan Traian din clasa а 111-8, 
Oană Cristian, Ilieș Camelia șt alții 
din clasa a IV-a.

Am analizat și cauzele cate au 
făcut Ca unii elevi dih clasele a V-a 
să obțină rezultate mai slabe. Consi
der că în bună măsura, situația ară
tată se datorește faptului că acești 
copiii № acomodează ffîăi lent la tre
cerea de la clasa a IV-a la caisa a 
V-â. Bineînțeles că această nu este 
singura cauză. Mal sînt și altele. Cit 
toate că am participat la ședințeie 
Cit părinții, CăUttad Să arăt acestor;, 
cum să-și ajute copiii, cred că unii 
dhitte ei du au acordat SUfiCtelîta 
atenție recefiiafidăriter făcute și nu

Manuale pentru studenți
Pentru actualul ah universitar, E- 

ditura didactica șl pedagogică a ti
părit din timp alt noi titluri de 
cureuri șl manuale pentru etudenți, 
euprlnrind diferite domenii de aeti 
vltate: matematică, ftelea, chimie, 
tehnică, literatură, limbi străine, mu
sics, arts ete. elaborate de oameni 
de știință și profesori CU experiența.

Printre aceatea ae numără: Ma
nualul de atattettei matematică, 

s-eu ocupat ta permanență de supra
vegherea copiilor. Cu acești «tevi 
ani făcut și ore de meditații. în 
cadrul Cărora s-a Urmărit cdftSoli- 
darea CUndștbilelor predate. Afh pri
mit ajutor și din partea conducerii 
școlii.

Printre copiii cate șl-au însușit 
temeinic cunoștințele predate în cla
sa a V-a pot fi evidențitiți Pepescu 
Cantemir, Venczel Adela, Trandafir 
Jenica ș.a.

Trăgînd învățăminte din activitatea 
la clasă în primul trimestru, ml-ertl 
propus ca în trimestrul 11 să acotd 
O mai mare atenție pregătirii lec
țiilor în așa fel îneît să fie atracti
ve Și interesante. Voi ține o perma
nentă legătură cu diriginții, sesizin- 
du-le eventualele abateri de la Obli
gațiile școlare săvirșite de unii elevî. 
Participînd la ședințele cu părinții, 
voi căuta să-i îndrum și mâi de
parte cum să-și ajute copiii să îttUH- 
cească cu manualul. Mă voi strădui 
să-i conving pe aceștia că nu este 
suficient, petitfu însușirea limbii ro
mîne, numai ceea ce se predă ta 
școală. Pentru a avea cunoștințe te
meinice, copiii trebuie supravegheați 
fa permanență și îndrumați în stu
diul individual. Pentru Ca în trimes
trul Ii să obțin rezultate corespunză
toare la clasele unde lucrez voi or
ganiza dial bine orele de meditații 
Călltînd să iftă ocup mai nrdt de 
efevii slăbi la învățătură. Cred că fo
losind acest stil de lucru, trimestrul 
II îl vom încheia cu rezultate măi 
bune.

Prof. ȘICLOVAN DOINA
Școala generală de § ani nr 1

Petroșani

semnat de acad. Gh. MihOc și prof. 
D, Eirfescu; Manualul de algebră și 
analiza matematică, de prof. M. 
itașcult’l care cuprinde elemente de 
teoria mulțimilor, algebră lineară 
ea leului uifereliț Іа 1 ; Cursul litogra
fiat de geometrie elementară, apar 
țlîlfad lui Ё. Rusu care aprofundea
ză materia studiată in școala me
die.

Intern nari de reporter

□ ZI DE EXAMENE
La prime, sesiune de examerw

din Acest an universitar se desfășoară eu 
febrili tat r. £tlnit, Iau loc III băncile arnți- 
teatrelor al}i șl alli studenți pentru a-Și 
dovedi pregătirea tor de-a lungul linUi se
mestru de învățătura. Cei care au învățat 
sistematic ut timpul semestrului, au înce
put pregătirea sesiunii din prima ei a «- 
țiului universitar, au participat cu regulă- 
filate la cursuri șl semlnaril dau rătpun- 
turi bune, culeg acum roade bogate, in 
schimb, aetti care n-au privit eu destulă s* 
rigtmfri .sesiunea,,.

Satisfacții la inul V mine
in general, studenții din anul »e pre- 

tlntâ mal bine geegătlțl deett colegii lor 
mal miei, Acest lucru se explică util prin 
faptul ed au acumulată experiența examene
lor, ett șl prin acela că, afunglnd pe ultima 
treaptă a studenției, privesc eu multă si- 
rloeltale trecerea ultimului,,. Hop.

Așa s-au prezentat la actuala seetuM «te 
examene șl studenții grupei 1111 din anul 
V mine la materia Exploatări miniere sub* 
terme. l-am minut pe studenții Bursașlu 
Nleolae, Balaban Mircea, BSduleseu Dumi
tru, Contluraehe loan, răspunsitnd ea calm 
șl slgutanfă la întrebările de pe bilet, Rare
ori tebula să intervină profesorul pentru a 
le da cile o indicație, pentru a te pune oUe 
o întrebare. De altfel, răspunsurile lor au 
fost apreciate cum se euolno de către to
varășul profesor Covaci Ștefan. Studentul

BurS&Șiil d primit nota 9, iar colegii lui M 
foni notați cu d.

Bine pregătiți s-au prezentat la exame
ne pi studenții grupei 1110 din anul U mine. 
Pentru răspunsurile sale ireproșabile, stu
dentul Bor iuliu, unui din cei mai buni 
din OH și din institui, a obținui nota ma
ximă: 19

Animație în fa(a amfiteatrului 4
Vn grup vesel d» studenți din anul iii 

mine, grupa //M dls&uta eu ttprindere In 
fața amțlieattidui ni, 1 Pe chipurile lor se 
citea bteredena, hmărlrea. Ori de cite ori. 
se deschidea ușa, și Ieșea sile unul, se 
slrlngeau eu toții in țurut lui și-l asttiiui 
uu întrebări de felul t Jți ajunge timpul 
de gindlre t", „Pune întrebări ajuiăioaie^.,.

Am prins momentul tind tosmai mirase 
la... mijlocul gălăgioșilor studentul Chtou 
Mlreeo, Broboane de sudoare ti străluceau 
pe frunite. Se străduise că dea-lot ștm. 
Colegii l-au luat... pe sus. teu putea sâ răs
pundă la toți deodată. Era încă Mtoțiemut. 
Cu un gest ușor а scos din ьмипаг вагпе- 
tul di student șl к Intim colegilor, in 
același moment a iebuem't un sincer flrat-o 
Mireea f, Strădania unui semestru de m- 
vățăfuru g fusese răsplătită de către pro
letarul exomlnatw Potoran Vâslit cu 
nora 9.

Au urmat ta rind elfi studenți, care eu 
aet răspunsuri bune șt foarte bune ta du> 
zete Mlurittdui, prospecțiuni și lucrări mi

niere. Profesorul l-а notat pe murit pe stu
denții Bardun Nie&iae, Băcan Ignat și Re
bela Cacrii cu nota s.

Trei întrebări — 
ter© răspunsuri exacte

Examen Й Rezistența materialelor, in 
amfiteatrul nr. 7. Prin fața comisiei de exa
minare se perindau studenții grupei 1131 
din anul ill mine. Ca clteva ore înainte, 
grupa 1131 dăduse lucrarea Scrisa. Deșt 
problema fusese aceeași pe care o primise 
eu doua Cile înainte 6 altă grupă din a- 
celași an, problema n-a fost totuși rezol
vată în întregime de fliei un student din 
grupă. Nici pînă авоіо nu i-a împins eu- 
1 iosit aiea pe cei 20 de studenți ai grupei 
ІІ31 de й-l întreba pe colegii lor din cea
laltă grdpâ ie problema le-a dai lor la 
Stlris; dăcă й fost grea, dacă ei știu s-o 
rezolve. Rezaltatiil: o notă de 5, două note 
de 4, una de 3 și restut de 2 (exctuzînd 
faptul că mulți studenți nu s-аи prezentat 
la lucrarea scrisă}. In această sduație. 
examenul oral venea să le corecteze nota 
de ta scris, Să le dea posibilitate de a ob
ține note de trecere. Dar, cu oarecare di
ferență, situația s-a repetat șl la oral. Mutțl 
studenți n-tui ptilui' să dea la cele trei in- 
treburi de pe bilet nici un răspuns exact, 
deși conferențiarul N. D. Popescu încerca 
Să-t orienteze spre rezolvarea subiectelor. 
Ba mal mult. Deși aVeău notă de g la lu
crarea scrisă, studenții SăoulescU Cornel șl 
Columbeanu OctăVian s-au retras din exa
men, îndată după Ce au tras bilețelul. Era 
clar: la cele trei irgribări de pe bilet ei au 
dat... zero răspunsuri exacte.

El. GHEONBA

Inetttutul de mi
ne ta plina SK- 
siune. OptiiiLisiii, 
hotărîre, încredere 
înainte de a intra 
la examen.
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Huncâ neobosita ранга rnvâ(âmlnt $i cnlturâ
Sfaturile populare aduc o contribu

ție de toate importanță în înfăptui
rea revoluției culturale. An de an, sfa
turile populare lărgesc continuu baza 
materială pentru îmbunătățirea acti
vității culturale de masă. Numai în 
anul 1965 fondurile alocate în acest 
se&p însumează 22 miliarde lei, a- 
dfca de 1,8 ori mai mult decît în 
Amil 1959. fese tot mai mult în fe
liei munca ce o desfășoară comite
tele executive și cotfifSIHe pefffianefl- 
iB pentru antrenarea maselor la ac
țiunile din dometiiui tavățamîntului 
și culturii. Comisia permanenta de 
învățămînt și cultură a Statului 
popular al orașului Uricani desfă
șoară o bogată și multilaterală acti- 
Vîtete în această direcție. Deputății 
Găfagea Pompiliu, Găftiniuc Atteta, 
arciumarit Victor șl ceilalți membri 
ai «emisiei permanente respective se 
preocupa îndeaproape de cuprinderea 
tuturor copiilor de virată școlară în 
învațilmtiitul general de 8 aftl. Că 
uf maid. ta orașul Uricani toți copiii 
Ml fost cuprinși in anul școlar 1904...
1905 in învățdmftltul general de S 
ani.

l’rintr-o legătură strînsă cu con
ducerea școlii, comisia permanentă 
ă reușit să atragă toate cadrele di
dactice la ridicarea calității învăță- 
arintului. La materiile unde s-au 
euBstatat deficiențe sau lipsuri în

Pin scrisorile corespondenților
torii Tealmlul «te Stat dto petroșani 
au interpretat te Lupeni piesa „Mă
sură pentru măsură". Spectacolul, 
de înaltă ținută artistică și iintenpre-

Noi succese
Graficul pe care sînt înscrise re

zultatele doblndite în întrecerea so- 
ctalistă este un indiciu elocvent că 
ptftitre animatorii întrecerii de la U- 
ataa electrică din Vulcan se numi
ri și membrii brigăzii da descărcare 
a vagoanelor condusă de Mihăiasă 
loan. № anul trecui, brigada iui МІ- 
bfitasS loan a fost timp de 11 hati 
consecutiv evidențiată în întrecere.

Să fim și în acest afi la înăl
țime—au hotărît, ea unul, toți mem
bru brigăzii. Și chiar din prima 
lucrătoare din acest an, brigada lui 
Mihăiasă s-a angrenat cu entuziasm 
în întrecerea socialistă.

Au trecut două decade dhi iutla ia
nuarie. De pe grafic se desprind deja 
primele succese. Descărcfcd vagoa
nele in termen și fără a intra în lo
cație. asigurînd o alimentare rit
mică a centralei cu combustibil, bri
gada lui Mihăiasă Ioan s-a situat 
din noU la loc de frunte. Printre 
muncitorii harirlCi din brigadă se 
numără utemiștii I euștean Constan
tin, Pap Vasile, Mufgilă Gheorghe, 
Matei llie, Husar Etnii, vîrsftiicii 
Vlădililescu Dumitru și Lulea Ștefan 
și bineînțeles șeful brigăzii Mihăiasă 
loan.

Prin entuziasmul și hărnicia colec
tivă nu înftape îndoială 6Й brigada 
lui Mihăiasă Va avea și în acest an 
Ші cuvrfit greu de spus în cucerirea 
primului toc în întrecerea pe Uzină.

Al.BESCU LIVIU 
tehnician

Aplauze 
îa scena deschisă
Teatrul, acest minunat mijloc de 

culturalizate, este tot mai îndrăgit 
da oamenii muncii din Lupeni. Sem
nificativ, în aceșt sens, este faptul că 
ta ultima vreme sălile unde eu loc 
spectacole sînt arhipline. Recent, ac- 

cunoșttațete elevilor s-au organizat 
meditații ar consultații pentru clasele 
iV-VlII.’

F.tevii au participat cu regularitate 
b orele de meditații și consultații, 
reușind astfel să Obțină note de la 
șase în sus. Printre aceștia pot fi 
amintiți elevii Tudorau Mihai. Tinta- 
Cu S&fia, Iacob Elena, Hrițcat) Ma
ria. Un rezultat al muncii comi
siei permanente cu cadrele didactice 
este și îmbunătățirea procentului 
de promovare a elevilor. Astfel la 
ulaaele t—IV procentul de promova
re este de 96,11 la sută, iar la cla
sele V— VIII de 85,16 la sută.

Comisiei permanente de învățămînt 
si cultură ай tea scăpat nici șco- 
I. irizarea cetățenilor care nil au 
teSoivlt Șcbâla elementară. In 
acest shop comisia a dUs o Susținută 
muncă de lămurire în rîndul cetă
țenilor pentru completarea studiilor. 
Ca rezultat, din cei 80 de muncitori 
mineri și gOspodihe înscriși la 
cursurile fără frecvență pentru cla
sele V—VIII s-au prezentat la exa
menele din sesiunea de iarnă 78, din- 
ire cate 74 au fost admiși pentru 
sesiunea următoare.

in activitatea pentru culturalizarea 
maselor comisia permanentă a reușit 
să antrenate aproape întreaga intelec
tualitate a orașiMui. Tovarășii Kitaly 

iativă, a rost aplaudat la scenă des
chisă de spectatori. Mult aplaudați 
pentru interpretare au fost actorii 
Oft. Iârdănescu, Ion Tfftjr. Mariana 
Cercei, Tudor Branea și alții.

Iubitorii ieatrUltii dirt Lupeni sînt 
nerăbdători »ă-i vadă în astă-seată 
din nou pe scenă pe actorii teatrului 
minerilor din Valea Jiului. De astă 
dată cu piesa „Titanic vals" de Tu
dor MUșatescu.

GiORTEA IO AN 
profesor

MUNCA CU CARTEA LA PETRILA
I oclnti 0 Scurtă analieă a Muticii 

desfășurate de biblioteca clubului 
muncitoresc din Petrila in cursul a- 
flului 1964, se poate spune că ea a 
fost rodnică. In fișele bibliotecii au 
fost înscriși peste 2600 de cititori de 
tfltste și profesii diferite, care au ci
tii un număr de 26 138 volume.

Pentru popularizarea cărții de lite
ratură beletristică, tehnică și de ști
ință popularizată, colectivul de con
ducere al bibliotecii, in frunte cu to
varășa Ana Crujelak, a inițiat o șe
fie de acțiuni cum au fost: recen
ziile la cărțile „Cordovanii", „Groa
pa", „Ea cea mai înaltă tensiune", 
„Cinstea", „Mama" și altele; simpo
zioanele literare „O călătorie pe har
ta patrie?’, „Omul Și Cosmosul", 
„Viața lut Mihail Sadooeanu", „Vteța 
pi opera lai Ion Creangă". De ase
menea, ан fost deschise expoziții și 
vitrine cu cete mai noi. cărți apărute, 
au fbst organizate seri literare și de 
poezie, concursuri „Cine știe, ciștigă" 
pe diferite teme etc.

Un ajutor prețios in popularizarea 
cărților a fost acordat de către sta
ția de rddioficare din oraș, iar in 
difuaaraa cărților literare <?; tehnice

Combinat id 
de îngrășăminte 
chifflee be se 
Construiește le 
Tiirmi Mftgutel» 
va fi Linul din 
marile obiettive 
ale industriei 
noastre chimice. 
Ptaă în prezent, 
aici a intrat în 
producție și lu
crează din plin 
secția de acid 
sulfuric (în cli
șeu) iar la 
secția de îngră
șăminte lucră
rile de construc
ție se execută 
paralel eu mon- 
fajU'l, întriurt 
ritm susținut.

Ludovic, Watz Margareta, Carneii 
Mihai, Gănescu Spirea, Sîrbușca Du
mitru, Diaconescil Victoria, Suba Ete
rica și Stoica Margareta sînt dpar 
ctțiva dlii intelectualii care sprijină 
activitatea culturala a orașului LJri- 
căni.

Rezultatele muncii comisiei perma
nente de învățămînt și Cultură a 
sfatului popular se prevăd și mai 
bogate în viitor. Planul de muncă 
al comisiei respective prevede o 
seamă de măsuri menite să ducă la 
lichidarea mediocrității în învățătură, 
la îmbunătățirea muncii de cultura
lizare a oamenilor muncii.

M. MICA

La u№tna nin
soare, natura s-a 
dovedii încă o da
tă neîntrecută Ui 
măiestrie și fan
tezie. Zăpada pu
foasă,' cernută din 
belșug, a înveș
mântat în cușma 
colfiie copaci, ca
se, străzi, parcuri, 
creînd la tot pa
sul peisaje pline 
de farmec. Noap
tea, la lumina 
lămpilor de neon 
din vecinătate, par
cul din Petroșani 
(în fotografie) a 
împrumutat pe ne
așteptate ceva din 
feeria basmelor.

și-ou adus din plin contribuția bi
bliotecarele voluntare de ta bibliote
cile mobile și de casă. Atît biblio
teca clubului. Cit și Celelalte biblio
teci amintite și-ăil. desfășurat twtivi- 
talea după un plan de muncă judi
cios întocmit, in care nu fost incluse 
tonte acțiunile ce urmau să aibă Ibc.

DIN ACTIVITATEA 
BIBLIOTECILOR

Un sprijin substanțial in antivitătea 
bibliotecii l-au dat conducerea clu
bului și comitetul sindicatului minei 
Petfila.

In ctirstll anului trecut ti fost or
ganizat și un concurs Intre bibliote
cile mobile și de casă. evidențiiittlu- 
se bibliotecile mobile de la sectorul 
VIII, de la policlinică și biblioteca 
tie casa condusă de tovarășa Mer.a 
Ileana. Tot in cursul anului trecut, 
biblioteca clubului muncitoresc din 
Petrila Și-a mărit fondul de cărți ou 
încă 1400 de volume, in valoare de 
7 000 lei, nilmărind la Ora actuală 
peste ÎS 000 volume. Printre cititorii

Continua propunerile (te candidați 
ai F.B.F. in alegeri de la 7 martie

filrmote din. pag. l-a)

nai F.D.P. Trecînd în revistă măre
țele înfăptuiri ce au avut loc în Ul
timii ani în Valea Jiului, vorbitorul 
a arătat că pe teritoriul comunei 
Bănița sau obținut realizări de sea
mă. S-a dezvoltat în mod simțitor 
capacitatea de producție a sectorului 
minier Bănița, au fost construite noi 
săli de clacă, un cămin cultural, s-au 
așternut zeci de mc pietriș pe dru
murile de acces spre cătunele comu
nei, spre zonele de munte.

Vorbitorul a propus apoi în nu
mele Consiliului F.D.P. drept candi
dați ai F.D.P. pentru alegerile de 
deputați îil Sfatul popular al comu
nei Bănița pe următorii tovarăși i 
Vladislav Sofia, țărancă muncitoa
re, în circumscripția electorală nr 4 ; 
Stoica PetfU, brigadier sil «ic. ,it 
circumscripția electorală nr5; Vladis
lav Aurel, secretarul organizației de 
partid din comuna Bănița, in cir
cumscripția electorală nr 0. Propu
nerile făcute au fost susțiuilte cit 
căldură de către tov. Stoica Vasile, 
pădurar silvic, Ungur Dan, munci
tor, Stoica Iănăș, țăran muncitor și 
de către alți participanți la aduna
rea populară.

In circumscripția electorală nr 1 
pentru alegerea de deputați în Sfa
tul popular al comunei Bănița a fost 
propus drept Candidat al F.D.P. to
varășul Scorei loan, muncitor la Ca
rieră ; în circumscripția electorală 
nr 2 Bănița tovarășul Corbel Ioan,

fruntași ai bibliotecii ее numără 
Șchvartz Lina, Belei Mihai, Săsăr- 
man Marilena, Simîon Maria, Dan 
Cornelia și rfUllți biții.

Colecti'OUl de Conducere rd biblio
tecii clubului muneitorese din. Petrila 
este hotărît ca și în acest a/l să des
fășoare o activitate susținută cu car
tea, să atragă tot mai mulți cititori, 
să mărească circulația cărților.

Toate aceste obiective au IneețHit 
să prindă viață încă diti primele alte 
ale anului 1965. Numai in 18 zile 
scurse din ianuarie, în fișele biblio
tecii au apărat 22 сНЫ noi, ftth» 
au citit alături de tttți editori. 430 
de cărți, De asemenea, prin grija co
lectivului bibliotecii și a tovarășei 
Ana Crujelak în special, au fost or
ganizate deja 9 acțiuni cu cârtea.

In atenția eolectividnt de eortati- 
cere al bibliotecii eu Sta Șl pe Ctitor, 
după cum afirma intr-un referat bi
bliotecara Ana Crujelak, cartea bele
tristică șl tehnică, contribuind tu fe
lul tutesfa te educarea oamenilor 
muncii, la ridicarea nivelului lor 
cultural și profesional.

D. PLOIEȘTEAN!! 

brigadier silvic; in circumscripția 
eleetoraiâ ЙС 3 Bănite tovarășa 
Văduva Măria, gospodină.

La o adunare cetățenească ținută 
la Lupeni zilele trecute, în circum
scripția electorală orășenească ur 93 
pentru alegerea de deputați în sie- 
tul popular al orașului Lupeni * 
fost propus drept Candidat al F.D.P. 
tovarășul Tetileanu Emil, director 
adjunct al Școlii generale nr 3 din 
localitate.

PUBLICITATE
ИШ 1.1.1. L 

Petroșani
Angajează urmă

toarele cadre caii* 
beate :
x- 2 «udări eallfieafi 
în sudură electrică $1 
oniacetiienică
—■ 10 mecanici auto
— 2 lăcătuși mecanici 

Pentru tovarășii necă
sătorit, Autobaza Petro
șani asigură cazare în ca- 
nunul autobazei, iar там 
la cantina C.F. R., contra 
cost.

ANUNȚ 

cem&iiiatiii carfionifer 
Valea Jiului

ANGAJEA^Â :

мь. un economist 
merceolog

— un merceolog 
principul

Cel htfereeați se ver 
procente ia serviciul 
personal ai Combina** 

tulul.

PR06RAM DE RADIO
23 ianuarie

PROGRAMUL l. 7,45 Melodii tfe- 
traetive, 8, Sumarul presei, 8,30 Frag
mente din operete. 9,40 Muzică Ușoa
ră romîneescă, 10,15 Melodii de es
tradă, 11,60 Muzică populară din 
Muntenia, 11,3o Duete din operete, 
12,40 Muzică populară, 14,10 Muzi
că ușoară interpretată de formația 
Cornel Popescu, 18,30 Actualitatea 
literară, 16,30 Emisiune muzicală de 
ta Moscova, 18,00 Muzică populară, 
18,80 Seară pentru tineret, 20,00 Ra- 
rliogazeta de seară. Spori, 20,30 Mu- 
aieă de dens, 21,40 Romanțe, 20,20 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Pagini din operete romînești din 
trecut și de azi, 9,30 Roza vuiturilor 
(reluare), 10,32 Din muzica papoa- 
rflte, 12,00 Melodii populari', 13,93 
Soliști și formații de muzică ușoara, 
14,36 Coruri din opere, 15,06 Cîftteee 
de dragoste și jocuri populare, 10,00 
Soliști ai Teatrului de stat de ope
retă, 16,30 Muzică ușoară rofflfrteaă- 
СЙ, 18,20 Muzică de dans, 19,05 Me
lodii populare cerute de ascultători, 
19,30 Capodopere ale literaturii uni
versale : „Martin Eden“ de Jack 
London. 20,00 Muzică de dans. 30,40 
GanțWiele, 21,15 Mlteică de d«na.

f^eematoțrrăfe
23 ianuarie

PBTRGȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Doi în stepă; REPUBLICA: Sedusă 
și abandonată ; ISCRONI : Nu se 
poate fără dragoste; VULCAN: D 
zi ca leii ; CR1VID1A: La vfrsta 
dragostei ; LUPENI — MUNClTO- 
KteSC: Slujnica: BARBĂtENI.
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COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ 

al Statelor participante la Tratatul de la Varșovia

DIN TOATA LUMEA
atnamul de sud

Hiat al oalrioliloi la ti kn te Saiaon
(Urmare ain pag. l-a)

ția internațională în diferite regiuni 
ale îumiî, sînt deosebit de active și 
insistente. Nu încetează politica duș
mănoasă a S.U.A. împotriva Repu
blicii Cuba. Continuă provocările pe
riculoase din partea S.U.A. împotri
va Republicii Democrate Vietnam. O 
asemenea politică agresivă este con
damnată cu hotărîre de către statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via, ca și de către toate celelalte țări 
socialiste.

Forțele imperialiste se amestecă în 
treburile interne ale statelor inde
pendente, folosesc metodele presiunii 
economice și militar-politice. Ele 
folosesc grupările lor militare în sco
pul înăbușirii mișcărilor de eliberare 
națională. Exemple ale acestui fapt 
sînt continuarea războiului împotri
va poporului Vietnamului de sud, in
tervenția în Congo, acțiunile agresive 
ale colonialiștilor în Malayezia. Sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia își declară solidaritatea cu 
popoarele care luptă pentru libertate 
și independență sau pentru consoli
darea independenței lor.

In înfăptuirea politicii sale agre
sive, imperialismul acordă un rol 
deosebit planurilor de creare a for
țelor nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. Statele participante la Tra
tatul de ia Varșovia consideră că 
planurile de creare a forțelor nuclea
re multilaterale ale N.A.T.O. pentru 
înfăptuirea cărora se pronunță cer
curile conducătoare din S.U.A. și 
Germania occidentală constituie o a- 
menințare serioasă pentru cauza pă
cii în Europa și în întreaga lume 
Crearea forțelor nucleare multilate
rale, în orice formă, ar însemna di
seminarea armelor nucleare și, în 
special, acordarea acestei arme mi- 
litariștilor vest-germani.

Aceasta se referă atît la planul 
S.U.A. de creare a forțelor nucleare 
multilaterale, susținut de R.F.G., cît 
și la planul englez al „forțelor nu
cleare atlantice". Ambele aceste va
riante sînt incompatibile cu aspira
țiile popoarelor și ale statelor iubi
toare de pace spre încetarea cursei 
înarmărilor nucleare, înlăturarea pe
ricolului unui război nuclear și în
făptuirea dezarmării generale și to
tale. Ele sînt incompatibile cu efor
turile multor state de creare a zo
nelor denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii.

Forțele nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O. au ca scop consacrarea 
unui bloc americano-vest-german în 
interiorul alianței nord-atlantice. A- 
cesta este un tîrg, prin intermediul 
căruia S.U.A. se străduiesc să-și a- 
sigure hegemonia politico-militară în 
Europa occidentală, iar în schimbul 
acordului de a sprijini această linie 
americană, R.F.G. obține accesul la 
arma nucleară.

Accesul R.F.G. la arma nucleară, 
fie chiar și în cadrul forțelor nu
cleare „multilaterale" sau „atlantice", 
este considerat de miiitariștii vest- 
germani doar ca o etapă pe calea 
obținerii propriei lor arme nucleare.

Devenind membră a Pactului Nord 
Atlantic, R.F.G. a obținut posibilita
tea de a-și crea —- prin încălcarea 
acordurilor de la Potsdam, încheiate 
după capitularea necondiționată а 
Germaniei hitleriste — un potențial 
militar agresiv. Accesul la arma nu
cleară, fără îndoială, ar încuraja 
străduința forțelor revanșarde din 
Germania occidentală de a modifica 
situația în Europa, apărută după cel 
de-al doilea război mondial, de a 
înfăptui pretențiile teritoriale față de 
R.D.G. și alte state. Nici un fel de 
asigurări din partea puterilor occi
dentale nu pot servi drept garanție 
împotriva Unui astfel de pericol pen
tru pace.

Despre adevăratele intenții ale 
R.F.G. vorbesc astfel de fapte ca ela 
borarea de către conducerea Bundes- 
wehrului a planului provocator pri
vind crearea unei centuri de mine a- 
tomice de-a lungul frontierelor răsă
ritene și proclamarea așa-numitei 
„strategii a pozițiilor înaintate" care 
cere folosirea armei nucleare chiar 
de la începutul oricărui conflict mi
litar în Europa centrală. Aceasta de
monstrează străduința forțelor revan
șarde din R.F.G. de a face ca S.U.A. 
și alte țări din N.A.T.O. să participe 
la planurile lor aventuriste.

Orice tentative însă de a obține 
cu ajutorul armei nucleare înfăptui
rea pretențiilor revanșarzilor vest 
germani comportă cel mai mare pe
ricol pentru poporul german, deoare
ce ele s-ar transforma în mod ine
vitabil într-un război nuclear al că
rui rezultat ar fi nu unificarea Ger
maniei. ci transformarea ei într-un 
pustiu atomic.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță cu toată ho 
tărîrea împotriva transferării către 
R.F. Germană a armei nucleare, sub 
orice formă, direct sau indirect prin 
grupări de state, a dreptului de a 
dispune exclusiv sau de a participa 
în orice formă la dreptul de a dis
pune de această armă.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sprijină întru totul poli 
tica iubitoare de pace a R.D. Ger
mane și consideră că participarea 
R.F.G. la crearea forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. ar însem
na că guvernul R.F.G. renunță la u- 
nificarea Germaniei. Numai prin slă 
birea încordării și prin acorduri efec 
tive cu privire la dezarmare în Ger
mania și Europa se pot crea premi 
sele unificării celor două state ger
mane existente, suverane și egale 
în drepturi, în spiritul principiilor 
acordurilor de la Potsdam.

Crearea forțelor nucleare unificate 
ale N.A.T.O. este îndreptată nu nu
mai împotriva .intereselor păcii și se
curității- în Europa. Ea ar intensifica 
presiunea imperialistă și neocolonia- 
listă asupra popoarelor eliberate și 
a celor care luptă pentru independen
ță.

Interesele fundamentale ale tuturor 
popoarelor cer renunțarea la planu
rile de creare a forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O. Dacă însă 
statele membre ale N.A.T.O., aețio- 
nînd împotriva intereselor păcii, vor 
păși pe calea transpunerii în viață 
a planurilor de creare a forțelor nu
cleare multilaterale, indiferent de for
ma în care acestea s-ar realiza, sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia, în fața serioaselor conse
cințe pe care acest fapt le-ar avea pen
tru cauza păcii și securității în Eu
ropa, vor fi nevoite să înfăptuiască 
măsurile de apărare necesare pentru 
asigurarea securității lor.

Țelul principal al politicii externe 
a statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia constă în asigurarea 
condițiilor pașnice pentru construirea 
socialismului și comunismului în ță
rile lor și în izbăvirea omenirii de 
pericolul unui război nuclear mon
dial. prin eforturile unite ale tuturor 
popoarelor iubitoare de pace.

Uniunea Sovietică și alte state 
membre ale Tratatului de la Varșo
via au făcut o serie de propuneri 
menite să ducă la îmbunătățirea si
tuației internaționale. Statele mem
bre ale Tratatului de la Varșovia 
vor sprijini și pe viitor măsurile a 
căror realizare ar duce la slăbirea 
încordării internaționale și ar crea 
condiții favorabile pentru încetarea 
cursei înarmărilor și înfăptuirea de
zarmării generale și totale.

Comitetul Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia consideră, ca o cerință ur

gență- a timpurilor noastre asigurarea 
securității europene, care este serios 
amenințată de planurile de creare a 
forțelor nucleare multilaterale. Aces
tui țel i-ar servi înfăptuirea propu
nerii privind înghețarea armamente
lor nucleare și a propunerii privind 
crearea unei zone denudearizate în 
Europa centrală.

Sprijinind inițiativa Republicii 
Populare Polone, Comitetul Politic 
Consultativ se adresează cu propu
nerea de a se convoca o conferință 
a statelor europene pentru examina
rea măsurilor care să asigure secu
ritatea colectivă în Europa.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sînt gata ea și în tre
cut să încheie cu statele membre ale 
N.A.T.O. un pact de neagresiune 
care ar contribui, într-o mare măsu
ră, la slăbirea încordării în Europa 
și în întreaga lume.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sprijină eforturile în
dreptate spre realizarea reglementă
rii pașnice germane în interesul a- 
sigurării păcii în Europa. La atin
gerea acestui țel ar contribui con
solidarea frontierelor existente, înlă
turarea rămășițelor celui de-al doi
lea război mondial și, de asemenea, 
obligația ambelor state germane de 
a nu înzestra forțele lor armate cu 
arma nucleară și de a lua măsuri 
în domeniul dezarmării.

De asemenea. Comitetul Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia sprijină 
propunerile R.D.G. cu privire la re
nunțarea de către ambele state ger
mane la arma nucleară.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sprijină propunerea gu
vernului Republicii Populare Chineze 
privind convocarea unei conferințe a 
șefilor statelor lumii în problema in
terzicerii și lichidării totale a arme
lor nucleare, iar ca un prim pas, in
terzicerea folosirii acestei arme.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sprijină, de asemenea, 
convocarea unei conferințe mondiale 
de dezarmare propusă de către Con
ferința de la Cairo a statelor ne
angajate.

Comitetul Politic Consultativ decla
ră că, în fața amenințării imperia
liste, statele socialiste sînt pe de
plin unite și solidare și că încercări
le cercurilor imperialiste de a sub
mina această solidaritate sînt sor
tite eșecului.

Statele participante la Tratatul de la 
Varșovia vor depune și în viitor e- 
forturi pentru. a contribui pe toate 
căile la slăbirea încordării și la de
zarmare, la coexistența pașnică și 
asigurarea unui viitor pașnic pentru 
toate popoarele.

Evoluție nouă în Congo?
Observatorii politici Urmăresc în 

ultimă vreme un veritabil duel poli
tic intervenit între actualul șef al 
guvernului din Leopoldville, Chombe 
și fostul prim-ministru congolez, Ă- 
doula, a cărui rezolvare ar putea 
schimba situația politică din aceas
tă frămîntată țară africană. Oare 
..formula Chombe“ nu mai corespun 
de unor interese stăine, în special 
ale Belgiei ? Iată întrebarea care este 
pusă direct sau voalat în comenta
riile diferitelor ziare occidentale.

Un fapt nou care a intervenit în 
ultimul timp și despre care au fost 
făcute diverse supoziții a fost vizita 
lui Adoula în Belgia, unde a avut 
o întîlnire neoficială cu ministrul 
belgian ăl afacerilor externe. Deși 
Spaak nu a comentat rezultatele în
trevederii, fostul prim-ministru con
golez și-a arătat deschis poziția to
tal neconvenabilă lui Chombe, agra- 
vînd in acest fel ostilitatea deja de
clarată între el și primul ministru 
congolez prin interviul publicat în 
revista „Jeune Afrique". Fără nici o 
îndoială că „plănui Adoula" prin 
care s-ar încerca „reconcilierea na

SAIGON 21 (Agerpres).
Trupe ale frontului de eliberare 

din Vietnamul de sud au declanșat 
un nou atac în noaptea de 19 ia
nuarie contra unui post militar, si
tuat la numai 45 kilometri sud-est 
de Saigon. In urma atacului prin 
surprindere, au fost omorîți 9 oa
meni din regiunea postului militar, 
înregîstrîndn-se, de asemenea, im

Discursul președintelui Nasser
GAIRO 21 (Agerpres).
După ce miercuri seara s-a anun

țat rezultatul votului din Adunarea 
Națională a R.A.U., în legătură eu 
desemnarea candidaturii președintelui 
Nasser la alegerile prezidențiale din 
martie, acesta a rostit un discurs 
în fața deputaților, în care a subli
niat unele aspecte ale politicii ex
terne și interne a țării.

Referindu-se la relațiile externe ale 
R.A.U., el a spus că țara sa face 
parte integrantă din lumea arabă și 
va sprijini mișcarea de eliberare na
țională din țările arabe. In legătu

Ședînfa Consiliului de Miniștri 
francez

PARIS 21 (Agerpres).
Joi dimineața a avut loc o ședin

ță a Consiliului de Miniștri francez, 
în cursul căreia au fost discutate re
zultatele convorbirilor care au avut 
loc timp de două zile la Rambouil
let între președintele Franței, de 
Gaulle, și cancelarul vest-german, 
Ludwig Erhard. La conferința de 
presă organizată după ședință minis
trul informațiilor, Alain Peyrefitte, 
a răspuns la întrebările ziariștilor.

Peyrgfitte a răspuns mai întîi la 
o întrebare relativ -la însemnătatea 
întrevederilor franco-vest-germane. El 
a arătat că „guvernul francez consi
deră normal ca Germania occiden
tală să dorească să participe la dis
cutarea, elaborarea și planificarea 
strategiei atlantice, pentru că aceasta 
o interesează în primul rînd". Insă,

Temperaturi scăzute 
și ninsori abundente în Maroc

RABAT 21 (Agerpres).
In unele regiuni ale Marocului au 

fost înregistrate, în ultimele zece 
zile, temperaturi foarte scăzute pen
tru clima locală și ninsori abundente. 
Pînă în prezent, zece persoane au 
murit din cauza vremii, iar un nu
măr considerabil de animale au pie
rit. Autoritățile au luat măsuri de 
ajutorare a victimelor, parașutînd în 
localitățile izolate alimente și îmbră
căminte.

țională", fără Chombe și sub con
trolul Organizației Unității Africane, 
a iritat profund pe șeful guvernului 
din Leopoldville. Dovezile că primul 
ministru Chombe respinge acest plan 
au venit, imediat după vizita lui A- 
doula în Belgia. Termenii de „apă-

Comentariul zilei
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rător al unor interese străine", „far- 
seur“, „demagog” au fost folosiți pe 
larg de Chombe și de anturajul său 
politic atunci cînd au răspuns lui 
Adoula. Poziția echivocă a lui Spaak 
I-a derutat pe Chombe care s-a gră
bit să ia legătură telefonică eh mi
nistrul de externe imediat după în- 
tîlnirea acestuia cu Adoula. Intr-un 
interviu acordat revistei „Courier 
d’Afrique", Chombe a ținut să ara
te că Spaak l-a asigurat că la dis
cuțiile care vor începe la Bruxelles, 
diferendele financiare între cele două 

portante pierderi materiale de par
tea trupelor guvernamentale. Se pare 
că în ultimul timp forțele Frontului 
de eliberare națională din Vietnamul 
de sud adoptă o nouă tactică de 
luptă. Ele lovesc prin surprindere 
punctele unde se găsesc trupele gu
vernamentale și apoi dispar fără a 
se ști direcția sau locul de refu
giu.

ră cu evenimentele din Congo, Nas
ser a spus că acestea afectează di
rect securitatea Sudanului și că, 
tocmai de aceea, țările arabe con
sideră că un stat congolez indepen
dent va refuza „să se transforme în
tr-o bază îndreptată împotriva țări
lor africane".

Trecînd la problemele de ordin in
tern, președintele R.A.U. a spus că 
toate eforturile trebuie îndreptate 
spre îndeplinirea celei de-a doua 
părți a planului de dezvoltare pe 
zece ani, al cărui obiectiv este de a 
dubla venitul național.

precizează agenția France Presse, 
Franța își menține poziția sa ne
favorabilă față de crearea forțelor 
nucleare multilaterale și a altor pro
iecte, care urmăresc crearea unei noi 
forțe nucleare interaliate. Peyrefitte 
a reamintit că pozițiile respective ale 
Franței și R.F.G. în această proble
mă erau cunoscute încă іпаій ea ul
timelor convorbiri și că nimic nu s-a 
schimbat. In continuare, ministrul 
informațiilor a arătat că „generalul 
de Gaulle a fost satisfăcut de faptul 
că în timpul vizitei cancelarului Er
hard s-a manifestat din nou colabo
rarea franco-vest-germană și con
sideră că aceasta se va face simțită 
prin crearea unei Europe (occidenta
le) politice, cît și în chestiunile re
feritoare la problema germană".

Atentat împotriva 
primului ministru iranian

TEHERAN 21 (Agerpres).
Primul ministru al Iranului, Has

san Aii Mansur, a fost joi dimineața 
victima unui atentat. In timp ce co
bora din mașina sa în fața parla
mentului, un individ, Mohammed 
Bokharai, s-a apropiat și a tras asu
pra lui două focuri de revolver. Pri
mul ministru a fost transportat la 
spital unde i s-a făcut o operație 
chirurgicală. Starea primului minis
tru iranian nu provoacă îngrijorări.

țări nu vor fi legate de ajutorul mi
litar, economic și tehnic care este 
acordat și va fi acordat și în con
tinuare Congoului, adică lui Chom
be.

O știre recentă transmisă de a- 
gențiile de presă, arată că Chombe 
a adresat o scrisoare secretarului 
general al O.U.A. Diallo Telli, prin 
care îl invită să viziteze Congoul. 
Observatorii politici socotesc că 
„gestul de cooperare" al lui Chombe 
constituie o manevră în momentul în 
care primul ministru congolez simte 
că ar putea fi înlăturat de pe scena 
politică a acestei țări.

Desfășurarea evenimentelor atît pe 
plan extern cît și pe plan intern, 
este de rău augur în acest început de 
an pentru primul ministru congolez. 
Deocamdată observatorii politici aș
teaptă să vadă rezultatele vizitei 
„de armonizare" a lui Chombe la 
Bruxelles. (Dacă nu-și va amîna 
cumva din nou vizita). Se pare că 
Chombe va sosi duminică în capitala 
Belgiei.

A. DUMITRESCU 
comentator Agerpres
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