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

Angajamentele colectivului 
minei Lupeni

Oamenii muncii din țara noastră au Început noul an al șesenalului 
Însuflețiți de dorința de a dezvolta realizările obținute pînă acum, de a 
obține, prin muncă rodnică, noi și importante succese In înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de cel de-al III-lea Congres al partidului 

Anul acesta, poporul nostru va sărbători un eveniment de impor
tanță istorică în viața' întregii țări cea de-a XX-a aniversare a eli
berării patriei. In cinstea glorioasei aniversări, oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul țării — care și-au făurit o adevărată tradiție din a 
întîmpina marile sărbători naționale prin noi succese în producție — 
își ifiu, analizindu-și cu temeinicie realizările și posibilitățile, angajamen
te mobilizatoare în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și depășirea 
planului pe 1964.

In cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, colec- 
'4 tivul minei Lupeni — cea mai mare mină de cărbune cocsificabil din 

J țară — și-a luat recent următoarele angajamente In întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 1964.

In 
concediu

4 pag. 20 bani

An de an spo
rește numărul oa
menilor muncii 
care își petrec 
concediul de o- 
dihnă în fru
moasele stațiuni 
de la munte și de 
la mare.

Anul acesta, a- 
proape 10 000 de
oameni ai muncit
din Valea Jiului

Citiți m pagiaa a 4~a :

• Planul de dezarmare propus de liderul laburiștilor din Anglia 
H. Wilson
Primul spectacol ai ansamblului „Perinița" la Hanoi 
Incidente violente în Panama
Un comunicat dat publicității de Casa Aibă 
O cerere a avocaților lui Ja ck Ruby
Ședința Comitetului special tri O.N.U. pentru apartheid

‘1
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— să depășească sarcinile pla
nului anual de producție cu 20 000 
tone cărbune cocsificabil. Pină la 
23 August vor fi extrase peste plan 
15 000 tone.
' — randamentul pe post va crește 

fcu 10 kg. față de sarcina de pro-

★ ★

0,5 m.c. pe 1 000 tone de cărbune 
extras.

— din abatajele frontale armate 
metalic vor fi extrase cu 50 000 
toue mai mult cărbune decit este 
planificat.

— față de sarcina de a obține 
90 000 tone de cărbune prin tăiere

își vor petrece 
concediul în sta
țiunile de odihnă 
și tratament din 
țară, cifră ce de
pășește cu 2 000 
pe cea din anul
trecut.
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Electricienii 
Butacu Alexan
dru și Dina 
Stelian sînt to
varăși de mun- 
eă și de învă
țătură. Amîndoi 
lucrează în a- 
telierul electric 
al minei Lupeni 
și urmează
cursurile serale 
ale școlii me
dii, fiind elevi 
în clasa a X-a,

Iată-i împre
ună verificînd 
un întrerupător 
de 25 amperi.

ductivitate planificată.
— prețul de cost al producției 

de cărbune va fi redus cu 800 000 
Iei, față de prevederile planului. 
Pînă la 23 August vor ii realizate 
economii suplimentare in valoare 
de 600 000 Iei.

— se va reduce consumul spe
cific de lemn de mină planificat cu

---------------- O-----------------

Utilaje noi pentru exploatări
Pentru a veni în sprijinul mi- 

perilor în realizarea sarcinilor spo
rite ce le revin în noul an, meta- 
lurgiștii de la U.R.U.M.P. își in
tensifică eforturile pentru a livra 
cît mai multe utilaje și piese de 
schimb.

In primele zile ale noului an au 
fost expediate de la U.R.U.M.P. 
exploatărilor miniere 5 pompe de

-----------------O-----------------

In plină activitate
Pe șantierul Vulcan, finisajele 

la blocul 10 sînt mult înainta
te, cele 40 de apartamente ur- 
Inînd să fie predate încă în ia
nuarie. Aici se lucrează deja la 
zugrăveli-vopsitorii, curățirea par
chetului și frecatul mozaicului, e- 

- fect'uarea probelor de funcționare 
la diferite instalații — încît la 
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Montarea morii cu ciocane în secția spălătorie a noii preparații de la Coroești a fost încredin
țată echipei de lăcătuși-montatori condusă de Popa loan.

Iată-1 pe șeful echipei împreună cu Moța loan și Tordai Iosif efectuînd operațiile de montare.

mecanică cu pluguri, combine și 
altele, vor îi extrase prin acest 
procedeu 120 000 tone de cărbune.

— Se va obține o economie Ia 
consumul specific de energie elec
trică de 800 000 kilovați-ore.

In vederea îndeplinirii acestor 
angajamente s-au prevăzut o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice.

3000 litri pe minut, 10 reductoare 
pentru crațerele T.P. 1, 50 stîlpi 
de abataj tip G.H.H, pentru aba
tajele din stratele groase, 1000 
buc. de cîrlige pentru vagoneți.

In total colectivul U.R.U.M.P. a 
livrat de la începutul anului ex
ploatărilor peste 40 tone de dife
rite piese de schimb.

recepție lucrarea să primească un 
calificativ bun de calitate. Tot aici 
se execută acoperișul la un nou 
bloc — blocul 4 — urmînd ca 
după predarea blocului 10, toate 
forțele de finisaj ale șantierului 
să fie concentrate aici. Construc
torii vulcăneni sînt hotărîți să 
dea și acest bloc în folosință pî
nă Ia 1 Mai.

tari wiHiu sioriira ioil№ a pioiatliti 
in mloigl V al minei Iulian

Mina Vulcan este una din ex
ploatările Văii Jiului care s-a dez
voltat cel mai rnult în anii pu
terii populare. An de an a crescut 
aici volumul producției extrase. 
Fată de 1963 planul de extracție 
a crescut în acest an cu 60 000 to
ne de cărbune.

Dezvoltarea continuă a minei a 
impus crearea unui nou sector 
productiv, sectorul V. Acest sec
tor, care a luat ființă in urmă cu 
cîteva zile, exploatează stratul III 
cu șase abataje cameră. In prima 
lună a anului, din aceste abataje 
vor fi extrase peste 8 300 tone de 
cărbune. Volumul de producție al 
sectorului va crește lună de lună, 
în trimestrul IV ajungînd să re
prezinte circa 25 la sută din pro
ducția totală a minei. Pentru a 
asigura creșterea continuă a pro
ducției, conducerea noului sector 
a luat încă de pe acum o serie 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
In primul trimestru din acest an se 
va executa un volum mare de lu
crări de pregătire. S-a început pre
gătirea stratului III, blocurile VII și 
VIII care va avea cea mai mare 
pondere de producție în anul 1965. 
Se vor efectua, de asemenea, lu
crări de pregătire în stratul V, 
blocurile 7, 8, 9 și 10. Numai în 

luna ianuarie lungimea acestor lu
crări va fi de peste 330 m. Pentru 
ca lucrările de pregătire și punere 
în exploatare a noi abataje să fie 
executate la termen, în cadrul sec
torului s-au luat măsuri pentru a- 
provizionarea brigăzilor cu Cele ne
cesare. Brigăzilor de la pregătiri li 
se vor asigura materiale pentru 
cel puțin trei zile înainte. In ace
lași timp aceste brigăzi au fost 
completate cu efectivul necesar, 
iar forța de muncă a fost omogen 
repartizată. S-au luat, de aseme
nea, măsuri pentru acordarea unui 
sprijin efectiv în special acelor 
brigăzi care întîmpină greutăți mai 
mari, și se vor avea în vedere 
mai ales locurile de muncă unde 
condițiile de zăcămînt pun proble
me mai dificile formațiilor de lu
cru. Conducerea sectorului, maiș
trii mineri, s-au îngrijit ca fiecare 
brigadă să fie dotată cu uneltele ne
cesare, cu scule de rezervă. Prin 
aplicarea acestor măsuTi se preco
nizează ca la lucrările de pregătiri 
să se obțină o avansare medie lu
nară de peste 50 metri în galerii. 
Pentru aceasta se vor mai intro
duce benzi reîncărcătoare la pre
gătirea stratului V. Astfel, se vor 
asigura condiții pentru punerea. în 
exploatare în termenul fixat a noi
lor fronturi de lucru. In trimes
trul IV numărul abatajelor came
ră din sector va trebui să fie dublu 
față de cel din prezent.

Un alt factor esențial care a- 
sigură încă de pe acum sporirea 
producției este îndeplinirea ritmi
că a sarcinilor de țjlan. Sectorul 
are asigurate condiții ca din prima 
lună planul de producție să fie 
îndeplinit' și depășit. Aceasta da-
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(Continuare fn pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)

Pregătiri pentru Luna cărții la sate
In întreaga țară au 

început pregătirile 
pentru desfășurarea 
Lunii cărții la sate 
In cadrul acestei ac
țiuni, la căminele 
culturale, în biblio
teci, școli și unită
țile agricole socia
liste se vor organi
za consfătuiri, cicluri 
de expuneri, lec
turi, discuții, întîlniri 
cu scriitori și re
dactori ai editurilor.

De asemenea, se vor 
desfășura concursul 
„Cine citește, folo
sește", „Serbări ale 
cărții" și vor fi pre- 
miați cîștigătorii con
cursului „Cei mai 
buni difuzori de car 
te de la sate".

In această perioa
dă. în librării și în 
unitățile culturale să
tești, se vor amenaja 
standuri, bazare și

Uzina laborator
De cîtva timp, pe harta indus

trială a Bucureștilor a apărut o 
nouă unitate: cea mai mare între
prindere de produse farmaceutice 
din țară — Uzina de medicamente 
„București". Construită în mai pu
țin de un an, cu aproape două luni 
mai devreme decît era prevăzut, 
uzina a intrat toamna trecută în 
probe tehnologice. Realizarea cons
trucției și montajului la un înalt

REPORTAJUL ZILEI
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nivel tehnic a făcut ca, după o 
scurtă perioadă de încercări, noua 
unitate a industriei farmaceutice 
să poată produce acum primele 
cantități de medicamente.

☆
De curînd am vizitai acest tînăr 

obiectiv industrial. De departe si- 
lueta modernă a clădirii, coloritul 
pastelat, ferestrele largi și lumi
noase lasă impresia unui masiv 
și elegant bloc de locuințe. In in
terior am îniîlnit hale spațioase, 
strălucind de curățenie, șiruri de 
mașini argintii, sclipind sub lumina 
fluorescentă ; oameni îmbrăcați în 
halate albastre cu șorțuri albe de 
protecție ; o atmosferă ce .- ne-a 
creat impresia unui vast labora
tor. De altfel,’ munca colectivului 
acestei moderne uzine nu este.prea 
departe de aceea dintr-un mare la
borator.

— „Aici se produc pentru prima 
dată în fără medicamente de sin
teză — ne-a spus ing. Spiridon Pe
trescu, directorul uzinei: Vitamina 
C, Piramidon și Novalgin. Prin ри-

c. ZLÂVOG, M. ROTARU 
redactori la Agetpres

expoziții de cărți. 
Pentru „Luna cărții 
la sate", editurile au 
pregătit o serie de 
lucrări care, prin te
matica lor, se adre
sează oamenilor mun
cii de pe ogoare. In 
același timp, la Baza 
pentru desfacerea 
cărfii s-au luat mă
suri pentru ca noile 
lucrări apărute să 
fie expediate cu prio
ritate la sate.
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Nu-i doar frigul de vină
Л4 ațină electronică 

pentru alegerea 
cadourilor

Pentru a veni în ajutorul per- 
toanelor grăbite ei pentru a o- 
rlenta alegerea nehotărîților. un 
mere magazin parizian a pus la 
dispoziția clientelei un „cado- 
tron",,. Clientul «au clienta fără 
imaginație nu are de cit ea com
pleteze o fi»®, indicînd suma pe 
care dorește e-o cheltuiască, sexul 
si vtrste persoanei căreia vrea să-l 
face un cadou fi gradul de rude
nie si prietenie care ti leagă de 
ea. Nu-i mai rlmine de cit să in
troduci fisa in interiorul „cadotro- 
nului" — un adevărat creier elec
tronic — si in mai puțin de 15 se
cunde primește răspunsul, sub for
ma unei liste de 20 de articole co
respunzătoare indicațiilor date.

Uneori se impun totuși mici rec-
tiflclrl, deoarece „cadotronul" 
poate foarte bine să propună o 
pipă pentru un soț care nu fu
mează sau o pudrieră pentru o 
verișoară bătrînă care nu folosește 
fardul. I

1

O conversație auzitS iu trenul 
care sosește din direcția Slmerie 
In stația Petroșani, dimineață 1« 
orele 6,44 ;

— Brr, da frig mai o in com
partiment, pares al sta afara in 
ger, Ce o fi avlnd oare locomoti
va de nu Încălzește vagonul nos
tru?

— Eu știu ? Doar de un timp. 
In ultimele două vagoane care vin 
dinspre Slmerie dimineața, și în 
acela care pleacă după-amlază la 
orele 15,08 Înapoi, conductele stau 
reci de zici cS-s pregătite să se 
Întreacă cu gerul si nu să Iradie
ze căldură.

— Vasă-rică nu-i Stlta frigul 
de vină cit organele C.F.R. care 
dovedesc nepăsare fată de crearea 
de condiții optime pentru călători

— Chiar așa este.

in compartimente. toți călătorii 
stau cu paltoanele pe ei.

-— Mai aveți loeurl libere ™ în
trebă un călător ivit în ușa com
partimentului.

— După numărul locurilor n-ar 
mei fi. dar o să ne înghesuim, să 
vă facem Ioc să intrați. De abia 
ne-om dezmorți și noi de frig 
stînd mai înghesuiți căci trenul 
UU-i încălzit,

— Se poate una ca asta ? Doar 
planul pregătirilor de iarnă la 
C.F.R. prevede încălzirea din timp 
a trenurilor de Călători care plea
că din stația Petroșani.

— Așa o fi pe liirtie dar în rea
litate « precum se vede. Și tot 
așa e de cînd s-a lăsat frigul, E 
frig și în tren.

Uițe-te la ceas Peste 10 minute

Importanta regiune minieră, de metale neferoase, Maramureș — 
ș-a transformat mult în anii noștri. Deși mai mic, Șatu-Mare rivalizează 
în construcții noi și frumoase cu orașul Baia Mare. In clișeu șe 
vede doar una din străzile cu blocuri noi din Satu-Mare.

it loc plecarea tre- 
nici locomotiva

©.

conversație auzită la...O altă
data de 8 ianuarie in trenul care-șl 
are plecarea din stația Petroșani 
către Lupani, la orele 15,17,

„Găina cu ouă de aur“
ar trebui să aibă 
nulul, dar încă 
nu-i atașată, Atunci cum să nu fie 
frig în compartimente ?

De unde șe vede că cei în
drept să la măsuri tratează cu
„răceală" problema încălzirii va-
goanelor de călători.

-=© = -

Firișorul argin
tiu al izvorului 
șl-a tăiat cu greu 
drum printre știrici. 
Scăpat din strîn- 
soare, se lansează 
zgomotos la vale 

transformîndu-se 
într-un torent în
spumat, Așa este 
șl cascada din 
Valea Jepilor din 
munții Bucegi ce 
se vede în clișeu.

Se mat întîmola și așa
• Poliția internațională (Inter

pol) a primit o sarcină neobișnui
tă ; să găsească patru papagali 
pierduți de nu oarecare Gausner 
din orașul vest-german Worms. 
Papagalii aparțin unei specii foarte 
rare și costă 3 000 de dolari.

• Canadianul Al. Wolfsen și a- 
mericanul Jim MacMethnen și-au 
construit o ambarcațiune din tuburi 
de canalizare și fără a avea cele 
mai elementare cunoștințe de na
vigație au petrecut pe bordu-1 a- 
cestei ambarcațiuni 38 de zile stră- 
băttnd 3 900 kilometri, de la San 
Francisco pînă în insulele Haway.

I

pe un om

în care în- 
Casa nouă

făcută 
" de ia mi-

Pînă nu de mult, majoritatea 
oamenilor din Petrila l-au cunoscut 
pe Coste a Ioan I ca 
de treabă- Vecinii, de exemplu, îl 
prețuiau pentru telul 
trefine.a gospodăria.
cl:n cărămidă și bolțari, 
piobabii cu „împrumut 
nd, curte cu pavaj de bolțari, gard 
din lemn și cherestea „veche", 
trainic să țină 100 de ani, magazii, 
șoproane, șopronașe și adăposturi 
pentru nisip și cărămidă etc. Prie
teni cum sînt, de exemplu. supra
veghetorul Sereș de la halda mi
nei Petrila, sau ioska baci de ia 
întreținere, care mei trec cu ve
derea din cînd în cînd unele rizne 
ci. rămășițe în care se strecoară 
șl cîte o jumătate de traversă, 10- 
15 bolțarî de mină etc. îl iubesc 
pe Costea pentru „inima lui bună"

PENTRU
Pentru clinii milionarilor, care 

își petrec lama pe Coasta de Azur, 
s-a înființat' în apropiere de Monte 
Carlo un „hotel pentru cîini" care 
pune la dispoziția acestor simandi
coase patrupede „parcele indivi
duale, calin, verdeață, îngrijire a- 
tentă, hrană de prima calitate". 
Adăposturile construite din plăci 
de cimenț tist, prevăzute cu becuri

C î I N I
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Aceste modeste flori cu petale 
albe catifelate reprezintă de multă 
vreme un simbol al piscurilor mun
toase inaccesibile. Alpiniștii din 
multe țări o poartă cu mîndrie 
semn al reușitei unei ascensiuni 
nevoioase.

Recent, un botanist francez

ca
a-

a 
reușit să aclimatizeze această floa
re rară în grădina botanică din 
Lille, 
numai 
mirii.

toată șeriozitatea. Pietrele pe care 
le înghit pinguinii în timp ce se 
cufundă în apă atingînd fundul 
mării — a spus P. Voronov —■ cons
tituie un material prețios pentru 
cercetători deoarece șînt culese din 
diferite părți ale Mării Davis. Co
lecția de pietre găsită în stomacul 
puiului de pinguin poate fi con
siderată o probă, ce-i drept destul 
de originală, a depunerilor de pe 
fundul Mării Davis.

ceapă parfumată care în acele vre
muri creștea în Libia.

Potrivit lui Achmed Saly această 
cremă va fi o adevărată „bombă 
atomică feminină'1. El a și primit 
oferta unei firme americane care 
s-a declarat dispusă să fabrice 
crema după rețeta antică.

tn 
de

cu lumină infraroșie. Proprietarii 
cîinilor au posibilitatea Să telefo
neze „odraslelor lor'1 de oriunde 
s-ar afla.

Proprietarul hotelului garantează 
că masa pensionarilor săi va fi 
preparată din carne de cal de cea 
mai bună calitate, cu garnitură de 
orez și paste făinoase. întregul 
regim alimentar se află „sub con
trol veterinar".

Pensionarii patrupezi au o prive
liște minunată, se arătă în pros
pectele de reclamă ale hotelului. 
In diminețile 
mire munții 
ochilor li se 
nență portul 
tele sale,

Pentru distracția clinilor li s-ă 
amenajat și o grădină zoologică în 
miniatură, în care există două 
broaște țestoase, un șarpe și cite- 
va turturele.

Tariful aplicat de direcția ho
telului variază în funcție de mări
mea, ferocitatea și apetitul pensio
narilor.

și teiul său „săritor", Cînd pe hal
dă gerul pișcă mai tare, tot Costea 
este acela care-i încălzește cu o 
„Prună de vîlceie" cu un semn 
semnificativ din ochi sau cu...

Că de un timp a ajuns în gura 
unor cunoșcuți cărora nu le mai 
poate înșira verzi șt uscate îi a- 
devărat, Au aflat că nu-i miner, 
că nu cîștigă 3 000- d 000 pe lună 
Să fie sănătoși. El își va duce 
veacul iot la sectorul VII al mi
nei Petrila ca ajutor de cuplător. 
b ușor și poate ctștlga într-o lună 
cit trei mineri, șeii de brigadă la
olaltă. Cum ? Ei, aici e secretul și 
Costea nu-i dispus să piardă „găi
na cu ouă de aur" destăinuindir-1. 
A trebuit intervenția tovarășului 
Avram Dumitru, inspector de pază 
de la C.C.V.J. (care l-a surprins 
pe Costea Ioan I cu mîna chiar 
în cuibarul miraculoasei găini) pen
tru ca acesta să spună zece la 
sută din 
torul cu 
tot omul 
o privire 
A de pe 
trila și 
aur" sub 
lelipiped
bolțarî de mină, vreo 
lemn vechi intercalat 
noi, vreo 
altele.

Se pare 
plate, lui 
arde nici 
aur", nici
ridica 0 nouă casă pentru feciorul 
ce-1 mic. Ceea ce 
faptul că Bula loan 
muîus de pe strada 
dorința de a-și tace 
case au început și
metoda lui Costea. Adică să-și în
sușească ilegal bunuri care nu le 
aparțin.

Ar fi bine ca serviciul 
zd al minei Petrila sd lie 
gilent în viitor, iar Buta 
Gristea Romulus 
înainte de a 
de „inimă rea", 
lor.

secret. Numai că Inspec- 
paza, ori care ar ii el, 
legii rămîne. A aruncat 
in curtea casei cu nr. 21 
strada Progresul din Pe- 
a descoperit
forma unui 

compus din

2 rrt.c. de

„ouăle de 
uriaș para- 
8-000 de 

10 m.c. de 
cu sclnduri 
cărămidă și

cd după această întîm- 
Costea Ioan I nu-; mat„
de „găini cu ouă d» . 

de prieteni și nici de a

situată la o altitudine de
20 m. deasupra nivelului

,,6estare“ utilă 
№ pilit te vedere îiilififit

Pentru un profan, pumnul de 
pietricele pe care geologul polar 
P. Voronov le-a găsit în stomacul 
unui tînăr pinguin imperial nu 
prezintă nici un interes. Geologul 
tratează însă această problemă cu

Din Cairo sosește știrea că a 
fost descoperită formula cremei de 
frumusețe' folosită de Cleopatra. 
Despre această cremă se spune că 
ar avea efecte miraculoase asupra 
epidermei feminine. Rețeta a fost 
găsită pe o tăbliță de lut și desci
frată de un arheolog care pretinde 
că tăblița datează din secolul pa
tru înainte de era noastră.

Cosmeticianul Achmed 
Cairo se străduiește în 
de față să fabrice crema 
mula străveche dintr-un

Saly din 
momentul 
după for» 
soi dț

(HZ] lltlnlirll
IClnd înainte de plecarea 

clirsă a avionului pe ruta Rio
Janeiro — Sao Paolo stewardessa 
făcînd apelul a pronunțat numele 
uneia din pasagere — „Seniors 
Maria de Cunha" — aceasta a în
ceput să facă scandal. Ea a pretins 
că pe tabel să fie trecut numele 
ei complet: Maria-Tereza Francis
ca des Assis da Dondepao de Roba 
des Nosende des da Sagrado Doro- 
cao de Nezus Pereiera da Cunha. 
Respectarea acestei formalități a 
provocat întlrzierea avionului cu 
o oră și jumătate pentru că nu- 
mele nobilei pasagere a trebuit să 
fie citit la toate escalele la so
sire si plecare.

luminoase ei pot ad- 
Corslcei, iar în fata 
înfățișează în perora- 
cu yahturlle și pala-

împotriva Пр
еете tineretul

...și pentru studenți
In semn de protest 

sei de locuințe pe
studios o resimte deosebit de greu, 
studenții din Amsterdam au scos 
pe străzile orașului butoaie goale, 
singura categorie de locuințe la 
care pot spera. Alături se pot ve
dea pancarte pe care stă scris: 
„Studenții au nevoie 
de locuit",

După cum se vede 
denți se pare că se 
greu cămine sau hoteluri eu oel de 
pe Coasta de Azur.

de camere

pentru stu- 
găsesc mai

mihnește este 
șl Cristea Ro- 
Progresului în 
garduri noi la 
ei sd aplice

de pa
mat vi- 
Iaan șl 

seama
îmbolnăvi

sd la 
se

ca predecesorul

A. NICULESCU
--©----

circu- 
a fost 
20 de

Concediat! din causa 
frumuseții

Singura femeie agent de 
lație pe străzile din Italia 
CarJa Maffei in vîrstă de
ani. Recent însă prefectul politiei 
locale a concediat-o pe Caria; era 
prea frumoasă, șoferii și pietonii 
se opreau în fata postului ei pen
tru a o admira pe fata în tunică 
albă de polițist, iar pe stradă se 
produceau perturbații în circulație.



La examenul de calificare
Erau douăzeci. ii strinscse pe 

toți laolaltă setea cunoașterii. Oa
meni cu miluite bătătorite de mun
că, <e țineau cu sfială in mină 
creionul.

Pprpau să învețe, șă pătrundă 
cit mai adine tainele meseriei pe 
care au îmbrățișat-o. Oameni de 
diferite vjrșțe. De la lînărul 
de 26 de ani la omul pe ale cărui 
tîmple timpul își pusese ampren
tele, răspundeau în ziua aceea la 
ultima verificare a cunoștințelor : 
examenul de calificare, Pe fapt 
drumul către tainele meseriei 11 
începuseră eu toții acum zece luni 
cind la LC.O. Petroșani s-a des
chis cursul de calificare pentru 
meseria de instalatori de apă. Fle
care dintre ei se străduiseră să 
Învețe cit mai multe lucruri, să 
împletească munca practică cu 
cunoștințele acumulate din cărți, 
prieteni de nedespărțit ai omului 
de tip nou. Si acum, după învin
gerea emoțiilor ее apar în aseme
nea «căzii, fiecare răspundea cu 
siguranța omului stăpîn pe sine și 
pe cunoștințele sale.

Popescu Mihai lucrează )a o 
ttatie de pompe. 81 veghează ca 
Ipcalitătde Văii Jiului să aibă a- 
șigurată în permanent apa, Te 
surprind siguranța cu care omul 
acesta vorbește despre mieroorga- 
вімве, procedee de clorinare a a- 
pei și cunoștințele sale despre mo
toare electrice. Cunoștințele aces
tea le-a căpătat în cursul celor 
10 luni cît a durat școlarizarea

--------- ----Q-------------

Pe primul plan calitatea producției
In lupta pentru sporirea conti

nuă a producției de cărbune, mi
nerii petrileni au In centrul preo
cupărilor lor îmbunătățirea eonti- 
nuă a calității producției, sarcină 
de mare importantă pusă în fata 
colectivelor exploatărilor miniere 
de Conferința orășenească de partid 
Minerii Petrllei și-au depășit sar
cinile de plan cu 120 tone de căr
bune, Meritoriu e însă faptul că 
la producția trimisă în această pe
rioadă preparației, minerii petri
leni au redus cu 0.6 puncte con
ținutul de cenușă fată de norma 
prevăzută,

------ ------ -Q------------- -

Măsuri pentru sporirea continuă a producției 
în sectorul V al minei Vulcan

(Urmare din pag. l-a)

torită în primul rlnd faptului că 
brigăzilor din abataje li s-au creat 
posibilități pentru a munci cu. 
spor, La fiecare loc de muncă a- 
provlzionarea se face la timp, 
transportul se desfășoară în con
diții bune, maiștrii mineri se pre
ocupă îndeaproape de bunul mers 
al procesului de producție. Astfel, 
în fiecare zi de lucru din acest 
an, preliminarul sectorului a fost 
depășit, Pînă ia data de 7 ianua
rie inclusiv pe sector s-a înregis

Să acordăm atenția cuvenită 
Spartachiadei de iarnă a tineretului

De la deschiderea spartachiadei 
de Iernă a tineretului, s-au scurs 
aproape două luni de zile. In acest 
timp o serie de asociații sportive 
din Valea Jiului au antrenat în În
trecerile de șah, tenis de masă, pa
tinaj, trlnte și alte discipline spor
tive, suie de tineri și tinere.

Exemple bune în această direc
ție sînt asociațiile sportive „30 
Decembrie"-Petroșani, Școala pro
fesională — Lupeni, Elevul și Stra
ja — Lupeni, Parîngul — Lonea, 
Retezatul — Uricani, știința și 
Elevul —- Petroșani etc, Rezultatele 
obținute plnă la această dată nu 
saiisfac însă nici pe departe po
sibilitățile existente în cele peste 
40 de asociații sportive cîte exis
tă în Valea Jiului. Este foarte ade
vărat că din lipsa zăpezii, nu s-au 
putut organiza întreceri de săniuțe 
și schi, dar se puteau obține re
zultate frumoase la patinaj, mai 
ales că starea timpului a permis 

amenajarea de patinoare cît și 
menținerea gheții. Din păcate înșă. 
O Serie de asociații sportive n-au 

Sau Taloș Iosij, om trecut de 
vîrșta celei de a doua tinereți, 
dar care a rezolvat cu ușurința 
problema debitului unui izvor d» 
captare. In ziua aceasta fiecare a 
venit pregătit pentru a da răspun
suri ciț mal huna la examen A- 
ceasta este de fapt și expresia 
comportării celor mai multi dintre 
ei în procesul de producție. Toți 
oamenii aceștia vor veghea de a- 
eum încolo eu conștiinciozitate în- 
tr-o singură direcție : orașele Văii 
nqaștre să aibă apă din abunden
ță. Nu e aceasta unica problemă 
de mare importanță in viata unei 
comunități, dar e totuși ceva.

Vreme de 10 luni acești 20 de 
oameni s-au pregătit cu conștiin
ciozitate șj асида fiecare face un 
pas pe calea specializării. E un lu
cru obișnuit astăzi ca fiecare să 
dorească să-și ridice nivelul pro
fesional. De aceea răspunsuri bu
ne ia examenul de calificare pen
tru meseria de instalator de apă 
ținut la J.C.Q. Petroșani în ziua 
de 4 ianuarie 1904 au dat și Băr- 
buleseu Gheorghe, Matei Ioan, Mă- 
noiu Ioan, Ionașcu Petru ș. a.

Douăzeci de muncitori au făcut 
un nou pas pe calea calificării, un 
pas In tainele meseriei pe care au 
îndrăgit-o. Acesț lucru, deși Infim 
de mic fată de alte realizări, con
stituie totuși o expresie a timpu
rilor noastre,

c. MATÂSAREANU 
corespondent

Bune rezultate au obținut pe li
nia Îmbunătățirii calității produc
ției și minerii de U Lonea. Pro
centajul de cenușă In cărbunele 
extras de la începutul anului de 
colectivul minei Lonea este de 
34,3 la șută față de procentajul 
de 34,5 prevăzut.

Rezultatele obținute de cele 
două colective reflectă preocupa
rea brigăzilor de mineri și a per
sonalului tehnic pentru alegerea 
cu atenție a șistului vizibil, pen
tru pușcaree selectivă a ștratelor 
cu intercalați!.

trat un pluș de aproape 300 tone 
de cărbune.

Cu fiecare lună ce va trece, 
preliminarul sectorului va crește. 
Pentru realizarea ritmică a aces
tuia, pe lingă cele arătate, se vor 
lua măsuri ca la toate fronturile 
noi de lucru ce vor intra în ex
ploatare transportul să se facă me
canizat, In acest scop sectorul va 
fi dotat cu noi transportoare cu 
raclele.

Toate acestea vor asigura dez
voltarea continuă a sectorului care 
va ajunge la finele anului unul din 
sectoarele de bază ale minei.

dovedit nici o preocupare pentru 
amenajarea de patinoare. In orașul 
Petroșani, la stadionul Jiul, de 
abia de cîțeva zile s-a dat în fo
losință patinoarul. Nici în momen
tul de față însă, aici nu se pat 
organiza întreceri de patinaj și 
hochei deoarece stratul de ghiață 
nu e încă bine nivelat, iar pe alo
curi se Ivesc pietrele. La Lupeni, 
prin grija acordată de asociațiile 
sportive Preparatorul și Minerul, 
patinoarul a fost amenajat încă din 
primele zile ale lunii decembrie, 
iar la data de 15 decembrie 1963, 
s-a și organizat prima întrecere de 
patinaj la care au participat peste 
80 de tineri. Deși aici se pot vedea 
zilnic muiți tineri, nici o asocia
ție sportivă din localitate nu a luat 
inițiativa de a organiza cît mai 
multe concursuri de patinaj și cu 
cît mai multi participant!. Ineă nu 
este tîrziu. întrecerile de patinaj 
mai pot fi încă organizate în pe
rioada care mai stă la dispoziția 
asociațiilor sportive in etapa l-a, 
pe asociație. Trebuie însă ca tova

Brigada pe care o conduce minerul Vlad Dumitru de la sectorul 
HI al minei Lupeni lucrează în pregătiri la un preabataj pe coperiș. 
In prima săptămlnă a noului an, brigada a obținut o depășire de 
plan de 8 metri cubi.

Obiectivul fotografic l-a prins pe șeful brigăzii stînd de vorbă 
cu unul din ortacii săi înainte de a intra în mină.

UZINA LABORATOR
(Urmare din pag. l-a)

ritate, aspect și calitate ele ega
lează cele mai bune produse simi
lare realizate in străinătate. Fa
brica, a continuat el, este proiecta
tă de către specialiștii de la Ins
titutul de proiectări chimice și este 
prevăzută a avea o capacitate de 
producție ce va asigura necesarul 
acestor medicamente care se im
portau pînă acum.

întreprinderea este dotată cu u- 
tilaj modern, în mare majoritate 
produs de către uzina metalurgică 
de utilaje chimice București, uzi
na de utilaj chimic Făgăraș și uzi
na de pompe București. Princi
palele materii prime folosite în 
procesul de fabricație a medica
mentelor sînt, de asemenea, romi- 
naști.

Am urmărit procesul tehnologic 
fază cu fază. Ce drum complicat 
parcurg materiile prime pînă ce 
sini concentrate in pilulele dătă
toare de sănătate 1 După purifi
care, hidrogenare, oxidare și zeci 
de alte reacții care se produc in 
tot atitea instalații și aparate din 
cele mai complexe, ele parcurg căi 
întorlochiate prin zeci de hm de 
conducte ce străbat in lung și in 
lat noua uzină. Tot procesul de 
fabricație se petrece fn vase de 
reacție condensatoare, uscătoare 
etc. fără a se arăta ceva ochiului, 
pînă cind, ia capătul călătoriei, 
materia se transformă în ceea ce 
noi numim obișnuit Vitamina G., 
Piramidon, Novalgin... $i tot acest 

rășii din consiliile asociațiilor spor
tive Straja, Voința, Viscoza, Elevul 
și Viitorul să nu mai aștepte alte 
invitații și să pornească la muncă.

Și în ceea ce privește întrece
rile pe ramuri de sport mai acce
sibile, cum sînt i tenis de masă, 

șah, tir, orientare turistică, trînte, 
gimnastică și cros, nu se poate 
spune că toate asociațiile sportive 
au dovedit preocupare în organi
zarea de întreceri. Asociații spor
tive ca Voința Petroșani, Voința 
șl Vjscoza Lupeni, Utilajul Petro
șani, Energia Paroșeni și altele, nu 
au organizat pînă în prezent între
ceri la nici o ramură de sport. Deși 
dispun de cluburi înzestrate cu me
se de șah și tenis de masă, asocia
țiile sportive Voința Petroșani și 
Lupeni, țin cluburile respective în 
majoritatea timpului închise. Chiar 
și asociațiile sportive Jiul Petrila 
și Minerul Lupeni au făcut mult 
prea puțin față de posibilitățile pe 
care le au. Consiliile de conducere 
ale celor două asociații sportive 
au manifestat o slabă preocupare 

e

complicai proces de producție este 
urmărit, fază cu fază, cu ajutorul 
aparatelor de măsură și control de 
o înaltă precizie.

In afară de halele principale de 
producție, noua fabrică are labo
ratoare înzestrate cu aparatură 
modernă de cercetare unde se jac 
Studii și experimentări științifice, 
o stație de hidrogenare. o instala
ție de producere a frigului, care 
asigură temperaturi joase pentru 
unele transformări chimice etc. In 
mijlocul clădirii principale est* 
amplasat grupul social.

%

Alături de mașinile noi, în fața 
aparatelor de măsură și control, 
urmărind cu atenție procesul de 
producție am intiinit chimiști cu o 
îndelungată experiență în industria 
farmaceutică printre care inginerii 
Victor Pușcă, Dumitru Teodores- 
cu și Nicolae Runceanu, maiștrii 
Marin lo naș și Vaslie Manta și 
tehnicienii Constantin Gogea, Ion 
Rotaru, alături de muiți, foarte 
muiți tjnerj care și-au însușit de 
aurind profesia de operator chi
ri, 1st.

Pe masa directorului uzinei am 
văzut două flacoane pe care scria : 
Piramidon, șarja I, Vitamina C, 
șarja I. Nu va trece mult pînă cind 
și pe ambalajele flacoanelor cu 
asemenea medicamente din farma
cii vom citi : „Uzina de medica
mente București1', 

pentru organizarea de întreceri în 
vederea Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Se pune deci pe bună 
dreptate întrebarea: Cum va rea
liza cifra de plan Clubul spor
tiv orășenesc privind mobilizarea 
a peste 28 000 participant la în
trecerile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă cind cele doua asociații 
sportive mari, Jiul Petrila și Mi
nerul Lupeni, au atras pînă in pre
zent doar un număr neînsemnat de 
tineri la întreceri î

Pînă la 25 ianuarie a.c„ cînd 
ia sfîrșlț etapa l-a pe asociații a 
mai rămas puțin timp. Pentru îm
bunătățirea activității în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui, se impune ca toate asociațiile 
sportive să treacă de îndată la 
organizarea întrecerilor la care să 
fie atrași toți oamenii muncii din 
întreprinderi, instituții și școli.

Un sprijin eficient trebuie să a- 
corde si comitetele și organizațiile 
de U.T.M., deoarece de felul cum 
acestea vor sprijini asociațiile 
sportive depinde în bună măsură 
participarea masivă la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tinere
tului.

S. BALOI 
activist U.C.F.S,

l«l Editura politică

au apărut:
Lucrări di» colecția 

^Probleme de bată alt teoriei 
marxist-leniniste*1

I. laneu - Modul de producție 
— factor determinant în dezvol-. 
tarea societății. Baza și suprastruc
tura societății, Rolul maselor popu
lare și al personalității în istorie

64 pag., 1,25 lei.

Alexandru Valentin —. Știință și 
religie.

56 pag., 1 leu.

Probleme de economia 
industriali

Culegere da lecții

In ajutorul celor care studiază 
în cercurile de economie concretă.

464 pag-, 8,25 lei.

In alalia doit Biliar 
sl amarilor nirtiti

baza ordinului nr. 20200
A.G.V.P.S., viză

între 1 ) 
curent, 1

I
va mal >

In 
din 1963 al 
permiselor de vînătoare pe a- 
pul 1964 s₽ efectuiază 
Ianuarie — 15 martie 
dată după care nu se 
acorda nici o viză,

Comitetul filialei A.G.V.P.S. ț 
Petroșani anunță pe toți mem- , 
brii vînători ai filialei Petro- > 
șani și ai subfilialei Hațeg s31 
se prezinte Ia biroul filialei ) 
din Petroșani eu permisele la )

I
viză in termenele arătate mai ?
SUS.

lor, membrii vînători vor achi- > 
ta în întregime cotizația pen
tru anul curent, restanțele și 

1 alte datorii fată de filială.
Viza permiselor de pescuit 

] se efectuiază intre 1 ianuarie 
i — 31 martie 1984, dată după 

care nu se vor mal acorda . 
vize. Odată cu viza permise- ? 

? tor, pescarii sportivi vor a- < 
chita in întregime cotizația pe j 
anul curent și alte datorii față < 
de filială. S

o >

... ......... ?
Cu ocazia vizei permise- ?

1

<
S
5
>
>)I 
J
>

IMPORTANT, in conformi- > 
tale cu prevederile ordinului l 
nr. 878 al M E.F. VÎNATOA- I 
REA LA IEPURI ÎNCETEAZĂ l 
!N ÎNTREAGA ȚARA IN I 
ZIUA DE 12 IANUARIE A. C. <

AN U N T
Grupul școlar 
minier Lupeni

ANGAJEAZĂ 

PEDAGOGI 
Condiții de angajare :

Absolvenți ai școlii 
medii sau profesionale, 
^nformafii la telefon 10

ANUNȚ
Școala profesională comer

cială Petroșani, cu sediul in 
strada 23 August nr. e, anga
jează prin concurs o secretară 
cu salariu între 700— 800 lei.

Condiții de studii — Școala 
medie.
Candidatele vor depune ce
reri de înscriere pentru con
curs pînă la 14 ianuarie 1964, 
la secretariatul școlii.
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йвдііа.
L0NDRA 10 (Agerpres).
După cum s-a mal anunțat, li

derul Partidului laburist din An
glia, Harold Wilson, a propus un 
plan de dezarmare în șase puncte 
menit în intenția autorilor să con
tribuie la îmbunătățirea- relațiilor 
Est-Vest și să constituie baza unei 
noi inițiative britanice Ia confe
rința celor 18 de la Geneva pen
tru a scoate lucrările acesteia din 
impas.

Prezentat 
țări rostită 
cumscripția
comitatul Derbyshire 
mulat de liderul laburist recoman
dă încheierea unui acord general 
asupra „înghețării" 
militare, crearea de 
clearizate în Europa
stabilirea unor posturi de obser
vație în Europa în scopul preve
nirii atacurilor prin surprindere.

El preconizează în continuare, 
încheierea unui acord de natură 
să împiedice răspîndirea armelor 
nucleare, atrăgînd, în același timp,

subliniază că 
să exartlineze 

sovietică prt-

Primul spectacol al ansamblului 
„Perinița“ la Hanoi

în cadrul unei cuvin- 
zilele acestea în clr- 
electorală Belper din 

planul for-

cheltuielilor 
zone denu- 
centrală și

atentia că „crearea forțelor nu
cleare multilaterale implică o pri
mejdie reală în acest sens”. Un a- 
semenea acord, a spus Wilson eu 
acest prilej trebuie să fie corola 
rul acordului necesar asupra in
terzicerii tuturor experiențelor nu
cleare, inclusiv al celor subterane.

Partidul laburist 
Occidentul trebuie 
serios propunerea
vind încheierea unui pact de ne
agresiune între țările N.A.T.O. șî 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia. Acest pact, a arătat 
Wilson, „ar putea inaugura o eră 
nouă în relațiile dintre • Est și 
Vest".

Wilson a declarat, potrivit rela
tărilor agenției France Presse, că 
este necesar să se facă noi încer
cări pentru a convinge Franța să 
participe 
celor 18 
neză, a 
invitată 
comitet.

la lucrările Comitetului 
de la Geneva. R. P. Chi- 
spus el, 
și ea la

ar trebui să fie 
lucrările acestui

O

O cerere a avocafilor lui Jack

cum transmite agenția As- 
Press, avpcatii lui Jack 
asasinul lui Lee Harvey 
au anunțat Că vor cere 

să nu

DALLAS 10 (Agerpres).
După

sociated
Ruby,
Oswald,
ca procesul clientului lor 
se desfășoare la Dallas, ci într-un

alt oraș din Texas. Ei au motivat 
această cerere declarînd că „at
mosfera creată de anumite orga
nisme de informații din Dallas 
riscă să împiedice pe Ruby de a 
se bucura din plin de dreptul la 
apărare".

ѳ

BOALĂ NECUNOSCUTĂ
LISABONA 10 (Agerpres).
Agenția UPI anunță că în re

giunea localității Tabua din Por 
tugalia s-a declarat o boală necu 
noscută care în mai puțin de o 
săptămîna a provocat moartea a 
șapte copii. Autoritățile portughe
ze au decretat starea de urgentă 
în întregul district. Potrivit a-

genției, pînă în prezent însă me
dicii nu au reușit să stabilească 
cauzele acestei boli.

—=o-----

Urmări ale experiențelor 
nucleare subterane efectuate

и. Д.
10 (Agerpres). 
publicat în re- 
Journal Scien-

WASHINGTON
Intr-un articol 

vista „Tehnical
ce" savantul atomist american E. 
A. Martel, a declarat eă cerce
tările întreprinse în legătură cu 
creșterea radioactivității în orașe
le St. Louis, Kansas City și Wic
hita au demonstrat că aceasta se

datorește
subterane
în statu,l

experiențelor
desfășurate

Nevada,

nucleare
de S.U.A.

HANOI 10. Trimisul special Ager- 
pres St. Constantinescu transmite :

La 9 ianuarie, in sala Teatrului 
Mâre din Hanoi, a avut loc primul 
spectacol al ansamblului „Perini- 
ta" al Sfatului Popular al orașu
lui București. Au asistat’ Fam Van 
Dong, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, Dong 
Truong Chinh, președintele Prezi-

diului Adunării Naționale și alte 
persoane oficiale, oameni de artă 
și cultură etc. A fost de față V. 
Pogăceanu, ambasadorul R. P. Re
mine în R. D. Vietnam,

Spectacolul s-a bucurat' de un 
deosebit succes. După încheierea 
spectacolului, conducătorii de stat 
vietnamezi prezenți la spectacol au 
felicitat pe artiștii romîni și le-au 
oferit flori.

o

Incidente violente în Panama
CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager

pres).
După cum relatează agențiile 

U.P.I. și Associated Press, în zona 
canalului Panama s-au produs in
cidente violente în urma refuzului 
studenților școlilor americane din 
această zonă de a permite arbo
rarea drapelului panamez alături 
de cel american deasupra acestor 
școli. Potrivit unui acord înche
iat anul trecut între guvernele a- 

. merican și panamez deasupra clă
dirilor publice din zona canalului 
trebuie să fie arborate alături dra
pelele celor două state.

O mare mulțime a pătruns în 
zona canalului încercînd să arbore
ze drapelul panamez pe clădirile 
școlilor americane. Unități ale tru
pelor și poliției americane au inter
venit pentru a respinge pe manifes
tante Demonstrațiile au luat 
ploare, extinzîndu-se și asupra 
sului Colon, al doilea oraș ca 
rime al Republicii Panama.

Potrivit unor surse panameze, 
în urma ciocnirilor dintre trupe șl 
manifestanți 7 persoane au fost 
ucise și 190 rănite. In 
Panama a fost declarat 
țional.

am- 
ora- 
mă-

Republica 
doliu na-

Ș?.ASS:

Ședința Comitetului special al 0.N.U 
pentru apartheid

NEW YORK 10 (Agerpres),
La 9 ianuarie a avut loc ședința 

închisă a_ Comitetului special al 
O.N.U. însărcinat cu cercetarea po
liticii de apartheid a guvernului 
Republicii Sud-Africane. La termi 
narea ședinței președintele corni 
tetului Diallo Telli (Guineea) a a 
ratat că acesta este primul comi
tet al O.N.U. care a trebuit să-și 
reia atît de grabnic luerările în 
noul an în urma înrăutățirii si
tuației din Republica Sud-Africană

Comitetul special a stabilit pro
gramul activității sale pe anut 
1964. El va urmări ca toate sta
tele membre ale O.N.U. să înde 
plinească cu strictețe hotărîres 
Consiliului de Securitate cu pri 
vire la sistarea livrărilor de arme 
și echipament militar destinate 
Republicii Sud-Africane. Comitetul 
va examina rolul capitalului străin 
și al companiilor comerciale străl-

ne in stimularea politicii de a 
partheid promovată de guvernul 
R.S.A. O atenție deosebită se va 
acorda transpunerii în viață a ce
rerii celei de-a 18-a sesiuni a A 
dunării Generale a O.N.U. privind 
anularea proceselor și altor mJ 
suri represive și eliberarea ime
diată a luptătorilor împotriva po 
liticii de apartheid.

Diallo Telli a arătat că împuter
nicirile comitetului au fost extin
se : el poate fi convocat în orice 
moment pentru studierea tuturor 
aspectelor discriminării rasiale în 
R.S.A. și toate comitetele și orga
nele specializate ale O.N.U. sînt 
obligate să acorde ajutor Comite
tului special pentru apartheid.

Comitetul a adoptat la ședința 
din 9 ianuarie o hotărîre cu pri
vire la oglindirea mai amplă în 
presă a luptei împotriva politicii 
de apartheid..

Conferința miniștrilor țărilor С. E. C. O
BRUXELLES 10 (Agerpres).
La Bruxelles s-a deschis vineri 

conferința ministerială a țărilor Co
munității europene a cărbunelui și 
oțelului (C.E.C.O.) convocată „în- 
tr-o nouă încercare de a hotărî 
dacă țările din această Organizație 
să sporească sau nu tarifele la 
importurile de oțel din țările ter
țe". (Reuter).

După cum se 
tate a C.EC.O., 
fac parte cele 
ței confune —
tarifelor vamale la importurile de 
oțel de la 
la sută, la 
tă nivelul 
cipanții la
trecută a C.E.C.O. care a avut loc 
la Luxemburg nu au reușit să

știe, înalta aut’ori- 
organlsm din care 
șase țări ale Pie- 
a propus sporirea

actualul nivel de la 6 
9 la sută, cit reprezln- 
tarifelor italiene. Parti- 
sesiunea de săptămîna

cadă de acord asupra propunerii 
înaltei autorități din cauza opozi
ției Olandei și Italiei.

In timp ce Franța, R.F.G. și Bel
gia sprijină această acțiune desti
nată să constituie o barieră protec- 
ționistă pentru propria lor indus
trie siderurgică, Olanda și Italia 
au argumentat că orice sporire a 
tarifelor la importurile de oțel din 
terțe țări în momentul de față ar 
putea crea un climat negativ pentru 
viitoarele tratative tarifare din ca
drul G.A.T.T.

Agenția Reuter, referindu-se la 
reluarea dezbaterilor din cadrul 
C.E.C.O. subliniază că, chiar dacă 
miniștrii prezenți la Bruxelles nu 
vor reuși să cadă de acord asupra 
sporirii tarifelor la importurile de 
oțel, o sporire reală va avea to-

tuși loc ca urmare a unei reco
mandări pe care înalta autoritate 
a C.E.C.O. ar putea 
acest sens. Potrivit 
Tratatului de la Paris 
această organizație, o
a înaltei autorități este obligatorie 
pentru Statele membre dar, nu toa
te statele 
tarifele la

s-o facă în 
prevederilor 
care a creat 
recomandare

vor trebui să sporească 
același nivel.

☆

de externe ai celor sa-Miniștrii
se țări membre ale Pieței comune 
s-au întrunit tot vineri la Bruxel
les pentru a discuta problema reî- 
noirii mandatelor președinților si 
vicepreședinților comisiilor executi
ve ale celor trei organizații eco
nomice vest-europene i Piața co
mună, Euratom și C.E.C.O.

Președintele republicii, Robert 
Chiari, a rechemat pe ambasadorul 
statului Panama la Washington șl 
a anunțat suspendarea relațiilor dl 
plomatice cu Statele Unite. El a 
declarat că va aduce diferendul 
americano-panamez în fața Consi
liului de Securitate și a Organiza
ției Statelor Americane.

La Washington, Arthur Sylves
ter, secretar adjunct al Ministeru
lui Apărării, a publicat un comu
nicat în care se spune că autori 
tățile S.U.A. din zona canalului au 
recurs la arme de foc și gaze la
crimogene pentru a se apăra îm
potriva mulțimii, care a invadat 
zona canalului.

La cererea guvernatorului zone! 
canalului comandantul forțelor a- 
mericane din sudul zonei canalului 
a preluat controlul asupra întregit 
zone. A fost interzisă intrarea în 
zona canalului a persoanelor care 
nu locuiesc sau nu lucrează în a- 
ceastă zonă. Cursurile școlilor au 
fbst suspendate.

Casa Albă a anunțat că președin
tele Lyndon Johnson a hotărît ea 
Thomas Mann, secretar de stat ad
junct pentru afacerile interameri 
cane, să plece de urgență în zona 
canalului Panama.
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WASHINGTON 10 (Agerpres).
Agenția U.P.I. anunță că la Ca

sa Albă s-a dat publicității un co
municat în care se anunță că pre
ședintele Johnson a numit pe Wil
liam Foster ca șef al delegației 
S.U.A. la viitoarea sesiune a Con
ferinței celor 18 state pentru de
zarmare de la Geneva. W. Foster 
este directorul Agenției americane 
pentru dezarmare și control asu
pra armamentelor.

In comunicat se subliniază că 
președintele Johnson consideră că 
„evenimentele recente sînt încura
jatoare" în ce privește viitoarele 
tratative de la Geneva și că Sta
tele Unite „vor căuta noi posibi
lități de a se ajunge la un acord 
cu privire la măsurile semnifica
tive pentru limitarea și reducerea 
armamentelor". In același timp co
municatul arată că Statele Unite 
nu-și fac însă nici un fel de iluzii 
asupra perspectivelor de a vedea 
ca tratativele de la Geneva să 
ajungă la succese rapide și ușoare.

-=©

Demisia unor membri 
de frunte al Partidului 

„Turciei noi“
ANKARA 10 (Agerpres).
Agenția France Fresse relatează 

că 16 membri ai parlamentului, 
din partea Partidului „Turciei noi", 
și-au dat demisia din partid ne- 
fiind de acord cu conducerea par
tidului care a cerut parlamentari
lor. săi să voteze în favoarea gu
vernului prezidat de Ismet Inonu. 
Printre cei demisionați se află 
profesorul Yalcin, unul 
torii partidului „Turciei 
cum și fostul ministru 
nicatiilor, Rifat Octen.

I se
din fonda- 
noi", pre- 
al Comu-

I
 PARIS. După cum relatează 
publicația economică franceză 
Agefi, indicele prețurilor cu a- 
mănuntul în Belgia a crescut în 
cursul lunii decembrie 1963 la 
117,51 față de 112,74 în luna co
respunzătoare a 
înd ca bază 100

ALGER. La 
Algeriei a fost 
special de depuneri 
forarea celor care 
suferit de pe urma 
din departamentele 
Oasis. In toate departamentele 
din țară au fost înființate comi
tete pentru ajutorarea populației 
din regiunile lovite de catastrofă. 
Zilnic sînt expediate mari can
tități de produse alimentare, 
îmbrăcăminte și medicamente 
pentru sinistrați.

SAN SALVADOR. La San Sal- 
( vador a apărut primul număr al . 
) ziarului „Unidad" (Unitate), or- 
J gan al Comitetului sindical unit 

,) din care fac parte numeroase sin- 
I dicate independente din Salva- 

r dor precum șl cele afiliate la 
f Confederația Generală a Muncii. 
( SANTIAGO DE CHILE. Co- 
) misia centrală guvernamentală 
) pentru salarii din Chile a reco- 
> mandat guvernului sporirea sa- 
r tăriilor minimale cu 47 la sută, 
Г conform creșterii prețurilor în- 
? registrate în 1962. De acest spor 
) de salarii urmează însă să bene- 

У ficieze numai salariații particu- 
) lari. Pentru salariații statului 
' este nevoie de elaborarea unei 

legi speciale.
RIO DE JANEIRO. Ziarul 

J „Correio da Manha" într-un 
У editorial intitulat „Cuba", scrie 
J că poziția Braziliei in pro-

anului 1962 (lu- 
în 1953).
Banca de stat a 
deschis un cont 

pentru aju- 
au avut de 
inundațiilor 

Orese și

blema cubană „este limpede și 
nu poate suferi modificări".

„Dreptul de autodeterminare, 
rezolvarea pașnică a conflictelor 
internaționale și respingerea în
cercărilor de a transforma Or
ganizația statelor americane în
tr-un for represiv multilateral — 
iată pe ce se bizgie poziția noas
tră", spune editorialul.

JOHANNESBURG. Ziarul „Sun
day Times" care apare la Jo
hannesburg anunță că incepînd 
din anul 1960 șomajul în rîndul 
africanilor din Republica Sud- 
Africană a crescut cu 135 Ia sută.

Această creștere rapidă a șo
majului este un rezultat al in
tensificării politicii de discrimi
nare rasială a guvernului Ver- 
woerd.

MANILA. Potrivit datelor pu
blicate de presa filipineză, pre
țurile la mărfurile de 
au crescut în Filipine 
1963 cu 20—30 la sută 
anul precedent, în timp 
riile au rămas la 
Nivelul mediu de 
iar în prezent în 
aproximativ două
șomeri. Multe întreprinderi șl-au 
redus producția sau au' fost în
chise.

OHIO. Patru geologi ai Uni
versității din Ohio au descope
rit în adincul continentului An
tarctic vulcanul situat cel mai la 
sud pe globul pămîntesc. Oame
nii de știință americani au în- 
tilnit munți de marmură albă, 
ai căror vetsanți aveau o nete
zime de, oglindă, datorită 
țîunii vintului conjugată cu 
țiunea zăpezii și ghețurilor.

consum 
în anul 
față de 
ce sala-

același nivel, 
trai a scăzut, 
Filipine există 

milioane de

r > rL ac- 
ac-
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