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In cinstea celei de-a XX-a aniversări

а eliberării patriei

I moliflit wild de мш Шіи
Angajamentul colectivului Termocentralei 

Paroșeni
Cu ocazia dezbaterii 

cifrelor de plan pe anul 
1964 colectivul ÎNTRE
PRINDERII CENTRALE 
TERMOELECTRICE PARO- 

4 ȘENI a hotărît ca în a- 
cest an să sporească 
realizările obținute pînă 
acum, pentru a da patriei 
mai multă energie elec
trică, cinstind astfel cu 
noi succese cea de-a XX- 
a aniversare 
patriei, 
prinderii

— să 
la sută 
tă de creștere a produc
tivității muncii ;
' — să realizeze la pre-

a eliberării 
Colectivul între- 
se angajează : 

depășească cu 1 
sarcina planifica-

țul de cost economii su
plimentare in valoare de 
400 000 lei;

— să reducă cu 1,5—2 
milioane kilowați ore 
consumul propriu de e- 
nergie electrică ;

■— să realizeze o eco
nomie de 1245 tone de 
combustibil convențional -,

— să micșoreze cu 
zile timpul total de 
parație a agregatelor 
bază din centrale.

Aceste angajamente
fi realizate prin aplicarea 
unor măsuri tehnico-or- 
ganizatorice corespunză
toare.

23
re
de

vor

Sudorul Gampi Francisc este considerat unul din
tre cei mai harnici muncitori din sectorul VIII al mi
nei Petrila. Lucrările executate de el sînt întotdea
una de bună calitate.

Clișeul îl înfățișează pe Gampi Francisc 
_________ ______________________ _ tren 
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Prima inovație din acest an, < 

la mina Petrila, a fost propusă de S 
către lăcătușul Blag Teodor, de la > 
sectorul Vil transport : „Instalație l 
mecanizată 
cărucioarelor 
tul minei în 
pentru subteran". Inovația constă 
dintr-un troliu, care cu ajutorul 
unor dispozitive ridică căruciorul 
încărcat cu lemn de mină la ni
velul platformei de descărcare, de 
unde
rală a căruciorului lemnele se des- ] 
cârcă pe platformă fără a mai j 
necesita efort fizic. Prin inversarea ! 
manevrei la troliu, căruciorul es- 1 
te repus pe, linie. Această inova- < 
fie, cu ajutorul căreia se reduc 
complet eforturile fizice la opera- ] 
ția de descărcare a lemnului de 
mină, șio care reduce timpul de 
descărcare în proporție de 75 la 
sută, va fi confecționată din re
zerve interne și material recu
perat.

pentru descărcarea 
cu lemn la circula- 
vederea fasonării fui

apoi prin răsturnarea late-

C. BĂDUȚÂ 
corespondent

sudînd un 
roți 

loco- 
mină.

o
de
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îndrumător și sfătuitor 
al tineretului

utilajelor din 
In fața unui 
strălucește de 

un om
virstei, dă 

unui tînăr.
floarea vîrst'ei e

voinic,
ex-
Cel 
to-
se-
de

Atelierul electromeca
nic al minei Aninoasa 
pare o mică uzină. Aici, 
meseriași harnici și price- 
puți execută o seamă de 
piese necesare bunei func
ționări a 
subteran, 
strung, ce 
curățenie, 
în floarea 
plicații 
în
varășul Blag Teofil, 
cretarul organizației 
bază de partid din sector, 
iar tînărul se numește Io- 
van Liviu și este elev în 
anul II, la Școala profe
sională din Petroșani, 
care a fost repartizat aici 
să învețe să împletească 
teoria cu practica. A în
căput pe mîitii bune. Dra 
goste să aibă față de 
meserie și voință de a 
învăța . că are de la cine. 
„Dascălul" său în ale 
meseriei îi explică pe 
îndelete și Clar totul.

înainte d< a-i arăta 
cum se muncește practic, 
î-a vorbit dtespre strun
gul la care lucrează, că-i 
fabricat în țara noastră 
la Arad, despre caracte
risticile lui și cum tre
buie mînuit pentru 
executa 
calitate, 
cum se 
Ierul 
exact 
rute, 
ochi
apoi împreună metalul în 
strung și l-au pornit. Cu
țitul a început să 
cu lăcomie din 
împrăștiind în jur

le argintii de șpen. Clte- 
va măsurători cu șuble- 
rul și gata piesa.

— Acum să te vedem 
de unul singur ce poți, 
voinicule — îi spuse 
dascălul cînd veni rîndul 
fixării în strung a unei 
noi piese.

Tînărului îi ticăia ini
ma de emoție. încurajat 
însă de privirile secreta
rului organizației de ba
ză, de sfaturile lui, a reu
șit pînă 
cind cot 
și elevul
crească mereu mormanul 
de piese lucrate clasa în- 
tîi.

Prinși în vîrteju.l muncii 
și al explicațiilor nici 
n-au băgat de seamă 
cum a trecut timpul.

— Ei, Liviule. ți-a plă
cut cum merge strungul ? 
— îl întrebă tovarășul 
Blag. .

— Mult de tot — veni 
răspunsul.

— Ști de ce merge ca 
un cronometru? 
că-i îngrijit 
acum după 
nat, punem 
te bumbac 
nă.

In timp ce făceau toa
leta strungului, secretarul 
organizației de bază 
îndrumă elevul să 
tească diferite cărți 
specialitate care să-i
bogățească cunoștințele 
în ale meseriei, diferite 
cărți de literatură menite

la urmă. Mun- 
la cot, dascălul 

au făcut să

Echipa de reparații termomecanice de la centrala electrică Paro- 
șeni condusă de Krestel Paul execută o lucrare importantă care este 
în același tîmp și o inovație. E vorba de confecționarea unui tronson 
pentru folosirea aerului cald de la turbogeneratoare la cazane. Aceas
tă inovație aduce centralei 45 000 lei economii pe an.

IN CLIȘEU: Echipa lui Krestel Paul muncind la confecționarea 
tronsonului respectiv.

Carbtme mult. dar fără șist!
După încheierea unui an de fru

moase 
ducției 
vității 
zinului

a 
piese multe și de 
Apoi, i-a arătat 
măsoară cu șu.b- 

ca piesa să fie 
de dimensiunile ce- 
Tînărul era numai 

și urechi. Au fixat

muște 
metal, 
spira-

Pentru 
bine. Uite 

ce am. termi- 
mîna pe niș-

și-1 facem lu-

își 
ci- 
de 

îm-
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realizări în creșterea pro- 
de cărbune și a producti- 

muncii, în exploatările ba- 
nostru a început o activi

tate vie, plină de avînt pentru 
făptuirea sarcinilor sporite și 
angajamentelor de întrecere 
anul 1964.

In cadrul sarcinilor multiple 
revin pe anul 1964, un indice 
primă importanță îl reprezintă
bunătățirea calității producției. 
Hotărîrea Conferinței orășenești de 
partid stabilește în această privin
ță un obiectiv mobilizator: redu
cerea conținutului de cenușă la 
cărbunele brut cu 0,1 puncte față 
de norma admisă. Este o sarcină 
însemnată și de mare răspundere. 
Realizarea ei' impune de pe acum, 
de la începutul anului, o preocu
pare susținută. Aceasta mai cu 
seamă prin faptul că în anul pe 
care l-am încheiat conținutul de 
cenușă al cărbunelui extras a fost 
unicul indice la care colectivele 
exploatărilor noastre au 
ficitare. Pe întreg anul 
mita 
nele 
șită 
prin 
tone 
nutului de cenușă a „înghițit' 
fel și bonificațiile de aproape 9 000 
tone de cărbune pe care le-au rea
lizat exploatările prin reducerea 
cu 0(8 puncte a umidității cărbu
nelui față de norma admisă. Sin
gura exploatare care s-a încadrat 
în norma prevăzută- de cenușă a 
fost mina Petrila, 
care a primit o 
bonificație de 
7600 tone de căr-

de cenușă admisă 
brut pe C.C.V.J. a 
cu 0,4

bune. Toate celelalte au depășit 
norma de cenușă admisă, situația 
cea mai slabă avînd-o mina Lu- 
peni care a pierdut în acest fel 
21 680 tone de cărbune. Iată cum 
nerespectarea indicelui de cenușă 
admis a diminuat în mare măsură 
realizările obținute de colectivele 
exploatărilor noastre miniere, în 
depășirea planului de producție.

Care sînt cauzele ? Răspunsul se 
poate da după o analiză sumară a 
calității sortimentelor producției de 
cărbune brut. La sortimentul 0-W, 
bunăoară, deci la cărbunele fărî- 
mițat, analizele de laborator indi
că un conținut de șist scăzut, sub 
norma prescrisă. In schimb, la sor
timentele 10—80 și de peste 80, 
deci la bulgări, producția are con
ținutul de cenușă peste limita ad
misă. Edificatoare în această pri
vință sînt următoarele exemple: Pe 
primele 11 zile din acest an produc
ția de Ia mina Lupeni la sortiment'ul 
de peste 80 are în medie un con
ținut de cenușă de 37,2 la sută 
fată de 33 cît prevede norma. La 
minele Vulcan și Aninoasa, cît și 
la celelalte exploatări situația este 
asemănătoare. La sortimentele

rămas de-
1963 li

la cărbu- 
fost depă-

puncte, pierzîndu-se 10—80 și de peste 80 limita de
aceasta o cantitate de 26190 
de cărbune. Depășirea conți-

ast-

In cadrul depoului de locomotive din Petroșani lucrează mulți mecanici destoi
nici. Printre ei se numără și comunistul Schwemhammer Ștefan. El a făcut cele mai 
multe curse în acest an și a transportat cel mai mare tonaj.

IN CLIȘEU: Locomotiva condusă de mecanicul Schwemhammer Ștefan în capul unui 
tren înainte de a porni la drum.

cenușă este depășită cu cîte 1—2 
la sută. Iată deci, cauzele care în 
tot cursul anului 1963 au determi
nat nerespectarea indicelui de ca
litate care continuă să se mențină și 
pe acest an. Ce denotă aceasta ? Lipsa 
intervenției la locurile de muncă 
pentru îmbunătățirea calității pro-

(Continuare in pag. 3-a)
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JVotil șef de brigadă
Inginerul Coroban Mir

cea, șeful sectorului IV 
В ieșise din mină. In 
biroul maiștrilor se în- 
tîlni cu tovarășul Nele- 
ga Ioan, secretarul or
ganizației de bază din 
acest sector.

—. Am foșt la panoul 
8 I stratul 15, la brigada 
8 lui Demeter — zise in
ft ginerul. îmi place cum 
8 «4 C 
8 
8
O
8
8
8 
8 
8 
8 
8 
8
8
8
8
8
8 ____ ...
| frontalul de la panoul l 
g stratul 15 s-au ivit sări- 
8 furi, falii, care oare- 
8 cum, pe un miner cu mai 
° puțină pricepere și dra-
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a pornit în acest an. Afi 
avut o bună orientare 
cind l-ați propus pe to
varășul Demeter loan 
spre a i se încredința 
conducerea brigăzii.

...ba început nu 
fost ușor noului șei 
brigadă. I se cerea
cunoască oamenii pute
rea lor de muncă și me
todele pe care le folo
seau. La începutul lunii 
decembrie cind i s-a În
credințat brigada, in

i-a 
de 
să

8
8
8 o 

goste de muncă l-ar ii 2
descumpănit. Dar cornu- 2 
nistul Demeter Ioan, nu o 
s-a lăsat biruit de greu- g 
lăți și cu ajutorul celor- g 
lalți comuniști din bri- g 
gadă, al șelilor de schimb g 
Moșponiuc Gheorghe, g 
Lorincz Carol și Gyorgv § 
Alexandru i-a mobilizat 8 
pe cei aproape 60 de oa- 8 
meni, membri ai brigăzii 8 
și împreună 
pentru învingerea greu
tăților.

La data de 13 ianua- g 
rie a.c. în biroul șefului 2 
de sector
meter Ioan a fost căldu- g 
ros felicitat pentru pri- 8 
mele rezultate obținute § 
de brigada pe care o 8 
conduce de numai două 8 
luni . 8

Intr-adevăr brigada 8 
condusă de comunistul g 
Demeter Ioan de la in- g 
ceputul lunii și pînă la 8 
data de 13 ianuarie a | 
reușit să lichideze iipsu- g 
rile și greutățile avute 8 
și să extragă peste plan 8 
400 tone cărbune. -

8

au luptat 8
o
8
8

biroul șefului g 
tovarășul De- g
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Ямчамиим еийШаЬг de Meeari - 
o sarcină la ordinea zilei

An de an, localitățile Văii Jiu
lui se înnoiesc prin construcția a 
numeroase blocuri de locuințe, 
prin dezvoltarea continuă a tine
relor cartiere moderne ale Văii 
Jiului. Conțtienți de eforturile 
depuse de statul nostru socialist 
pentru a li se crea condiții bune 
de viață, locatarii noilor blocuri 
învață să gospodărească orpanl 
zat locuințele, luptă pentru întîie- 
tarte în curățenie și in buna în
treținere a avutului obștesc.

In cadrul acestei activități, un 
rol important îi au comitetele de 
bloc, alese din cei mai harnici 
cetățeni, care sub îndrumarea de
putatelor contribuie la buna ad
ministrare a imobilelor, la organi
zarea acțiunilor obștești în scopul 
înfrumusețării noilor cartiere.

Numeroase comitete de bloc din 
localitățile Văii Jiului mobilizea
ză cetățenii la acțiunile inițiate în 
scopul bunei gospodăriri a cartie
relor, blocurilor, apartamentelor. 
Prin contribuția cetățenilor, comi
tetele de bloc au asigurat zugră
virea și ornamentarea scărilor, au 
înființat gazete de perete în in
cinta clădirilor, au inițiat acțiuni 
pentru amenajarea de fintînl arte
ziene ca cele de la Vulcan, sau 
parcuri distractive ca la Uricani 
și Petrila.

Mulți cetățeni sînt exetbpie în 
ce privește activitatea gospodă
rească, fapt pentru care au fost 
stimulați cu drapele și diplome 
de fruntași în păstrarea ș! înfru
musețarea apartamentelor, a zone 
lor verzi din fața blocurilor. Prin
tre cei distinși pentru asemenea 
activități se numără tov. Brînzan 
Stefan din cartierul Livezeni, lă
cătuș la пипа Petrila, Antal Ștefan, 
miner la mina Aninoasa, Hogman 
Maria din Petrila, Kovacs Ileana 
blocul 23 cartierul Dimitrdv, Eșea- 
nu losif, medic Petroșani, Macovel 
Virgil și Nistor Eugen din Vul
can și alții.

In raza teritorială a orașului 
Petroșani există 332 comitete de 
bloc cu 2 422 membri. Pentru pe
rioada de iarnă, majoritatea lor 
s-au îngrijit să efectueze, prin 
contribuția locatarilor și cu spri
jinul I.L.L., reparațiile necesare 
locuințelor, spatiilor folosite în co
mun.

Numeroși membri ai comitetelor 
de cetățeni au venit cu propuneri 
interesante cu ocazia adunărilor 
populare în care deputății au pre
zentat dări de seamă în fața ale 
gătorilor. Astfel, Ia una din adu
nările care au avut loc nu de mult, 
s-a cerut sfatului popular să ia 
măsuri pentru ca I.L.L. să asigure 

o mai bună funcționare a calori
ferelor, să respecte programul sta
bilit pentru apă caldă. Datorită 
activității acestor comitete, oame
nii muncii dovedesc mai multă 
combativitate față de acele ele
mente înapoiate care nu întrețin 
așa cum trebuie spațiul locativ, 
țin păsări și animale în blocuri, 
distrug zonele verzi sau nu respec
tă normele de conviețuire socia
listă. S-a propus amenajarea de 
parcuri pentru copii, desființarea 
boxelor exterioare în scopul rea
lizării unui aspect estetic al clă
dirilor, propuneri care au fost lua
te în studiu.
- Acum, în perioada de iarnă, con
ducerii I.L.L. îi revine sarcina de 
a trece, în strînsă legătură cu de 
putații din circumscripții, la reor
ganizarea comitetelor de bloc : să 
le întregească pe cele descomple
tate, să înlocuiască membrii inac
tivi. Reorganizate conform hotărî 
rii adunărilor populare ale locata
rilor, aceste comitete vor trebui 
instruite temeinic, pregătindu-le în 
vederea acțiunilor patriotice atît 
de numeroase ce se vor organiza 
Ia primăvară. Planurile de acțiune 
ale comitetelor de blocuri vor fi 
coordonate de către I.L.L. și de- 
putați pentru ca acțiunile să ai
bă un caracter organizat.

Reorganizarea sau completarea 
comitetelor de cetățeni pe blocuri 
constituie o acțiune de mare în
semnătate pentru continua Îmbu
nătățire a gospodăririi noilor car
tiere, pentru pregătirea acțiunilor 
patriotice în scopul înfrumusețării 
localităților noastre, cere în pri
măvara acestui an vor lua din nou 
o mare amploare. Avînd în com 
ponppta acestor conritete tovarăși 
activi, cu putere de convingere, 
vor fi toi mai puțini acei cetățeni 
care rămîn departe de preocupări
le gospodărești așa cum a fost ca
zul inginerului Cristea Petru și 
gospodinei Ilonaș Elena din str. 
Constructorul Petroșani, care au 
refuzat să participe la amenajarea 
zonelor verzi, sau Petrescu Aurel 
și soția lui din cartierul Braia III 
Lupeni, rămași pasivi față de ini
țiativele frumoase ale președinte
lui comitetului de bloc.

Conducerea I.L.L., deputății șă a- 
jute comitetele de bloc să-și în
drepte atenția spre acele probleme 
de care depind buna gospodărire 
a spațiului locativ, înfrumusețarea 
continuă a cartierelor noastre.

GHEORGHE ELISEI
șeful comisiei organizatorice 
a Sfatului popular orășenesc 

Petroșani

-|~TW

Șirul realizărilor va continua
Ari de an I.upeniul se dezvoltă, 

își schimbă tot mai mult aspectul, 
devine mai frumos, mai atrăgător. 
Blocurile noi de locuințe construi
te în locul vechilor case mine
rești, zonele verzi extinse pe mii 
de metri pătrați sînt măturii evi
dente ale acestor transformări.

Șirul realizărilor înnoitoare va 
continua și în anul acesta. Prin 
grija comitetului executiv al sfa
tului popular din Lupeni, în anul 
1964 se vor dezvolta și mai mult 
realizările gospodărești. Printre lu
crările ce se vor efectua în acest 
an menționăm : asfaltarea trotua
rului pe partea stingă a străzilor 
23 August și Calea : Vulcanului, 
repararea străzilor I. L. Caragiale, 
Ștefan Gheorghiu, M. Sadoveanu, 
Avram lancu, Minerilor, Jiului, 
Grafit, refacerea a 20 de podețe 
de beton. De asemenea, se vor 
extinde zonele verzi prin prelungi
rea parcului de lingă spitalul u- 
nificat și prin amenajări de parcuri 
și solare în noile cartiere.

*
In anul trecut la Lupeni a fost 

extinsă rețeaua iluminatului pu
blic fluorescent. In anul 1964 va 
fi terminată instalația necesară 
iluminatului fluorescent pe stăzile 
Calea Vulcanului și 23 August. Tot 
în acest an becuri fluorescente 
vor fi montate și pe strada Tudor 
Vladimir eseu.

☆

Tu satul Bărbăteni din raza o- 
roșulul Lupeni au Început lucră

■șa.;адрі
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rile de construcții la un saivan 
pentru 300 de oi. Venind în spri
jinul țăranilor întovărășiți, comi
tetul executiv al sfatului popular 
din Lupeni a procurat materialele 
necesare construcției saivanului, 
preocupați de noua lor construc
ție, țăranii întovărășiți contribuie 
la ridicarea ei nu numai prin su
me bănești, ci și prin muncă ob
ștească. întreaga manoperă va fi 
executată prin muncă patriotică, 
ft'ă in prezent a fost săpată fun
dația saivanului. ,

»-------  ----------- --------- -------— «jy

În circumscripția
Cetățenii din circumscripția e- 

lectorală nr. 90 m-au ales pentru 
a patra oară deputat în Sfatul 
popular al orașului Petrila. Prin 
activitatea mea, am căutat să răs
plătesc această încredere.

In activitatea mea de deputat 
sînt sprijinit îndeaproape de tov. 
Popa Dumitru, Răscolean Dumitru, 
Preda Nicolae lui Nicolae și de 
către ceilalți • membri ai comitetu
lui de cetățeni. Cu ajutorul lor și 
cu al deputatului Berindei Ionel 
din circumscripția vecină nr. 89, 
am mobilizat sute de oameni ai 
muncii la rezolvarea mai njultor 
probleme gospodărești. Astfel, în 
satul Birăoni pentru îmbunătățirea 
transportului cu autovehicule a fost 
lărgită o uliță pe o lungime de 
2S0 m.l., iar pentru repararea dru-

Cartierul Lî- 
vezeni, cel mal 
tînăr ді cel mai 
mare dintre noi
le cartiere ale 
orașului Petro
șani. continuă 
sa se dezvolte 
prin construcția 
de noi și noi 
blocuri. Nume
roși cetățeni ai 
acestui cartier 
contribute la 
păstrarea cu gri
jă a spațiului 
locativ. De pe 
acum. comite
tele de blocuri 
din acest cartier 
își preconizează 
lucrările pe ca
re le vor efec
tua în acțiunile 
patriotice care 
vor fi organiza
te o dată cu 
primele semne 
ale primăverii.

! Prin OWR WîriBtită :
( Sfatul popular ai orașului j 
? Vulcan continuă să acorde șt 'ț 
} In această perioadă de iarnă c .' 
I deosebită atenție obținerii de

noi realizări gospodărești prin \ 
mobilizarea cetățenilor la mun- > 
că patriotică.

Datorită acestei preocupări, ' 
numai in ultimele luni îti Vul- 
can au iost refăcute prin mun- ? 
că patriotică un număr de 9 j 

ț podețe iar cîteva drumuri au <’ 
j fost reparate. <electorala nr. 90
mului dm Cimpa spre Voievodu 
s-a extras de pe malurile Jiujui 
aproape 60 m.c. pietriș care a fost 
așternut de-a lungul drumului. 
Tot în satul Birăoni s-au reparat 
garduri pe o lungime de 350 m.l., 
iar în Cimpa s-au curățat șanțuri 
și canale pe o lungime de mai 
bine de 400 m.

La realizările gospodărești ob
ținute în circumscripție o contri
buție de seamă au adus-o cetă
țenii Daj Pavel, Bălănescu Aurel, 
Negoi Ilie, Hurez Ioan și alții ca
re de fiecare dată au sprijinit ac
tiv rezolvarea treburilor gospodă
rești din circumscripție.

SIMION MOGOȘ
deputat în circumscripția nr. 90

Petrila

In fața comisiei de imp&ciuire
Kacsa Catița și Kadas Eielka au 

intrat în sală încruntate și puse 
pe ceartă. Sînt două gospodine, 
vecine, de aceeași vîrstă, cărora, 
după cum se vede și după aspec
tul exterior, nu le lipsește nimic. 
Comisia le poftește să ia loc și pe 
rînd le cere să-și spună păsul. Fie
care reproduce cu foc injuriile ce
leilalte : cuvinte necuviincioase, 
despre care te-ai îndoi că au pu
tut fi rostite, dacă nu le-ai auzi 
spuse aici din now.

Nici măcar nu se cunosc. Nu 
au discutat, ca de la om la om, 
nici odată. Și vrăjmășia e atît de 
mare și privirile se străpung re
ciproc atît de înveninate...

In certurile și insultele dezlăn
țuite au fost implicați soții, au fost 
jignite mamele. Cu aceștia ce-or 
fi avînd ?

Asculți cum una își dă cuvîntul 
de onoare că nu e vinovată, că 
n-a adresat nici o vorbă insultă
toare celeilalte. La rîndu-i, cea a- 
cuzată găsește un jurămînt mai 
impresionant — copilul. Să n-aibă 
porte de el daci ■ avut ceva con

tra respectivei. Minte 1 Ea este 
aceea ce se ocupă cu bîrfa I

...Și o serie de fapte vin să 
sprijine afirmațiile aparent deopo
trivă de sincere ale amîndouora.

Care să aibă dreptate 1
Comisia de împăciuire le as

cultă răbdătoare. Trebuie să dis- 
cearnă faptele ce duc la rădăcina 
răului.

Curînd, cauzele încep deja să 
se întrevadă. Nu e prime dată clnd 
lipsa de preocupări serioase, ne- 
participarea la acțiuni instructive 
și utile au ca efect certurile, jig
nirile. Este și aceste un mod de 
consumare a energiei dor atît de 
nedemn vremurilor noastre I

Ca organe chemate să soluțio
neze neînțelegerile Intre cetățeni, 
comisiile de împăciuire pun accent 
pe caracterul educativ al metodelor 
folosite.

Pe rînd, președintele și depută
ții membri ai comisiei de împă
ciuire arată eetățenelor Kocsa Că
ută și Kadas Etelka neseriozitatea 
și șubrezenia dușmăniei dintre ele. 
Trebuie să se împace — aceasta 
este soluția justă. Dacă s-or a

dresa tribunalului, vinovăția a- 
mîndouora ar face ca și una și 
cealaltă să se aleagă cu cîte o 
sancțiune. Așa a fost, bunăoară, 
cazul eetățenelor Motocea Lucia 
și Afatin Maria — mamă și fiică 
— amendate cu cîte 700 lei.

Fiind atît de înfierbîntate, îm
pricinatele Kacsa și Kadaș nu s-au 
putut împăca pe loc. Li s-a dat 
răgaz de gîndire — o săptămlnă

— Lă viitoarea înfățișare, le-a 
spus tov. prof. Drăgan, unul din 
membrii comisiei, sperăm să fiți 
deja împăcate. Așa e frumos și în- 
căpățînarea de a vă dușmăni nu 
vă aduce nici un folos.

Faptele relatate s-au petrecut 
vineri 10 ianuarie, la una din șe
dințele de lucru ale comisiei nr. 
I de pe lingă Sfatul popular al o- 
rașului Petroșani. De fapt în ca
drul acestui sfat își desfășoară 
activitatea două comisii de împă
ciuire. Una își ține ședința vi
neri, cealaltă marți

Se poate afirma că munca aces
tor organe obștești dă rezultate fru
moase. In trimestrul IV al anului 
1963 au treeut prin fața celor două 

comisii 112 cazuri. Străduințele de 
a împăca părțile, de a restabili 
între cetățeni relații armonioase, 
așa cum cer principiile de convie
țuire socialistă, se oglindesc în nu
mărul mare de împăcări: 74. Au 
existat și situații delicate, care ău 
necesitat un tact deosebit, mult 
simț psihologic.

Injuriile, insultele, lovirile, in
fracțiunile locative — acestea sînt 
cele mai frecvente probleme cu 
care se prezintă împricinații.

Merită să facem ci leva referiri 
concrete.

Rusulan Viorica și Jitea Elișa- 
beta sînt vecine. Intre ele s-a ri
dicat treptat zidul dușmăniei, ali
mentat continuu cu jigniri, insulte, 
bîrfe. In fața comisiei, motivul 
inconsistent al conflictului a ple
dat convingător ca părțile Să se 
Împace. Pentru consolidarea îm
păcării s-au luat unele măsuri 
semnificative. Tovarășa Vinga Mă
ria, deputată și membră în comi
sie, și-a oferit bucuroasă ajutorul, 
ocupindu-se de antrenarea celor 
două femei la acțiuni obștești, pre 
cum și la cercurile de citit, reco- 
mandîndu-le pentru lectură opere 
educative și plăcute.

Vîjlială Victoria și. Lucaci Teo-

.* ~

dor locuiesc în comun. Intrucît 
primul locatar a înțeles să folo
sească abuziv spațiul repartizat, 
s-au născut neînțelegeri. Drept era 
ca și tînărul Lucaci Teodor, proas
păt căsătorit, să aibă acces la bu
cătărie. Comisia de împăciuire nr. 
2 a subliniat acest lucru, la fel și 
faptul’ că cele două familii trebuie 
să conviețuiască în bune relații. La 
insistențele comisiei, și între a- 
cești cetățeni s-au stabilit relații 
normale.

Sînt însă și cazuri cînd împri
cinații n-au vrut să se împace și 
s-au adresat tribunalului. Dar fă- 
cînd acest lucru numai din ambi
ție, fără motive serioase, în afară 
de pierderea de timp, unii dintre 
ei se pot alege și cu sancțiuni.

Prin munca lor plină de răb
dare, de răspundere, comisiile de 
împăciuire contribuie la respecta
rea principiilor de conviețuire so
cialistă, la educarea cetățenilor în 
spiritul atitudinii înaintate față de 
cei din jur, militează pentru în
țelegere, colaborare si ajutor re
ciproc.

VICTORIA MIHAILEANU
Instructor — secția organizatorici, 

a Sfațului popular al orașului 
Petroșani



STEA(3UL ROȘU 3

Biblioteca cooperativei „Sprijinul minier" din Lupeni numără B74 
cărți. Dintre cei 300 cooperatori ’ aproape fiecare are fișă de cititor. 
Iat-o pe bibliotecara voluntară Ma ririesCu Ecaterina preocupată cu 
înregistrarea cărților împrumutate tinerelor fele din clișeu : Teoadef 
Eugenia, Micu Emilia și Ciulavu Viorica: c ,

--------©--------  
îndrumător și sfătuitor al tineretului

(Urmare din pag. l-a)

sa-i lărgească orizontul cultural, 
iă*i călească voința.

— Să te străduiești, băiete să fii 
nu numai un meseriaș bun, ci și un 
om de nădejde Cinstit, folositor 
societății-

Ca membru de partid și se
cretar al organizației de bază, 
strungarul Blag Teofil nu se ocupa 
numai de ridicarea nivelului pro
fesional și cultural al tinerilor, 
ci și de educarea lor în spiritul 
dragostei față de partid și patrie. 
Cunoscîndu-i bine pe toți, se o- 
cupă cu perseverență și dragoste 
de educarea lor spre a deveni 
membri și candidați de partid.

PR06RAM DE RADIO
17 ianuarie

PROGRAMUL 1. 7,10 Melodii
populare interpretate ia nai și 
vioară, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Soliști de muzica popu
lară din diferite regiuni ale tării, 
9,00 Lucrări inspirate din viata 
nouă a patriei, 10,00 Ciclul „Cînte- 
cele amintirilor" de Martucci, 11,05 
Interpret! ai muzicii de operetă, 
12,32 Muzică ușoară, 13,10 Scene 
din opere, 14,00 Muzică populară, 
15,00 Uverturi la operete, 15,30 
Concert distractiv, 16,15 Vorbește 
Moscova!, 16,45 Jocuri populare, 
18,00 Muzică ușoară cerută de as
cultători, 18,40 Program muzical 
pentru evidenția ti în întrecerea so
cialistă, 19,25 Jocuri populare,
19.45 Muzică ușoară interpretată 
de Mara Ianoli și Alin Noreanu, 
20,10 Muzică populară interpretată 
de soliști și formații care ne-au 
vizitat tara, 21,30 Muzică ușoară,
22.45 Din creația de muzică ușoa
ră a compozitorilor noștri. PRO
GRAMUL II. 8,40 Muzică populară,
9.45 „Noroc bun", cîntece despre 
viata nouă a minerilor. 10,05 Me
lodii populare interpretate de 
Guți Adolf și Ion Matache, 11,30 
Uverturi de estradă, 12,05 Program 
interpretat, de orchestre de man
doline, 13,00 Din trruzica popoare
lor, 13,40 Muzică ușoară interpre
tată de Georg Ots, 14,10 Din spec
tacolele Operei de stat din Cluj, 
15,00 Actualitatea în țările socialis
te, 15,25 Muzică, 17,00 Muzică u- 
șoară romînească, 18,05 Ciclul de 
emisiuni de inițiere muzicală, 19.00 
Cîntă corul Radioteleviziunii. 19,30 
Teatru la microfon: ..Don Gil cu 
ciorapii verzi", comedie de Tirso 
de Molina. 21,50 Interpreți de mu
tică ușoară.

— ate e. —

CINEMATOGRAFE
J7 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
La răspîntie ; Republica: Cînd
vine pisica ; PETR1LA : Moara
diavolului; 1SCRONI : Un erou în 
papuci ; ANINOASA ; 4 000 trepte 
spre cer; LUPENI : A dispărut 
o nava I BARBÂT1NI: Lanterna | 
eu «tntntiri.

1 elefonistul Dimitriu Paul făcea 
parte din activul fără de partid 
al organizației de bază. Muncitor 
conștiincios, ajutat și îndrumat de 
tovarășul Blag Teofil el și-a dus 
la îndeplinire cu simț de răspun
dere și sarcinile încredințate de 
organizația de partid. Deși a stu
diat mult pentru, a-și ridica nive
lul politico-ideologic se siia însă 
să ceară intrarea în rîndurile par
tidului. Avea omul impresia că 
nu este încă la nivelul acestui ti
tlu de mare cinste. Ajutat și în
drumat de tovarășul Blag și-a în
tocmit dosarul și a devenit candi
dat de partid. A muncit cu și mai 
multă tragere de inimă. Numele 
său se numără rrrereu printre cele 
ale evidențiaților în producție. Și-a 
dus la îndeplinire și sarcina de 
responsabil al gazetei de perete, 
iar la învățămîntul de partid a 
fost mereu la înălțime. Mai acum 
citeva zile îndeplinindu-i-se sta
giul de candidat, adunarea gene
rală a comuniștilor din sector l-a 
primit în unanimitate în rîndurile 
membrilor de partid. Secretarul 
organizației de bază i-a strîns 
mîna cu căldură urîndu-i noi suc
cese în munca profesională, ob
ștească și îmbogățirea cunoștințe
lor. sfătuindu-1 să-și păstreze cu 
cinste înaltul titlu de membru de 
partid. Dar parcă numai el a fost 
sfătuit s-o facă ? Anul trecut au 
mai fost primiți în rîndurile orga
nizației 13 candidați și 19 membri 
de partid și secretarul pentru fie
care a avut de spus o vorbă bună, 
el fiind un adevărat îndrumător și 
sfătuitor al tinerilor din sector.

Motoarele s-au oprit, ușa s-a 
deschis, în avion pătrunde aerul 
înghețat și fulgii de zăpadă stîr- 
niți de elice. In ochi încep să ba
tă razele unui soare rece și stră
lucitor, orbitor.

— Antarctida — spune cineva 
cu simplitate, ca și cum n-am fi 
lăsat în urmă un drum greu de 
mii de kilometri.

Peste bord se coboară o sca
ră subțire de metal. Coborîm unul 
cîte unul pe gheață. Suflă un 
vînt uniform. De jur împrejur, cît 
vezi cu ochii, se întinde un cîmp 
de zăpadă.

Văzut pentru prima dată, Mirnii 
îți produce o impresie ciudată. Nu 
avem de a face cu o obișnuită 
tabără polară de iarnă, nu vezi 
nici case sau străzi. Totul este 
disimulat sub zăpadă. Nu se dis
ting decît luminile de semnalizare 
li intrări și pilonii antenelor de 
radio. Ca să intri In vreo casă, , 
ești nevoit să te strecori printr-o 
ferestruică abia perceptibilă în 
mijlocul troienilor și să cobori cî- 
teva zeci de trepte pe niște scări 
suprapuse. Totodată ti se va arăta 
fără doar și poate la ce nivel a 
fost ieșirea anul trecut, acum doi 
ani...

In case este cald, multă lumină

ȘTIRI CULTURALE

Crește numărul 
cititorilor

De la începutul anului și pînăj 
acum, la biblioteca centrală orășe
nească din Petroșani au fost în
scriși un număr de 746 cititori, ca
re au citit !n acest timp peste 
2000 de volume de cărți și broșuri. 
Printre noii cititori înscriși se nu
mără mineri și muncitori, elevi, stu- 
denți, femei gospodine și alte cate
gorii de oameni ai muncii. Printre 
noii înscriși se numără: muncitorii 
Bendre Sitnion, Muntean Ferdinand 
și tehnicianul Dan Gavril de la 
U.R.U.M.P,, tovarășii Baneti loan 
si Iacobescu Dumitru de la GF.R., 
minerii Barna Ioan, Biro Edmund 
de la mina Petrila și alții.

Cărți noi 
pentru cititori

Biblioteca centrală orășenească 
numără un fond de aproape 24 000 
de volume. Acest fond e în con
tinuă creștere. In acest ari au fost 
prevăzuți aproape 20 000 de lei 
pentru achiziționarea de cărți. 
Deși n-au trecut de cît cîteva zile 
de la începutul anului, biblioteca 
a și primit un număr de 344 de 
volume noi a căror valoare se ri
dică la suma de 2 522 lei. Printre 
Cărțile noi primite se numără „Cîn- 
tecul Lebedei", „Pîine și sare", 
„Abecedarul umorului" și altele 
pentru maturi și o serie de cărți 
pentru copii ca „Budulea taichii" 
de Slavici. „Balade vesele și tris
te" de G. Topîrceanu, „Ce e bine 
și ce e rău", precum și o serie de 
cărți din domeniul ideologic și al 
științei popularizate.

Din lipsa unui patinoar amenajat, iubitorii sportului cu patinele 
se mulțumesc și cu cele oferite de natură. După cum se vede și din 
clișeu, ori unde este un locșor bun de patinat apar de îndată și 
amatori.

PRIMĂVARA ÎN ANTARCTICA
și confort. Funcționează aparatele 
de radio, sălile de cazane electrice 
automate mențin temperatura ne
cesară, telefoanele din rețeaua te
lefonică automată sînt în stare 
perfectă. In laboratoare și pavili
oanele de cercetări activitatea 
științifică nu încetează nici măcar 
în zilele cu cele mai cumplite in
temperii. Inginerul radiofonist Leo
nid Salît captează cu atenție sem
nalele unor posturi îndepărtate. 
Observațiile lui vor ajuta la stabi
lirea mijloacelor optime de teleco
municații cu continentul Antarctic. 
Nu are o clipă de răgaz nici si- 
nopticianul Ghennadi Bardin. Pre
vederile lui sînt folosite de toate 
serviciile de iarnă din Antarctica, 
de aviatori și de marinari care vînea- 
ză balene în apele antarctice. Cer
cetările efectuate în Antarctica 
sînt legate nemijlocit de studierea 
naturii întregului glob pămîntesc. 
ceea ce simți în mod deosebit cînd 
te documentezi asupra lucrărilor 
lui Boris Belikov. Aparatele acestui 
seismolog „își pleacă urechea" cu 
atenție la pulsul pămîntului.

Și radiotelegrafiștii au de lucru 
pînă peste cap. Zi și noapte, a- 
proape fără întrerupere, se recep
ționează telegrame: de serviciu.

Ategori tn огдаЫ«»|Нй sindicale

Im fața sectorului de transport - 
sarcini mobilizatoare

In sală se așternu liniștea. De 
la masa prezidiului tovarășul Pre- 
doșan loan începu să expună in 
fața membrilor de sindicat darea 
de seamă asupra activității comi
tetului de secție din sectorul VIII 
transport al minei Lupeni de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent.

In perioada trecută de la ale
gerile precedente au fost antre
nați în întrecerea socialistă, pe 
bază de angajamente concrete, 
peste 700 de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din sector. Intensiflclnd 
Întrecerea socialistă și întărind 
coiitinuu disciplina în producție, 
colectivul sectorului de transport 
și-a adus din plin aportul la îm
bunătățirea procesului de produc
ție, la extragerea ritmică a cărbu
nelui din subteran, precum și la 
realizarea celor 3 239 000 lei eco
nomii la prețul de cost. Brigăzile 
de la întreținerea galeriilor și a 
liniilor ferate conduse de tov. 
Droțzinger Rudolf, Mătăsăreanu 
Ilie, Chinezu Viorel, Văduva Mi
hai, echipele de electricieni și lă
cătuși conduse de Ghiga loan, 
Bădău Constantin, Popescu Petru, 
Voin Ionel, Sandu loan, Tomșa 
Ernest, Hornung Victor și altele 
au fost declarate lună de lună e- 
vidențiate în întrecerea socialistă 
pe sector.

In acest an sarcinile de produc
ție ale minerilor din Lupeni au 
sporit față de anul trecut cu 30 000 
tone cărbune, la care se mai a- 
daugă și angajamentul luat pe a- 
cest an. Productivitatea muncii va 

personale, fulger, urgente. Centrul 
de radio din Mirnîi transmit și re
cepționează pînă la 30 000 de cu
vinte în 24 de ore. Trebuie să fii 
un mare cunoscător în profesiunea 
ta pentru a menține de pe conti
nentul Antarctic legături radio di
recte cu Moscova, Leningrad, Was
hington, Canbera, Capetown, Wel
lington — cu zeci de posturi de 
radio din cele două emisfere.

Lucrările celei de-a opta expe
diții în Antarctica se apropie de 
sfîrșit. La toate stațiunile sovie
tice de cercetări — Mirnîi, Novo- 
lazarevskaia, Vostok și Molodioj-* 
naia se face bilanțul observațiilor 
efectuate în cursul iernii.

Primăvara este în toi pe între
gul litoral antarctic. Ziua pămîntul 
recepționează aici mai multă căl
dură decît Ia Moscova șl Kiev. In 
schimb, la stațiile intracontinenlale 
gerul se menține. Bunăoară, la 
Vostok termometrul indică — 40 
grade C. Dar și acolo exploratorii 
polari simt apropierea verii. Un 
soare strălucitor luminează asupra 
Antarctidei. A sosit timpul ofen
sivei împotriva continentului de 
gheată.

G. PROȚENKO 
(corespondentul din Mirnîi al zia

rului ..Pravda") 

trebui să atingă cel puțin 1,230 
tone cărbune pe post,

In adunarea generală a membri
lor de sindicat, majoritatea celor 
care au luat cuvîntul pe marginea 
dării de seamă s-au angajat să 
sprijine necontenit activitatea mi
nerilor din abataje, asigurîndu-le 
la timp materiale și vagonete 
goale. S-au făcut propuneri con
crete privind creșterea coeficien
tului de rulaj al parcului de Va- 
gonele, întreținerea în bane con
diții a liniilor ferate din subteran 
și de la suprafață, haldarea ritmi
că a vagonetelor cu piatră rezul
tată de la lucrările de pregătiri.

In adunarea de alegeri s-a sub
liniat necesitatea întăririi discipli
nei în producție în scopul asigu
rării unui transport ritmic, res
pectarea cu strictețe a normelor de 
tehnica securității și protecției 
muncii, întreținerea în perfectă sta
re de funcționare a parcului de 
locomotive precum și a galeriilor 
si liniilor ferate.

AVRAM MICA 
corespondent

-------  ~*=Q=—

Cărbune mulf9 
dar fără șist !

(Urmare din pag. l-a)

ducției, deci pentru alegerea șis
tului, neaplicarea cu consecvență 
a pușcării selective în stratele ca
re prezintă intercalații de steril.

In remedierea acestor deficiențe 
rezidă și calea de îmbunătățire a 
calității producției, obținerea unor 
succese de seamă în realizarea a- 
cestui indice atît de important- — 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 
In primele 11 zile ale lunii ianua
rie, cu excepția minei Petrila, nici 
una din exploatările Văii Jiului 
nu s-a încadrat .în limita admisă 
de șist. Minele Aninoasa, Lupeni, 
Uricani, Lonea au depășit limita 
admisă a conținutului de cenușă 
cu 2, 3, 1, 2 puncte. Este o situa
ție care trebuie să dea de gîn- 
dit conducerilor și colectivelor din 
fiecare exploatare, sector, brigadă.

îmbunătățirea continuă a calită
ții producției constituie una dân 
principalele criterii ale întrecerii 
socialiste stabilite de conducerea 
partidului. Totodată de respecta
rea indicelui de calitate depinde 
realizarea celorlalte obiective ale 
întrecerii —- sporirea producției, 
realizarea de economii. Iată de ce 
este necesar ca în fiecare unitate, 
în fiecare sector să se tragă în
vățămintele necesare din deficien
tele din anul trecut și să se treacă 
de urgență la înfăptuirea prevede
rilor planurilor de măsuri fehnico- 
organizatorice pb anul 1964 cu pri
vire la îmbunătățirea substanțială 
a calității producției. In acest scop 
toate conducerile exploatărilor și 
sectoarelor, întregul personal teh
nic de control trebuie să urmă
rească zi de zi felul cum se face 
alegerea șistului vizibil atît la fron
turile de lucru, cît și în preaba- 
taje sau la punctele de încărcare. 
Iată una din căile principale me
nite să asigure reducerea conți
nutului de cenușă din producția 
extrasă. Totodată să se acorde a- 
tenția cuvenită pușcării selective 
la locurile de muncă cu intercala- 
tii de steril.

îmbunătățirea calității cărbune
lui cere o preocupare permanentă 
și exigentă din partea fiecărui 
muncitor și tehnician, din partea 
fiecărui colectiv. In acest scop o 
deosebită importanță o are munca 
politică desfășurata de organiza
țiile de partid și de masă pentru 
sporirea răspunderii brigăzilor de 
mineri față de alegerea șistului 
vizibil.

Economia națională cere din 
partea minerilor cărbune cocsifica- 
bil și energetic mult și de o cali
tate tot mai bună. In minele noas
tre există toate posibilitățile. Mi
nerii, inginerii și tehnicienii din 
exploatările miniere din Valea 
Jiului sînt chemați ca printr-o 
muncă susținută să satisfacă pe 
deplin în amil 1964 această cerință 
de primă importantă 1
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U WANT VA VIZITA
NIGERIA

LAGOS 15 (Agerpres).
La Lagos s-a anunțat că U Thant, 

secretarul general al O.N.U., în
soțit de Godfrey Amachree, se
cretar general adjunct al O.N.U. 
pentru problemele teritoriilor ne- 
autono'me și sub tutelă, va face o 
vizită în Nigeria începînd de la 
13 februarie. Ё1 va vizita apoi 
Ghnna.
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ZANZIBAR 15 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției Fran

ce Presse, marți a avut loc la Zan
zibar un miting de masă în spri
jinul noului guvern al țării și 
proclamării republicii. Agențiile 
de presă au arătat că răsturnarea 
fostului regim a fost întîmpinată 
cu o mare bucurie în cartierele 
africane.

In întreaga țară domnește cal
mul. Detașamente ale armatei ve
ghează Ia menținerea ordinei. Noul 
guvern din Zanzibar a fost recu
noscut și de Etiopia.

La 14 ianuarie peste 60 de cetă
țeni americani au părăsit Zanzi- 
barul la bordul unei nave a 
S.U.A.
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GREVE 1N ITALIA
ROMA 15 (Agerpres).
Concomitent cu lupta grevistă 

a celor 450 000 de textiliști, în 
Italia au fost declarate greve ale 
muncitorilor din alte sectoare de 
activitate. Astfel, muncitorii din 
industria de petrol și gaz metan 
au declarat o grevă generală de 
24 de ore în sprijinul semnării 
unui nou contract de muncă co
lectiv care să prevadă îmbunătă
țirea situației materiale a oame

nilor muncii și să garanteze res
pectarea drepturilor sindicatelor 
lor.

La chemarea Confederației Ge
nerale a Muncii din Italia și a 
Uniunii Italiene a Muncii, munci
torii și funcționarii din orașul Chieti 
au declarat o grevă de 24 de ore 
în semn de protest împotriva creș
terii costului vieții.

încheierea Consfătuirii Comitetului 
Institutului unificat de la Dubna

MOSCOVA 15 (Agerpres).
Consfătuirea Comitetului repre 

zent’anțîlor împuterniciți ai guver
nelor statelor membre ale Institu
tului unificat de cercetări nuclea
re de la Dubna și-a încheiat lu
crările.

Comitetul a examinat raportul 
cu privire la activitatea Institutu
lui unificat în anul 1963 și planu
rile pe anul 1964, executarea bu
getului pe anul 1963 și proiectul 
de buget pe anul 1964.

Comitetul a aprobat activitatea 
direcției și a colaboratorilor ins
titutului și a menționat o serie 
de succese esențiale care au fost 
obținute de colectivul acestui cen
tru științific internațional.

Au fost stabilite directive pentru 
întocmirea planului de perspectivă 
de dezvoltare a institutului de cer
cetări nucleare pentru următorii 
cinci ani. A fost aprobat bugetul 
institutului pe anul 1964.

Comitetul a ales în unanimitate 
ca directori adjuncți ai Institutului 
pe prof. Ervin Fenyves, om de 
știință din Ungaria, și prof. Ivan 
Ulehl, fizician cehoslovac.

Lucrările comitetului reprezen
tanților împuterniciți ai guvernelor 
statelor membre ale Institutului de 
cercetări nucleare de la Dubna 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, colaborare și deplină 
înțelegere reciprocă.

©

întrevederea președintelui Johnson 
cu A.

WASHINGTON 15 (Agerpres).
Marți seara la Casa Albă a avut 

loc, o întrevedere între președintele 
Italiei, Antonio Segni, care a 
sosit într-o vizită oficială în S.U.A. 
și președintele Lyndon Johnson. 
După cum transmite agenția As
sociated Press, cei doi oameni de 
stat au discutat 
tice" 
Vest, 
lațiile 
țări.

înaintea întrevederii a avut loc 
o întîlnire între secretarul de stat 
Dean Rusk și ministrul italian al 
afacerilor externe, Giuseppe Sara
gat, la care au participat secre 
tarul de stat’ adjunct George Ball 
și reprezentantul special al pre-

„probleme prac- 
ale N.A.T.O., relațiile Est- 
unitatea vest-europeană, re- 
economice dintre cele două

Segni
ședintelui S.U.A. pentru proble
mele comerciale, Christian Herter. 
Din surse diplomatice italiene s-a 
indicat că au fost trecute în re
vistă probleme ale integrării poli
tice și economice a Europei occi
dentale, tratativele de la Bruxelles 
cu privire Ia adoptarea unei poli
tici agricole comune a țărilor mem
bre ale Pieței comune, pregătirile 
în vederea tratativelor tarifare 
care urmează să aibă loc la Ge
neva, relațiile Est-Vest și probleme 
ale lărgirii comerțului internațio
nal Saragat a informat 
despre dorința Italiei de 
tine lărgirea comunității 
prin admiterea Angliei 
comună.

©----------------

pe. Rusk 
a se ob
eri ropene 
în Piața

Vizita în Iugoslavia a delegației 
Partidului Comunist Italian

BELGRAD 15 (Agerpres).
După cum transmite agenția Tan- 

iug, miercuri dimineața a sosit la 
Belgrad delegația Partidului Co 
munist Italian condusă de Palmiro 
Togliatti, secretar general al P.C.I.. 
care, la invitația C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, face 
o vizită de șapte zile în Iugosla
via.

In gara Belgrad, oaspeții italieni 
au fost întîmpfnați și salutați de 
Alexandar Rankovici, membru al 
Comitetului Executiv și secretar

al C.C. al U.C.I., Veliko Vlaho- 
vici, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. a! U.C.I. și alți 
membri ai C.C. al U.C.I.

După cum se arată intr-un co
municat al Partidului Comunist 
Italian, în timpul șederii lor în 
Iugoslavia, membrii delegației 
Partidului Comunist Italian „vor 
avea convorbiri cu cei mai înalți 
reprezentanți ai Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, privind dezvol
tarea colaborării și relațiilor prie
tenești.

o----------

In S. U, А. au întrat în vigoare 
noile tarife vamale

PARIS 15 (Agerpres).
Publicația economică franceză 

Agefi relatează că în S.U.A. au in
trat în vigoare noile tarife vama
le majorate la o serie de produse 
industriale și alimentare importate 
din țările Pieței comune, ca răs
puns la conflictul declanșat prin 
majorarea tarifelor vamale de că
tre Piața comună la importul de 
carne de pasăre din S.U.A.

In urma sporirii tarifelor vamale, 
importatorii americani de autove
hicule vest-germane „Volkswagen", 
de coniac franțuzesc, de dextrinâ. 
precum și de făină de cartofi, au 
anunțat majorarea prețurilor

Taxele vamale americane la im
portul de autovehicule „Volkswa
gen" se majorează de la 8,5 la 
sută la 25 la sută din valoarea 
produsului. Pentru coniac, produs 
deja scump, precizează Agefi, taxe
le vamale se ridică de la 1,25 do
lari la 5 dolari pe gallon (unitate 
de măsură americană egală cu 3,7 
litri).

Publicația subliniază că noile 
măsuri adoptate de S.U.A. au pro
vocat nemulțumirea unor repre
zentanți din Cercurile economice 
vest-europene, precum și a unor 
importatori americani.

o
Ancheta în legătură cu scufundarea 

vasului „Laconia"

Reluarea relațiilor diplomatice 
între S. U. A. si*

CIUDAD DE PANAMA 15 (A- 
gerpres).

Intr-un comunicat dat publicită
ții în zorii zilei de 15 ianuarie 
la Ciudad de Panama, Comisia in- 
teramericană sosită pentru

Republica Panama

a obține

Adunarea consn Itativă 
a Consiliului european

STRASSBOURG 15 (Agerpres).
In Adunarea consultativă a Con

siliului european, întrunită la 
Strassbourg, se desfășoară dezba
teri de politică generală.

După cum transmite agenția 
France Presse, primul a luat cu- 
vîntul Joseph Luns, ministYul afa
cerilor externe al Olandei, care 
a expus un plan menit să ducă 
Ia unificarea politică a întregii 
Europe occidentale. Pentru reali
zarea acestui plan, a declarat mi
nistrul de externe olandez, este 
necesar ca înainte de toate țările 
membre ale Pieței comune să reu
șească să se pună de acord asupra 
adoptării unei politici „unificate" 
în domeniul extern, militar și a1 
aderării altor state la acest or
ganism. EI a subliniat că preferă 
„o integrare politică mai vagă dar 
care să înglobeze un număr mai 
mare 
unei 
limita

începe- 
comună

loculde țări europene în 
integrări politice care s-ar 
la cei șase". In acest sens

Luns s-a pronunțat pentru 
rea tratativelor între Piața 
și Anglia.

Ministrul afacerilor externe al 
Belgiei Paul Henri Spaak, s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru 
tratative cu Anglia în vederea 
realizării aceluiași scop. Spaak, 
spre deosebire de ceilalți vorbi
tori, -a recunoscut că în prezent 
„nu există perspective pentru rea
lizarea Statelor Unite ale Euro
pei". El a declarat că mai sînt 
multe de făcut pentru a se rea
liza o apropiere între diferite blo
curi economice vest-europene în 
cadru] cărora se manifestă tendin7 
ța de a deveni tot mai închise 
(Piața comună și A.E.L.S.).

După cum subliniază agențiile 
de presă, delegația olandeză a 
depus o rezoluție în care cere a- 
dunării să intervină pentru a grăbi 
începerea negocierilor dintre An
glia și Piața comună cu privire 
la asocierea ei la acest organism 
european.

©---------------

In sprijinul deținuților
LONDRA 15 (Agerpres).
Cunoscuți reprezentanți ai vieții 

politice și militanți pe 
tesc din numeroase țări 
deținuților politici din 
Sud Africană un mesaj
exprimă solidaritatea cu lupta lor.

Autorii sprijină lupta deținuților 
politici împotriva guvernului rasist

tărîm obș- 
au adresat
Republica 

în care își

politici din R.S.A.
Verwoerd și subliniază necesita
tea unirii tuturor forțelor în ve
derea eliberării imediate a deținu- 
ților politici din R.S.A. Mesajul 
este semnat, printre alții, de Ben 
Bella, președintele Algeriei, de 
scriitorul american D. Trumho, de 
compozitorul englez M. Tippett șî 
de alții.

a- 
că guvernele celor două 
căzut de acord să reia re- 

diplomatice și, la 30 zile 
reluarea lor, să înceapă 
oficiale asupra tuturor pro- 

Unite si

o soluționare pașnică a conflictu
lui dintre Panama și S.U.A. a 
nunțat 
țări au 
lațiile 
după 
discuții
blemelor dintre Statele 
Republica Panama.

După cum transmite agenția 
U.P.I., acest ac-ord a fost realizat 
la capătul unor tratative care au 
durat 
siunii 
tanți 
nama 
surse
Panama 
acestor tratative va 
cuție și problema revizuirii 
latului din 1903
drepturile S.U.A. asupra zonei Ca
nalului Panama.

LONDRA 15 (Agerpres).
Dînd curs cererii Asociației su

praviețuitorilor de pe pachebotul 
grec „Laconia", autoritățile brita 
nice au deschis o anchetă în le
gătură cu dezastrul în care și-au 
găsit moartea 128 de persoane.

Intr-un răspuns dat marți în 
Camera Comunelor ministrul bri
tanic al transporturilor, Ernest 
Marples a arătat că un reprezen
tant al Ministerului Transporturi

lor a inspectat vasul „Laconia" la 
18 și 19 decembrie înainte de ple
care din portul Southampton, cu 
scopul de a verifica dacă sînt res
pectate măsurile prevăzute de 
Venția internațională din 1948 
pra securității pasagerilor.

Din concluziile lui Marples 
se că vasul ar fi corespuns
cațiilor convenției internaționale.

Ancheta urmează să descopere 
cauzele incendiului tare a prici
nuit catastrofa.

con- 
asu-

reie- 
indi-

90 de ore între membrii mi- 
interamericane cu reprezen- 

ai guvernului Republicii Pa
și S.U.A. Potrivit agenției, 
diplomatice din Ciudad de 

au indicat

Tulburări în Pakistanul de Est
CARACI 15 (Agerpres).
Agenția France Presse relatează 

că în
pitala Pakistanului de Est, au 
bucnit

că în cursul 
fi luată în dis- 

tra- 
care stipulează

ultimele zile la Dacca, ca- 
iz- 

grave tulburări. Numeroase
case au fost incendiate Tulbură
rile au început într-o localitate 
industrială situată la 15 kilome

tri de Dacca și s-au extins apoi 
în localitatea Khlna, unde 29 de 
persoane au fost ucise. Agenția 
adaugă că poliția a deschis focul' 
împotriva participanților la tulbu
rări. Au fost' instituite severe res
tricții de circulație.

Agenția nu precizează cauzele 
tulburărilor.

urma asasinării fostului președin-

DE JANEIRO. 26 000 de 
de la serviciile publiceBERLINUL OCCIDENTAL. 

Berlinul occidental au crescut' pre
turile la produsele alimentare și 
mărfurile de larg consum. După 
cum relatează ziarul „Der Tages- 
piegel" în decembrie anul trecut 
prețurile au crescut în Berlinul 
occidental cu 3,3 la sută în com
parație cu anul 1962. In aceeași 
perioadă prețurile la produsele a- 
limentare au crescut cu 4,1 la su
tă, iar chiriile cu 6 Ia sută.

ANKARA. Președintele Republi
cii Turcia, Cemal Giirsel, l-a primii 
mărfi la reședința sa pe generalul 
Azizullah Kemal, șeful serviciilor 
armamentului al statului major ira
nian, care face o vizită oficială în 
Turcia.

TOKIO. In regiunea bazei mili
tare aeriene „Mito" unde au loc

„F- 
al re- 
lodale 
luptei 
a te-

sa- 
ale 
Ja-
24

manevre ale avioanelor americane 
de vînătoare-bombardament 
105" a fost creat un consiliu 
prezent'anților autorităților 
în vederea intensificării 
pentru retrocedarea imediată
ritoriului acestei baze. Consiliul a 
hotărît să convoace o sesiune ex
traordinară a adunării prefecturii 
care să protesteze împotriva folo
sirii poligonului „Mito" de către a- 
vioanele „F-105" avînd la bord ar
ma nucleară.

lanați 
statelor Guanabara și Rio de 
neiro au declarat o grevă de 
de ore în sprijinul cererilor de mă
rire a salariilor. Ca urmare a gre
vei, sînt afectate aprovizionarea 
cu energie electrică, gaze naturale 
și serviciile telefonice.

NEW YORK, fn orașul Boston 
urmează să fie înființată Bibliote
ca memorială Kennedy, unde vor 
fi adunate documentele și lucrări
le fostului președinte al S.U.A.. 
John Kennedy. Văduva președin
telui a declarat că la această bi
bliotecă vor fi depuse și cele 800 000 
de scrisori și mesaje de condolean
țe adresate familiei Kennedy în

CANBERA. După o caniculă iără 
precedent, în- statele australiene 
Queensland și New South Wales, 
cad ploi torențiale. Rîurile au ieșit 
din matcă pravocînd mari inun
dații. Sute de locuitori au fost ne- 
voiți să-și părăsească locuințele. 
S-au înregistrat mari nagube mate
riale

BRUXELLES. Potrivit datelor sta
tistice, în anul 1963 în Belgia au 
fost înregistrate 66 860 de acci
dente de automobil, în urma cărora 
și-au găsit moartea sau au fost 
rănite, 40 140 de persoane. u
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