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• Ședința Consiliului de Securitate
• Republica Panama a rupt relațiile diplomatice cu S.U.A.
• Demonstrație Împotriva dislocării flotei a 7-a americane
• Miting de protest la Saint Nazaire
’ Crearea unui nou partid politic în Hong Kong
• Noi dezvăluiri pe marginea evenimentelor din Dalias
• Sesiunea Consiliului ministerial al C.E.C.O.
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Vîntul care-ți aruncă cu săgeți 
de gheață în obraji n-a mai lăsat 
nici o îndoială că iarna asta nu 
are de loc intenția să ne părăseas
că fără a-și fi făcut pe deplin 
datoria.

Mercurul coboară cu fiecare 
mai mult în termometre. Azi o 
nie, mîine alta iar vocea de 
radio a crainicului ce anunță
nimele" și „maximele' prevestește 
de fiecare dată ger.

Șantierul 9 construcții—Livezeni. 
Mercurul a coborît sub O grade C. 
în dreptul cifrei 10. Ia cele trei 
etaje ale unuia din blocurile afla
te în construcție se lucrează in
tens. Oamenii prind cu siguranță 
cărămida în mîini și o așează pe 
patul de mortar aburind la 40—50 
grade C. Afară e 10 grade și to
tuși se zidește. Construcțiile nu vor 
suferi din cauza gerului. Nici cei 

‘pentru care se fac aceste construc
ții nu vor suferi vreo amînare. Nu. 
La 10 grade se zidește, se toarnă 
betonul. Mortarul, betonul, au asi
gurată temperatura necesară pînă 
la începerea procesului' de priză.

Constructorii asigură astfel rea
lizarea celor 700 de apartamente 

, pe care va trebui Să Ie dea în fo
losință anul acesta. Și le vor da

Dacă îl asculți pe șeful lotului.

Colectivul maternității 
din Petroșani depune zi 
de zi o muncă susținută 
pentru asigurarea unei 
bune asistențe medicale 
la nașterea celor mai ti

apartamente 
o urmă de 
iarnă, cons- 
e 10 grade, 

comunistul
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tovarășul Hafiuc Aurel cu cită 
siguranță vorbește despre realiza
rea acestui număr de 
nu-ți mai rămîne nici 
îndoială. Căci în plină 
tructorii zidesc. Afară 
dar chiar de aceea,
Hafiuc Aurel se află dis de dimi
neață la punctele de lucru, contro
lează, îndrumă, ajută.

Stația de mortare, concepție și 
realizare a corpului tehnic al aces
tui șantier, utilată pentru cel mai 
rapid și mai economic proces de 
producție, prevăzută cu instalații 
de încălzire a agregatelor și a apel, 
asigură, cu precizie de 
punctele de lucru cu 
temperatura prescrisă.

Afară e iarnă, iarnă
oamenii împrumută zidurilor căl
dură.

Au turnat' betonul și acum îl 
îngrijesc. Și nu e de mirare să-i 
auzi pe oameni vorbind cu compe
tență despre, timp, despre tempe
ratura ce trebuie asigurată beto-

- nului pe timp, de iarnă.
E iarnă plină. Mercurul termo

metrelor
. O grade 

zeni ca 
tiere se

Cei mai tineri 
cetăf ni
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neri cetățeni ai Văii Jiu
lui.

Anul trecut, la această 
maternitate s-au născut

ceasornic, 
mortar la

plină dar

coboară tot mai mult sub 
C. dar pe șantierul Live- 
de altfel și pe alte șan- 
zidește, se toarnă beton.
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Joc de hochei la Lupeni
j Pe patinoarul din orașul Lu
peni, zilele trecute s-a disputat 
întilnirea echipelor de juniori, la 
hochei pe gheață, din cadrul 
ciațiilor sportive Minerul și 
părătorul Lupeni.

Jocul 
urmărit 
iubitorii 
prezenți

După
cheiști care s-a terminat cu scorul 
de 4—2 pentru echipa Minerul, a 
urmat o disputată întrecere de 
hochei pe gheață între selecționa^

aso- 
Pre-

fosttinerilor hocheiști a 
cu viu interes de către 
acestui sport de iarnă, 
în număr mare.
întîlnirea tinerilor ho-

ta orașului Petroșani și echipa de 
hochei a preparației Lupeni. Ho- 
cheiștii preparației s-au dovedit 
net superiori celor din Petroșani 
și astfel întrecerea a luat sfîrșit 
cu scorul de 5—1 în favoarea e- 
chipei Preparatorul Lupeni.

EDITH PILLAR
corespondentă

690 copii.
din acest

tatea din
avut loc
ei fiind
cetățeni
tre.

In primele zile 

an, la materni-
Petroșani au

10 nașteri,încă
cei

ai

mai tineri

Văii noas-
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a Statutului 
gospodăresc 
o frecvență’ 

cercului, to-

Cercul de studiere 
P.M.R. de la sectorul 
al minei Lupeni are 
bună. Propagandistul
varășul Popescu Ioan, se strădu
iește să apară în fața cursanților 

; cît mai bir»< pregătit, cu conspecte 
t pentru fiecare lecție. Ia.tă-1 pregă- 

tindu-și conspectul pentru o nouă 
lecție.
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Brigada pe care o conduce minerul Praja Traian lucrează într-un 
abataj frontal. în stratul V al sectorului II de la mina Lupeni. Cu prilejul 
prelucrării cifrelor de plan oe anul 1934, ir. n- mele brigăzii pe care o 
conduce, frontalistul Praja s-a angajat să extragă în acest an 1 500 tone 
cărbune peste sarcinile de plan. Aplicînd metoda „două fîșii pe zi" pînă îa 
prezent a extras mai bine de 110 tone peste plan.

IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii împreună cu minerul șef de 
schimb Anta Vasile.

Căutători neobosiți pe tărîmul noului
In

Ia 
‘fe- 

contribuție valo-

Tot printre inovatorii de frunte 
ai uzinei se numără, de aseme
nea. membrii de partid Maghiaru 
Vasile, Voinici Ștefan, Moise Mi
hai, Toth Iuliu, Căprar 
Boța Rusalim.

Vasile,

fruntea mișcării 
de inovații

Numeroase inovații realizate 
Uzina de reparat utilaj minier 
troșani aduc o
roasă la îmbunătățirea procesului 
de producție, la creșterea produc
tivității și obținerea de economii.

Cele mai valoroase inovații au 
fost realizate de muncitorii și teh
nicienii - membri de partid. Astfel, 
tovarășul Crăciun Dumitru, care 
anul trecut a obținut premiul I în 
cadrul concursului de inovații pe 
uzină, este autorul unui proces 
tehnologic pentru recondițîonarea 
axelor uzate, a cărui aplicare a- 
duce economii importante de ma
noperă și oțel. Deosebit de impor
tantă pentru îmbunătățirea calită
ții unor repere este inițiativa 
membrului de partid Voina Petru 
de a se construi un banc pentru 
rodarea la rece a rotoarelor.

Acum cu totul altfel
cabluluiCurățirea periodică a 

lat de echilibrare la mașina de ex
tracție la. puțul central al minei 
Petrila — operație necesară pen
tru verificarea continuă a stării 
cablului — necesita de fiecare da
tă. ymunca a cîte 10 oameni pe 
timp de o săptămînă.

Acum însă curățirea 
execută cu totul altfel, 
ză, în partea de jos a
dispozitiv cu valțuri care conduce 
cablul printre două perii de sîrmă 
lungi. Tras cu viteză mică de în
săși mașina de extracție prin cele 
două perii, cablul se curăță mult 
mai bine fără eforturi fizice din

partea oamenilor. Dispozitivul de 
curățire a cablului este una din 
inovațiile comunistului Ambruș 
Nicolae, lăcătuș la atelierul elec
tromecanic al minei. Cu ajutorul 
lui, doi oameni efectuează în două 
zile aceeași operație care mai îna
inte necesita munca a 10 oameni 
pe timp de o săptămînă.

De la aplicare — 
nici o defecțiune

cablului se 
Se montea- 
pufului, un
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8 tru a putea paiticipa la adunare
8 a trebuit ca membrii Și candida- 
o ții de partid să schimbe șutul
9 și să lucreze fie în schimbul de 
g dimineață, fie în cel de noapte. 
g Așa stînd lucrurile, toți cei șap- 
8 te ortaci care au intrat în schim- 
g bul l în abatajul brigăzii cunos- 
g cutului miner Laszlo Ștefan de 
g la mina Petrila erau membri de 
8 partid.

Nu se făcuse încă ora șase 
dimineața cînd Văsîi Ioan, Mano- 
le Gheorghe, Dărămuș Ilie, Petric 
Victor, Focșăneanu Nicolae și 
Tudorache Marin, în frunte cu 
brigadierul lor, tovarășul Laszlo 
Ștefan, sosiseră deja la locul lor 
de muncă. De fiecare dată cînd 
intră în abataj, minerii acestei 
brigăzi simt bucuria de a găsi 
abatajul armat, curat, bine pus la 
punct. Așa i-ц învățat tovarășul 

8 Laszlo pe ortacii săi: disciplina, 
8 ordinea, folosirea din plin a tim

pului de lucru, a utilajelor asi
gură randamente mari.

— Noi pușcăm în mod obișnuit 
cîte două cîmpuri pe aripă, spu
nea tovarășul Laszlo celorlalți 

mineri. Uitați-vă, azi avem con
diții bune ’și am putea să încer-

8
8
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La mașina de extracție de la 
sectorul Cimpa I — mina Lonea 
— legătura dintre angrenaj și a- 
paratul de siguranță care indică 
adîncimea coliviilor era făcută de 
un lanț care se defecta des, pri
cinuind astfel întreruperea funcțio
nării mașinii de extracție.

Pentru înlăturarea acestor de
fecțiuni, membrul de partid Gu- 
baș Iuliu a propus înlocuirea trans
misiei prin lanț cu o axă. Propu
nerea a fost acceptată și de la 
aplicarea ei, la aparatul de indi

care a adîncimii coliviilor mașinii 
de extracție nu s-a Înregistrat nici 
o defecțiune.

8 o c 
3 o o 

a fost să-1 întrebe pe vagonetarul 2 
Focșăneanu Nicolae: §

— Cît ? 8
— 114. 8
O sută patrusprezece vagonete 8 

într-un singur schimb I Mâi bine o 
de 16 vagonete încărcate de fie- 8 
care om. De trei ori mai mult de 8 
cît prevedea planul brigăzii.

— Ai tras tare 
tovarășul Laszlo 
Focșăneanu. Nu-i 
tragi sub rol, să 
să dai drumul spre puț Та ÎJ4 g 
vagonete. E ceva! g

Nu după multă vreme, într-ună g 
din sălile clădirii administrative g 
a minei, se strînseiă comuniștii 8 
din sectorul III. Secretarul orga- 8 
nizației de bază, după ce desfăcu 8 
un dosar, anunță : 8

— Tovarăși, sintem prezenți 8 
membrii și condiții de partid din 8 
sectorul nostru. La ordinea de zi ° 
ne-am propus, conform planului 8 
de muncă, să analizăm cum tre- o 
buie muncit pentru ca și în acest 8 
an să obținem randamente ridica- ° 
te, să îndeplinim înainte de ter- ° 
men sarcinile anuale de plan... 2 

Cel care vorbea, secretarul or- ° 
ganizației de bază, era același g 
miner care împreună cu ortacii 8 
lui abia ieșiseră din abatajul ca- 8 
meră din care dăduseră 114 
gonete cu cărbune într-un 
gur schimb I

Trei pușcâri într-un singur schimb
In după-amiaza ■ acelei zile ur

ma să aibă loc adunarea gene
rală a organizației de bază din 
sectorul 111 al minei Petrila. Pen-

4

căm să pușcăm de trei ori. Dacă 
lucrăm bine, reușim.

In cîteva minute s-a stabilit 
modul cum trebuia lucrat : Dără- 
muș și Tudorache, fiecare cu cîte 
o mașină — ia perforat. Laszlo, 
împreună cu Petric, Mano le, Vâ
sli — la susținere. La iei au fost 
planificate și celelalte operații, 
și apoi s-a pornit la lucru.

In decursul celor S ore care 
urmat, explozivul a zguduit 
trei ori stratul de cărbune.

©=-

însemnări de reporter

MINUTUL...

au 
de 
De

astăzi, îi spuse 
vagonetarului 

de loc ușor să 
încarci Și apoi

•••••••••••••••••• 
Comuniști la locurile lor 

de muncă

Dimineață rece, cețoasă. In.-sta
ția Petroșani se desfășoară activi
tatea obișnuită : vin și ^pleacă tre
nuri, se lucrează la compunerea 
și descompunerea diferitelor gar
nituri, iar revizorii de vagoane 
verifică roțile' cu ciocanele. In 
lupta pentru - regularitatea și sigu
ranța circulației, pentru utilizarea 
intensă a parcului rulant, acești 
harnici muncitori folosesc toate 
posibilitățile, dăruindu-se cu în
flăcărare.

fiecare dată a rupt 
aceste condiții, cînd 
e prețios, s-a vă- 
ce Însemnă să lu

trez ori, și de 
din belșug. In 
fiecare minut 
zut încăodată
crezi cu perforatoare bine intre
ținute, să folosești scocuri scurte, 
cu 
nă 
ră, 
cu

care poți prelungi crațerul pi
la ort după fiecare pușcătu- 
să susții abatajul na numai 
iemn ci și cu st îl pi metalici

tubulari, care o dată aduși la 
folosiți

lo
decui de muncă pot ii

multe ori.’
Cînd au coborît pe 

galeria de bază spre 
drepta spre puț, prima lor grijă

însuitorî 
a se în-

va- 
sin-

I. B.
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mecanicul Gră- 
fochistul Vin- 

,,toaleta" puter- 
150 1008. Peste

Garat pe linia a 4-a, marlarul 
2 539 așteaptă semnalul de pleca
re. Pînă atunci, 
ciunescu Petru și 
ționescu Petru fac 
nicei locomotive
cîteva minute, trage la garnitură 
și locomotiva 150 1039 care va da 
ajutor pînă la Bănița, ușurînd ur- 
сатеа convoiului de vagoane pe 
pantele repezi ale acestui traseu.

Noii sosiți, mecanicul Bucur 
Teodor și fochistul Ciocan loan se 
sfătuiesc cu șeful de tură Costache 
Ioan și echipa primei locomotive,

ȘT. M1HAI

(Continuare în pag. 3-a}
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j Perioada lunilor de 
i iarnă este’ propice des-.
• fășurării unei activități 
f bogate, susținute la clu-
* burile muncitorești, la 
j casele de cultură și că- 
ț minele culturale. De
♦ aceea, cei competent! 
j •* * organizeze, să îndru- 
T ine >1 să conduce actl- 
? Vltatea culturala tre- 
ț bule sa-*i  Îndrepte a- 
ș tentie In mod deosebit

...In sala de lectură domnea о 
tăcere adîncă. Doar filele întoar
se iscau din cînd în cînd cîte un 
foșnet ușor. Băieți și fete, tineri 
șl vîrstinici citeau. Unii consul
tau reviste de specialitate și știin
țifice, alții colecții de ziare, ca
ricaturi și pagini de umor din a- 
numite reviste, iar cei mici ur
măreau in cărțile de povești pe 
eroii neînfricați ai basmelor popu
lare. Dar cei mai multi studiau 
asiduu fie pentru orele de curs 
de la școala de maiștri, fie pen
tru lecțiile de la școala medie se
rală sau In vederea apropiatelor 
examene universitare.

Aici, in această sală liniștită 
își găsesc loc în fiecare zi nu
meroși oameni ai muncii, prieteni 
nedespărțit! ai cărților, dornici să 
pătrundă în cele mai ascunse tai
ne ale lor, căutători neobosiți at 
noului, ai necunoscutului...

*
...Din biblioteca cu peste 25 500 

volume ieșeau mereu alți și alți 
cititori cu cărțile sub braț. Tine
rele bibliotecare Raț Aurelia și 
Fodcr Eleonora abia mai pridi
deau să servească pe fiecare.

— Avem foarte mult de lucru 
în această perioadă — spunea 
tovarășa Raț Aurelia. Numai de 
la începutul anului avem înscriși 
aproape 250 de cititori. Sîntem

* asupra acțiunilor ce se 
i pot ține in ofili, asu- 
| pra formațiilor șl cer*  
i curllor artistice sl «•
♦ supra muncii cu cartea. 
T

In aceasta privința, clu
burile muncitorești din 
Valea Jiului și-au în 
tocmit programe de ac
tivitate adecvate ce n. 
prind acțiuni de masă 
variate, lnstructlv-edu- 
cative pentru oamenii 
muncii.

După cum spunea ta- 
varășul Ardeleanu loan, 
directorul clubului 
muncitoresc din Lupenl 
clubul din localitate a 
pornit cu forțe spori
te in noul an, hota- 
rit sa obțină rezultate 
mai bune ca anul tre
cut.

în fata șevaletului
Cercul de artă plastică 

al clubului a luat ființă 
in urma cu 8 ani. Con
ducerea lui a fost Încre
dințată pictorului Ioslf 
Tellman. La început. iu
bitorii de pictură și gra
fica au fost puțini, dar 
an de an numărul lor a 
crescut, ajungînd astăzi 
la 50. îndrumați cu gri
jă și pasiune de către 
instructor —• un îndră
gostit de această frumoa
să artă — cercul de artă 
plastică al clubului din 
Lupenl s-a maturizat, a 
căpătat o bogată expe- 
- f ’ lucrările artiști
lor săi fiind cunoscute 
atît in țară cît și peste 
hotare.

Partlcipînd la toate con
cursurile organizate In ța
ră, cercul de artă plasti
că din Lupeni a- obținut 

„ de 3 ori consecutiv titlul 
de cerc fruntaș pe țară, 
Iar la expozițiile de la 
Moscova, Katowice și Lon 
dr», lucrările trimise de 
membrii săi s-au bucurat 
de o caldă apreciere da
torită tematicii abordate
și înaltului nivel artistic
de executare.

In fiecare an, cercul a 
deschis în cadrul clubului 
un număr însemnat de
expozitii cu lucrări ins-

IN SĂLILE CLU HULUI • ••

♦
i ț 
i
4

4

-
4

4
t

î

4

♦
♦

*
i
*
♦ 

♦

4
*
♦

♦

Sala de lectură a clubului a primit noi oaspeți. Si în fiecare zi alți și alți pasio
nați ai cărților iau Ioc în fotoliile de aici și se adîncesc în citit. Mereu curată și 
primitoare, frumoasa sală de lectură a clubului din Lupeni (care se vede și în foto
grafia noastră) îmbie la studiu, la lectură.

—, - --_ --- ----=----------

„FOTOAMATORII IN CONCEDIU"
finețe, imaginație și fantezie... 
ochi. de fotograf. De aceea, a- 
tenția numeroșilor oameni ai 
muncii care trec zilnic pe la 
clubul din Lupeni este atrasă 
de. acest perete ilustrat cu 
peste 60 fotografii a 14 foto- 
âmatori. E greu să remarci 
pe cea mai reușită. Dintre 
autorii lor amintim pe docto
rii Simionescu M. și Bocșa Io
sif, pe inginerii Hercsik Fran- 
cisc și Filip Gheorghe, pe 
muncitorii Oiora Silviu și 
Coilarini Victor, pe [ellman 
IOSif, instructorul artistic al 
cercului și pe pensionarul 
Vizi Carol. instructorul tehnic 
al cercului.

Dăr activitatea cercului nu
0------------- ------ -
ODIHNĂ

tru repartizarea rolurilor, tar 
în săptămînile care urmează 
vor Începe și repetițiile. Din 
distribuția piesei vor face 
parte printre alții muncitorul 
Vătulescu Emil, topograful 
Rînceanu Constantin, profe
soara Marinescu Aurelia, Un- 
tea loan, Făiniș Dumitru.

se rezumă la atît, Tot mem
brii cercului foto al clubului 
sînt și autorii fotografiilor e- 
vidențiaților în întrecerea so
cialistă de la mină.

Deși cercul își desfășoară 
activitatea de puțin timp, cer
tificatul iui de naștere fiind 
semnat la sfîrșitul anului 1962, 
numărul membrilor săi a cres
cut mereu, fiind la ora ac
tuală de. 20, iar rezultatele — 
din zi în zi mai bune. Foto- 
amatorilor de aici li s-au pus 
la dispoziție un laborator în 
cadrul clubului, aparate de 
fotografiat, Iar cel doi instruc
tori se preocupă ca fiecare 
membru al cercului să-și în
sușească . temeinic frumoasa 
oria fotografică.

O primă sarcină de viitor a 
cercului este pregătirea și 
deschiderea unei expoziții ca
re va ilustra aspecte din ac
tivitatea multilaterală a clu
bului din localitate.

Iar condițiile pe care le au 
asigurate lotoamatorii de la 
clubul muncitoresc din Lupeni 
ne încredințează că activita
tea cercului se va îmbunătăți 
continuu.

pirate din viața și munca 
oamenilor muncii din pa
tria noastră, a minerilor 
din Valea Jiului.

Anul trecut, de pildă, 
au fost deschise aici un 
număr de 5 expoziții , ul
tima — cu ocazia aniver
sării Republicii. Expona
tele sint vizitate zilnic 
de numeroși oameni ai 
muncii, semn a simpatiei 
de care se bucură arta 
plastică în Lupeni.

Oameni tineri, îndră
gostiți de artfi, de fru
mos, ca, de pildă, mi
nerul Gali Teodor, sudo
rul Balaș loan, electri
cianul Popa Constantin, 
tinichigiul Hegeduș La- 
Zăr, mecanicul Marton 
Iosif, profesorii Aga loan 
$1 Caceu Radu, muncitorii 
Csătăi Emil sl Descu E- 
mii, stopografa Jirrihbrea- 
nu Ana, croițoreasa Pe- 
trișor Valeria pot fi” în- 
tîiniți aproape Zilnic în 
fața șevaletelor așternînd 
cu penelul pe hîrtie ceea 
ce văd și simt, faptele 
oamenilor, preocupările 
lor.

Să nu credeți cumva că 
membrii cercului foto al clu
bului muncitoresc din Lupeni 
se află in concediu. Nu. „Fo- 
toamatorii în concediu" e 
titlul expoziției deschise de 
ei recent In holul de la intra
rea in club. O să vă întrebați 
poate de ce i-au dat expoziției 
tocmai acest nume. Vă spu
nem și acest... secret. Pentru 
că toate fotografiile expuse 
în cadrul expoziției repre
zintă imagini din locurile unde 
membrii cercului și-au petre
cut concediul de odihnă sau 
au făcut excursii în anul tre
cut.

Majoritatea fotografiilor ex
puse vădesc calități artistice,

S-ar putea spune încă
multe despre artiștii ama
tori plastici din Lupeni. 
Dar lăsăm să vorbească 
în continuare roadele ac-
tivității lor creatoare.

O Z I DE
Formația de teatru a clu

bului, împreună cu instructo
rul ei, tovarășul Constantines- 
cu Vasile, au hotărît, recent, 
punerea în scenă a piesei in 
trei acte : „O zi de odihnă”. 

Săptămîna viitoare, membrii 
formației se vor întîlni pen-

convinși că, după cum atu înce
put acest an, la sfîrșitul lui vom 
depăși cifra de 5 050 de cititori 
cît am avut la sfîrșitul anulai 
trecut.

Dar activitatea bibliotecii nu 
se rezumă numai la împrumuta
rea de cărți la cititori. In fie
care săptămînă au loc aici dife
rite acțiuni de masă cu cartea 
cum sînt: seri și simpozioane li
terare, concursuri ghicitoare și 
„Cine știe, cîștigă”, pe diferite 
teme, recenzii, prezentări de cărți 
etc.

Desigur că printr-o muncă ra
țională, organizată, printr-o strîn
să colaborare cu comisiile ingine
rilor și tehnicienilor și cabinetele 
tehnice de la întreprinderile din 
oraș, munca cu cartâa se va îm
bunătăți mereu la clubul din Lu
peni.

☆

...Liniște deplină domnea și în 
sala de șah și biliard. Doar 
loviturile puternice ale tacurilor 
în bilele colorate sau vreo mu
tare hotărîtoare la șah spărgeau 
liniștea sălii. Mesele Cu pătrate 
alb-negru erau pur și simplu asal
tate de către iubitorii sportului 
minții. Dispute deosebit de pasio
nante se desfășoară aici în fieca
re zi, de dimineața și pînă seara 
tîntlu...

...De undeva se auzea glasul 
unui difuzor. Venea din sala ală
turată unde rula filmul „Cazacii 
din Cuban”. Zeci de perechi de 
ochi priveau micul ecran din fun
dul sălii. Munca cu filmul se des
fășoară în bune condițiuni în 
cadrul clubului din Lupeni, pro
iecțiile fiind vizionate de nume
roși oameni ai muncii...

☆
...Pînă aici totul a fost bine 

pentru că... a fost liniște. De a- 
cum încolo însă... nu mai e liniș
te. Totuși... e bine. Formațiile ar
tistice repetă de zor după un pro
gram organizat, judicios întocmit. 
Crîmpeie de melodii replici, a- 
corduri de melodii, pași de dan
suri răzbăteau din mai multe săli. 
Corul compus din 180 de persoane 
a început' pregătirile împreună cu 
orchestra semisimfonică sub ba
gheta dirijorului Roth Herman. 
Repertoriul cuprinde printre alte
le „Republică a primăverii”, ,.In 
pace și prietenie”, „Foaie verde, 
viorea", „Partidul”, „Hunedoara-i 
ca o floare” și altele. Dansatorii 
se pregătesc sub îndrumarea ins
tructorului Viloaică Dumitru, iar 
formația de teatru, cea de muzi
că ușoară. și soliști vocali pregă
tesc noi programe artistice

Artiștii amatori din Lupeni sînt 
hotărtți să вс prezinte cît mai

b.i»> pregătiți la faza a П-a a ce
lui de-al Vll-lea concurs al for
at a|i ilor artistice de' amatori care 
se va încheia cu prilejul celei de 
a XX-a aniversări a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist.

DUMITRU GHEONEA

O CARTE PE SĂPTĂMLNĂ
L56CTtwt- —. n<mr- Jf.’-ru. ■■■■:—ammass

A trecut un an
de N. IVANTER V '

Nuvela scriitoarei sovietice Nina ’ 
Ivanter, are ca temă procesul de 
maturizare prin care trece tînărul 
Boris Bașkfrov în contact cu via
ța, cu munca în uzină, sub înrîu- 
rirea comuniștilor din generația 
mal vîrstnică.

Tînărul Boris nu reușește la e- 
xamenul de intrare la institut și 
i se pâre că totul se încheie cu 
această nereușită intlmplare. Zgu
duit de acest eșec, se închide în 
sine și nu știe cum să-și petreacă 
timpul. Dar cu vremea, tînărul se 
dezmeticește și își dă seama că 
poate face o mulțime de lucruri 
folositoare care să*i  aducă în a- 
celași timp mulțumirea sufleteas
că, Astfel, la sfatul unui prieten, 
intră corespondent la gazeta unei 
uzine și apoi ca muncitor Іи a- 
ceastă uzină. Noile experiențe de 
viață îl maturizează și dîrzenia.

I principialitatea sa se adîncesc în,, 
contact cu oamenii și cu realitățile 
întîlnite.

Mergînd mai mult pe linia a- 
dlncirii psihologice a personajului 
declt pe acțiunea propriu-zisă, 
Nina Ivanter ne dă un admirabil 
portret de adolescent. Frămîntă- 
rile, căutările proprii yîrstei lui 
Boris se cristalizează, se contu
rează în contact cu viața, în con
tact cu comuniștii,

— I=. Q ca —

Filmul săptămînll

STRICT SECRET
Societatea „Concordia” import'’ 

export Wurzburg din Republica 
Federală Germană pare o între-, 
prindere ce nu prezintă un inte
res deosebit.

Este însă sediul unei grupări 
de spionaj ce lucrează la dispo
ziția spionajului american. Tulbu
rarea și neîncrederea au pus stă- 
pînire în ultimul an pe membrii 
grupării. Zi de zi sînt arestați în 
Republica Democrată Germană co
laboratori al „Concordiei".

Absolut nimeni nu este socotit 
demn de încredere.

Hansen, locțiitorul șefului gru
pului, este în mod deosebit pus 
sub observație. Este supus la multe 
încercări pentru a i se constata 
fidelitatea. Acest comunist Cinstit ■ 
reușește, înfruntînd toate primej
diile, să transporte în Republica 
Democrată Germană planul „strict 
secret" al Concordiei, servind ast
fel cu devotament patria sa.

Va zădărnici astfel un război 
înainte de a fi început.

Filmul va rula săptămîna viitoa
re pe ecranul cinematografului 
„Republica" din Petroșani.

IN CLIȘEU : Scenă din Him.



STEAGUL ROȘU

Bătrînețe 
fără griji

O bătrlnețe liniștită, un cămin 
ierlcft — iatd dorința fiecărui om 
In vîrstă. Dar niciodată în trecut 
oamenii muncii nu reușeau sd-jl 
asigure liniștea ârJior bătrînețfl. 
Cei inapți de muncă erau sort iii 
să-și trăiască ultimii ani în cea 
mai cruntă mizerie. Azi, ia înde- 
mina celor ce n-au pe nimeni să-i 
Întrețină, stau cămine de bătrîni 
unde ei se bucură de o grijă deo
sebită.

Un astfel de cămin există și în 
orașul Petroșani. Cei peste 60 de 
bătrîni de aici au la dispoziție 
dormitoare curate și luminoase, 
baie, li se servesc meșe consis
tente șî se bucură de o asistență 
medicală permanentă și gratuită. 
Pe lingă aceasta, ei aii create toa
te condițiile de a-și pettece timpul 
In mod plăcut. O bibliotecă le 
stă în permanență la dispoziție, iar 
difuzoarele instalate in cămin îi 
informează asupra evenimentelor 
cotidiene, le oieră muzică. Adesea 
ei pot fi întilnlfi jucînd șah, rum
my, domino etc.

C. IOAN 
corespondent

Realizări semnificativa
Bilanțul realizărilor cetățenilor 

cu sprijinul deputaților, în cir
cumscripțiile electorale ale orașu
lui Vulcan, este semnificativ. Zidul 
de sprijin construit pe strada A- 
bator, saivanul întovărășirii „Viața 
Nouă" din Vulcan, cele 8 podețe 
reparate, pietruirea a 1000 m. dru
muri sint doar clteva mărturii ale 
faptului că propunerile cetățeni
lor prind viață. Din cele 124 de 
propuneri formulate de cetățeni, 
în anul 1963, un număr de 71 au 
fost rezolvate, iar celelalte sînt în 
curs de rezolvare. La rezolvarea 
acestor propuneri un rol important 
l-au avut adunările cetățenești. 
In cadrul acestor adunări organi
zate pe circumscripții, deputății au 
prezentat în fața alegătorilor dări 
de seamă cu privire la activitatea 
lor — exemplu semnificativ al 
profundului democratism al orîn- 
duirii noastre de stat.

Cu prilejul dărilor de seamă, ce
tățenii din fiecare circumscripție 
au analizat activitatea deputatului 
lor, au trecut în revistă realizările 
obținute și au formulat noi pro
puneri menite să ducă la înfrumu
sețarea continuă a cartierului lor, 
la o mai bună conducere a tre
burilor obștești.

Să luăm, de pildă, ultima în- 
tîlnire a deputatului Florian Tra
ian cu alegătorii din circumscrip
ția nr. 27. La această tntîlnire 
deputatul a arătat, în darea de V. STRAUȚ

MI N U T ELE...
(Urmare din pag, l-a)

apoi fiecare își vede de mașina lui. 
Treptat însă, mecanicii își privesc 
mai mult ceasurile decît locomoti
vele. Și cînd orologiile indică ora 
9,38 — timpul de plecare — Iar 
nici un semn nu arată... liber, fe
țele celor din echipaje exprimă 
uimire.

— Tren greu și noi plecăm cu 
întîrziere — își zice mecanicul 
Crăciunescu. O asemenea garnitu
ră — 51 vagoane cu 112 osii și 
1097 tone — ridică probleme și la 
parcursul planificat, dar încă a- 
vînd întîrziere I

Impiegatul de * mișcare pentru 
exterior, Sfeclă Petru, se apropie de 
mecanici cu foile de parcurs, adu- 
clnd lămuriri in această privință : 
Trebuie așteptată intrarea trenului 
personal în stație și numai după 
aceea se poate pleca, lată-1 că 
vine I

...Ochiul verde al semaforului 
clipește vesel, îiiuicînd liberul 
mult așteptat. După un scurt sem
nal, amîndouă locomotivele se o- 
pintesc la drum. Mecanicul Cră
ciunescu Petru își aruncă o pri
vire spre ceasornic : ora 9,54 — 
o înlitaiete de 16 minute față de 
țbcotH planificată.

Cu ochii atehți înainte, ir vălul

L U M
Beculețele >e aprind aidoma u- 

nor licurici. Fiecare din acești li
curici are semnificația lui, repre- 
zantlnd adevărate izvoare de lu
mină.

Așa ar arăta o hartă a Văii 
Jiului punctată de 75 de beculețe, 
care ar reprezenta tot atîtea uni
tăți școlare iii care învață peste 

21 000 de elevi, studenți și oameni 
ai muncii. Sint doua cifre grăitoa
re, care ilustrează grija partidului 
și guvernului nostru pentru ridi 
carea nivelului de cunoștințe cul
turale și științifice ale oamenilor 
muncii.

Dar Valea Jiului a cunoscut si 
alte cifre, atunci pe cind avea altă 
fată. Era prin anul 1933, an in ca
re țara noastră a cunoscut vre
muri grele, de umilință șl mize
rie. Despre carte și școli pe a- 
tunci se vorbea foarte puțin. Doar 
10 ia sută din numărul copiilor 
de mineri învățau și aceștia în 
condiții necorespunzătoare. Circa 
10 000 de muncitori nu știau carte 
si cam tot atîția de-abia reușeau 
să-și scrie numele. In total 20 000 
de oameni... Da, 20 000 de anal- 
fabeți și semianalfabeți in Valea 
Jiului In 1933. Astăzi peste 20 000 
de elevi, studenți și oameni al 
muncii învață în Valea Jiului. La 

seamă prezentată, rezultatele ac
tivității desfășurate în circumscrip
ție în a doua jumătate a anului 
trecut. A reieșit că datorită en
tuziasmului cu care au răspuns 
cetățenii la chemările deputatului 
lor, s-au obținut 13 770 lei eco
nomii prin efectuarea unui număr 
de 6 228 ore de muncă patriotică. 
Printre cetățenii evidențiați cu a- 
cest prilej au fost citați tov. Sla
vici Elena, Florian Roza, Lakatos 
Stefan, Jianu Nicolae, Benedek 
Mihai, Niță Constantin. Cei în
scriși la discuții au propus depu
tatului lor să intervină la comi
tetul executiv al sfatului popular 
pentru a se desființa un depozit 
de ambalaj al O.C.L. instalat în- 
tr-o uscătorie pentru rufe la blo
cul A 52. Adunarea cetățenească 
a stabilit apoi un plan de acțiuni 
gospodărești pentru primul tri
mestru al anului 1964. In plan 
sînt prevăzute, printre altele, zu
grăvirea scărilor la blocuri, re- 
amenajarea zonelor verzi, împodo
birea, prin contribuția comună a 
cetățenilor, a interiorului scărilor 
la blocuri cu flori și tablouri.

Exemple asemănătoare se pot da 
de la circumscripțiile 47, 1, 24 și 
multe altele. In total în anul tre- 
cet au avut loc la Vulcan 64 de a- 
dtmări cetățenești în care depută
ții au prezentat dări de seamă.

ceții care cuprinde toate locurile 
din jur, mecanicul Crăciunescu mî- 
nuiește cu siguranță diferite ma
nete,- simte cum locomotiva își în
cordează forțele, zbuciumîndu-se 
în presiunea aburului năvalnic.

După ieșirea în linie liberă, se 
mai luminează în jur, ceața e sub
țire iar soarele își arată fața de 
după munți. Mecanicul face un 
semn șî fochistul Vinționescu se 
apucă să „hrănească" de zor ne
sățioasa gură de foc a locomoti
vei. Debitul injectorului de păcu
ră este reglat cu îndemînare de 
fochist iar aburul își sporește pre 
siunea: 15 atmosfere în cazan șt 
16 atmosfere în Săltărașul de dis
tribuție. Mecanicul Crăciunescu îș! 
privește ceasul; cele 16 minute 
întîrziere ntt-i dau pace de loc

Cîteva semnale de fluier șl co
legul său de pe locomotiva ajută
toare l-a înțeles — mai repede, 
să-i dăm viteză, poate scoatem 
ceva din întîrziere I Drumul este 
însă greu, urcă în pantă continuă 
pînă Ia Banița iar garnitura are 
51 vagoane cu 1097 tone. Totuși, 
mecanicii încearcă. Locomotivele, 
bine puse la punct în depou, parcă 
înțeleg frămîntarea mecanicilor șl 
se încordează din plin. Maneta de 
viteză urcă continuu pe gradație.

In stația Peștera Boli mărfarul

I OM 8... Cazanele au pornit mai devreme
capitolul analfabeți, apare de cîțiva 
ani încoace cu regularitate o linie 
— semn că nu mai există.

In 1963 au existat 40 de școli 
de cultură generală, din care 15 
de 4 'ani, 20 de 8 ani și 4 școli 
medii în care învață circa 19 000 
elevi și predau 700 cadre didac
tice. E un salt uriaș.

In 1964 cifrele vor fi cu mult 
mai mari. Pe harta Văii Jiului se 
vor aprinde alte și alte beculețe. 
Lumini noi se vor aprinde, ele 
semnalînd anii frumoși pe care-1 
trăim.

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

Vrednicia minerilor 
aninoseni

Cu realizări frumoase în proce
sul de producție a începui noul 
an și colectivul minei Aninoas» 
care pînă în prezent a extras cea 
ajai mare cantitate de cărbune 
peste plan dintre toate exploată
rile Văii Jiului. De la această mi» 

’ nă, colectivul sectorului I s-a do
vedit a fi cel mai vrednic, nu nu
mai pe exploatare ci șt dintre toa
te sectoarele miniere din bazinul 
nostru carbonifer.

In perioada care s-a scurs din 
noul an, minerii sectorului I nu 
trimis la lumină 647 tone cărbune 
peste plan. In felul acesta ei sa 
situează pe primul loc în întrecere 
pentru sporirea continuă a pro
ducției de cărbune.

—— ......

Secția de curățătorie și boiangerie din cadrul cooperativei „Spri
jinul minier ’-Lupeni se bucură de o clientelă numeroasă datorită 
străduinței pe care o depune personalul secției cît și a priceperii de 
care dă dovadă în muncă.

Iată un aspect din centrul de primire-predare a articolelor în
credințate pentru curățit, spălat ori vopsit.

IN CLIȘEU: Cooperatoarea Răduț Silvia și cîțiva clienți.

2 539 a trecut prin fața impiegatu
lui Croitoru Leonida în plină vi
teză. „Liber" anunță impiegatul, 
iar mecanicul Crăciunescu zîm- 
bește: s-au recuperat 5 minute I 

Drumul continuă. Locomotivele 
prind cu încetul viteză și mai ma 
re. Iar prin fața cantoanelor trec 
cu o rapiditate de personal. Pînă 
la Bănița, drumul este -marcat de 
continua sforțare a mecanicilor de 
a obține viteza cea mai mare; la 
sosirea în gară, impiegatul lancu 
Iochim le anunță mecanicilor că 
din 16 minute, au reușit pe acest 
traseu dificil cu garnitură grea, 
sa recupereze 15 minute. A mat 
ramas numai 1 minut -întîrziere 
față de grafic.

— Așteptați mărfarul 2672 — 
spuse impiegatul Ioachim mecani
cului Crăciunescu, apoi plecați 
mal departe. In Merișor stați 9 
minute să vă întîlniți cu persona
lul și în continuare drumul este 
liber...

Iată Insă că, după sosirea tre
nului 2672, impiegatul aduce o 
nouă veste — neplăcută însă. Tre 
buie așteptat și trenul 2514.

— Altă întîrziere — oftează 
mecanicul Crăciunescu. Acest эш 
tlnăr, de numai 30 de ani, este 
frămîntat de fiecare minut de în- 
tlrziere. Conștiința datoriei lui îl 
face ca să lupte permanent pen
tru regularitatea circulației, să

4 ianuarie 1964. Centrala elec
trică Vulcan funcționa normal. Sea
ra tîrziu, după ce în prealabil 
s-a primit aprobarea, cazanele de 
40 atm, nr. 11 și 12 au fost oprite 
pentru ă intra în reparații.

Acdste lucrări urmau a fi exe
cutate in ziua următoare. Totul 
era deja pregătit. Materialele, pie
sele de schimb, sculele necesare 
efectuării reparațiilor așteptau 
doar să fie puse în mișcare. Dimi
neața muncitorii comandați erau 
prezenți la datorie.

Berețki Petru, împreună cu echi
pa sa se afla deja lingă cazanul 
II. El ținu cu muncitorii din e- 
chipă o scurtă discuție înainte de 
a începe lucrul. Deși nu era prima 
oală cind acești muncitori execu
tau astfel de lucrări, indicațiile 
date de șeful de echipă nu erau 
de prisos. Echipa a fost împărți
tă în trei. Fiecare avea de făcut 
lucrări importante, O parte a în
ceput munca la armătura cazanu
lui, alta la supapa de siguranță. 
Alte formații de lucru au fost îm
părțite pentru a face reparații la 
ventilatoarele de gaze și morile 
de cărbune.

La cele două cazane, ce încă nici 
nu s-au răcit bine, reparațiile au 
început din plin. Muncitorii, prin
tre care Oprea Nicolae, Rîmboi 

caute să ajungă după grafic în 
stații. Așa a învățat la școala pro
fesională din Zlatna unde a prins 
pentru prima dată gust de meserie 
și același lucru i s-a cerut și la 
școala de mecanici din Timișoara

Impiegatul dă liber din Bănița. 
Locomotiva, condusă cu pricepere, 
pufăie de zor trăgînd garnitura 
pîr.ă iese din gară. Imediat ce tre
nul trece pe panta de coborîre, me
canicul închide maneta de abur, 
far fochistul oprește injectorul,- de 
acum vor căuta să folosească nu
mai forța vie a locomotivei, eco
nomisind combustibilul...

— 24 minute de întîrziere din 
nou, reflectează mecanicul Cră 
ciunescu la plecarea din Bănița. 
Trebuie recuperată I Cu mina pe 
frîne, atent la parcurs, dă dru
mul trenului pe pantă la vale. La 
curbe, intrări în tunel, frînează 
cu precauție, apoi iar lasă garni
tura grea să alerge.

Prin stația Merișor trenul are 
liber ; 9 minute cîștigate — soco
tește mecanicul. Pînă la Crivadia 
se mai ciștigă 8 minute, pînă la 
Baru Mare mai ies 3, iar în res
tul parcursului pînă în gara Pui 
echipa locomotivei recuperează ul
timele 5 minute. In gara Pui, tre
nul intră conform graficului. Ia 
ora 11,50, fără bici un, minut în
tîrziere : toata uiinutel*  au fost 
reauperata I

Nicolae, Păcală Vaaile, Suteu Re
mus, lucrau de zor. Fiecare se stvfi- 
ctaia să termine cit mai repede 
lucrările încredințate. In același 
timp htsă lucrau cu grijă pentru 
a efectua reparații de calitate. 
Maiștrii Vințan Mihai' și Moldo
van Traian luau și ei parte la re
parații. Urmăreau mersul - lucrări
lor, dădeau indicații.

Intre timp formația de curăța
turi de zgură intrase în castan. 
Temperatura în cazan era încă 
destul de ridicată, îngreuna mun
ca. Curățătorii de zgură însă mun
ceau cu rîvnă. Fetele lor asudate 
exprimau hotărîre și satisfacția. Ei 
au terminat lucrul cu mult Înainte 
de ttmpul prevăzut. S-au eviden
țiat în special muncitori) Cutucă 
Dumitru și Belu Constantin.

Nici ceilalți nu s-au lăsat mai 
prejos. Reparațiile la cazanul 11 au 
fost terminate cu 3 ore mai de
vreme. La orele 15 cazanul a și 
intrat în funcțiune. Muncitorii de 
Ia reparații însă nu au plecat a- 
casă. Toate forțele au fost concen
trate pentru terminarea lucrări
lor și ia cazanul 12. După-amiază 
în jurul orei 17 au fost terminate 
șl aceste lucrări, cu 10 ore mai 
repede de cit durau în mod obiș
nuit.

Muncitorii, obosiți, dar satisfă- 
luți pe deplin de aceste succese 
au lăsat lucrul. S-au îndreptat spre 
casele lor.

Cazanele au pornit din nou, cu 
mult înainte de termen. Acest lucru 
înseamnă energie în plus, econo
mii.

ȘT, EKART

13 ianuarie
PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul me

dicului,, 8,00 Sumarul ziarului Șcln- 
teia. 8.06 Valsuri de estradă, 9.25 
Fragmente din opera „Neamul Șol- 
măreștilor" de Tudor Jarda, 10,30 
Orchestre de muzică ușoară, 11,28 
Muzică din operete, 12,29 Melodii 
populare de pe plaiuri bănățene. 
13.10 Concert de muzică ușoară, 
14.30 Vreau să știu, 15,30 Muzică 
romtnească de estradă, 16,15 Vor
bește Moscova ! 17,40 Tinerețea
ne e dragă, 18,40 Cîntece de dra
goste, 19,00 Revista economică ra
dio, 20,10. Din comoara folclorului 
nostru : doina. Emisiune realizată 
In colaborare cu institutul de et
nografie Și folclor, 20,40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul I, 20,55 Muzică
ușoară interpretată de Aida Moga 
și Constantin Drăghici, 21,25 Pa 
gini din opere, 22,20 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 9,00 Muzică 
populară din diferite regiuni ale 
țării, 10,05 Suite corale romîneștl. 
11.15 Din schițele scriitorilor noș
tri, 12,05 Potpuriuri de muzică u 
soars romînească, 13,02 Muzică din 
opere, 14,30 Melodii de estradă, 
16,12 Muzică ușoară de Emanuel 
Ionescu, 19,00 Piese de estradă, 
19,40 Muzică populară mexicană, 
19,55 Melodii lirice din operete, 
21,20 Muzică de estradă, 21,30 Oa
meni de seamă din istoria culturii; 
Shelley.

-■==©----------
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13 ianuarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE :

Ipocriții; REPUBLICA : Ucigașul 
plătit,- LIVEZENI : A fost prietenul 
meu,- URICANI: Dintele de aur. 
Responsabilii cinematografelor din 

I Petnla, Lunea, Vulcan, Crividia, 
! Lupeni și Bărbăteni nu au trimit

programarea filmelor
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Dtauitralie Іодоіша ШгІІ 
flotei s Ла апкгіше

DELHI 11 (Agerpres),
In orașul Calcutta a avut loc o 

demonstrație împotriva 'intențiilor 
S.U.A. de a disloca în Oceanul In- 

. dian nave ale flotei a 7-a. Potrivit 
agenției Press Trust of India de
monstranții s-au îndreptat spre con
sulatul S.U.A. din Calcutta, unde 
Su înmînat diplomaților americani 
un memorandum. In fața clădirii 
Consulatului a avut loc apoi un 
miting la care participanții au a- 
doptat o rezoluție în care cer re
nunțarea neîntîrzîată la planurile 
de dislocare în regiunea Oceanului 
Indian a unor unități ale flotei a 
7-a americane.

---- «0-----

Miting de protest la Saint Nazaire $€(Ин|а Consllliilsi вс Securitate

I t

PARIS 11 (Agerpres).
In orașul Saint Nazaire a avut 

loc vineri un mare miting de pro
test împotriva hotărîrii administra
ției uneia din întreprinderile me
talurgice din oraș de a concedia 

240 de muncitori, ca represalii îm-

potriva participării lor la greva de
clarată în sprijinul revendicărilor 
privind majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă. 
La miting au participat 12 000 
muncitori de la întreprinderile 
dustriale din Saint Nazaire.

de 
in-

O

Sesiunea Consiliului ministerial 
al C.E.C.O.

BRUXELLES 11 (Agerpres).
A luat sfîrșit sesiunea Consiliu

lui ministerial al Comunității euro
pene a 
(C.E.C.O.) 
mina din 
autorități
spori tarifele vamale la importuri
le de oțel din 
Pieței comune.

După cum 
France Presse,
din- cele șase țări nu au reușit să 
se pună de acord asupra chestiu
nii aflată Ia ordinea de zi, Olan-

cărbunelui și oțelului 
convocată pentru a exa 
nou propunerea înaltei 
a Comunității de a se

C rea re a unui nou partid 
politic în Hong Kong 
HONG KONG 11 (Agerpres).
In colonia engleză Hong Kong 
fost creat Partidul democratic 
autoguvernării. Intr-o declarație

terțe țări în țările

transmite agenția 
miniștrii industriei

.a 
al
dată publicității la1 10 ianuarie, par
tidul cere O.N.U. să trimită o co
misie sub a cărei supraveghere să 
fie organizat un referendum în ca
drul căruia populația să stabilească 
dacă dorește acordarea autoadmi
nistrăm Hong Kongului,

Aceeași idee a 
în memorandumul 
rii acestui partid 
tomley, membru în
glez din partea Partidului labu
rist, care întreprinde o vizită în 
acest teritoriu.

da și Italia opunîndu-se în conti
nuare sporirii tarifelor vamale la 
importurile respective.

Se relatează că, pentru a înlă
tura eșecul inevitabil al tratative
lor, Olanda s-a declarat gata să 
accepte propunerea înaltei autori
tăți cu condiția ca aceasta să intre 
în vigoare numai după discutarea 
ei în cadrul tratativelor tarifare 
din luna mai cu S.U.A. și cu cei
lalți parteneri comerciali. Aceste 
condiții însă au fost cosiderate i- 
nacceptabile în special de către 
Franța și R.F.G.

©

vest-eupopeană
asupra pescuitului

fost cuprinsă și 
adresat de lide- 
lui Arthur Bot- 
parlamentul en-

LONDRA 11 (Agerpres).
Conferința vest-europeană asupra 

pescuitului a continuat vineri la 
Londra printr-o serie de convor
biri bilaterale între participants.

Citind surse bine informate, a-
genția Associated Press relatează

ta 1 ia- 
internare 
pariziene 
sută.
„Dunya”

PARIS. Cu începere de 
nuarie a.c., taxele de 
și tratament în spitalele 
au fost sporite cu 20 la

ISTANBUL. Ziarul turc
relatează că în Turcia 450 de co
pii din 1 000 mor pînă la vîrsta 
de 10 ani. Potrivit ziarului, aceas
tă mortalitate exagerată se dato- 
rește insuficientei asistențe medica
le. Cele mai frecvente boli care 
seceră copiii sînt tuberculoza, dif- 
teria, tifosul, variola etc.

WEELINGTON. Ea 10 ianuarie, 
primul ministru al Noii Zeelande,

—=0=—

Keith Holyoake, a făcut o decla
rație în care și-a exprimat regre
tul în legătură cu intenția Fran
ței de a efectua experiențe cu ar
ma nucleară în Oceanul Pacific.

SINGAPORE. Muncitorii de la 
centralele telefonice din Singapore 
care deservesc liniile de comunica
ții cu străinătatea au anunțat că, 
în cazul în care cererile lor pri
vind majorarea salariilor și 
nătățirea condițiilor lor de 
nu vor fi satisfăcute pînă 
ianuarie, vor declara grevă.

ALGER. Adunarea Națională

îmbu- 
muncă 
la 22

NEW YORK 11 (Agerpres).
Consiliul de Securitate s-a în

trunit vineri seara Ia New York 
pentru a examina plîngerea Repu
blicii Panama împotriva Statelor 
Unite în legătură cu evenimentele 
care au avut loc joi în zona Ca
nalului Panama. Intr-un memoran
dum prezentat Consiliului de Se
curitate, reprezentantul la O.N.U. 
al Republicii Panama a arătat că 
este necesară o intervenție a Na
țiunilor Unite din cauza „situației 
grave existente între Panama și 
S.U.A., datorită canalului care este 
în prezent o enclavă în teritoriul 
panamez". Subliniind că în cursul 
incidentelor de joi 26 de persoane 
au fost ucise și aproape 300 rănite, 
memorandumul critică atitudinea 
armatei americane în zona Cana
lului Panama și declară că „dacă 
această situație și stare de nesi
guranță vor persista, violențele vor 
continua.

Ședința 
ședințele, 
liului de
tiniano (Bolivia) 
că situația este serioasă, și-a ex
primat speranța că „se va putea 
ajunge la o soluție justă", Luînd 
cuvîntul, reprezentantul Republicii 
Panama, Aquilino Boyd, a vorbii 
despre situația gravă creată în 
zona Canalului Panama de acțiu
nile forțelor armate americane sta
ționate în zona Canalului. El a 
declarat că zona Canalului Panama 
„nu mai trebuie să-și mențină sta
tutul actual, care 
motiv de discordie,, 
„este indispensabil

sau inter-

Statelor 
reprezen

delegației 
cuvîntul

al S.U.A. la O.N.U.,

a fost deschisă de pre- 
pe luna aceasta a Consi- 
Securitat'e, Gastrillo Jus- 

care, declarînd

Utilul ale nor Mate 
lintaolte

LONDRA 11 (Agerpres).
După cum a anunțat Ministerul 

Muncii din Anglia, 3 000 de munci
tori, membri ai șapte sindicate, 
care, începînd de la 23 decembrie 
au întreprins o serie de acțiuni îm
potriva administrației Societății 
,,Steel Company of Wales” pierd 
dreptul la ajutoare de șomaj, în- 
trucît au fost amestecați într-un 
„conflict de muncă”.

Patronii societății ,,Steel Compa
ny of Wales” au închis o serie de 
întreprinderi, pentru a-î obliga pe 
muncitori să renunțe la revendică
rile lor, privind majorarea salariilor 
și prelungirea duratei concediilor.

împotriva acestei poziții adopta
te de Ministerul Muncii în conflic
tul sindicatelor eu antreprenorii, 
peste 500 de muncitori șomeri de 
la combinatul metalurgic din Port 
Tolbot al Societății „Steel Compa
ny of Wales” au organizat o de
monstrație de protest.

©

Congresul international 
al orientaliștilor

DELHI 11 (Agerpres).
La Palatul științelor din Delhi 

și-a încheiat la 10 ianuarie lucrările 
cel de-al 26-lea Congres internațio
nal al orientaliștilor. La acest con
gres, care a durat șapte zile, au 
participat delegați din 50 de țări.

a 
'Algeriei a ratificat la 10 ianuarie 
acordul privitor la asocierea Alge
riei la agenția regională de ener
gie atomică, cu sediul la Cairo.

că atmosfera de pesimism care a 
domnit la deschiderea lucrărilor se 
menține și in prezent ca urmare a 
opoziției Franței la orice propunere 
de extindere a apelor teritoriale 
peste limita actuală de 3 mile. A- 
genția menționează că poziția fran
ceză a influențat și pe aceea a 
celorlalte cincî delegații din țările 
Pieței comune care participă la dez
bateri. La conferință participă țări
le Pieței comune, statele membre 
ale Asociației liberului schimb 
(A.E.L.S.), precum și Spania, Irlan
da și Islanda.

încercările de compromis suge
rate de o propunere portugheză ca
re prevede extinderea apelor te
ritoriale de la 3 Ia 6 mile, iar cele 
destinate pescuitului la 12 mile, nu 
au fost pînă în prezent, încununate 
de succes. Țările Pieței comune 
continuă să se opună acestei pro
puneri, sugerînd o contrapropunere 
potrivit căreia apele teritoriale să 
rămînă la actualele lor 
mile), iar limita apelor 
pescuitului să fie extinsă 
tanță asupra căreia să 
acord toți participanții.

lului să fie naționalizată 
naționalizată".

In numele 
Unite a luat 
tul permanent
Adlai Stevenson. El a declarat că 
„incidentele petrecute în zona Ca
nalului Panama și în Panama au 
provocat neliniștea și cel mai pro
fund regret din partea guvernului 
Statelor Unite. Guvernul și poporul 
american — a continuat Steven
son — sînt profund întristați de 
pierderile tragice și inutile de vieți 
panameze și americane”. Amintind 
despre eforturile întreprinse de pre
ședintele Johnson pentru aplanarea 
conflictului, reprezentantul ameri
can a dezmințit acuzațiile formu- 
'ate împotriva S.U.A. de delegatul 
Republicii Panama.

Reprezentantul Braziliei a propus 
apoi ca președintele Consiliului de 
Securitate să adreseze un apel 
S.U.A. și Republicii Panama pentru 
ca să impună militarilor americani 
încetarea focului, iar civililor pa
namezi să-și mențină calmul”.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Nikolai Fedorenko, a sprijinit plîn
gerea delegației Republicii Panama 
și a declarat că aceasta trebuie să 
fie examinată cu atenție de Consi
liul de Securitate, 
tică - 
losirii 
te”.

Alți 
nerea
a se adresa un apel 
S.U.A. și Republicii Panama în fa
voarea reglementării pașnice a li
tigiului.

- a spus 
forței în

„Uniunea Sovie- 
el — se opune fo- 
relațiile dintre sta-

au sprijinit propu-delegați
reprezentantului Braziliei de 

guvernelor
constituie un 
și а afirmat că 
ca zona Cana-

©

Republica Panama a rupt relațiile 
diplomatice CU S.U.A.

limite (3 
destinate 
la o dis- 
cadă de

CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres).

După cum transmite agenția As
sociated Press, în tot cursul zilei 
de vineri, la linia de demarcație a 
zonei Canalului Panama au conti
nuat schimburi puternice de focuri 
între trupele americane și civili 
panamezi. Pe străzile capitalei, Ciu
dad de Panama, mulțimea a incen
diat mai multe automobile aparți- 
nînd unor cetățeni nord-americani. 
Postul de radio Panama a anunțat 
că focul a fost deschis de trupele 
americane și a indicat că, în cursul 
dezordinilor de joi și vineri, sînt 26 
de morți și aproape 300 răniți, din
tre care 24 militari americani. La

Noi dezvăluiri pe marginea evenimentelor din Dallas
un articol al avocatului

a statului New

decembrie, în ajunul Anu- 
Lane a sosit la Dallas înar- 
numeroase aparate de fo- 
și cu un magnetofon.

a lui

viața președintelui Kennedy între 
clădirea de unde se presupune că 
s-a tras și podul de fier spre care 
se îndrepta mașina președintelui, 
au declarat că focurile de armă 
s-au auzit din direcția podului de 
fier. Lane amintește că în primele 
ore după asasinat, în emisiunile de 
radio s-a amintit că un polițist pe 
motocicletă a încercat să urmăreas 
că două persoane care s-au ascuns 
dincolo de pod.

El a avut o convorbire cu soții 
Paine care i-au închiriat lui Os- 

a
categoric că în - ziua 

se afirma că Oswald 
văzut la poligon un- 
fi antrenat pentru 

la țintă, în realitate el 
din 
că 
tir 
lui.

sale reduse de 
de faptul că, 
„F.B.I.-ul a dat 
martorilor po-

care 
fi fost 

s-ar

NEW YORK 11 (Agerpres).
Ziarul „National Guardian” a pu

blicat 
Mark Lane, fost membru al Adu
nării legislative 
York, care a întreprins pe cont pro
priu o anchetă asupra evenimente
lor tragice din Dallas a căror vic
timă a fost John Kennedy.

La 31 
lui Nou, 
mat cu 
tografiat

„Ancheta independentă”. 
Lane a fost complicată nu numai 
datorită mijloacelor 
investigații cît și 
după cum arată el, 
instrucțiuni tuturor
sibili să se abțină de la orice 
declarații”.

La Dallas însă s-au găsit oameni 
care s-au arătat gata să-l ajute pe 
avocatul din New York. Printre ei 
se numără președintele secției lo
cale a Comitetului cetățenesc pen
tru apărarea libertăților americane, 
ziaristul Olds, redactor al ziarului 
liberal ..Texas Observer", Drecum și 
o firmă juridică interesată de pla
nurile lui Lane. EI a reușit să afle 
că patru colaboratori ai ziarului 
„Dallas Morning News”, care s-au 
aflat în momentul atentatului la

wald locuința. Doamna Paine 
afirmat 
în 
ar 
de
tragere 
și-a petrecut-o în casa ei 

Irving. Ea respinge afirmațiile 
Oswald ar fi făcut exerciții de 
în ultimele două luni ale vieții

„In timpul convorbirii îndelun
gate avute cu Margaret Oswald — 
mama presupusului asasin — și din 
scrisorile pe care le-a primit mat 
tîrziu de la ea, scrie avocatul, am 
aflat multe lucruri care m-au de
terminat să-mi pun întrebări supli
mentare, Ia care raportul F.B.I. nu 
dă pînă în prezent nici un fel de 
răspunsuri. O parte considerabilă

din informațiile primite din par
tea mamei lui Oswald sînt confi
dențiale și de aceea eu nu le pot 
deocamdată comenta”.

In ce privește soția lui Oswald, 
autoritățile polițienești, care în une
le cazuri permit să se facă multe 
declarații inutile, de data aceasta 
s-au grăbit să o izoleze imediat 
după arestarea lui Oswald pentru 
a împiedica pe corespondenți să-i 
pună întrebări referitoare la com
portarea și felul în care și-a pe
trecut timpul soțul ei în ajunul 
asasinării președintelui.

In sfîrșit, scrie Lane, șoferul de 
taxi D. Klick, despre care se afir
mă că l-ar fi dus pe Oswald de la 
stația de autobus pînă acasă, ime
diat după atentatul la viața pre
ședintelui, nici nu există în Dal
las. Deși familia sa a fost citată 
de procurorul districtual el nu figu
rează pe nici una din listele mem
brilor sindicatului și nici în lista 
companiei „City Transportation”, 
care deține monopolul taxiurilor 
din Dallas.

„Toate aceste fapte, cu toate că 
pot părea neesențiale, subliniază în 
încheiere Mark Lane, demonstrează 
că „posibilitățile unei anchete efi
cace nu au fost nicidecum epui
zate .

I 
i

Washington, Departamentul de Stat 
al S.U.A. a declarat că, potrivit 
ultimelor informații primite, numă
rul morților de partea americană 
se ridică la 3, iar cel al răniților 
la 46. Generalul Andrew P. O’Mea
ra, comandantul zonei Canalului 
Panama, a declarat că trupele ame
ricane au ripostat la focul unor lu- 
netiști panamezi, care a făcut vic
time în rîndurile militarilor ame
ricani.

Intr-o cuvîntare radio-difuzată, 
președintele Republicii Panama, Ro
berto Chiari, a anunțat că țara lui 
a rupt relațiile diplomatice cil 
S.U.A. și că Ie va relua numai du
pă ce vor începe tratative între 
cele două guverne, pentru revizui
rea tratatelor care stipulează drep
turile Statelor Unite asupra Cana
lului Panama. Purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe a anunțat că preșe
dintele S.U.A., Lyndon Johnson, a 
avut vineri o convorbire telefonică 
cu președintele Chiari, în cursul 
căreia, acesta din urmă a cerut re
vizuirea tratatelor dintre S.U.A. și 
Panama. Potrivit purtătorului de cu
vînt, președintele Johnson, a spus 
președintelui Chiari, că prima etapă 
la care trebuie să se ajungă este 
restabilirea păcii. Cei doi preșe
dinți au căzut de acord asupra ne
cesității de a se pune capăt vio
lențelor.

După cum transmite agenția U.P.I. 
guvernul american a hotărît vineri 
evacuarea imediată a ambasadei 
S.U.A. din Ciudad de Panama și 
distrugerea tuturor documentelor 
secrete. Această hotărîre a fost 
luată după ce garda națională pa- 
nameză a informat autoritățile 
nord-americane că nu mai pot asi
gura securitatea clădirii ambasadei.

In prezent, la Ciudad de Pana
ma, ,se desfășoară eforturi pe dife
rite căi, pentru reglementarea con
flictului. Aceste eforturi sînt în
treprinse de o delegație nord-ame- 
ricană, condusă de Thomas Mann, 
secretar de stat adjunct al S.U.A. 
pentru problemele Americii Latine, 
cît și de cinci membri ai Comisiei 
inter-americane de pace, organism 
al Organizației Statelor Авмгісам.
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