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Prima exploatare minieră 
cu planul anual îndeplinit

schimbul I, 
la Uricani

mi
au
de

Ieri, în 
nerii de 
extras ultimele tone 
cărbune în contul preve
derilor de plan din a- 
cest an. îndeplinirea pla
nului anual cu 17 zile 
înainte de termen se da- 
torește efortului depus de 
întregul colectiv, care 
mobilizat de organizațiile 
de partid, a militat în 
permanență pentru crește
rea producției și produc
tivității muncii. In perioa
da ce s-a scurs din acest 
an, minerii de la Uricani 
au extras peste sarcinile 
prevăzute 24 574 tone de 
cărbune cocsificabil și au 
obținut un randament mai 
mare de cît cel planificat 
cu aproape 70 kg. de căr
bune pe post. In același

timp, pe mină s-au înre
gistrat economii la prețul 
de cost în valoare de 
1 101 000 lei

Cele mai frumoase re
zultate au fost' dobîndite 
de minerii sectorului I, 
care au raportat îndepli
nirea planului anual la 27 
noiembrie. Se remarcă, de 
asemenea, pentru contri
buția adusă, minerii din 
brigăzile conduse de Cîr- 
ciumaru Victor, Teodores- 
cu Stancu. Hrițcan Vasile. 
Rudic Constantin, Pînza- 
ru Alexandru, Pop Gavri- 
lă și Burtea
Uricani este 
ploatare din
lui care și-a îndeplinit 
planul anual înainte de 
termen.

Niță. Mina 
prima ex-
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Mai mult sprijin brigăzilor 
de constructori!

deja a căzut zăpada, se 
intens. Lucrările puteau 
avansate dacă în ultimul 
ar fi apărut unele greu-

prefabricatelor, 
va fi trimis, dar 
să sosească. Cu 
de la cvartalul

Pe graficul
La mina Petrila, nume

roase brigăzi continuă să 
desfășoare o vie întrece
re pentru sporirea conti
nuă a producției de căr- 
bUnt*' In prima decadă a 
lunii în curs, din aba
tajele acestei mine
fost extrase peste plan 
mai bine de 209 tone de 
cărbune energetic.

minei Petrila

do- 
rare 
Mi-
„să

au

Brigăzile evidențiate în 
întrecere conduse de to
varășii Laszlo Ștefan, Ce- 
pălău Aurel, Stăuceanu 
Gheorghe și altele care 
și-au îndeplinit înainte de 
termen sarcinile de plan 
pe acest an, se situează 
în continuare în primele 
rînduri ale luptei pentru 
sporirea producției de căr
bune.

©

122 000 lei peste planul anual 
al magazinului

Magazinul nr. 71 de ar
ticole, foto, sport' și ins
trumente muzicale din o- 
rașul Lupeni, se remarcă 
printr-o bună aprovizio
nare, printr-o bună deser
vire. Tovarășul Săbău Ca
rol, gestionarul magazi
nului, dovedește multă pre
ocupare în aprovizionarea 
magazinului cu cele mai di
verse articole, îi ajut'ă cu 
competență pe cumpără-

tori să-și aleagă mărfuri
le de care au nevoie.

Buna aprovizionare a 
magazinului, grija pentru 
deservirea cumpărătorilor, 
au făcut ca magazinul 
să-și îndeplinească încă 

la 1 decembrie planul 
vînzare pe anul 1963, 
pînă în prezent să vîn- 
produse peste planul

de
de
iar
dă
anual în valoare de încă
122 000 lei.

La termocentrala din Paroșeni se muncește neîn
cetat pentiu a trimite, pe calea firelor spre cele pa
tru zări lumină și energie.

IN CLIȘEU: Vedere parțială a termocentralei.
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Din activitatea tinerilor de la mina Lupeni

Pasiune pentru studiu
In acest an, un număr 

de 121 de tineri de la mi
na Lupeni urmează cursu
rile serale și fără frec
venta ale școlii medii de 
cultură generală. Un nu
măr de 15 tineri, care au 
terminat in anul de învă-

clasa a 
în pre- 
învăță-

țămînt •'962—1963 
XI-а serală, sînt 
zent' studenți în 
mîntul* tehnic superior.

Dragostea pentru mun
că se împletește la acești 
tineri cu pasiunea pentru 
studiu.

La lotul I Livezeni din eadrul 
șantierului 9 construcții Petroșani 
bilanțul realizărilor din 1963 este 
rodnic; față de 399 apartamente 
planificate a fi predate în acest an 
au fost date în folosință 419. A- 
cest succes se datorește intensifi
cării ritmului lucrărilor, îmbună
tățirii transportului și aprovizio
nării, unei mai bune coordonări a 
activității șantierului.

De eurînd au Început lucrările 
la cel de-al cincilea cvartal. Cu 
toate că 
lucrează 
fi și mai 
timp nu
tăți și dacă în activitatea șantieru
lui nu s-ar fi manifestat unele 
lipsuri. Sînt zile în care lipsește 
balastul. Aceasta face ca turnarea 
fundației și începerea zidăriei să 

întîrzie. Lipsesc rogojinile pentru 
protejat fundația la blocurile В 11 
și В 12. Condueerea lotului a ce
rut I.P.I.P. Livezeni un autocran 
necesar montării 
S-a tot promis că 
autocranul întîrzie 
toate că lucrările
cinci au început de aproape două 
luni nu s-au întocmit încă grafice 
de lucru pe operațiuni. Dacă șeful 
lotului, inginerul Hafiuc Aurel și 
unii maiștri ca Tecuță loan, Nis- 
tor Aurel și Dobrescu loan folo
sesc majoritatea timpului de lucru 
îndrumării muncii de pe șantier, 
mai sînt tehnicieni care dau 
vadă de indisciplină. Nu sînt 
cazurile cînd maistrul Valman 
hai pleacă în timpul lucrului
se cinstească". Pe la prînz se în
toarce... „bine dispus". Despre ce 
îndrumare poate fi vorba la blo

curile D 1 și D 2 a căror con
strucție a fost dată în grija mais
trului Valman ? De asemenea, n-ar 
fi rău dacă tov. Badea Victor, in
ginerul șef al șantierului ar merge 
mei des în mijlocul constructori
lor, să intervină în Îndrumarea 
muncii. Este știut că agitația vi
zuală este un factor activ, mobili
zator în îndeplinirea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor. Cu toa
te acestea în tot cvartalul eincl 

nu găsești un singur panou
să vorbească de angajamente, 
termene de predare.

Lotul de la Livezeni dispune 
cărămizi, fîșii de prefabricate,
ment și var în cantități suficiente. 
Pentru ca munca să se desfășoare 
bine sînt însă necesare măsuri

Acțiuni patriotice
Vechile case minerești din Lupeni cedează an de 

an terenul pe care sînt construite noilor blocuri de 
locuințe. Animați de dorința firească de a contribui 
la înfrumusețarea orașului lor, zeci 

cipă cu entuziasm la acțiunile pa
triotice inițiate în scopul demolării 
caselor vechi.

Numai de la exploatarea minieră 
Lupeni, 346 de tineri 
în acest an chemării
U.T.M. de a participa
în cartierul Braiia.

au răspuns 
comitetului 

la demolări

de tineri parti-

Zi și noapte fumcularul, care constituie un traseu aerian între mina Aninoasa și 
preparația Petrila, transportă sute de tone de cărbune. Buna funcționare a funicula- 
rului depinde în mare măsură de cum este întreținut și revizuit. De această sarcină ' 
se 
de

achită cu cinste echipa de revizii și reparații din cadrul minei Aninoasa condusă ’’ 
Iovan Liviu. a
IN CLIȘEU î Iovan Liviu împreună cu muncito rii din echipa sa.

care
de

de 
cl-

Veșnic tînără și fru
moasă sub înfățișarea-i a- 
gitată ori calmă, cîntată 
de poeți și marinari, Du
nărea 
înscrie 
capitol 
istorie.

se 
un 
în

pregătește să 
nou și grandios 
multimilenara-i

importantUn pas 
și îndrăzneț

Nu departe de Turnu 
Severin încep vestitele 
cataracte ale Dunării. Aici 
fluviul se angajează în- 
tr-o luptă crîncenă cu 
stîncile de granit și cal
car, lovește furios și spu
megă de mînie, croindu-și 
drumul mai departe. Apoi 
dincolo de Orșova, în cea 
de-a doua parte a cata
ractelor, încleștarea dintre 
apă și munte reîncepe. ©- 
bosit parcă de atîta zbu
cium fluviul evită cu a- 
bilitate ciocnirea, se stre
coară printre stînci, oco
lește obstacolele, creînd 
un fel de bazin închiis — 
Cazanele.

Cei 132 km. pe care se 
întind cataractele sînt

șl 
a-
Ș1 
la

chibzuite, preocupare permanentă 
pentru a asigura brigăzilor condi
ții bune de lucru.

...In aceste zile constructorii de 
la lotul Livezeni acordă o atenție 
deosebită blocurilor ее urmează a 
fi predate încă în acest an. Este 
vorba de 45 de apartamente, adică 
scara a П-a de la blocul C 3 șl 
blocul C 5 în întregime. Construc
torii dau bătălia pentru ca aceste 
blocuri să fie gata de recepție în 
cinstea conferinței orășenești de 
partid. Această hotărîre va fi în
deplinită deoarece lucrările sînt 
destul de avansate. La C 3 insta
latorii caloriferiști se apropie cu 
munca de sfîrșit. Și-au început ae- 
tivitatea tîmplarii, vopsitorii 
zugravii. La C 5 tîmplarii sînt 
proape gata cu montarea ușilor 
ferestrelor. Se lucrează intens
mozaic. La etajele superioare au 
început munca vopsitorii șî zugra
vii. De curînd și-au făcut apari
ția parchetarii. Și la aceste blo
curi termenul de predare putea fi 
scurtat daeă nu și-ar fi făcut loc 
lipsuri în muncă. Astfel, cu toate 
că era foarte necesar, la blocul 
C 5 și la scara П-a din blocul C 3 
nu a fost încă terminată instala
ția electrică. Mai sînt tîmplari ca 
tov. Țabrea Nicolae, Barbu Con
stantin și Novae Ioan care încep 
lucrul tîrziu, nu se prezintă la 
pontaj. In ziua de 10 decembrie 
tcv. Țabrea a plecat în timpul șu
tului, nu se știe unde, fără a 
nunța maistrul. Sînt zile cînd 
chipa de parchetari condusă 
tov. Anghel loan duce lipsă 
parchete din fag. Pentru 
da în folosință aceste 45 
tamente este necesar ca 
gul șantier să se asigure
din plin a timpului de muncă, iar 
punetele de lucru să fie aprovi
zionate ritmic. In acest scop ar ii 
bine să se țină zilnic scurte con
sfătuiri cu toți meseriașii 
a lua măsuri operative.

Rezultatele obținute . în 
an de constructorii de la 
rul Livezeni constituie o 
puternică pentru obținerea 
suecese în anul 1964. Dar
a asigura succesele de viitor, ac
tivitatea politică de masă trebuie 
să stimuleze avîntul constructori
lor iar munca să fie astfel orga
nizată încît toate sarcinile și an
gajamentele lotului să fie îndepli
nite la timp și în cele mai bune 
condiții de calitate.

FRANCISC VETRO

a-
e- 
de 
de

a pute.i 
de apar- 

p₽ între- 
folosirea

pentru

acest 
cartte- 

temelîe 
de noi 
pentru

• ••

parcurși de vapoare cam 
în 120 ore, căci in unele 
locuri albia se îngustea
ză pînă la 150 m. In de
cursul timpului, stîncile 
ascunse pe fundul apelor, 
numite „oile lui Păcală", 
au provocat navigatorilor 
nenumărate necazuri.

La Porțile de Fier, Du
nărea se descoperă nu 
numai sub acest aspect, 
ci și ca una dintre cele 
mai concentrate surse hi
droenergetice din Euro
pa. Calculele specaliștilor 
indică un potențial anual 
de 10 miliarde kWh.

Vreme îndelungată, a- 
ceastă energie s-a irosit 
în zbuciumul haotic și pe
riculos al celor 550 va
goane de , apă debitate în 
medie, în fiecare secun
dă. Această uriașă forță 
a atras șî în trecut aten
ția specialiștilor romîni 
și iugoslavi, care au stu
diat sectorul cataractelor 
de pe Dunăre pentru cap
tarea marilor energii. Dar 
— așa ' cum . sublinia 
tovarășul Gheorghe Ghe- 
orghiu-Dej într-o cuvînta-

re rostită cu prilejul re
centei vizite întreprinse 
în R.S.F. Iugoslavia — 
„...pe atunci, cu mijloa
cele reduse de "are dispu
neau țările noastre, aceste 
proiecte nu puteau părea 
decît utopii. Astăzi, însă, 
a venit vremea ca aseme
nea planuri să intre în 
faza înfăptuirii practice; 
împreună vom transfor
me „Cazanele" Dunării 
într-un izvor bogat de e- 
neigip electrică, de lumi
nă șl’ forță spre folosul 
ambelor noastre popoa
re I".

Semnalul noii folosințe pe 
care o va căpăta în anii 
noștri puterea apelor Du
nării l-au constituit dis
cuțiile purtate la Bucu
rești, în vara anului 1956. 
între reprezentanții gu
vernelor celor două țări 
și hotărîrea de a examina 
posibilitățile cele mai fa
vorabile în vederea cons
truirii în comun a unei

GH. IEVA 
redactor Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)
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STEAGUL RHȘb

Impresii de la o expoziție

Pe ecranul cinematografului „Republica4*

„AH, ACEST TINERET !“

Un an de activitate
S-a împlinit recent un an de 

zile de cină pe Ungă dubiți mun
citoresc al sindicatelor din Petro
șani a luat ființă orchestra sini- j 
ionici.

Cu această осагіе c lost prezen- 
tat vineri seara pe scena Teatru- ■ 
iui de stat din localitate un bogat Ș 
program cultural-artistic.

Și-au dat concursul mai multe 
formații artistice de amatori din 
©lașul Petroșani, printre care or
chestra simfonică, tormația de 
dansuri și orchestra de muzică 
ușoară a clubului muncitoresc 
brigada artisticii de agitație a 
șantierului 9 construcții și forma
țiile de dansuri și chitare de Ia 
institutul de mine.

Spectatorii prezenți in număr 
mare, au aplaudat cu căldură evo
luția formațiilor și îndeosebi a 
orchestrei simfonice și a soliștilor 
Săi vocali, a orchestrei de muzică 
ușoară a clubului și a trio-uiui la 
chitară de ia I.M.P.

In cadrul clubului sindicatelor din Petroșani, funcționează mai multe cercuri 
printre care de eroitorie, de muzică, de radio-ama tori, de foto. Acestora li s-a adău
gat de curînd un now sere; este vorba de cercul de balet pentru copii. Acest cerc 
numără circa 40 de copii, cu toții dornici de a învăța arta dansului. — ■

IN CLIȘEU: Viitoarele „balerine" la lueru.

de grafica
Au trecut cîteva iile de cind 

în holul clubul sindicatelor din 
Lupeni a avut loc vernisajul expo
ziției de grafică și pictură a tova
rășului Iosif Tellman, membru ăl 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
R.P.R., instructor el cercului de 
artă plastică al clubului din loca
litate.

La deschiderea expoziției a 
participat un număr mare de mi
neri și intelesțuah, oameni m 

muncii din localitate și membrii 
cercului de artă plastică.

Expoziția de grafică și pictură 
‘ numără peste 30 de exponate și 
este a 4-a expoziție a tovarășului 
Iosif Tellman. Ca și celelalte ex
poziții prezentate publicului lupe- 
nean, actuala expoziție se bucură 
de aprecierea unanimă din partea 
miilor de oameni ai muncii sare 
au vizitat-o.

Cartea de impresii, in care au 
consemnat părerile lor zecile de 
oameni ai muncii, îndrăgostiți de

și pictură
grafică și pictură intre care se nu
mără dr. Doru Mihăiescu, dr. Gh. 
Rusu, prof Emil Murgu, C. Seve- 
rineanu, I. Brădiceanu și mulți 
alții, este o mărturie a interesului 
și aprecierii de care se bucură a- 
ceastă expoziție.

Vizitând expoziția, dintre expo
nate se remarcă tn mod deosebit: 
gravura „In abataj", linogravurile 
„La poalele Retezatului", „Pesca
rul de pe Jiu", xilogravurile „Bel
șug", „Tehnica nouă", „Pace șj fe
ricire", lucrarea în tempera „Fa
brica de var din Hunedoara" șl 
gravurile colorate „Castelul hune- 
dorean" și „Șarje", două compozi
ții foarte reușite.

Interesant și demn de remareat 
este faptul că artistul promovează 
cu curaj noul, nu se repetă, încer- 
cind forme de exprimare inedite 
care lărgesc orizontul artei sale, 
marcând de la o expoziție la alta 
o ascendență, o evoluție în găsi
rea și transformarea în linii și cro

matică a realității 
socialiste.

Tablourile in 
marea lor majo
ritate au în cen
trul lor omul nou, 
cu preocupările 
sale diverse. Lu
crările expuse cu
ceresc prin matu
ritate și expresi
vitate.

A. MICA 
corespondent

„ЙЕНЫ 
В8ШШГ

După reîntoar
cerea din turneu, 
un colectiv al 
Teatrului de stat 
din Petroșani, a 
prezentat ieri pe 
scena din loeali- 
tate, un spectacol 
•u piesa „Vremea 
dragostei" de Va
lentin Kataev, 
sear* la ora 26. 
Spectacolul va fi 
prezentat și astăzi.

Comedia „Ah, acest tineret 1“ 
urmărește evoluția personajelor 
dintr-o realizare anterioară a stu
diourilor „Defa", intitulată „Noua 
prietenă a tatii".

Problema care se pune în acest 

IN CLIȘEU: O secvență din film.

film, realizat independent de pri- 
,mul, este aceea a reeducării ace
lor tineri care, din diferite cauze, 
au apucat-o pe căi greșite, deve
nind niște bulevardieri, cu apucă 
tori necivilizate.

Aceasta este situația tînărului 
Pepe, care o cunoaște pe Sabine,

--------e-------------
O carie pe săptămînă

„PIATRA
Romanul scriitorului sovietic I. 

Likstanov intitulat „Piatra verde" 
este puternic ancorat în realitatea 
sovietică din zilele noastre. Zu
grăvind activitatea susținută a oa 
menilor sovietici pentru realizarea 
primului cincinal postbelic, auto
rul Iși plasează acțiunea într-una 
din cele mai bogate regiuni ale 
țării, în Ural. Aici, ttnărul ingi
ner Pavel Raskovalev — proaspăt 
absolvent al institutului de mine 
— se dăruiește cu entuziasm șî 
abnegație muncii de reconstruire 
și dare în exploatare a unor vechf 
mine de pe vremea țarismului, 
unde se presupune că există un 
bogat 2ăeămînt de uralit. Tînărui 
inginer cunoaște deosebita valoa- 

fiica inginerului Bacb. Din desfă
șurarea acțiunii iese la iveală 
contradicția între aspectul ușura
tic al tînărului și fondul lui cin
stit, bun.

inginerul Frânez Bach, care Ia 

început se opusese prieteniei din
tre acest tînăr șî fiica sa, va juca 
un mare rol în transformarea ra
dicală a lui Pepe.

Filmul rulează de azi pe ecra
nul cinematografului „Republica" 
din Petroșani, ” ” i

VERDE**
de I. LIKSTANOV

re a acestui minereu, care, ' prin 
aplicarea lui în industrie, dur? Ia 
crearea unor oțeluri speciale, de 
tip superior.

Activitatea lui intră însă în 
conflict cu intențiile unui agent 
străin, fiul fostului proprietar al 
minei, care încearcă prin diferite 
mijloace să împiedice reconstruc
ția minei, unde, alături de uralit, 
există și multe smaralde.

Cartea prezintă tinerilor cititori 
o acțiune plină, de neprevăzut, cu 
multe întîmplări palpitante, ceea 
ce dă romanului un puternic ca- 
raeter de aventură.

Cartea va constitui o lectură 
captivantă, foarte instructivă, pen
tru tineretul din țara noastră.

F'.rrr'-ftX <T *T-T*~»* r.‘. .-гАпгтИгу--".-".-.--.-.' -~-~Л1Г X

CU FATA SPRE PRODUCȚIE
In fața minerilor loneni au stat 

anul acesta sarcini mari în ceea 
ce privește sporirea productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost, sarcini privind calitatea căr
bunelui și altele. Din această cau
ză, conducerea clubului muncito
resc din Lonea, a căutat încă de la 
începutul anului să vină și ea în 
sprijinul producției, cu alte cuvin
te să orienteze întreaga activitate 
cultural-artistic i cu, fața spre pro
ducție. CUm am reușit să facem 
•cest lucru ?

in primul rînd ne-ain străduit 
să facem o planificare cit mai ju
dicioasă a activității clubului.

Cînd s-a pornit la întocmirea a- 
ceștei planificări s-a ținut seama 
de nevoile producției, de sar
cinile mai importante pentru o anu
mită perioadă. Acest lucru l-am 
făcut la indicația comitetului de 
partid și comitetului sindicatului 
precum și fn urma consfătuirilor 
de producție la care au participat 
membrii consiliului de conducere 
al efebului.

Un loc de seamă în activitatea 
clubului l-a ocupat propaganda prin 
conferințe și în special propagan
da tehnică. In primele 10 luni ale 
anului, la club sau la gurile de mi
nă s-au ținut 15 conferințe teh
nice, 9 conferințe politice și 24 
conferințe de cultură genărală au
diate de paste 11000 de oameni 

ai muncii. Dintre acestea de o a- 
preciere deosebită s-au bucurat 
conferințele intitulate „Posibilități 
de exploatare a stratului V din 
blocul VII la mina Lonea", „De Ia 
I 200 kg. cărbune pe post în 1963 
la 1300 kg. cărbune pe post în 
1964", „Ce este productivitatea 
muncii și cum putem contribui Ia 
ridicarea ei". Alături de acestea, 
un interes deosebit au prezentat 
și conferințele „Călătorind prin re 
ginfiea Hunedoara", „Profilul mo
ral al omului nou", „Judecata opi
niei publice" și altele. Așa cum 
s-a subliniat in nenumărate rîn- 
dtrri, ăe către cei care au audiat 
conferințele ținute la club, acestea 
au avui o mare eficacitate nu nu
mai prin faptul că au înarmat pe 
mineri cu cunoștințe tehnice ne
cesare ridicării calificării lor pro
fesionale, ci au contribuit totoda
tă la educarea oamenilor, la mobi
lizarea lor pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan, la ridicarea nive
lului lor cultural.

In ridicarea pregătirii profesio
nale a muncitorilor, la îmbogățirea 
ennoștinjeloi lor de cultură gene
ral^ o contribuție de seamă a a- 
dus-o munca cu cartea.

Biblioteca clubului dispune de un 
fond mare de cărți. Ceea ce este 
important e tocmai faptul că aces- . 
te cărți sînt mult căutate de oa
menii muncii din Lonea, sînt ci

tite. Dovadă este faptul că 92 la 
sută din cetățenii din Lonea sînt 
cititori activi ai bibliotecii, lucru 
ce a adus bibliotecii locul I pe Va
lea Jiului și locul II pe regiune în 
ceea ce privește procentul de ci
titori.

Colectivul bibliotecii a organizat 
pînă în prezent 37 seri literare, 10 
seri de poezie, 161 recenzii de 
cărți, 20 prezentări de cărți, 6 seri 
de ghicitori, 27 de simpozioane 
tehnice, literare, juridice, 4 con
cursuri „Cine știe cîștigă" etc.

Cartea tehnică este mult căutată. 
Acest lucru ni-1 dovedește faptul 
că mai mult de 30 la sută din 
cărțile citite sânt cărți tehnice. Ele 
au ajutat la îmbogățirea cunoștin
țelor de specialitate^ la realizarea 
unor inovații. Dacă anul acesta Ia 
mina Lonea au fost aplicate tn 
producție 39 de inovații care au 
adus economii de peste 400000 iei, 
aceasta este fără discuție și un 
rezultat al muncit susținute cu 
cartea tehnică.

Am mai dori să arătăm încă un 
aspect al muncit culturale -prin 
care clubul a venit în sprijinul 
producției. Este vorba de munca 
artistică. Deși s-ar părea la pri
ma vedere că munca artistică nu 
se reflectă atit de direct în pro
ducție, așa cum se reflectă cele
lalte forme ale muncii culturale, 
putem afirma totuși că ea ar* 

aceeași eficacitate. Gînd spunem 
aceasta ne referim în primul rînd 
la brigada artistică de agitație.

Programele brigăzii artistice de 
agitație au fost axate pe probleme 
ca: disciplina în muncă, lupta îm
potriva nemotivatelor și întîrzie- 
rilor, realizarea planului și anga
jamentelor luate, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui etc. In ele au 
fost popularizate rezultatele bune, 
metodele folosite, evidențiații in 
producție. Totodată fn aceste pro
grame s-a luat atitudine critică 
împotriva lipsurilor.

Dar activitatea artistică nu se re
zumă numai la activitatea brigăzii, 
ci la toate formele: corul, forma
ția de dansuri, formația de teatru, 
orchestrele de muzică ușoară sau 
populară etc. Au avut ele eficaci
tate în producție I Da I Prin re
pertoriul lor bogat șt variat, ele 
au contribuit la ridicarea nivelului 
cultural al oamenilor, lucru ce se 
reflectă în atitudinea lor față de 
muncă și implicit în succesele 
obținute de minerii loneni. in a- 
anui acesta formațiile artistice au 
prezentat la Lonea și In alte loca
lități peste 120 spectacole urmări
te de circa 38 500 de spectatori.

Am arătat cîteva din formele 
pe care le-a folosit clubul din 
Lonea în sprijinul producției. Ele 
însă pot fi mai multe.

Deși în această privință noi am 
obținut rezultate bune, nu putem 
afirma însă că am făcut totul. 
In propaganda prin conferințe s-au 

manifestat unele lipsuri și anume ■ 
ținerea unor conferințe cu un con
ținut mai slab, amînarea unora sau 
chiar neținerea lor, slaba mobili
zare a oamenilor la aceste confe
rințe etc. Aceleași lipsuri s-au ma
nifestat și în munca cu cartea. In 
ceea ce privește activitatea artis
tică, aici am avut cele mai multe 
scăpări și anume r număr mic de 
formații, spectacole puține, partici
parea oamenilor și tn special o 
tinerilor la activitatea artistică sub 
posibilități, prea puțin s-au de
plasat formațiile artistice la locu
rile de muncă unde să prezinte 
spectacole etc.

Toate aceste lipsuri au fost a- 
nalizate de curînd de către consi
liul de conducere al clubului cu 
care ocazie s-iu luat și măsurile 
necesare pentru înlăturarea lor.

Sintem convinși că în noul an 
aceste lipsuri vor dispare. Pentru 
aceasta avem toate condițiile, în
drumare permanentă și concretă din 
partea comitetului de partid și co
mitetului sindicatului, sprijin din 
partea conducerii minei și comite
tului U.T.M., tineri dornici de o 
activa. Rămâne doar ca consiliul de 
conducere al clubului să-și îmbu
nătățească stilul de muncă, să des
fășoare o muncă colectivă și mai 
concretă. Acest lucru e realizabil.

GH. P©PA Л.
directorul clubului Lonea

ȘTEFAN NAGY 
corespondent
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Zilele trecute a avut loc sesiu
nea sfatului popular al comunei 
Uricani, care a analizat munca 
organizatorică de masă desfășu
rată de comitetul executiv, de 
deputății sfatului privind mai bu
na gospodărire si înfrumusețare a 
localității.

Raportul prezentat în sesiune 
de tov. Mogoș loan, președintele 
statului popular, a reliefat activi
tatea deputăților pentru mobiliza
rea oamenilor muncii la obținerea 
de noi realizări gospodărești. Ast
fel, pe baza propunerilor făcute 
de alegători și cu contribuția lor 
a fost pavat și electrificat cătunul 
Bulzu, iar în salul Dinoni s-au re
parat mai multe podețe, au fost 
curățate șanțurile de scurgere a 
apei. De asemenea, prin contribu
ția voluntară a cetățenilor, Ia 
școala elementară de 4 ani din 
Firizoni s-au construit două de
pendințe, o sobă de teracotă, tar 
localul școlii a fost tencuit în ex
terior.

Numeroase fapte oglindesc în
suflețirea cu care deputății, îm
preună cu mii de cetățeni, au mun
cit pentru înfăptuirea angajamen
telor luate în întrecerea patrio
tică cu celelalte sfaturi populare 
din Valea Jiului. In raportul co
mitetului executiv prezentat în se
siune, s-a arătat eă în acest an 
în comuna Uricani s-au aipenajat 
15 600 m.p. zone verzi, au fost 
plantați 1300 arbori și arbuști or-

Intervenția a avut loc la timp
iarnă.Acum, în prag de 

munca de reparare a utilaje
lor e mult îngreunată. Gerul 
bieiue. obrajii, răcește herul 
de ai impresia că frige. Și 
totuși, brigăzile de reparații 
muncesc neobosit. Cu toate 
acestea reparațiile făcute atît 
la mina Petrila cît și cele de 
la preparație s-au dovedit de 
fiecare dată de bună calitate.

...Zorile nu spărseseră încă 
cu săgețile lor aurii perdeaua 
deasă a nopții, dar brigăzile 
de revizii și reparații își în
cepuseră munca. Deodată, si
rena începu să surie prelung. 
In același timp, muncitorii au 
văzut alergînd cîțiva pompieri 
voluntari.

— E foc undeva în incinta 
minei — și-au spus ei.

De la sălbatice cataracte — la miliarde 
de kilowafi •••

(Urnxare din pag. l-a)

hidrocentrale în sectorul Porțile 
de Fier, In toamnă aceluiași an. 

. prin Comunicatul comun de la 
Brioni, cele două guverne au a- 
nunțat hotărirea de înființare a 
unei Comisii mixte pentru conduce
rea și coordonarea lucrărilor ce vor 
fi întreprinse.

Un pas nou și hotărîtor pe dru
mul folosirii în interes comun a 
potențialului Dunării l-a constituit 
semnarea la Belgrad de către con
ducătorii celor două state a acor
dului privind realizarea și exploa
tarea Sistemului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier.

Pregătire temeinicii, 
îndelungată

De 6 ani, în institutele și labo
ratoarele din țara noastră, ca și 
în țara vecină, sute de specialiști 
își dăruiesc munca și cunoștințele 
lor studiului și proiectării grandi
oasei lucrări. De nenumărate ori 
au fost transportate în laboratoare 
cite 10 litri de apă pentru analize. 
Cu ajutorul acestor analize s-au 
cîștigat date noi cu privire la de
punerea aluviunilor, la componen- 
ții agresivi ai apei. Cunoștințele 
căpătate vor servi la protejarea 
viitoarelor construcții dă beton și 
oțel.

Pe șantierul de studii creat pe 
Dunăre, minerii au deschis în ma
luri galerii pentru multiplele cer
cetări geologice și geofizice, iar

- II ІікИіа «inii 
liniai
namentali ș.a., acțiuni la care au 
participat peste 3500 de oameni ai 
muncii. Datorită muncii depuse de 
comitetul executiv, de deputați, 
cetățenii din circumscripțiile elec
torale au efectuat 26 000 ore de 
muncă voluntară, a căror valoare 
se ridică la 65 000 Iei. La obține
rea acestor succese o contribuție 
de seamă au adus-o membrii ce
lor șase comisii permanente, de
putății Vascul Ecaterina, Orddg 
Ioan, Cuzuban Gheorghe, Dănescu 
Ioan, Rinditeianu Elena, Ilie Petru, 
Stol Cozma, Mischie Maria, Mihuț 
Ioan, lonașcu Dumitru, precum șî 
sute de oameni ai muncii din cele 
44 de comitete de cetățeni din co
muna Uricani.

Din analiza făcută în sesiune 
s-au desprins o serie de lipsuri, 
mai ales în ce privește activitatea 
unor deputați, printre care Stan- 
cău Ioan, Șandru Ilie, Popescu 
Dumitru, Brănescu Silvia și Krișa- 
novschi Elisabeta, care nu parti 
cipă decît rar la sesiunile sfatu
lui popular și nu au ținut dări de 
seamă semestriale în fața alegă
torilor. Acești deputați trebuie 
activizați, spre a munci și ei cu 
perseverență pentru rezolvarea 
propunerilor făcnte de cetățeni, 
pentru îmbunătățirea continuă a 
activității sfatului popular.

VASH.E COCHECI 4 
vicepreședinte al Sfatului popular 

al comunei Uricani

Intr-adevăr era un început 
de incendiu. Și ce era mai 
grav, lingă focarul incendiu
lui se găsea un bazin cu ma
terial inflamabil și unele con
strucții. Focul trebuia locali
zat neapărat. Ajutați de mun
citorii de la reparații, pompie
rii voluntari Szabo Alexandru 
și Muscalu Dumitru au muncit 
cu abnegație. Pînă la urmă 
focul a fost localizat și apoi 
stins cu ajutorul pompierilor. 
Intervenția a avut loc la timp. 
Odată terminată munca pen

tru salvarea bunurilor obștești, 
cei doi pompieri s-au întors 
din nou în secție Ia munca 
lor de reparații. Purtau în 
inimi satisfacția datoriei îm
plinite.

PBTRU GĂINA 
corespondent

sondorii s-au ancorat în albia flu
viului. De astă dată, sondorii nu 
au căutat și n-au scos din adîncuri 
comori, ci bucăți de rocă, frînțuil 
de cunoaștere, din care geologii își 
vor forma imaginea întregului. Cei 
11 km. de carote extrase din fo
raje, formează primele volume din 
biblioteca geologică a acestei părți 
a Dunării.

In galeriile săpate în maluri, geo
logul a intrat în contact direct' cu 
roca, avînd posibilitatea să-și în
tregească imaginea obținută prin 
forajul în apă, să-și verifice Ipo
tezele. Prevăzători, cercetătorii au 
explorat întreaga regiune din jurul 
viitorului baraj pentru a găsi sur
sele necesare de material de cons
trucție. Tone de material au fost 
expediate laboratoarelor pentru cer
cetarea betoanelor. Și tot atîtea 
tone de beton au fost supuse pro
belor de presiune și încovoiere 
pentru a se găsi rețeta cea mal 
avantajoasă.

Comparații... cifre... calcule... mtl 
de calcule, pentru cucerirea preci
ziei.

Metode și mijloace moderne sînt 
utilizate în scopul cunoașterii dru
mului pe care-1 vor urma apele fiu

I viului pentru a trece prin turbi
nele hidrocentralei.

Ochii topometrilor stabilesc o- 
glinda marelui lac de acumulare al 
hidrocentralei, din care se vor 
naște anual 10 miliarde kWh. îna
inte de a trece examenul definitiv, 
iiecare Construcție proiectată este 
supusă probelor, pe modele hidra-

Brigada de frontaliști condusa de minerul Sava Băleanu de Ia sectorul I В al 
tras, de la începutul anului, 560 tone de cărbune peste plan.

IN CLIȘEU: Brigadierul foto grafiat alături de dțiva ortaci, îna inie de a intra in

Pentru ultimul examen al
Data de 5 ianuarie reprezintă 

pentru studenții din anul VI al 
Institutului de mine din Petroșani 
ultimul termen de predare a pro
iectelor de diplomă. Examenul de 
stat va începe la 25 ianuarie 1964 
și va consta tocmai în susținerea 
acestui proiect. Majoritatea pro
iectelor au fost deja depuse, ast
fel eă se poate face încă de pe 
acum o apreciere asupra acestora.

Un fapt îmbucurător este acela 
că toate proiectele absolvenților 
sînt orientate spre producție. Fie
care student din an și-a ales ca 
temă, încă din anul universitar 
trecut, pentru acest ultim examen 
al său, dar cel mai dificil, cîte o 
temă care să răspundă direct ne
cesităților producției de la o mină 
sau alta. Iată cîteva exemple: 
unii dintre studenții anului VI au 
studiat metodele de deschidere, 
pregătire și exploatare a straielor 
de cărbune din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, alții au efectuat 
studii economice, comparative ale 
metodelor de exploatare, dintre 
diferite mine cum Sînt eele de la 
Teliuc, Ghelar, Aninoasa, Urieani, 
Lupeni, Zlatna, Brad, cariera Rp- 
vinari etc.

ulice. Debite, eroziuni în aval, con
diții de evacuare a apelor mari $1 
a ghețurilor, sut’e de încercări, de 
căutări, de renunțări, de reluări.

Sînt strînse în acest proiect n- 
liaș o muncă încordată și tăcută, 
un studiu îndelungat plin de pa
siune și inventivitate, de concen
trare răbdătoare și migăloasă a sute 
de oameni: ingineri și arhitecți. 
tehnicieni, mecanici, mineri, son
dori și marinari.

Un nou peisaj
Ultima înfățișare a efortului tu

turor acestor bărbați și femei se 
va întruchipa în milioanele de m.c. 
de pămînt excavat și beton turnat 
în zecile de mii de tone de echi
pament și construcții metalice ins
talate pe malurile fluviului, în li
niile zvelte de înaltă tensiune care 
se vor îndrepta spre cele două 
țări, purtînd de-a lungul lor for 
țî, lumină și căldură.

Soluția aleasă prevede construi
rea unui ansamblu hidroenergetic 
și de navigație în dreptul localită- 

■ților Gura Văii de pe malul R.P. 
Romine și Sip de pe malul R.S.F. 
Iugoslavia. Lucrarea va utiliza po
tențialul hidroenergetic al fluviu
lui pe o porțiune de peste 130 km., 
în amonte de Porțile de Fier, din 
sectorul romîno-iugoslav al Dună
rii. Construcțiile principale vor 
consta din două centrale hidro
electrice, fiecare cu 6 grupuri tur- 
bogeneratoare, ecluze pentru trece
rea vaselor (situate simetric lîngă 
maluri) și dlntr-un baraj de beton

Iată, de exemplu, absolventul 
Guga Ioan. In cadrul proiectului 
de diplomă, el efectuează un stu
diu comparativ al indicilor tehnico- 
economîci ее se vor obține prin 
mecanizarea încărcării și trans
portului materialului la lucrările 
de săpare față de executarea ma
nuală a acestor operație Proiectul 
studentului Catargiu Eremia de la 
facultatea de mine se intitulează 
simplu: „Organizarea unor înain 
țări rapide la orizontul iV-est de 
la E. M. Ghelar pentru realizarea 
unei viteze de 200 m. de galerie 
pe lună". Pentru un neinițiat acest 
proiect nu spune mare lucru. Cu 
toate acestea proiectul lui Catar
giu, care se va aplica în produc
ție la mina Ghelar, va reduce tim
pul de săpare a galeriei de peste 
cinci ori.

In această perioadă Catargiu 
Eremia, Guga loan, Popa loan, 
Chivulescu Ioan, Bangală Andrei, 
Ciutacu Romîcă, Suciu Nicolae, 
Ioțovici Petru, Brebenel Dumitru, 
Armășelu Vietor, Ciobanu Gheor
ghe, cît și majoritatea colegilor 
lor, se pregătesc intens pentru cel 
din urmă examen studențesc.

Susținerea proiectului în. fața 

amplasat la mijlocul albiei, care 
va stăvili cursul fluviului, unind 
cele două centrale. Construcțiile, 
fundate pe roci sănătoase, vor ri
dica nivelul apelor cu circa 33 me
tri față de nivelul mediu actual.

Hidrocentrala, cu o putere insta
lată de peste 2 milioane kW, a 
cărei producție medie anuală de 
energie va fi de pește 10 miliar
de kWh„ va acoperi o parte din 
producția de energie electrică a 
celor două țări vecine.

Cota de putere de energie care 
revine țării noastre de la hidro
centrala Porțile de Fier (reprezen- 
tînd 50 la sută din puterea insta
lată și producția de energie) este 
aproximativ egală cu jumătate din 
producția de energie electrică ob
ținută în 1962. Realizarea pe cale 
hidraulică a unei asemenea canti
tăți de energie electrică este echi
valentă cu economisirea a circa 
6.5 milioane tone lignit pe an.

Totodată, amenajările din zona 
Porților de Fier vor permite îm
bunătățirea condițiilor de navigație 
pe Dunăre, creînd posibilitatea 
sporirii considerabile a traficului 
fluvial.

In peisajul acestei regiuni un 
nou element geografic își va face 
apariția — lacul artificial. Se va 
modifica nu numai geografia fizi
că, ci și cea economică. Comuna 
Gura Văii ca și localitatea iugosla
vă Sip vor deveni porturi dună
rene, ale căror nume vor fi desigur 
menționate în buletinul cotelor a- 
pelor Dunării, ca și Jurnalele de 
bord ale navigatorilor.

...După mii și mii de ani de lup
tă zbuciumată și deșartă. Dunărea 
se pregătește acum să bată la alte 
porți — la porțile luminii.

studenfieî
comisiei examenului de stat, le 
va solicita cunoștințe solide din 
domenii diferite.

Pentru susținerea în bune con
diții a proiectelor, rectoratul insti
tutului, decanatele, precum și or
ganizația de partid, organizația 
U.T.M. și asociația studenților au 
căutat să asigure studenților din 
anul VI toate condițiile necesare 
bunei pregătiri.

Rămîne doar ca examenul de 
stat, pe care-1 vor susține în cu- 
rînd, să confirme strădania și «on- 
știinciozitatea cu care studenții 
absolvenți s-au pregătit în cel 6 
ani de institut, pentru a face față 
cu succes sarcinilor sporite ale 
producției spre care se vor în
drepta în eurîncf.

MIHA1 CIOCÎRUî 
președintele U.A.S. dm I.M.P.

16 decembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul ziarului 
Scînteia, 9,00 Fragmente din opera 
„Rusalka" de Dargomîjski, 9,30 
Muzică corală romînească, 10,30 
Muzică ușoară, 11,30 Scene vesele 
din operete, 12,30 Din folclorul 
popoarelor, 13,10 Soliști romîni de 
muzică ușoară, 14,00 Muzică popu
lară, 15,30 Melodii de estradă,
16.15 Vorbește Moscova 1 17,30
Tinerețea ne e dragă, 18,10 Cîntă 
corul Radioteleviziuniî, 18,30 Mu
zică ușoară, 19,00 Revista econo
mică radio, 20,10 Muzică populară 
interpretată .de Maria Lătărețu, 
20,40 Lecția de limba rusă. Ciclul 
I, 20,55 Muzică ușoară de Ștefan 
Kardoș, 21,15 Tribuna radio, 21,25 
Arii din opere, 22,20 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 10,10 Din 
cîntecele compozitorilor sovietici,
11.15 „Izbînda lui Mister Liver", 
povestire de scriitorul englez 
Graham Green — fragment, 12,05 
Melodii distractive, 13,00 Frag
mente din opera „perceptorul în 
încurcătură" de Donizetti, 15,00 
Melodii populare, 16,12 Cîntă or
chestra de muzică ușoară dirijată 
de Cornel Popescu, 17,00 Muzică 
populară din diferite regiuni ale 
țării, 19,05 Din muzica de estradă 
a compozitorilor noștri, 19,40 Doi
ne și jocuri populare, 20,10 Inter
pret! de altădată : tenorul Leonard 
(montaj muzical-literar), 21,30 
„Lidice" — poem de Iannis Ritsos, 
22,00 Muzică de dans.
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16 decembrie
PETROȘANI — 7 Nofembrn: 

Trei zile după nemurire; Republica: 
Ah. acest tineret!; PETRILA: 
Nori albi ; LIVEZENI: Chermeza ; 
LUPENI: Estrada, estrada; URI
CANI ; Casa de la răscruce.



STEAGUL roșu

U. R. S. S.; Dezvoltarea 
învăjămînlului

MOSCOVA 14 (Agerpres).
In anii puterii sovietice, învăță - 

mîntul de toate gradele a cunoscut 
o intensă dezvoltare. De la numai 
9,7 milioane elevi, cît învățau în 
școlile de cultură generală de toa
te gradele în Rusia prerevoluțio- 
nară, în prima jumătate a anului 
1963 numărul elevilor la școlile de 
cultură generală a ajuns la peste 
42 milioane.

Argentina

„Ziua petrolului"
BUENOS AIRES 14 (Agerpres).
In Argentina s-a sărbătorit vi

neri „Ziua petrolului". Această zi 
se sărbătorește în Argentina de 56 
de ani, din momentul descoperirii 
primelor zăcăjninte de țiței în țară.

Cu acest prilej, pe întregul teri
toriu al țării au avut loc mitin
guri și demonstrații organizate de 
sindicatul unificat al petroliștilor 
din Argentina, Mișcarea pentru a- 
părarea petrolului argentinian și 
de alte organizații. Participanții la 
aceste mitinguri și demonstrații au 
salutat anularea contractelor cu 
companiile străine.

- = ©■=-

Arestarea unei bande 
de gangsteri în S.U.A.
WASHINGTON 14 (Agerpres).
Directorul Biroului Federal de 

investigații (F.B.I.), Edgar Hoover, 
a anunțat că vineri au fost prinși 
gangsterii care l-au răpit pe Frank 
Sinatra junior, fiul cunoscutului 
cîntăreț și actor de film Frank 
Sinatra. Agenți ai F.B.I.-ului au a- 
restat trei persoane, toate originare 
din statul California și au găsit a- 
proape întreaga sumă de 240 000 
dolari, plătită de Frank Sinatra 
pentru eliberarea fiului său.

O declarație a lui Saragat
ROMA 14 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

„II Resto del Carline"£ Giuseppe 
Saragat, ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, s-a declarat optimist
In legătură cu actuala situație in
ternațională. Menționînd că actuala 
situație internațională mai prezin
tă unele aspecte delicate, Giuseppe 
Saragat a afirmat că guvernul ita
lian, alături de ceilalți aliați ai

-- = ©яв---.

Mc Namara a sosit 
ia Paris

PARIS 14 (Agerpres).
Ministrul apărării ai S.U.A., Mc

Namara, a sosit sîmbătă la Paris, 
unde va participa la lucrările se
siunii Consiliului N.A.T.O.

— ©-----

s » «• = fgiiarea mor laitirl 
1 de raclele

WASHINGTON 14 (Agerpres).
Administrația națională pentru 

aeronautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat vi
neri anularea a cinci, din cele 
nouă, lansări de rachete de tipul 
„Rangers" în direcția Lunii. Un 
purtător de cuvînt al NA.S.A. a 
subliniat că această hotărîre a fost 
luată ca urmare a unei revizuiri 
a programului american de explo
rare a Lunii.

Lansările de rachete „Rangers" în 
direcția Lunii urmează să preceadă 
trimiterea unei nave cosmice, cu 
un om la bord, spre acest satelit 
al Pămîntului. Savanții americani 
au anunțat că speră ca acest lucru 
să fie posibil în jurul anului 1970.

Rezoluții ale Comitetului 
de tutelă

Bolivia : |n regiunea minieră Catavi 
sifuafia continuă să rămînă încordată

NEW YORK 14 (Agerpres).
Comitetul de tutelă a adoptat o 

rezoluție în problema Adenului, 
prezentată de Algeria, Indonezia, 
Irak, Kuweit, Libia, Maroc, R.A.U., 
Sudan, Siria, Iugoslavia și Afganis
tan.

In rezoluție se exprimă îngrijo
rarea în legătură cu situația din 
Aden ca rezultat al declarării stării 
excepționale, arestării liderilor na
ționaliști și a activiștilor sindicali 
și în urma altor măsuri represive.

Rezoluția propune Angliei să e- 
libereze imediat liderii naționaliști 
și activiștii sindicali.

☆

NEW YORK 14 (Agerpres).
Comitetul de tutelă a adoptat

Mesaitil adresat de O. Winzer 
Ш U Thant

BERLIN 14 (Agerpres).
Otto Winzer, adjunct al minis

trului afacerilor externe al R. D. 
Germane, a adresat lui U Thant, 
secretarul general al O.N.U., un 
mesaj de protest al guvernului 
R.D.G. împotriva încercării de a șe 
nega existența a două state germa
ne cu drepturi egale. După cum 
se știe, S.U.A., Anglia și Franța 
au transmis recent secretarului ge
neral al G.N.U. o scrisoare comună 
în care contestă existența R. D. 
Germane ca stat și afirmă că Ger
mania occidentală ar fi singura în 
drept să vorbească în numele po
porului german în problemele in
ternaționale.

Respingînd în termeni energici 
aceste afirmații drept nefondate din 
punct de vedere politic și juridic, 
în mesaj se spune că „nici un fel 
de declarații privind R D. Germană 
nu pot schimba faptul că pe te
ritoriul fostului Reich german exis- 

săi, va face tot ce-i ya sta în pu
tință pentru a contribui la instau
rarea treptată a unor raporturi mai 
bune și mai stabile între Est- 
Vest.

NAIROBI. La 14 decembrie a ple
cat spre New York delegația Ke- 
nyei independente pentru a asista 
la ședința Adunării Generale 
O.N.V., care va avea loc săptămî- 
na viitoare. In cursul căreia cele 
două noi state independente din A- 
frica — Kenya și Zanzibar — vor 
fi primite ca membre ale acestei 
organizații internaționale. Delega
ția Kenyei este condusă de minis
trul afacerilor interne Oginga 
Odinga.

ACCRA. Ministrul educației al 
Ghanei, Hammond, a declarat că 
în anul 1970 învățămîntul mediu 
și tehnic în Ghana va fi gratuit. 
Hammond a subliniat că guvernul 
ghanez alocă fonduri tot mai mari 
In vederea realizării de noi succe
se în domeniul educației. Cu cîțiva 
ani în urmă, a arătat el, alocațiile 
pentru învățămînt reprezentau mai 
puțin de 2 milioane lire ghaneze 
pe an în timp Ce anul acesta s-au 
alocat 16 milioane lire.

GAIRO. Ministrul afacerilor ex
terne al Irakului, Sobhi Abdel Ha
mid, și-a Încheiat vizita In R.A.U. 
La plecare ministrul de externe 
irakian a declarat că ia Gairo el 
a discutat cu oficialitățile egipte
ne unele probleme politice și eco
nomice ce interesează ambele țări. 
Ministrul de externe irakian a ară

proiectul de rezoluție în problema 
situației din Africa de sud-vest, 
prezentat de un mare număr de 
țări afro-asiatice.

In preambulul proiectului de re
zoluție se arată că politica promo
vată în Africa de sud-vest de gu
vernul Republicii Sud-Africane, 
mandatara a acestui teritoriu, „sub
minează pacea și securitatea inter
națională". Ideea convocării Con
siliului de Securitate pentru a exa
mina situația critică din Africa de 
sud-vest a fost sprijinită de 88 
membri ai Comitetului. împotriva 
proiectului de rezoluție au votat 
numai delegații Republicii Sud-Afri
cane și Portugaliei.

tă de 15 ani două state germane". 
După cum transmite A.D.N., Otto 
Winzer a rugat pe U Thant să aducă 
la cunoștință tuturor statelor mem
bre ale O.N.U. protestul guvernu
lui R.D. Germane.
------- —~Q

Declarația procurorului 
Wade

DALLAS 14 (Agerpres).
După cum transmite agenția As

sociated Press, procurorul distric
tual din Dallas, Henry Wade, a 
declarat vineri că „este evident că 
anumite persoane care dispun de 
mulți bani doresc să-l scoată pe 
Jack Ruby nevinovat de acuzația 
de crimă". Potrivit agenției, Wade 
a făcut această declarație ca răs
puns la întrebarea urai reporter 
care i-a cerut să menționeze dacă 
cunoaște sursa de unde Ruby își 
procură bani pentru a plăti ono
rariile ridicate ale avocaților și 
ale celor rtfai mari specialiști psi
hiatri din S.UA, care l-au exa
minat.

După cum se știe. Jack Ruby 
este deținut în prezent la Dallas, 
după ce a împușcat pe Lee Oswald, 
asasinul prezumptiv al președinte
lui Kennedy.

tat, de asemenea, că la Bagdad va 
transmite președintelui Atei un 
mesaj personal din partea preșe
dintelui Gamal Abdel Nasser.

GAIR&. Federația muncitorilor 
petroliști arabi a protestat la 13 
decembrie Împotriva persecuțiilor 
ia care sînt supuși muncitorii pe
troliști din Aden. Intr-o declarație 
dată publicității se spune Că toți 
muncitorii arabi sprijină Intru totul 
lupta muncitorilor petroliști din 
Aden împotriva exploatării lor de 
către companiile străine.

TUNIS. La Tunis a fost semnat 
un acord economic între Algeria 
și Tunisia. Acordul se referă la co
ordonarea dezvoltării economiei ce
lor două țări, la cooperarea în do
meniul industriei grele, precum și 
la orientarea comerțului lor exte
rior.

ATENA. La Atena s-a anunțat o- 
ficial că ancheta instituită la 12 
decembrie de către guvernul grec 
privind folosirea fondurilor secre
te de către guvernele precedente 
Se va efectua în toate sectoarele 
vieții publice.

SAANA. Postul de radio Saana 
a transmis o declarație a reprezen
tanței în Yemen a Congresului ^ri
dicatelor din Aden în legătni ,r-i 
acțiunile represive ale autor n-o ;oi 
coloniale în acest teritoriu. In de

LA PAZ 14 (Agerpres).
In regiunea minieră Catavi, unde 

peste 7 000 de mineri de la minele 
de cositor „El Siglo XX" și „Ca
tavi'' se află în grevă în semn de 
protest împotriva arestării unor li
deri sindicali, situația continuă să 
rămînă încordată. Potrivit relată
rilor agențiilor occidentale de pre
să, regiunea este înconjurată de 
3 000 de soldați bolivieni. Vineri, 
autoritățile au trimis ca întăriri încă 
300 de polițiști din La Paz. Paralel 
se desfășoară acțiuni de mediere, 
care au drept scop eliberarea de 
către mineri a 17 ostat'eci, luati

Explozie într-o mină din Japonia
TOKIO 14 (Agerpres).
In noaptea de vineri spre sîm- 

bătă, într-o mină de cărbuni din 
insula japoneză Kyushu, a avut 
loc o puternică explozie. Potrivit 
primelor informații în mină se a- 
flau 174 de mineri. Zece mineri
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Rezultatele alegerilor din Venezuela 5
CARACAS 14 (Agerpres).
Consiliul electoral suprem din 

Venezuela a dat publicității rezul
tatele oficiale complete ale alege 
rilor prezidențiale din 1 decembrie. 
Rezultatele confirmă victoria lui 
Raul Leoni, candidatul partidului 
„Acțiunea democratică", care a în
trunit 957 699 voturi, adică 32,8 la
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Guvernul finlandez își va prezenta 
demisia

HELSINKI 14 (Agerpres).
La 14 decembrie primul ministru 

al Finlandei, Ahti Karjalainen, a 
făcut o declarație în care a anun
țat că la 17 decembrie va înainta 
președintelui Republicii, Finlanda. 
Urho Kekkonen demisia cabinetului 
său.

Referindu-se la cauzele acestei 
demisii a guvernului finlandez, co
respondentul din Helsinki al agen
ției France Presse relevă că ea 

clarație se exprimă un protest ho- 
tărît împotriva acțiunilor autori
tăților coloniale, care au arestat 
pe conducătorii sindicatelor din 
Aden.

PNOM. PENH. La 13 decembrie 
guvernul Gambodgiei a cerut mi
siunilor militare, economice și cul
turale ale S.U.A. să părăsească te
ritoriul Gambodgiei pînă la 15 ia
nuarie. Această măsură a lost lua
tă în urma hotărlrii guvernului 
cambodgian de a renunța la ajuto
rul american.

PARIS. Vineri s-а desfășurat în 
Franța o zi de acțiune a lucrăto
rilor de la poștă. In numeroase 
orașe din țară au avut loc greve, 
mitinguri și adunări, în cadrul că
rora s-a cerut majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

PARIS. La invitafia ministrului 
francez al armatei, Pierre Mes
smer, in Franța a sosit un grup de 
generali Si ofițeri spanioli. Ei vor 
participa la manevrele militare care 
vor avea loc în regiunea orașului 
Pau.

BERNA Consiliul Național (una 
din Camerele parlamentului) exa
minează în prezent bugetul mili
tar al Elveției. Luînd cuvîntul la 
dezbateri, deputății comuniști și so
cialiști au propus reducerea chel
tuielilor militare, subliniind că su
mele care ar rămîne disponibile ar 
trebui folosite în scopuri pașnice, 

din rîndurile conducerii și ale unor 
tehnicieni ai minelor.

In semn de solidaritate cu lupta 
minerilor bolivieni, în capitala ță
rii, La Paz, ă avut loc o demonstra
ție, la care au participat peste 
5 000 de persoane. In ciuda pu
ternicei concentrări de forțe poli
țienești, demonstranții s-au adunat 
în fața palatului prezidențial și a 
clădirii Congresului național, unde 
și-au exprimat protestul împotriva 
poziției președintelui Estensoro în 
actualul conflict și au cerut elibe
rarea imediată a fruntașilor sindi
cali arestați.
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și-au pierdut viața. Se crede că 
ceilalți mineri vor putea fi salvați.

Poliția a făcut cunoscut că pro
prietarii minei, deși au 'fost aver
tizați dinainte că există serioase 
pericole de explozie din cauza ga
zelor, nu au luat1 măsuri de între
rupere a lucrului.

1 KHDACJIA ■ §1 ADMINISTRAȚIA iPetroșanl, Str, Republicii ari 56. Tel. interurban 322, automat 269. Țipând I întreprinderea poligrafică Hunedoara — Petroșani

sută din totalul de 2 918 896 voturi 
considerate valabile.

Comunicatul Consiliului electoral 
arată că circa 210 000 din totalul 
alegătorilor înregistrați nu au votat 
sau au depus buletine care au 
fost invalidate. Consiliul continuă 
numărătoarea voturile obținute la 
alegerile pentru Congres și consi
liile municipale.

se datorește faptului că trei din 
cele patru partide, care formează 
actualul guvern s-au declarat îm
potriva măsurilor preconizate de 
Karjalainen în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar pentru anul 
1964.

Ministrul finanțelor și-a înaintat 
la 13 decembrie demisia, în semn 
de protest față de aceste planuri.

Actualul guvern Karjalainen a 
fost format în luna aprilie 1963,

pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii. Con
siliul Național a respins însă pro
punerea de a se reduce bugetul mi
litar al Elveției.

LONDRA. Luînd cuvîntul în ora
șul Leeds, președintele partidului 
conservator lordul Blakenham a de- 
clarat că partidul său nu a fixat 
încă data alegerilor generale, dar 
că nu trebuie să se excludă ipote
za ca guvernul conservator să ami
ne consultarea electorală pînă la 
expirarea termenului legal al man
datului său (noiembrie, anul vii
tor).

LONDRA. Ziarul „Daily Herald" 
anunță că în curînd vor fi trimiși 
în Borneo de nord și Sarawak 
1 000 de militari englezi.

Potrivit relatărilor săptămînalu- 
lui „Economist" în Sarawak și în 
Borneo de nord — teritorii care in
tră în componența Federației Ma- 
layeze — există deja 7 000 de mi
litari englezi.

GENEVA. La Geneva a avut loa 
un mare miting al funcționarilor 
de stat de la poștă, transporturile 
orășenești și căile ferate, organi
zat în sprijinul revendicărilor cu 
privire la majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
muncă. Mitinguri asemănătoare ale 
funcționarilor de stat au avut loc, 
de asemenea, zilele acestea la Ber
na, Lausanne și în alte mari orașe 
ale Eivefiei. ___ .1
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