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Comunîști la locurile lor de muncă

PASIUNE ȘI
Au trecut mai bine de două luni 

de cînd minerii din brigada comu
nistului Lukacs Andrei de Ia mina 
Lupeni au în abatajul lor frontal 
de pe stratul 15 un prieten de nă
dejde.

„.Un colos uriaș de metal alu
necă lin de-a lungul frontului de 
cărbune, mușcind din el felii enor
me pe care le sfarmă in bulgări 
și le încarcă apoi în transportor 
cu ajutorul plugului pe care-1 tra
ge după el. Colosul ^execută trei 
operații simultan. Cu ajutorul ce
lor doi tamburi tăietori, prevăzuți 
cu dinți de oțel, taie cărbunele, ii 
sfarmă, îl încarcă pe transportorul 

^blindat. Operații grele care pu-

Autor a numeroase inovații, e- 
lectricianul Kertesz loan din cadrul 
sectorului IX al minei Lupeni nu 
de mult a conceput un dispozitiv 
de tăiat tablă de bachelitâ.

Acum cu ajutorul dispozitivului 
respectiv, care se aseamănă cu un 
circular, se execută, rapid și iară 
efort tăierea tablei de bachelitâ. ■

lată-1 în clișeu pe autorul inova
ției lucrînd la dispozitivul conce- i 
put de el. i

HOTARÎRE
neau la încercare pe mineri, ce- 
rîndu-le eforturi. Acum, minerii 
stau lingă mașină și urmăresc cu 
ateuțle și admirație mișcările ei, 
cu inima plină de bucurie, de mîn- 
drie chiar. In urma mașinii rămî- 
ne un perete drept, neted, parcă 
ar fi fost tăiat de o mină nevă
zută cu un cuțit uriaș. Peretele 
masiv și lucios, prin dîrele argin
tii ce-i rămin pe suprafață in ur
ma tamburilor tăietori, împreună 
cu stilpi de fier perfect aliniați și 
cu grinzile metalice ce susțin ta
vanul formează un culoar luminat 
în care își ocupă locul puternicul 
transportor modern. E un adevărat 
tunel subteran prin care se re
varsă spre direcționalul colector 
șuvoiul de cărbune negru, strălu
citor. Iată producția! Iată rodul 
muncii pline de avînt al acestei 
harnice brigăzi.

...Brigada noastră și-a găsit un 
prieten de nădejde, tehnica nouă, 
care ne-a fost alături în obținerea 
succeselor din ultimul timp, care 
ne chezășuiește viitoarele realizări 
în îndeplinirea sarcinilor pe care 
ni le-a pus in față partidul. Sînt 
cuvintele comunistului Lukacs An
drei, rostite la tribuna conferinței 
orășenești de partid Lupeni în ur
mă cu două luni. Munca, preocu
pările brigăzii în frunte cu briga
dierul reflectă cu prisosință pasiu
nea pentru tehnică, hotărîrea de a 
o utiliza din plin în scopul obți
nerii unor randamente tot mai 
mari. Este un rezultat cu care bri
gadierul se mindrește pe bună 
dreptate. Această pasiune întruchi
pează rodul unei munci perseve
rente cu omul, cu minerii din- a- 
bataj.

In primăvara anului trecut în a- 
batajul frontal de pe stratul 18, 
unde lucra brigada, s-a introdus 
un plug de cărbune. Pentru mineri 
a fost o noutate deosebită. Folo
sirea noului utilaj punea în fața 
minerilor sarcina de a învăța, de 
a-și îmbogăți cunoștințele, de a 
perfecționa munca în abataj, spre 
a crea astfel condiții ca utilajul 
să funcționeze cu maximum de 
randament. Nu a fost ușor. In a- 
ceie zile în brigadă se purtau 
multe discuții. Se dădeau multe lă
muriri. Cel care prin exemplul 
lui personal, prin atitudinea sa

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3ra)
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Citiți în pagina 34-a:
• Propunerea prezentată de fracțiunea parlamentară a «. 

Suedia
• Belgia nu va participa la crearea „forțelor nucleare multila

terale''
• Conferința de presă a lui Lester Pearson
• Conferința privitoare la Cipru
• Greva metalurgiștilor din Gând
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Lăcătușii Luca lacob și Chiță Francisc deși se numără printre? 

cei mai tineri muncitori de la S.R.E. Vulcan, lucrează cu sîrguință; 
și pricepere, fapt pentru care sînt prețuiți de colectivul de aici.

Clișeul înfățișează pe cei doi lăcătuși muncind la repararea î 
piese din ansamblul unui motor.

---------- o----------

din secto- 
minei Ani- 
extras ieri

Sectop fpuntaș pe exploatare
Minerii 

rul I al 
noasa au
în schimbul de dimi
neață cea de-a 500-a 
tonă de cărbune pes
te sarcina de plan. 
Randamentul pe sec
tor a fost depășit cu 
aproape 100 kg. căr-

bune pe post față 
de sarcina planifi
cată. Cele mai bune 
rezultate în sporirea 
producției de cărbu
ne le-au obținut mi
nerii din brigăzile 
conduse de Cozma 
Remus, Nicolae life, 
---------o--------

Utilaje noi pentru muncitorii forestieri
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Roman Petru 
au realizat 
randamente între 5—6 *
tone cărbune peipost. ♦

Aceste rezultate si- f
tuează minerii din ♦
sectorul I în fruntea •
întrecerii pe exploa- : 
tare.
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Exploatările . lorestiere din^bazi’ 
nul Văii Jiului au fost dotate în 
fiecare an cu mașini și utilaje mo
derne, ceea ce a permis mecaniza
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Spectaco’e ale teatrului 
local

Azi la orele 20, în sala Teatrului 
de stat din Petroșani se va juca 
drama istorică „Despot Vodă" de 
Vasile Alecsandri, a cărei regie 
este semnată de Sava Petre Bălea- 
nu. Din distribuție fac parte Ana 
Colda, artistă 
Iordănescu, Ion 
și alții.

Duminică, la
vea loc spectacolul 
„Punctul culminant" 
Vlad.

emerită, Gheorghe 
Tifor. Ion Negrea

aceeași oră, va a- 
cu comedia 

de Gheorghe

Ceferiștii sînt pregătiți pentru îndeplinirea 
noilor sarcini

In anul 1963 ceferiștii din Petro
șani au obținut realizări deosebit 
de însemnate. Principalii indica 
tori de calitate au fost simțitor 
îmbunătățiți. Dintre acestea putem 
arăta : planul Ia tone expediate și 
la tone brute/km. a fost depășit 
cu 2,75 la sută și, respectiv, 2,26 
la sută, sarcina statică a fost îm
bunătățită eu 0,57 la sută, cursa 
încărcată a vagonului marfă a fost 
depășită cu 2,23 la sută, iar cea 
goală redusă cu fi, 3 la sută. S-au 
obținut, de asemenea realizări fru
moase la compunerea trenurilor de 
marfă a căror tonaje brute și nete 
au fost depășite cu 2,60 și, respec
tiv, 4,3 la sută. Regularitatea cir
culației, indicatorul principal al 
activității feroviare, a fost îmbu
nătățită cu 3,48 la sută față de 
sarcina planificată. Staționarea la 
încărcare-descărcare în tranzit cu 
și fără manevră a fost la fel re
dusă pe întregul an.

In fata ceferiștilor de pe raza 
de activitate a R.C.M.-ului Petro
șani stau în acest an sarcini de 
plan mult mai mari de cît în anul 
trecut. Faptul că planul de pro
ducție al exploatărilor miniere din

Valea Jiului a crescut în acest 
an, a pus și în fața ceferiștilor 
sarcini sporite. Buna aprovizionare 
cu materiale și materii prime și 
transportarea cărbunelui extras 
trebuie să stea în centrul atenției 
ceferiștilor.

In 1964 planul la tone încărcate 
a crescut cu 4,54 la sută, tonaiu; 
brut pe tren cu 10,13 la sută, sar
cina statică este mai mare cu 0,95 
Ia sută iar rulajul gol al vagonului 
de marfă va fi cu 3,45 la sută mai 
mic. Pentru ca aceste sarcini/ de 
plan să poată fi realizate și chiar 
depășite se cere ca muncitorii ce
feriști să-și organizeze mai bine 
munca, să folosească din plin re
zervele interne, iar în centrul a- 
tenției să stea îndeplinirea la tot: 
indicatorii a planului de transport 
chiar din prima lună a anului.

Cu ocazia lansării planului pe 
1964, șefii de stații și Operatorii 
au arătat că există posibilități 
pentru ca sarcinile de plan să fie 
realizate și chiar depășite. Angaja
mentele luate de aceștia, precum 
și măsurile tehnico-organizatorice 
ce au fost întocmite sînt' în măsu-

ră să asigure acest lucru. Dintre 
măsurile tehnico-organizatorice ce 
au fost propuse putem arăta : revi
zuirea proceselor de colaborare 
dintre calea ferată și combinatul 
carbonifer din stațiile Lupeni și 
Petroșani, în scopul reducerii sta
ționării vagoanelor ; încărcarea 
mărfurilor și, în special, a cărbu
nilor de la Lupeni și Petrila să se 
facă numai în vagoane de mare ca
pacitate (KUASF), în vederea creș
terii sarcinii statice și a reducerii 
numărului de vagoane încărcate; 
darea în exploatare a blocului de 
linie automată dintre stațiile Pe
troșani Livezeni și Petroșani - -Peș
tera Boli în vederea sporirii ca
pacității de circulație a acestor 
secții ; introducerea locomotivelor 
Diesel electrice pe secția Petro
șani—Simeria în vederea creșterii 
tonajului pe tren.

Muncitorii ceferiști din cadrul 
R.C.M.-ului Petroșani sînt botărîți 
să obțină și în acest an realizări 
de seamă, iar pentru aceasta nu 
vor precupeți nici un efort'.

I. CRI ȘAN 
corespondent

rea unor operațiuni cu volum mare 
de muncă. In parchetele explcstă
rilor funcționează în 
de ferăstraie mecanice, 
rutiere, 21 funiculare, 
toare-transportoare și
acesta sectoarele forestiere . vor 
dotate cu 60 de 
ce, 5 tractoare, 4 
instalații pentru 
cărcat.

Toate acestea
canizarea în proporție de 90 la 
a operațiunilor de doborît și 
ționat.

prezent 50
11 tractoare
5 incărcă- 

altele. Anul 
fi

ferăstrâie mecani 
funiculare și două 
transport și în-

vor permite me- 
sută 
sec-
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blocul
Ioan,
Liviu,
V asile

jalonările
E 1 du?*

Obădău
Uțiu An-
execută
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din care anul acesta vor fi 
în folosință 7 blocuri cu un 
de peste 300 apartamente.

Primele săpături, la fundația 
blocului E 2 au fost începute de 
muncitorii Dorneanu Dinu, 
canu Dumitru, 
Dorneanu loan, 
care înaintează
pe măsură ce dulgherii. Stiger Мл- 
hai și Broscaru loan fac 
necesare. Și la 
gherii Gheorghe 
Grigore, Arieșan 
drei și Lochin
pichetări. Aici însă, lucrările se 
desfășoară mai migălos, avînd în 
vedere că acest bloc se va ridi
ca pe puțuri de fundație pentru 
a întări astfel rezistența terenu 
lui. Blocul E 3 urmează să fie 
jalonat în curînd.

Maistrul Picu Stan se îngrijește 
îndeaproape de buna desfășurare 
a muncii pe acest șantier. Efec
tivul este continuu completat cu 
noi muncitori, se aduc ciment, 
belonite, nisip, cherestea Și alte 
materiale, se. fac luciări de orga
nizare pentru buna desfășurare a 
munții pe acest’ șantier. ConstruC-i 
torii șantierului Petrila sînt hotă-
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iîți sa Execute în termen noile'?• > 
blocuri pe care le ridică.

La zidărie și finisaj
tu

și 
se 
zi-
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Printre obiectivele aliate în 
cru pe șantierul Lupeni sînt 
4 blocuri. La trei dintre ele 
desfășoară din plin lucrări de
dărie. Astfel, la blocul С 1 lucroa- 
ză brigăzile lui Pop Alexandru și 
Nuță Dumitru, la C 2 cele ale lui 
Mureșan Vasile și Mateianu Iu
lian, iar la C 3 zidarii conduși

(Continuare în pag. 3-a)
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Conștiincioși, harnici, cu inițiativă — așa sînt cunoscuți la mina 
Uricani minerii Pop V. loan, Opriș I. Gheorghe și Opriș Gh. loan.

IN CLIȘEU : Minerii Pop V. loan, Opriș 1. Gheorghe și Opriș 
Gh. loan, îndreptîndu-se spre gura de mină.



STEAGUL ROȘU

J instantaneu nocturn 

SALO. I. C. O.
> Se lăsase înserarea...
S Prin orașiP adoiniii,
< Tot mai râr răsună pașii 
j Vreunui trecător, grăbit. 
J Doar prin stații călătorii 

Mai așteaptă cu răbdare 
Să apară autobuzul 
(Dar nici unul nu apare !)

) S-a făcut tirzlu și gerul 
( l-a răzbit pe călători.
( Se foiesc de colo, colo, 
j Zgribuliți, nerăbdători.
> Dar de-odată, cînd nici unul 

Nu îndrăznea să mai spere, 
lesc-un grup (care făcuse 
Ruta „Carului cu bere")
Și întregul grup se-ndreaptă 
Zgomotos nevoie mare, 
Spre un autobuz ce-alăturl 
Sta de-aseară-n așteptare ;
— „Gata cît ai zice pește, 
Vă reped pîn-la Iscroni" ! 
Auzind astfel de vorbe, 
Au urcat și alți pietoni:
— „Ne luați și pe noi,

tovarăși" ?
— „Mai e vorbă ? Cu plăcere 1 
Dar fiindcă n-am taxatoare 
„Sirîngcți taxa pentru... bere ! 
Tot îmi duc prietenii acasă
La Iscroni (c-așa se cere) 
Fac o tură-n plus și gata 
Mi-a ieșit și mie-o bere !

i
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— Alo, I.C.O. ! ? O mașină 
C-un șofer chefliu s-a dus, 
Undeva, în miez de noapte... 
Voi, n-aveți nimic de spus I? I 

ji IOAN SÂSARAN

f
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Ape subterane 
de milioane de ani
Pe teritoriul cuprins între Ural 

și Emba (Kazahstanul de vest) au 
fost descoperite bogate zăcăminte 
de săruri minerale (brom, potasiu, 
iod, bariu, stronțiu) dizolvate în a- 
pele subterane. Concentrația ma
ximă de stronțiu se înregistrează 
la adîncimea de peste 2 000 de m. 
Ea conține aproximativ 450 mili- 
grame la un litru de apă. Conținu
tul de acid naftenic ajunge pe alo
curi la 15—30 miligrame la litru 
de apă.

Oamenii de știință au stabilit, 
că vechimea apelor subterane din
această regiune unde sînt dispuse 
principalele schele petrolifere ale 
Kazahstanului variază între 5 și 11 
milioane de ani.

Misterul mormintului lui Tutankamon
La Oxford a încetat din viață 

cunoscutul egiptolog, prof. Allan 
Henderson Gardiner, în vîrstă de 
84 de ani, singurul membru rămas 
în viață al expediției care a des
chis mormîntul faraonului egip
tean Tutankamon în anul 1923. 
După cum se știe, la intrarea mor- 
mîntului, egiptologii au reușit să 
descifreze o inscripție care spu
nea I „Cu aripi repezi moartea va 
lovi pe oricine va îndrăzni să se 
atingă de mormîntul faraonului". 
Șeful expediției, lordul Carnarvon 
a încetat din viață 5 luni după

deschiderea mormintului. Ceilalți 
membri ai expediției au murit ul
terior suferind toți de boli greu 
de diagnosticat, ceea ce a făcut pe 
oamenii de știință să creadă că ar 
fi vorba de o boală contagioasă 
contractată în mormlnt sau de 
mușcătura vreunei insecte necu
noscute. Mai există și teoria că în 
mormîntul faraonului s-ar fi aflat 
o oală cu pămînt radioactiv care 
s-a spart la deschiderea intrării.

Prof. Gardiner este cel care a 
descifrat inscripțiile din mormlnt 
în anii 1924—1934,

NOTE Șl COMENTARII
„S. O. S.“ către I. L. L....

Cum centrala termică care ali
mentează cu căldură blocurile В 3, 
В 5 și В 6 din cartierul Braia-Lu- 
peni, funcționează anapoda consi
derăm că este necesar să emitem 
un semnal S.O.S. către I.L.L., sec
torul Lupeni.

Sînt trei săptămîni de cînd in 
apartamentele blocurilor respective 
mercurul termometrului se încăpă- 
țînează să ;se mențină la o limită cu 
totul necorespunzătoare, din cauză 
că caloriferele abia de sînt... dez
morțite.

Intrucît majoritatea locatarilor 
din aceste blocuri au copii mici, 
care nu pot pricepe fenomenul ce 
se petrece la centrala termică pen
tru care motiv caloriferele nu e- 
mană căldură, lansăm semnalul de 
ajutor către conducerea sectorului 
I.L.L. Lupeni, rugîndu-1 să vină în 
sprijinul nostru, ca în termenul cel 
mai scurt, centrala termică Braia II 
să asigure o încălzire centrală co
respunzătoare.

CONSTANTIN POPESCU 
corespondent

MeditaVa unui cărucior
In dreptul podului de beton din 

Petrila, de cîteva zile stă în Jiu 
trist și aplecat un cărucior pentru 
transportul lemnelor pe linii în
guste. Stă și meditează că semenii 
lui au început noul an cu bine și 
acum circulă voioși încercați cu 
lemne și diferite alte materiale.

Și neputînd să meargă pînă la 
„Transilvania" pentru a se „în
călzi" își amintește de drumul 
parcurs de la furnalele hunedore- 
ne pînă la halele de montare, de 
grija și căldura cu care a fost în
tovărășit în timpul prelucrării, an- 
samblării și în timpul livrării către 
actualul stăpîn — mina Petrila. Se 
gîndește la kilometrii parcurși cu 
sau fără reparație, la faptul că 
niciodată nu a ridicat pretenții de

El nu se teme de ger, poate re
zista și sub 0 grade, însă îl ia cu 
friguri cînd Se. gîndește a că> s-ar 
putea să fie uitat în Jiu, iar har
nicii mineri in loc să-l vadă pe 
șine încărcat cu lemnul pentru ar
mătură îl vor zări sțînd pe-o rînă 
în așteptarea salvatorului. II în- 
fioară gîndul că va ajunge din nou 
in dogoarea cuptorului Martin pen
tru a fi retopit deși încă nu-i de 
aruncat. Alături de suratele sale 
de la depozitul de lemn al minei 
ar putea redeveni folositor.

Oare se gîndește cineva la refo- 
losirea căruciorului ?

N. VIJDEA 
corespondent

BINE, VOINICILOR!

Artiștii amatori din formația de 
teatru a clubului minerilor din 
Aninoasa au pus in scenă multe 
piese apreciate de spectatori. Ur- 
mlndu-le exemplul, elevii claselor 
a IV—ѴП-о au pus și ei in scenă 
piesa „Colinaș Voinicul". Bineîn
țeles, cu ajutorul unor cadre di
dactice, a tovarășilor Larry Maria 
și Liciu loan. îndrumați cu răbda
re, micii actori au făcut progrese. 
Furiosul smeu, care in răutatea 
iui fără margini oprește apele 
dlntr-un colț ai lumii spre a-i face 
pe oameni să moară de sete este 
interpretat cu mult talent de ele
vul Nițaș Victor. înrăit cum e, 
smeul o răpește și pe frumoasa 
Arina. Cită durere exprimă Întrea
ga înfățișare a Olgăi Popa, inter
preta Arinei încăpută pe mlinile 
smeului. Dar iată că voinicul 
Colinaș. interpretat de Oancea 
Vasile pleacă în căutarea Arinei 
atzind de dorul de a o elibera 
din ghearele zmeului și de a-i sili 
pe acesta să redea oamenilor apa 
atit de necesară. In acțiunea lui 
plină de curaj, eroul pozitiv Co'i- 
naș este ajutat de Domminte Hi- 
trul, în interpretarea lui Pop Vio
rel, care il sprijină pe Colinaș în

----------------o

călătoria lui spre zmeu Alături 
de el, in aceasta mare Încleștare 
este și bătrînul orb. interpretat 
de Hălăbuț Vasile ; pînă și pădurea 
reprezentată după cum se vede și 
din clișeu, de o fată ca o zină, ti 
vine in ajutor.

Iată că pe scenă se ivește o 
pădure seculară cu arbori uriași. 
Colinaș o străbate fără frică. Do
rința lui de a o scăpa pe Arina 
și a reda oamenilor apa ii dă 
raj. Aceeași dorință arzătoare de 
a fi folositor societății ii dă tăria 
să-1 înfrunte și pe puternicul zmeu. 
Paloșele se Încrucișează. Lupta a- 
prigă se duce pe viață și pe moar
te. Spectatorii mari și mici pri
vesc încordați spre scenă. Cu toii 
sînt alături de Colinaș. Și iată-I în
vingător. Zmeul este răpus, iar 
Arina salvată. Din sală se aud ro
pote de aplauze. Binele a ieșit în
vingător.

— Bine voinicilor — se auzeau 
încurajări din sală atît la 'Aninaa 
sa cit șt la Iscroni și llricani si 
nu încape îndoială că aplauze 
la scenă deschisă și laude vor pri
mi micii tnterpreti și duminică ia 
Lupeni. O merită cu prisosiși.

D. CRIȘAN

Ou din secolul al XV-lea
Cu prilejul unor săpături efec

tuate în districtul Leicester din 
Anglia a fost descoperit un ou de 
găină intact datînd din secolul al 
XV-lea. Oul zăcea pe un fragment 
de olărie datînd din aceeași pe
rioadă.

Cu prilejul altor săpături arheo
logice efectuate în Suffolk a fost 
găsit un inel făcut din sîrmă de 
bronz răsucită, avînd la partea su
perioară o piatră prețioasă despre 
care se crede că ar avea o vechi
me de 900 de ani.

premiere, însă 
acum tare ar 
vrea să fie scos 
de aici din Jiu. DE PRETUTINDENI!

©------------
Safire artificiale

In Cehoslovacia a fost ob
ținut unul din cele mai mari 
safire artificiale din lume. El 
are lungimea de 20 centimetri, 
lățimea de 12 centimetri și 
greutatea de peste 2 000 ca
rate.

Safirele artificiale au din ce 
în ce mai multe Întrebuințări 
în tehnica modernă datorită 
calităților lor deosebite: re
zistența la temperaturi Înalte 
și inpenetrabilitatea la radiații.

O fibră valoroasă
In fabrica de fibre sinteti

ce din Kursk s-a realizat o 
nouă fibră care posedă pro
prietăți valoroase. Ea este u- 
șoară, rezistentă, nu se um
flă în apă, iar prețul ei de 
cost nu reprezintă 
mătate din cel al 
căruia nu îi este 
privință inferioară.

Noua fibră sintetică s-a 
dovedit foarte prețioasă pentru 
confecționarea plaselor de 
pescuit și a frînghiilor. Ea șe 
obține din polipropilenă, care 
la rîndul său, se prepară din- 
tr-o materie primă care, prac
tic, nu costă nimic I este vor-

de cît ju- 
lavsanului, 
în nici o

Măreți prin sălbăticia lor de o rară frumusețe,
Munții Retezatului constituie în orice anotimp un 

minunat punct de atracție pentru turiști. Printre fru
musețile Iui se numără și lacul Bucura ce se vede 
in clișeu. împrejmuit de stînci, cu apă cristalină^ la
cul oferă turiștilor priveliști de neuitat.

ba de gazele provenite de la 
instalațiile de 
pînă în prezent 
inutile.

In
san 
apă 
mică
din noua fibră sintetică rămî- 
ne la suprafață.

cracare, 
erau

care
arse ca

timp ce un 
introdus într-un 
se scufundă 

frînghie <

de lav- 
vas cu 

i imediat, o 
confecționată

ghem

£ Umor sui-generis
In manualul de campanie al 

soldaților canadieni există ur
mătorul paragraf: „De îndată 
ce un militar vede căzînd o 
bombă atomică este dator 
să-și informeze fără întîrziere 
superiorul. Imediat' după aceea 
trebuie să completeze citeț și 
amănunțit un formular și să-l 
trimită statului major". Nu se 
poate spune că autorii manua
lului sînt lipsiți de umor l

Faima Ciprului
Faima insulei Cipru care 

află în centrul atenției opi
niei publice internaționale ca 

urmare a evenimentelor pe
trecute în ultimul timp, datea
ză din timpurile mitologice. 
Pe țărmurile Ciprului a de-

se

intr-o buna zi, mîn- 
razele soarelui de
— Venus — zeița
— născută din spu- 
și transportat^ spre 
undele albastre și 

ale Meditera- 
din petale de 

de milenii Ve
de altfel Ci-nunrit

Ciprina, fiind ado- 
antici sub numele

barcat 
gîiată de 
dimineață 
frumuseții 
ma mării 
uscat de
neastîmpărate 
nei, cu o plută 
trandafiri. Timp 
nus s-a 
pris sau 
rată de
de Venera Ciprina.

Tot în Cipru a avut 
sătoria vestitului 
Inimă-de-Leu cu regina Beren- 
garla.

Si, în sfîrșit, Shakespeare a 
plasat nemuritoarea poveste a 
unei mari iubiri și a unei ge
lozii fatale povestea lui Ot
hello și a Desdemonei — tot 
în Cipru.

loc că-
Richard

Egalitate demografică
La 1 ianuarie 1963 în satul 

Hosjoe, situat pe malul nordic 
al lacului Runn din centrul 
Suediei populația era de 1 117 
bărbați si 1 117 femei. In

cursul anului trecut s-au năs
cut aici 22 de copii de sex 
masculin și 22 de sex feminin 
și au decedat 6 bărbați și 6 
femei. In sat au sosit din al
te părți 115 bărbați și 115 
femei ; și, totodată au plecat 
de aici 77 bărbați și 77 femei. 
Astfel la sfîrșitul anului 1963 
satul Hosjoe numără 1 171 
persoane de sex masculin și 
tot atîtea de sex feminin.

Bombardarea <’ 
Pămînfuluî dm Cosmos ’<

Ziarul american „New York <( 
Times" relatează că există do- 4, 
vezi că în decursul istoriei sa- > 
le Pămîntu) a fost cel puțin J 
de trei ori extrem de puter- (' 
nic bombarda! cu schije ale < 
unor corpuri cosmice. Aproxi- 
mativ în urmă cu 13 птіііоа- 1 
ne de ani a fost bombardat ( 
în felul acesta teritoriul 
tre Libia și Texas.

In urmă cu 700 000 de
fost bombardată astfel 
globului — dintre Tasmania 
China.

In urmă însă cu 15 ani în 
sudul Germaniei s-a format 
un crater de 16 mile lărgime 
și s-au găsit schije sticloase 
în Cehoslovacia.

a
a
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PASIUNE ȘI
(Urmare din pag- l-a)

înaintați lafi de tehnici, prin cu
tezanța dovediți in fața greutiți- 
lor și-a mobilizat ortacii la Învin
gerea greutăților, la perfecționa
rea organizării liicrului in abataj 
a -fost brigadierul, comunistul 
Lukacs Andrei. Fină la urmă ne
încrederea, rezerva manifestată de 
unii față de utilajul modern au 
fost învinse. Ortacii lui Lukacs au 
prins curaj, au devenit mînuitori 
Iscusiți ai noului utilaj. Rezulta
tul : peste cîteva luni brigada a 
ajuns să realizeze avansări record 
pe mină, de cite 40 m.l. pe lună. 
Șl faptele, viața au devenit astfel 
argumentul hotărîtor în împrieteni 
rea minerilor cu tehnica, cu noul 
In urmă cu două luni, cind la mi
nă s-a aflat de sosirea unui nou 
utilaj modern — a unei combine 
minerii s-au prezentat la conduce
rea exploatării și a sectorului ce 
rind să 1І se repartizeze noul uti
laj. Și cererea le-a fost satisfăcută 
La data de в noiembrie 1903 com
bina 1 K-52 M a tăiat prima fișie 
de cărbune in abatajul frontal al 
brigăzii lui Lukacs Andrei.

Au trecut de atunci două luni 
Minerii au învins șt de data a- 
ceasta greutățile începutului, le
gate de experimentarea combinei, 
s-au adaptat cu Întreaga desfășu
rare a procesului de producție 
noului utilaj. Minerii Marcuș Lu
dovic, Birlea Gheorghe, Clobrea 
Vasile ca ți mecanicii Csikl Iosif

----------------Э----------------

IARNA PE
(Urmare din pag. 1-a)

de Sandu Tudor și Cristache Ște
fan. Cele trei grupe de zidari de 
.‘a blocurile C 1, C 2 și C 3 des
fășoară o susținută întrecere socia
listă, avi nd ca obiectiv i punerea 
cit mai grabnică sub acoperiș a 
blocurilor. Zidarii s-au angajat ca 
în cursul luni) februarie ia cele 3 
blocuri zidăria să fie terminată, 
iar pîriă la începutul primăverii să 
se execute și zidăriile despărțitoa
re cu tencuieli interioare. In a- 
cest scop, maistru! Instalator For
go Iosif a promis zidarilor spriji
nul necesar, prin efectuarea lu
crărilor de încălzire interioară.

La blocul В 1 cu 40 apartamente 
se execută finisaje interioare. Bri
găzile de zugravi conduse de Ber 
ciu Gheorghe, Fierăstrău loan, Mo- 
goșan loan și Рога Sabin, cea a 
parchetalorului Dlmitriu Aurel, mo
zaicarului Pîrvu loan și tîmpiarii 
Boștină loan și Poro ' Constantin 
se străduiesc să execute finisajele 
interioare repede și de bună cali
tate, pentru ca pînâ la sfirșitul

La cooperativa „Sprijinul minier*

Exists condiții pcntrn a sc ивпсі mal mk
Cooperativa „Sprijinul minier" 

din Lupeni a pășit în cel de-al 
14-lea an de existență. De la în
ființarea sa cooperativa s-a dez
voltat mult. Numărul cooperatori
lor a crescut de șase ori, iar a] 
unităților cooperatiste de la 10 la 
48. Numai între anii 1961-—1962 
au luat ființă două complexe mo
derne de producție meșteșugăreas
că în orașele Lupeni și Vulcan, 
iar în anul care a trecut au fost 
înființate alte cinci unități în car
tierele periferice.

Pași importanți s-au făcut și în 
direcția utilării unităților coopera
tiste cu unelte, instrumente și uti
laje moderne, precum și cu mobi
lier de linie nouă, modernă. In 
prezent din toate unitățile de fri
zerie și coafură vechile mobiliere, 
unelte și instrumente au fost înlo
cuite cu altele noi, moderne. In 
cadrul planului de utilare unita
tea spălătorie, curățătorie și bo- 
iangerie a fost dotată cu o cen
trifugă care dublează capacitatea 
de lucru la spălat și stors. Atelie
rul foto din Lupeni, de asemenea. 
a fost dotat cu aparatură moder
nă. completă.

In anul 1963 planul producției 
globale a cooperativei „Sprijinul 
minier'' a fost îndeplinit în pro
porție de 102,23 la sută: 1& pro
ducția marfă a fost depășit cu

HOTÂRÎRE
Belei Aurel, Bogdan Constantin cu 
șl ceilalți oameni din abataj au 
devenit prieteni aproplați ai com
binei. Încă ți mai mult; pentru a-1 
spori randamentul, pentru a în
vinge greutățile ce au prelungit 
operația de ruculire a blindatului, 
a combinei și a capului de acțio
nare, mecanicii din echipa de in
tervenție, comuniștii Duban Anton, 
Mathe Dănilă și Sasvari Andrei au 
propus o inovație prin care au a- 
dus modificări la lanțul de ancorare 
al combinei, reducînd astfel tim
pul de ruculire de la două ore și 
jumătate la douăzeci de minute.

Perfecționarea muncii, organiza
rea tot mai judicioasă a operațiilor 
spre a crea condiții ca utilajul mo
dern să dea maximum de randa
ment sint preocupări prezente 
mereu in brigada lui Lukacs An
drei. Și căutările, frămintările Iși 
arată roadele. Cu ajutorul combi
nei, minerii reușesc să taie cite 
două fîșli pe schimb, realizează o 
avansare de cite 1,50 m.l. șl ating 
o productivitate de cite a—10 tone 
cărbune pe post. Sînt indici care, 
in viitorul apropiat, cind brigada 
va lucra cu combina Intr-un nou 
frontal, de mare capacitate, vor fi 
realizați cu siguranță ritmic. Ga
ranția o prezintă pasiunea brigăzii 
pentru tehnica nouă, hotărîrea ei 
de a o utiliza din plin — pasiune și 
hotărlre insuflată întregii brigăzi, 
zi de zi, de comunistul Lukacs 
Andrei.

ȘANTIERE
lunii viitoare să poată fi predat 
și acest bloc. Apoi aceste echipe 
vor trece să lucreze la noile blo
curi din seria C.

La stafia de betoane
Brigada de muncitori condusă, de 

Nedelea Teodor desfășoară o rod
nică activitate la stația de prepa
rat betoane din tranzitul gării Li- 
vezeni. Mînuind cu hărnicie unel
tele, Gitan Constantin, Talpoș Pe
tru, Popescu Constantin, Teodores 
cu Ioan, Gaiță Mihai, Berk! Oskat 
încarcă la iuțeală cupele betoniere
lor, iar mecanicii Cristina loan, Po
pa Augustin, prepară șarjă după 
șarjă, aprovizionlnd ou diferite 
mărci de betoane pe constructorii 
de la cvartalul V Livezeni, casa de 
cultură Petroșani și alte obiective, 
unde se fac betonări.

Zilnic acest harnic grup de mun
citori, sub conducerea șefului sta
ției Мода Aurel șl cu sprijinul 
șoferilor de pe autobasculante, pre
gătește și expediază pe șantiere 
20 de mașini încărcate cu beton.

2,5 la sută, ia prestări de servicii 
neindustriale pentru populație, cu 
6,8 la sută iar la prestări cu ca
racter industrial pentru populație, 
planul a fost îndeplinit în proporție 
de 101,78 la sută. Paralel eu a- 
ceasta s-au obținut îmbunătățiri 
și la indicele de calitate în special 
în ramura de confecții (croitoriei.

Faptele au dovedit că în uni
tățile cooperatiste unde s-a mun
cit cu simț de răspundere coope
ratorii au primit numai laude. Iată 
de pildă, colectivele de muncă 
conduse de croitorii Biro Adalbert 
(complexul Lupeni) și Botoi Vaier 
(unitatea nr. 2 Lupeni), croitorii 
din unitatea nr. 10 Aninoasa, co
lectivul atelierului de curățătorie 
și boiangerie din Lupeni, în frun
te cu Răduț loan și ce] de foto 
din Vulcan au cîștigat binemeri
tate aprecieri din partea cliente
lei.

In anul 1963 cooperativa „Spri
jinul minier" a selecționat mai 
mulți tineri cooperatori și i-a tri
mis la cursuri de specializare. Re- 
întorși la locurile lor de muncă 
tovarășii Botoi Vaier, Huszar Ma
ria, Haiducsi Gheza, Martin Ed- 
mord, Boroș Arcadie au imprimat 
în muncă un înalt simț de răspun
dere și o atitudine corectă față 
de clientelă. Devenind mai exi
gent! față de calitatea muncii lor

tru asigurarea necesarului 
de cărbune coesificabil

Specificul muncii în preparația 
Lupeni este prelucrarea cărbunelui 
brut extras din adîncuri de către 
harnicii mineri din Lupeni, Uri
cani și Vulcan și supunerea luă ta 
un proces tehnologic, la aapetel 
căruia cărbunele preparat primeș
te denumirea de „cărbune special, 
bun pentru cocsificare".

*Obiectivul nr. 1 al întrecerii pre 
părătorilor lupeneni este creștere# 
procentului de recuperare în <oăt- 
bunele special și îmbunătățirea 
indicelui de calitate, în scopul a- 
sigurării necesarului de cărbune 
coesificabil centrelor noastre si
derurgice.

Propuneri incluse in planul 
de măsuri

Planul complex de măsuri tehni
co-organizatorice al preparației Lu
peni constituie un element princi
pal în coordonarea, controlul si 
stimularea posibilităților creatoare 
ale întregului nostru colectiv în 
scopul îndeplinirii planului.

Elaborarea planului de măsuri 
pe anul 1964 a fost terminată în
că la începutul trimestrului IV din 
1963. Obiectivele au fost axa
te pe cifrele de plan, acestea fiind 
cunoscute și discutate din timp. 
De menționat este faptul că cele 
923 de prevederi ale planului de 
măsuri au o pondere mai mare în 
sectorul preparare, serviciul teh
nic și serviciul mecanico-energe
tic, dar n-au foșt' neglijate nici 
sectoarele transpor și gospodăresc. 
Sub îndrumarea organizației de bază 
de partid s-au făcut numeroase pro
puneri de către muncitorii, maiștrii 
și inginerii preparației și astfel s-a 

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

Minerii Lițcan Gheorghe (primul din stingă), Chioreanu Dumitru 
și Mihăilescu Marin de la sectorul I al minei Uricani lucrează în bri
gada condusă de T6keș Ștefan. In prima jumătate a lunii ianuarie 
a. c. ei au contribuit substanțial la depășirea planului pe brigadă cu 
14 la sută.

și a tovarășilor lor, rezultatele ob
ținute au fost cele scontate : clien
telă mulțumită și nici o reclamație.

Pe cind în unitățile unde cali
tatea muncii nu s-a bucurat de a- 
tenția lucrătorilor meșteșugari iar 
controlul calității a fost efectuat 
în mod' superficial, reclamațiile se 
țin lanț. Așa stă situația cu 
unitatea de cizmărie din comple
xul Lupeni. Responsabilul acestei 
unități, tovarășul Cămăiășan Si- 
mion tolerează plecările din ser
viciu a unor lucrători din unita
tea pe care o conduce cum sînt 
Jurca Cornel și Chîrcu Dumitru. 
In această unitate, pe lingă că 
deseori calitatea lucrărilor execu
tate lasă de dorit, nu se respectă 
nici termenul de livrare a comen
zilor.

La unitatea foto din Lupeni con
dusă de Vîrtejan luliu, precum șl 
la ceasornicăria Lupeni (responsa
bil Nuțu Mircea) se petrec alte 
fenomene. Aici adesea unitățile 
sînt închise. Așa se explică rămî- 
nerea în urmă față de sarcinile 
de plan. Unitatea foto, de exem
plu, in ultimele luni abia a reali
zat 60 la sută din prevederile pla
nului, ori Înainte obținea depășiri 
de plan între 10—15 la sută.

In anul trecut, cooperativa „Spri
jinul minier" a realizat un bene
ficiu de cca, 150 000 lei. Pentru a- 

elaborat un plan de măsuri cuprin
zător, care a fost aplicat în viață. 
Dintre acestea remarcăm: organi
zarea și colaborarea cu I.C.T. Pa- 
roșeni și C.S. Hunedoara a circu
lației vagoanelor, reducerea umidi
tății cu ajutorul centrifugelor ori
zontale ; confecționarea unor noi 
tipuri de garnituri la filtrele cu 
discuri ; încălzirea centrală la de
poul de locomotive.

Aceste propuneri precum și al
tele, la fel de importante pentru 
asigurarea ritmică a livrării pro
ducției, a îmbunătățirii indicilor 
calitativi și a condițiilor de mun
că dovedesc preocuparea colectivu
lui preparației pentru asigurarea 
necesarului de cărbune cocsifica- 
bi).

VASILE VOICULESCU 
inginer șef

fa centrul atenției — 
îndeplfaffea obiectivelor 

întrecerii
Cu prilejul prelucrării cifrelor 

de plan pe anul 1964 muncitorii, 
tehnicienii, și inginerii din cadrul 
preparației și-au luat angajamente 
menite să ducă la Tealizarea pre
vederilor planului de producție. 
Creșterea recuperării globale și 
în cărbune special cu 0,5 la sută, 
reducerea umidității cu 0,2 la 
sută precum și realizarea unei 
economii de 300 000 lei la prețul 
de cost sînt cîteva din obiectivele 
întrecerii preparatorilor.

încă din primele zile ale lunii 
ianuarie, colectivul preparației a 
pășit pe calea îndeplinirii prevede
rilor de plan și a înfăptuirii obiec
tivelor întrecerii livrînd peste sar- 

nul 1964 s-a preconizat creșterea 
beneficiului la 210 000 lei. Există 
condiții pentru a se munci mai 
bine și obține rezultate frumoase 
dar se cere lichidarea lipsurilor. 
Comitetul executiv al cooperati
vei va trebui să studieze posibi
litatea organizării lucrului în două 
schimburi, la unitatea de cizmărie 
din complexul Lupeni, pentru ca 
să nu mai fie pretexte pentru ne- 
respectarea termenelor de livrare 
a comenzilor. In privința calității 
muncii se cere ca fiecare coopera
tor să militeze pentru îmbunătă
țirea ei. Pentru ca unitatea foto 
din Lupeni să dea randamentul ce
rut, este necesar ca lucrătorii de 
aici să facă ieșiri în oraș cu apa
ratul fotografic pentru instantanee 
în parcuri și pe străzi, la specta
cole cit și la întruniri tovărășești.

Cooperativa „Sprijinul minier" 
Lupeni, în acest an și-a propus să 
deschidă noi unități de producție 
meșteșugărească. In acest scop, 
încă de pe acum va s trebui să 
treacă la angajarea de noi lucră
tori pricepuți și cu dragoste de 
muncă în meseriile de croitor, fri
zer, coafor, cizmar.

Deci cu forțele Unite ale coope
ratorilor, în cadrul unităților de 
producție meșteșugărească ale co
operativei „Sprijinul minier" se 
poate munci mai bine, spre a se 
asigura deservirea cit mai bună a 
oamenilor muncii.

MARGARETA MICA 

cinile de plan 1 815 tone cărbune 
special pentru cocsificare. In pri
ma jumătate a lunii ianuarie a.c. 
s-a obținut o îmbunătățire a recu
perării în cărbunele special de 1.2 
la sută, față de prevederile pla- 
nulut

Contribuții de seamă la aceste 
prime rezultate le-au adus brigăzile 
conduse de comuniștii GyOrgy Ște
fan, FilllOp Iosif Gheza, Wlllk E- 
mil, Erdoși loan, Drotzinger An
drei și Dascălu Ștefan.

GHEORGHE ENCIU 
prim maistru spălător 

IOSIF GHICIU 
maistru spălător

întregul colectiv antrenat 
în întrecere

Comuniștii de Ia preparația Lu
peni sînt în fruntea luptei pentru 
realizarea sarcinilor de plan la toți 
indicii, încă din primele zile ale 
anului.

La obținerea unei producții spo
rite și la asigurarea livrării rit
mice a cărbunelui preparat o con
tribuție de seamă au adus-o agi
tatorii, care au depus o muncă 
rodnică pentru antrenarea întregu
lui colectiv al preparației în în
trecerea socialistă. Printre agitatori 
amintim pe tovarășii Avratnescu 
Liviu, Enciu Gheorghe, Oprișan 
Mihai, Moldovan Nistor, Gașpar E- 
meric, Kovacs Iosif, Pop Vasile, 
Stanciu Constantin, Borza Simion, 
Mațeiaș Simion. Berdali Vasile, 
Hamzu Gheorghe, Cioată Mihai 
care s-au situat în fruntea luptei 
pentru înfăptuirea obiectivelor în
trecerii.

Biroul organizației de bază a 
întărit colectivul de agitatori du- 
blînd numărul agitatorilor pe care 
i-a înarmat, prin lecții și instruc
taje linute, cu sarcinile care stau 
în fata colectivului preparației.

FLOREA TIGOIANU
secretarul organizației de bază

P.M.R.

PR06RAM DE RAWO
19 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,10 „Frumoasă ești 
patria mea" — emisiune de cin- 
tece și jocuri, 8,00 Sumarul presei 
centrale, 8,30 Teatru la microfon 
pentru copii; „Aventura din pă
dure", scenariu radiofonic de Ra
du Costăchescu, 9,30 Piese de es
tradă interpretate la diferite ins
trumente, 10,45 Cîntă corurile u- 
zinelor Industriei metalurgice de 
stat Cîmpulung-Muscel și Indus
tria sîrmei din Cîmpia Turzii, 11,30 
Vorbește Moscova!, 12.00 Muzică 
populară interpretată de Aurelia 
Fătu-Răduțu și^Nicolae Băluță, 14,00 
Muzică populară cerută de ascul
tători, 15,20 Program muzical de
dicat fruntașilor de pe ogoare, 
17,00 Muzică ușoară, 18,00 Muzi
că populară ‘interpretată de Ștefan 
Lăzărescu și Florea Netcu, 19.00 
„Am îndrăgit o melodie" — emi
siune de muzică ușoaTă romîneas- 
că, 19,35 Program de romanțe. 
20,00 Teatru la microfon : Premie
ra „Stimatii domni Glembav" de 
Miroslav Krleza, 21,16 Muzică de 
dans, 22,15 Muzică ușoară inter
pretată de Marino Marini. PRO
GRAMUL II. 7,35 Cîntece de viață 
nouă. 8,36 Program de valsuri, 
10,00 Melodii populare îndrăgite 
de ascultători, ,13,15 Cîntece și 
jocuri de pe întinsul tării, 14,15 
Cine știe, cîștigă 1, 15,00 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 16,30 
Melodii de dragoste de compozi
tori romîni, 17,25 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 19,00 Nof în
registrări de muzică populară 20,05 
Muzică de dans,
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CINEMATOGRAFE
19 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie ■ 
Tudor seria I și II; Republica: 
Cind vine pisica ; PETRILA : Mi
rajul : LONEA : Harakiri: LIVE
ZENI : Căpitanul lagunei albastre ,- 
ISCRONI : Un erou în papuci ; A- 
NINOASA : Balada husarilor ;, LU
PENI : Avîntul tinereții; BĂRBÂ- 
TENI : Lanterna cu amintiri i URI» 
CÂNI : Lumină de iulie.



Belgia nu va participa 
la crearea „forfetar 

nucleare multilaterale"
BRUXELLES 17 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Ь.Р.А., Belgia, din motive finan
ciare, nu va participa la proiectatul 
ylan american de creare a „forțe
lor nucleare multilaterale". Minis
trul afacerilor externe al Belgiei, 
Spaak a declarat în Camera Depu
tatelor că Îb Belgia acest plan nu 
poate obține o majoritate parla
mentară.

_ = 0 = _

TRATATIVE SIRIANO- 
VEST-GEBMANE

BONN 17 (Agerpres).
La Bonn au luat sfirșit tratati

vele dintre reprezentanții guverne
lor R.F.G. și Siriei în problemele 
privind construirea unui baraj pe 
fluviul Eufrat. Aceste negocieri au 
loc după ce încă de anul trecut 
a fost' încheiat un acord potrivit 
căruia guvernul vest-german se 
angaja să finanțeze lucrările pri
mului stadiu în construirea bara
jului. Intrucît s-a constatat că su
mele stabilite nu sînt suficiente, 
la aceste tratative cele două părți 
au căzut de acord asupra găsirii 
„altor surse de finanțare".

---- 0----- 

Adunarea consultativă 
a Consiliului European

STRASSBOURG 17 (Agerpres).
In cadrul adunării consultative a 

Consiliului European a fost de
pus joi un proiect privind unita
tea politică a Europei occidentale.

Proiectul a fost' prezentat după 
declarațiile făcute de Spaak, mi
nistrul de externe ai Belgiei, In 
sensul că nu trebuie să se ia 
nici o hotărîre referitoare la Uniu
nea politică a Europei înaintea a- 
legerilor britanice. După declara
țiile lui Luns, ministrul de exter
ne al Olandei, uniunea politică nu 
trebuie să se limiteze la cei șase.

- = ©=-

Incidente la frontiera 
dintre Etiopia și Somalia

MOGADISCIO 17 (Agerpres).
Ministrul de externe al Somaliei, 

Abdullahi Issa, l-a informat pe se
cretarul general al Organizației u- 
nității africane precum și pe unii 
șefi de state africane în legătură 
cu incidentele ce au avut loc în 
ultimele zile la frontiera cu Etio
pia. Issa l-a invitat, de asemenea, 
pe ambasadorul etiopian căruia i-a 
înmînat un protest către guvernul 
Etiopiei.
. Pe de altă parte, ministrul de ex
terne al Etiopiei a dat publicității 
o declarație în care condamnă „în
cercarea Somaliei de a se infiltra 
pe teritoriul Etiopiei".

Greva metalurgiștilor din Gând
BRUXELLES 17 (Agerpres).
Greva celor 8 500 de metalur- 

giști din orașul Gând (Belgia), de
clarată în sprijinul satisfacerii 
revendicărilor privind majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, a intrat în cea 
de-a 12-a zi.

După cum relatează presa belgia
nă mișcarea grevistă crește in am

---------- o-----------
Succese ale pafriofilor sud-viefnamezi

SAIGON 17 (Agerpres).
După cum transmite agenția As

sociated Press, o companie a tru
pelor guvernamentale sud-vietna
meze a căzut’, într-o ambuscadă or
ganizată de forțele patriotice care 
controlează o regiune situată la 
70 mile de Saigon.

fotoliile loi Dean Risk io (оиіяа senatwto 
oeoliii pioitee extent

WASHINGTON 17 (Agerpres).
Secretarul de stat' al S.UA., 

Dean Rușk, a informat Comisia se
natorială pentru problemele externe 
despre situația din Panama și alte 
probleme internaționale. El a refu
zat' să dea amănunte ziariștilor 
despre declarațiile făcute în ca
drul Comitetului, menționînd doar 
că S.U.A. consideră că situația 
creată în urma evenimentelor din 
Panama poate fi aplanată fără 
violență, prin tratative și discuții 
între cele două guverne.

Senatorul democrat, William Ful
bright, președintele Comisiei pen
tru probleme externe, a declarat 
la rîndul său că S.U.A. sînt' foar
te dispuse să discute orice diver
gențe cu guvernul panamez. In a- 
celași timp, el a precizat că soco
tește discuțiile ca o condiție pre
liminară, în timp ce tratativele ar 
implica o acțiune pentru revizuirea 
statutului actual al canalului. Po
ziția guvernului S.U.A. în proble
ma revizuirii statutului canalului 
a reieșit' și din cele spuse de Ful

CONFERINȚA DE PRESA 
A LUI LESTER PEARSON

PARIS 17 (Agerpres).
Primul ministru al Canadei Les

ter Pearson, care se află într-o 
vizită oficială în Franța, a ținut 
la 16 ianuarie o conferință de pre
să în care a calificat ca „foarte 
utile' întrevederile pe care le-a 
avut cu președintele Franței, de 
Gaulle, și cu primul ministru Geor
ges Pompidou.

întrebat asupra convorbirilor a- 
vute cu președintele de Gaulle în

-■=©=- ---------

„Libertatea" presei 
în R.S.A....

CAPETOWN 17 (Agerpres).
Corespondentul ziarului „Obser

ver" ia Capetown anunță că 
„South African Broadcasting Cor
poration" (S.A.B.C.) a interzis co
respondentului B.B.C. din R.S.A. să 
mai transmită la Londra știri și 
informații întrucît ar fi răspîndit 
„știri tendențioase" referitoare Ia 
situația din această țară. Este vor
ba de Anthony Delius, ziarist din 
Capetown și cunoscut poet sud- 
african care, de mai bine de pa
tru ani, transmite știri și telegra
me B.B.C.-ului. Intr-o declarație 
Delius a arătat că S.A.B.C. i-a in
terzis de fapt să mai fie cores
pondent al B.B.C. după ce la Lon
dra a apărut o publicație a sa în 
care satiriza „South African Broa
dcasting Corporation", precum și 
ca urmare a faptului că el îndepli
nește funcția de corespondent par
lamentar al unui ziar al opoziției, 
care apare la Capetown.

ploare și intensitate și în partea 
de vest a Flandrei, îndeosebi în 
întreprinderile industriei chimice, 
unde se află în. grevă peste 2 000 
de muncitori. Joi au declarat o 
grevă de solidaritate cu metalur- 
giștii din Gând peste 2 000 de mun
citori de la uzina de aparataj elec
tric din orașul Charleroi.

Pierderile suferite de trupele 
guvernamentale în timpul ciocnirii 
care a avut loc se ridică la șase 
morți, 31 răniți, 39 dispăruți. For
țele patriotice au capturat, de ase
menea, un important număr de ar
me.

bright, cu privire la declarația 
președintelui panamez, Chiari, po
trivit căreia relațiile diplomatice 
nu vor fi reluate între Panama și 
Washington, atîta timp cit' S.U.A. 
nu vor fi dispuse să înceapă tra
tative asupra unor „modificări 
structurale" în ce privește contro
lat! în zona Canalului Panama. 
Fulbright' a declarat în această di
recție că nici el, nici Rusk nu în
trevăd limpede ce trebuie înțeles 
prin „modificări structurale".

Președintele Comisiei senatoria
le pentru probleme externe a ară
tat că informarea lui Rusk s-a 
referit și la convorbirile Johnson— 
Erhard, în legătură cu care rela
țiile dintre cele două țări au fost 
apreciate ca foarte bune. In ce 
privește relațiile Statele Unite cu 
Indonezia, Rusk s-a referit la mi
siunea încredințată de președintele 
Johnson lui Robert' Kennedy și la 
întrevederile acestuia cu președin
tele Sukarno. Secretarul de stat al 
S.U.A. a vorbit și despre situația 
din Zanzibar.

o----------

legătură cu relațiile Est—Vest, 
primul ministru canadian și-a ex
primat părerea că președintele de 
Gaulle ar manifesta „realism în 
fața fenomenului care se numește 
destindere". Răspunzînd la între
barea unui ziarist în legătură cu 
conferința de la Geneva pentru 
dezarmare Pearson a afirmat că 
țara sa va trimite o delegație nu
meroasă la această conferință.

In aceeași zi Pearson a acordat 
un. interviu ziarului francez „Le 
Monde" în care s-a pronunțat pen
tru „aprobarea generală" a Trata
tului de Ia Moscova cu privire la 
interzicerea parțială a experiențelor 
nucleare. Totodată, și-a exprimat 
dorința de a se ajunge la rezolva
rea sarcinilor care stau în fața 
conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva.

Primul ministru canadian și-a 
exprimat speranța că pe viitor 
„vor crește schimburile comerciale 
cu țările socialiste".

HAGA. Luînd cuvîntul la postu
rile de televiziune, Petrus de Jong 
ministrul Apărării al Olandei a 
declarat că cheltuielile militare ale 
tării vor crește. El a relevat că în 
prezent este examinată problema 
înlocuirii tipurilor de tancuri și 
avioane de vînătoare aflate in 
dotarea armatei olandeze cu cele 
mai moderne tipuri.

De asemenea, de Jong a comu
nicat că Olanda va primi din par
tea Statelor Unite 60 milioane de 
dolari sub formă de ajutor militar.

WASHINGTON. Președintele Con
siliului O.S.A., Juan Batista de La- 
valle (Peru), a anunțat că la vii
toarea sesiune ordinară a . consi
liului, care va avea loc la 22 ia
nuarie, va fi luată în discuție pri
mirea ca membri ai organizației a 
noilor state Jamaica și Trinidad- 
Tobago.

PARIS. In subsolul unei clădiri 
din secolul al XIII-lea s-a deschis 
cel mai mic teatru din Paris, cu o 
capacitate de 80 locuri Minusculul 
teatru se numește „Le Cate Theatre 
de Grande Severine".

NEW YORK. Luînd cuvîntul la 
Chicago, Francis Cappel, șeful di
recției învățămînt din Departamen
tul Sănătății, Invățămîntului și 
Asigurărilor Sociale al S.U.A. a 
declarat că sarcina lucrătorilor din

Propunerea prezentată de fracțiunea 
parlamentară a P. C. din Suedia

STOCKHOLM 17 (Agerpres).
Fracțiunea parlamentară a Parti

dului Comunist din Suedia a pre
zentat în Riksdag (parlament) pro
punerea ca acesta să acorde o ma
re atenție creării unei zone de- 
nuclearizate în nordul Europei, ca 
un prim pas spre limitarea răspân
dirii și folosirii armei nucleare.

In propunerea fracțiunii parla
mentare a P.C. din Suedia se sub
liniază necesitatea creării unui 
front unit al țărilor din nordul Eu
ropei, cu scopul de a exclude po
sibilitatea folosirii armei nucleare

—---------o-----------

Bobept Kennedy s-a întîlnit 
cu președintele Sukarno

TOKIO 17 (Agerpres).
Robert Kennedy, ministrul de jus

tiție al S.U.A., s-a întîlnit la 17 
ianuarie, la hotelul imperial din 
Tokio, cu președintele Indoneziei 
Sukarno, pentru a discuta situația 
care s-a creat în prezent în re
lațiile dintre Indonezia și Fede
rația Malayeză, precum și unele 
probleme privind relațiile dintre 
S.U.A. și Indonezia.

---------- o----------
Comentariu

Conferința privitoare Ja Cipru
Convorbirile preliminare, deschi

derea: conferinței, întreruperea ei, 
constituirea comitetului anglo-ciprio; 
(cuprinzînd cîte trei reprezentanți 
ai celor două comunități) și pro
gramarea întilnixii premierului Ho
me cu cei interesați în problema 
cipriotă, sintetizează activitatea 
desfășurată la Londra în legătură 
cu viitorul statut al Ciprului. Cu 
toate că pozițiile nu s-au schim
bat', ciprioții greci continuînd să 
solicite modificarea: constituției cu 
acordarea de garanții corespunză
toare minorității turce, iar ciprioții 
turci solicitînd, ca și pînă acum, 
divizarea insulei, atmosfera a fost 

învățămînt în S.U.A. este de a 
îmbunătăți activitatea acestui sec
tor. Cappel a declarat' că cetățenii 
americani nu au posibilități egale 
de a învăța și că o parte conside
rabilă din populația Statelor Uni
te „nici nu poate spera Ia ase
menea egalitate".

BRUXELLES. Potrivit agenției 
D.P.A., extracția de cupru a socie
tății „Union Miniere du Haut Ka
tanga" a scăzut în 1963 de la 
270 000 tone, la 25 000 tone, iar 
extracția de cobalt de la 7 300 to
ne, la 2 400 tone. După cum s-a 
comunicat din Bruxelles, reducerea 
producției a fost determinată de 
evenimentele politice din Congo. 
Societatea „Union Miniere" consi
deră că nici în anul acesta nu 
se poate aștepta la o creștere a 
producției.

LONDRA. Laboratoarele Ministe
rului Agriculturii al Marii Britanii 
specializate în domeniul piscicol, 
au construit o cameră de televi- 
ziune subacvatică pentru pescuit. 
Camera, instalată într-un înveliș 
care rezistă la presiunea apei, 
poate fi coborîtă la adînci'mi mari. 
Se speră că cu ajutorul ei se va 
realiza o sporire a cantității de 
pește pescuit, putîndu-se observa 
mai bine comportarea bancurilor 
de pește sub apă.

in această regiune. încheierea Tra
tatului de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în trei medii, la care 
a aderat și Suedia, crează posibi
lități favorabile pentru înfăptuirea 
propunerii cu privire la zona de- 
nuclearizată.

Crearea unei zone denuclearizate 
în nordul Europei ar însemna ca 
țările nordice să nu producă arme 
nucleare și să nu permită adu
cerea acestei arme pe teritoriul 
lor, se arată în încheierea propu
nerii.

După cum transmite agenția 
U.P.I., joi seara, Robert Kennedy 
a avut o întrevedere cu ministrul 
de externe al Japoniei, Masayoshi 
Ohira, în cadrul căreia a avut 
un schimb de vederi cu privire la 
relațiile japono-americane. Robert 
Kennedy urmează să se întîlneas- 
că cu primul ministru japonez, 
Hayato Ikeda.

— după expresia conducătorului 
delegației ciprioților turci — „mai 
puțin explozivă la conferința de 
la Londra decît în Cipru".

In poziția engleză nu s-a înre
gistrat' vreo modificare, presa bri
tanică preconizînd diferite soluții 
îndreptate spre menținerea bazelor 
militare pe insulă. Repetatele ce
reri ale guvernului cipriot pentru 
revizuirea acordurilor de la Zurich și 
Londra au în vedere schimbarea 
actualului sistem de garanții an- 
glo—greco—turc care prevede și 
menținerea de unități militare 
străine pe insulă. Dacă asupra for
mei de garantare a drepturilor mi
norității turce din Cipru, diplomația 
engleză înclină spre găsirea unei 
formule de compromis, asupra pre
zenței engleze manifestă tendința 
de a o păstra intactă.

Sinuozitățile. înregistrate în pri
ma săptămînă a întrevederilor de 
la Londra prevestesc o înverșu
nată dispută diplomatică în ce pri
vește viitorul statut al Ciprului. 
Pentru moment trebuie consemnată 
potolirea incidentelor în Cipru și 
pornirea pe drumul căutării de so
luții Ia masa tratativelor.

' ZĂNEL FLOREA 
comentator Agerpres
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BANGKOK

Sesiunea Comitetului 
pentru comerț

BANGKOK 17 (Agerpres).
La Bangkok își continuă lucrările 

cea de-a 7-a sesiune anuală a 
Comitetului pentru comerț al Co
misiei economice O.N.U. pentru, A- 
sia și Extremul Orient. Participan- 
ții la sesiune au discutat o serie 
de probleme privind situația co
merțului pe anul 1963 și pregăti
rile privind viitoarea conferință.

Reprezentanții țărilor în curs de 
dezvoltare au subliniat greutățile 
de care se lovesc țările lor în 
comerțul cu unele dintre țările ca
pitaliste dezvoltate, subliniind că 
unele organizații interguvernamen- 
tale de felul Pieței Comune pro
movează in comerțul cu țările A- 
siei și Extremului Orient o poli
tică discriminatorie.
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