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LA HUNEDOARA

S-au deschis lucrările Conferinței 
regionale de partid

teri, în sala clubului „Siderur- 
gistul" din Hunedoara, s-au deschis 
lucrările Conferinței regionale de 
partid.

La lucrările conferinței participă 
delegații aleși la conferințele raio
nale și orășenești de partid și peste 
100 de invitați. Printre aceștia se 
află mineri, siderurgiști, construc
tori, țărani colectiviști, lucrători 
din gospodăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și tractoare, 
intelectuali, lucrători din aparatul 
de partid și de stat.

Pe piepturile multora dintre a- 
ceștia strălucesc ordine și medalii 
ale R. P. Romfne.

La lucrările conferinței participă 
tovarășul Alexandru Drăghici, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.R., tovarășii 
Onescu Cornel, Isac Martin și Al- 
mășan Bujor, membri ai C.C. al 
P.M.R.

Ca invitați la conferință partici
pă reprezentanți ai unor ministere 
M instituții centrale.

. După alegerea organelor de lu

cru — comisia de validare, secre
tariatul și -comisia de redactare a 
proiectului de hotărîre — confe
rința a aprobat următoarea ordine 
de zi:

1. DAREA DE SEAMĂ ASUPRA 
ACTIVITĂȚII COMITETULUI RE
GIONAL HUNEDOARA AL P.M.R. ;

2. RAPORTUL COMISIEI REGIO
NALE DE REVIZIE;

3. ALEGEREA COMITETULUI RE
GIONAL DE PARTID HUNEDOA
RA ȘI A COMISIEI DE REVIZIE.

Darea de seamă a fost prezentată 
de tov. Popa Dumitru, prim-secre- 
tar al Comitetului regional Hune
doara al P.M.R.

Tovarășul Codrea Ioan a prezen
tat raportul comisiei regionale de 
revizie.

Au urmat discuții pe marginea 
acestor documente.

In cursul zilei de 18 ianuarie a.c. 
au luat cuvîntul la dezbateri tov. 
Szuder Wiliam, director general a! 
Combinatului Carbonifer Valea Jiu
lui, Șuluțiu Alexandru, prim-secre- 
tar al Comitetului raional Orăștie 
al P.M.R., Constantinescu Ștefan,

director general al Combinatului 
Siderurgic Hunedoara, Arsîn Cornel, 
director al Trustului Aurului-Brad, 
Roșea Nicodim, director al Uzine
lor metalurgice Cugir, Folticska 
Francisc, director al întreprinderii 
de Construcții Hunedoara, Nicu- 
lescu loan, secretar al Comitetului 
de partid de la Combinatul Side
rurgic Hunedoara, Bartha Dlonisle, 
miner șef de brigadă la mina 
Dîlja, Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc Petroșani 
al P.M.R., Crăciun Gheorghe, pre
ședintele G.A.C. Gîrbova, Lucaci 
Silvia, profesoară la Școala medie 
nr. 1 din Hunedoara, Rampa Mir
cea, vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Sfatului popular regio
nal Hunedoara, Tripșa Ștefan, 
maistru oțelar la C.S. Hunedoara, 
erou al muncii socialiste, Farkaș 
Erna, secretar al Comitetului de 
partid de la întreprinderea „Vis- 
coza" Lupeni, Gașpar Francisc, pre
ședinte al U.R.C.C.-Deva, Uscat Sl- 
mion, îngrijitor de animale din 
G.A.C. Clinic și alții.

Lucrările Conferinței continuă.
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PE CALEA PROGRESULUI TEHNIC
Tehnica nouă pătrunde tot 

mai larg în minele Văii Jiului, 
constituind un factor de cea 
mai mare însemnătate pentru 
reducerea eforturilor și spori
rea productivității muncii mi
nerilor, pentru îndeplinirea 
cu cinste a sarcinilor de răs
pundere pe care planul de 
șase ani le pune în fața colec
tivelor exploatărilor noastre 
carbonifere.

exploatăriloz

nei economii de 4 000 lei pe fie
care metru liniar de puț săpat — 
iată un scurt bilanț1 al aplicării 
acestor procedee Avansate. ■

La săparea acestui puț, briga
da comunistului Bartha a obținut 
nu numai un record la săparea 
puțurilor (61 m. pe lună adîncire 
si betonare), ci 
periență care a 
parea puțurilor 
Petrila est.

pentru crearea de condiții pentru 
continuarea extinderii perforajului 
umed care asigură minerilor con
diții bune de lucru și viteze spori
te de săpare,

și o valoroasă ex- 
fost extinsă Ia să- 
Aninoasa sud șl

cameră cu 
rotative, cu 
prelungirea

=-^------ - --------->
Experiența Dîijei — 

la Aninoasa sud și Petrila est

La 35 înaintări: perforaj umed

Sînt cunoscute succesele deose
bite pe care harnicii mineri ai bri- 
găzii conduse de Bartha Dionisie 
le-au obținut la săparea puțului 
auxiliar nr. 1 de la mina Dîlja cu 
metode tehnice moderne. La Dîlja 
s-a aplicat pentru prima dată la 
noi în țară metoda de lucru cu 
cofraj mobil prin care s-a elimi
nat susținerea provizorie, iar în
cărcarea a fost mecanizată cu grei- 
fere. Randamentele înalte, redu
cerea de peste 5 ori a consumului 
de material lemnos, realizarea u-

Perforajul umed — mijloc radi
cal de combatere a prafului sili- 
cogen la înaintările în piatră — 
se introduce la tot mai multe 
găzi de înaintări în steril din 
nele Văii Jiului. In vederea 
tinderii perforajului umed au 
efectuate o serie de lucrări 
gătitoare, între care 
țelei conductelor de 
ritatea lucrărilor în 
35 de brigăzi de la 
pregătiri din minele
plică perforajul umed, reușind ast
fel să obțină lună de lună 
mente sporite. La toate 
Văii Jiului se efectuează

bri- 
mi- 
ex- 
fost 
pre-

extinderea re- 
apă la majo- 
piatră. Astăzi 
lucrările de 

Văii Jiului a-

randa- 
minele 
lucrări

Dotarea abatajelor 
perforatoare moderne 
scocuri scurte pentru
craterelor pînă în apropierea fron
tului de lucru, crează condiții pen
tru organizarea lucrului, intr-un 
număr tot mai mare de abataje, 
după regimul: două fîșii pe schimb 
și aripă, 
între care 
Laszlo Ștefan, 1 
la mina Petrila, 
de la mina Ani- 
noasa, Pînzaru A- 
lexandru de la 
Uricani extrag 
cite două fîșii pe 
schimb și aripă 
din abatajele ca
meră în care lu
crează.

Numeroase brigăzi 
cele conduse de 

Cîșlaru Ioan de 
Cristea Aurel

Atenție, couștuuciuziiate, pricepere -- iată ce calități sînt strict necesare electri
cienilor care supraveghează din camera de comandă a unei uzine electrice funcționa
rea agregatelor. Aceste calități Ie dovedesc cu prisosință și electricienii Pașca Doina, 
membră de partid și Țălnaru Iosif de la centrala electrică din Petroșani.

Iată-i în exercițiul funcțiunii, supraveghind din camera de comandă funcționa
rea turbogenera toarelor centralei.

♦ î
♦ Printre fruntașii în întrecerea socialistă pe anul 1963, decla- :
♦ rați la termocentrala Paroșeni se numără și tînărul comunist 4
î Mucea loan, bobinator în secția electrică a uzinei. i
i El s-a evidențiat in muncă îndeosebi prin calitatea bună a * 
; lucrărilor pe care le execută.
♦ IN CLIȘEU: Tînărul bobi nator în timpul lucrului.
f i

Exploatărilor miniere 
cadre bine pregătite

Exploatărilor miniere din Valea 
Jiului le revin sarcini tot mai mari 
în privința sporirii producției și a 
productivității muncii. Realizarea 
acestor sarcini este condiționată 
în mare măsura de , folosirea judi
cioasă a tehnicii noi, a utilajelor 
moderne cu care sînt înzestrate mi
nele, de extinderea procedeelor a- 
vansate de lucru. Pentru toate a- 
cestea sînt necesare cadre cu o

specializare de scurtă durată. In 
cadrul acestor cursuri au fost ca
lificați în cursul anului trecut 679 
muncitori în diferite meserii, res
pectiv, 87 mineri, 114 ajutori mi
neri, 41 mecanici de extracție, 35 
mecanici de compresoare și 35 de 
locomotive, 94 artificieri, 14 pom- 
pagii și alții. Tot prin cursurile 
de specializare de scurtă durată 
care au drept scop înarmarea mun-

pregătire tehnico-profesională te
meinică, capabile să folosească cu- 
maximum de randament utilajele, 
să răspundă cerințelor pe care le 
ridică progresul tehnic, perfecțio
narea procesului de producție. Iată 
de ce în cadrul unităților miniere 
aparținătoare C.C.V.J. se acordă o 
atenție continuă calificării și ridi
cării calificării cadrelor de mun
citori și tehnicieni.

In anul 1963 în cadrul fiecăreia 
din cele 7 unități miniere din Va
lea Jiului a funcționat cît'e o școa
lă de calificare care 
ducției un număr de 
și 178 ajutori mineri, 
drul unităților miniere,
marea muncitorilor necesari 
ducerii și întreținerii utilajelor mi
niere și pentru specializarea ca
drelor calificate existente au func
ționat cursuri^ de calificare și de 

ji

a dat pro- 
147 mineri 
Tot în ca- 
pentru for- 

con-

citorilor cu cunoașterea utilajului 
și a proceselor tehnologice noi s-au 
specializat 72 electricieni de mină, 
120 lăcătuși de mină, 69 mane- 
vranți de vagoane, 182 prepara
tori cărbune, 13 maiștri cortlpre- 
șoare, 92 spălători cărbune.

Școlile profesionale din Petro
șani și Lupeni, pe baza experien
ței acumulate și prin folosirea ce
lor mai buni ingineri din cadrul 
unităților miniere ca profesori, au 
reușit să formeze muncitori 
înaltă calificare. Cursurile 
două școli profesionale sînt 
ventate de un număr de 1375 
pe diferite specialități. In

cu o 
celor 
frec- 
elevi 
anul

IOSIF ANDRICA 
șeful serviciului învățămînt 

C.C.V.J.

(Continuare în pag. 3-a)
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A R A G I
Bill Maria va tre

să se preocupe de

STA

șterse 
se în
de for-

Șutul luase sfîrșit. Din 
cabina macaralei rulante 
de zece tone coborî o 
femeie îmbrăcată într-o 
salopetă de culoare 
nușie.

— Vino, tovarășă 
o chemă secretarul
ganizației de bază. Avem 
ceva de discutat.

Macaragista își 
fața de praf și 
dreptă spre locul
mare a pieselor, unde to 
varășul Kristaly Ludovic, 
secretarul organizației de 
bază din secția turnătorie 
urmărea executarea unei 
forme de moletă pentru 
funicular de către tova
rășii săi de muncă, for
matorii Grădină Francisc 
și Merișescu Gheorghe.

Bill Maria află despre 
ce era vorba. Planul pro
ducției de piese turnate 
al secției a crescut în 
acest an cu 400 tone fa
ță de cel al anului tre
cut. Lefjat de aceasta, în 
fața comuniștilor din sec
tor stau sarcini sporite. 
Răspunzînd în cadrul or
ganizației de bază din 
secția turnătorie a Uzinei 
de reparat' utilaj minier 
Petroșani de munca în 
rîndurile femeilor, tova-

tOa-

in- 
mi-

de situația la 
a fiului el, 

clasa a И-a a 
ucenici.

în
de

gîndul la fiul ei își 
„A prins aripi bă- 
curînd își va lua

armată a muncitori- 
cu diplomă de lăc'ă- 
Poate va fi reparti- 

să lucreze chiar în e-

rășa 
bui 
antrenarea tovarășelor sa 
le în întrecere pentru 
sprijinirea muncii turnă
torilor. De aceia iși scoa
se un carnețel din buzu
narul salopetei și notă: 
„Să stau de vorbă cu 
te macaragistele".

In drum spre casă 
tră la grupul școlar
nier din localitate să se 
intereseze 
învățătură 
elev 
școlii

Cu 
zise: 
iatul,
zborul". Va intra în ma
rea 
lor 
tuș. 
zat
chipa care remediază de
fecțiunile mecanice la 
podurile rulante. Și atunci 
mama și fiul vor munci 
în strînsă colaborare, a- 
jutîndu-se reciproc cum 
de altfel se ajută cu lăcă 
tușii și electricienii de în
treținere a podurilor ru
lante.

Intr-adevăr macaragista 
Bill Maria dovedește un 
înalt simț de într-a-

jutorare tovărășească. De 
acolo de sus din cabina 
de unde dirijează funcțio
narea podului rulant ea 
vede unde se cere inter
venția ei și fără să mai 
aștepte semnalul se în
dreaptă spre locul de 
muncă al turnătorilor.

Munca, pe macara cere 
mult spirit de observație, 
dexteritate și precizie — 
calități pe care comunis
ta Bill Maria le-a dobîn- 
dit de-a lungul celor 6 
ani de muncă in secția 
turnătorie a U.R.U.M.P. 
Meseria a învățat-o de la 
Filip Natalia și Ianoși 
Magda, cu care apoi s-a 
luat la întrecere pentru 
obținerea titlului de evi
dențiat în întrecerea socia
listă. Și nu odată a luat-o 
înaintea „profesoarelor" 
sale. Chiar și în ultimele 
luni ale anului trecut, 
macaragista Bill Maria a 
ocupat locul I în între- 

Fotografia ei stă 
de onoare al 
alături de a 

buni din nro- 
apreciere a

muncii depuse pe maca
ra, zi de zi.

cere.
pe panoul 
U.R.U.M.P., 
celor mai 
ducție, ca
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Valea Jiului — în continuă înflorire
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Spre tribună se Îndreaptă, la un 
moment dat, o femele mărunțică, 
cu reflexe argintii in păr. începu 
să vorbească fi cuvintele tremu
rau ușor, trudind emoție. Vorbea 
despre un lucru drag, căruia ea 
i-a Închinat intteaga ei viață, în
treaga putere de muncă: școala. 
E Învățătoare la una din școlile 
Vulcanului și amin- 
tindu-și de anii ne
gri dinainte de eli
berare spunea :
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Frumusețea peisajului Uri- 
caniului e sporita nu numai 
de blocurile noului oraș con
struit aici, sau de șoseaua as
faltata ce unduiește pe mar
ginea Jiului. Turnurile noilor 
puțuri de extracție, printre 
care și cel din clișeu, se înal
ță semețe, semn că mina des
chisă aici, în anii puterii 
populare, se dezvoltă necon
tenit.

p

.......... ................

Exemple înaintate
Valea Jiului a cunoscut, în ul

tima perioadă, succese deosebite 
ale brigăzilor de mineri care des
chid noi rezerve în vederea spo
ririi continue a producției de căr
bune cocsificabil și energetic. Tot 
mai multe brigăzi de mineri din 
exploatările Văii Jiului desfășoară 
o vie întrecere pentru a intra în 
rîndul celor care realizează îna- 
tatâri de peste 100 metri liniari pe

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

Cifre despre bunăstare
• ta anul 1963 în Valea Jiului 

au fost construite cu 869 mai mul
te apartamente de cît în anul- 1962, 
In ultimii doi ani 2351 de familii 
din Valea Jiului s-au mutat în 
bloca r i noi.

• Unitățile comerciale din Va
lea Jiului au vîndut în 1963 măr
furi alimentare în valoare de 
230 000 000 lei, cu 29 000 000 lei 
mai mult decît în anul 1962. In 
acest an se prevede o creștere a 
vînzărilor de mărfuri cu încă 29 
de milioane lei.

° In anul 1963 au fost cumpă
rate de către oamenii muncii 1038 
apafate de radio, mobilă în valoa
re de 21 298 000 lei, 903 mașini de 
cusut, 1 362 mașini electrice de 
spălat rufe, 652 frigidere.

• Numărul oamenilor muncii ca
re economisesa bani la C.E.C a 
sporit în Valea Jiului în anul 1963 
cu 11,9 la sută față de anul 1962. 
in anul 1963 au fost înregistrați cu 
10000 mai mulți depunători ia 
С.Ё.С. de cît în anul 1961.

STELE
Era o toamnă tlrzle și ploua 

mărunt Spre putui Cimpel II, ră
mas împietrit cu ani In urmă, b 
dată cu închiderea celorlalte mine 
pe care capitaliștii le lăsaseră 
pradă ruinei, abia se bătătorise o 
potecă. Citlva mineri și muncitori 
trebăluiau de zor pe lingă pom
pele ce începuseră bătălia cu apa 
ce luase de multă vreme adîncu- 
rile In stfipînîre. Alții se cățăra- 
seră pe schelăria metalică a pu
țului. La cobori re, au lăsat acolo, 
tn virful puțului, o staa mare, ro
șie, aprinsă, care simboliza in 
chip minunat victoria lor, a mine
rilor și a muncitorilor, asupra ce
lor care-i sortiseră șomajului, mi
zeriei, ruinei.

Stele roșii, abia aprinse, purtau 
cu ele același simbol deasupra ce
lui mai înalt dintre puțurile Vul
canului, deasupra puțului Cimpa I...

De atunci, din 1949 s-au aprins 
an de an noi stele roșii, semn că 
de-a lungul malurilor bătrînului 
Jiu se înalță adevărați giganți ai 
industriei socialiste ce întineresc 
aceste meleaguri și îmbogățesc pa
tria noastră liberă. Strălucesc a- 
semenea Stele la DUja și Paroșeni, 
unde se deschid noi mine menite 
să dăruiască industriei noastre so
cialiste multe milioane de tone de 
cărbune. In prezent la mina 
Paroșeni nu găsești de cit două 
galerii ce înaintează zilnic cu 
cîțiva metri spre bogățiile adâncu
rilor, dar minerii știu că fiecare 
mușcătura în rocă a explozivului

—'-«BS Q « — ................

PE ШЕВЕЕЕ IE ЕІВДІЕ...
In urmă cu cîțiva ani, în Valea 

Jiului transportul în comun se re
zuma doar la trenul industrial ca
re făcea legătură între localitățile 
Petroșani șl Lonea,

Astăzi, în toate localitățile Văii 
Jiului transportul în comun este 
asigurat de autobuze moderne fa
bricate în țara noastră.

In 1963, în Valea Jiului parcul 
de autobuze a fost mărit cu 22 
autobuze, iar ta lunile care ur
mează vor mai sosi încă 15 auto
buze noi, destinate transportului 
în comun.

ta anul 1964, transportul în co
mun în localitățile Viii Jiului va 
fi deservit de 76 autobuze.

lună. Desigur, recordul îl dețin 
brigăzile conduse de Vass Martin 
de le mina Vulcan și Demeter Au
gustin de la mina Dîlja, care au 
realizat avansări lunare de 371 
m.l., respectiv, 257 m.l.

Brigăzi care și-au înscris 
numele in rlndul celor cere au de
pășit Viteza de avansare de 100 
m. pe lună Stat și la minele Ani- 
noasa, Uricani, Lupeni.

• Sumele alocate pentru plata 
pensiilor în adul 1963 pe Valea 
Jiului se ridică la 67 182 391 lei.

• Peste 6000 de oameni ai mun
cii din bazinul nostru carbonifer 
și-au petrecut concediul de odihnă 
la diferite stațiuni balneo-clima- 
terice.

• In minele din Valea Jiului se 
cheltuiesc anual 18—20 milioane 
lei pentru echipament de protec
ție a muncii, prevenirea îmbolnă
virilor profesionale și asigurarea 
securității în subteran. Pe lingă 
toate minele Văii Jiului funcțio
nează policlinici și dispensare ca
re asigură oamenilor muncii asis
tența medicală.

• ta anul 1963 s-a vlndut popu
lației din Valea Jiului prin maga
zinele de desfacere cu peste 1800 
tone mai multă ptine integrală, cu 
828 tone făină integrală, cu 20000 
kg. făină albă mai mult ca. 
în anul precedent. Tot ta curau] 
anului trecut a-a vîndut populației 
peste 1 700 tone came.

ROȘII
apropie ziua ctad Paroșeni! se va 
număra printre exploatările mari 
ale Văii Jiului. „

La Paroșeni calculele ingineri
lor care au proiectat galeriile de 
coastă alb ndii mine au coincis cu 
o imagine de o tulburătoare fru
musețe. Privind spre „ziuă" din 
una din aceste artere ale viitoarei 
exploatări, gura galeriei înrămea
ză tabloul uriașei uzine termoelec
trice a Paroșeniului. $i deasupra 
acestei uzine s-a aprins, nu cu 
tnulți ani ta urmă, una din stelele 
roșii ale Văii Jiului.

Cărbunele care va fi extras de 
la mina Paroșeni, ca și cel Care 
Va fi trimis la ziuă din abatajele 
noului clmp minier Aninoasa sud, 
precum și de la alte noi mine, va 
fi preparat nit departe, în noua 
uzină de la Corolești, ale cărei 
proporții și linii sînt de-a dreptul 
impresionante. Actul de naștere a 
acestei іігіпе a fost semnal prin 
Directivele celui de-al Ш-lea Con
gres al P.M.R., iar In acest an, 
1964, ea va intra ta funcțiune cu 
întreaga el capacitate.

Valea Jiului cunoaște an de an 
o continuă și puternică înflorire. 
Se aprind an de an noi stele roșii, 
vestind prin graiul lor semnifica
tiv noi și noi victorii în lupta 
pentru făurirea unei vieți pros
pere. Stelelor roșii ale Cimpoi și 
Uricaniului, ale Paroșeniului și 
Coroieștilor, ale Dîljei și Vulca
nului li Se vor adăuga multe al
tele în anul în care am intrat, in 
anii ce vin. pentru că sub condu
cerea partidului, Înfăptuind poli
tica lui plină de înțelepciune, îna
intăm Cu siguranță spre un viitor 
însorit.
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— La noi, în Vulcan, pe atunci 
era o singură școală cu unul Sau 
doi învățători. In schimb, aproa
pe jumătate din numărul munci 
torilor erau anallabeți...

Unde în Valea Jiului era atunci 
o situație mai bună ? Era ia Pe- 
trila, sau Lonea mai mult de o 
școală cu 1—2 învățători f Puteau 
trece pragul școlii copiii mineri
lor și muncitorilor cu picioarele 

căci fiii minerilor 
trebuiau să coboare in adtncutl 
de la iragedă virilă fi să mun
cească din greu, cu prețui multor 
eforturi pentru a putea trăi. Școa
la 7 — asta nu-i interesa pe pa
troni. Era de ajuns dacă Învățau 
copiii for. Fiilor de mineri șl 
muncitori nu le trebuia școală 
pentru a pune mina pe tlrnăcop,

♦
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In pas cu sarcinile trasate 
de partid

Trăind minunatul timp în care 
se deșăvîrșește construcția socia
lismului, minerii Văii Jiului își 
consacră munca lor plină de avlnt 
și hărnicie înfăptuirii sarcinilor 
trasate de Congresul al Ill-lea al 
partidului.

Succesele obținute an de an de 
minerii Văii Jiului in îndeplini
rea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate in întrecerea so
cialistă sînt rezultatul conducerii 
de către partid, înfăptuirii cu per
severență a măsurilor elaborate 
de Conferințele regionale de partid, 
care din etapă ta etapă au pus in 
fața minerilor Văii Jiului sarcini 
importante în domeniul creșterii 
producției și productivității mun
cii. Dacă la conferința regională 
de partid din anul 1959 s-a pus 
problema realizării pe bazin a unei 
productivități de 1 tonă cărbune 
pe poet, acest obiectiv mobilizator 
a fost depășit an de an, astfel in
cit în anul 1963 randamentul pe 
întreaga Vale a Jiului s-a ridicat 
la 1,237 tone pe post, crescînd cu 
35,6 la sută față de anul 1959. Pe 
baza creșterii productivității mun
cii, harnicii mineri ai Văii Jiului 

'au dat anul trecut patriei 128 000 
tone huilă brută peste plan, suc
ces la care au contribuit ta mod 
deosebit brigăzile conduse de co- 
'muniștli Drob Gheotghe, Bîrluț 
Clement, Laszlo Ștefan, Schhelder 
Francisc, Pînzaru Alexandru, Petre 
Constantin, Ghioancă Sabin. Rit
mul mediu de creștere a produc
ției de cărbune în Valea Jiului în 
perioada 1960—1963 este de 8,5 la 
sută pe an.

pe rîznă in acele abataje unde 
forja brațelor era lotul,,,

învățătoarea vorbea invingin- 
du-și emoția, Trebuia să o Învingă 
spre a arăta Încă odată, de aici, 
de la tribuna Gonlerlnței orășe
nești de partid, că astăti școala 
aparține oamenilor muncii, co
piilor lor. Partidul a deschis celoi 

SPRE LUMINA
ce muncesc drum larg spre lumi
nă.

— iată, in Vulcan abia s-a ter
minat de aurind construcția clădi
rii noii școli cu 16 săli de clasa 
șl constructorii au și început să 
sape tundațîa unei noi școli...

Acesta este un fenomen spe
cific zilelor noastre. Uricaniul, 
Lupeniul, Petroșaitiul, Petriia și 
multe alte localități ale Văii Jiu
lui s-au îmbogățit In acefti ani 
cu școli noi, moderne. Mii de со 
pil se Îndreaptă astăti cu obrajii 
rumeni spre porțile atltor școli 
noi I Cu greu pot fi găsiți ter
meni de comparație care să pună 
in evidență uriașul salt de la în
tuneric ia lumină făcut tn acești 
ani al socialismului. In trecui — 
una singură ; azi — școli medii

In scopul creșterii continue a 
productivității muncii, conducerea 
tehnico-administrativă a C.C.V.J. și 
conducerile exploatărilor miniere 
și-au Îndreptat în primul rînd a- 
tenția spre înfăptuirea măsurilor 
privind introducerea tehnicii noi, 
folosirea mai bună a capacităților 
de producție, extinderea în conti
nuare a procedeelor tehnologice 
moderne. Pentru dezvoltarea ba
zei tehnice materiale a minelor 
Văii Jiului. în perioada 1960—1963 
au fost alocate investiții de peste 
l 328 milioane lei din care numai 
pentru procurarea de utilaje mai 
bine de 360 milioane lei. Ca ur
mare a sumelor însemnate desti
nate lucrărilor de investiții a fost 
posibilă dezvoltarea și moderniza
rea- minelor existente și punerea 
în funcțiune de noi capacități de 
producție. Sporul de producție de 
aproape 1 500 mii tone în 1963 față 
de 1959 s-a obținut pe seama dez
voltării capacităților de producție 
a minelor existente și prin crește
rea continuă a productivității mun
cii. Accent deosebit s-a pus pe 
dezvoltarea minelor Cu cărbune 
cocsificabil Lupeni, Vulcan si Uri
cani el căror spor de producție 
este de peste un milion de tohe.

Planul de stat pe anul 1964 pre
vede în continuare sarcini impor
tante pentru minele Văii Jiului, 
privind sporirea producției de _ir- 
bune, pe baza creșterii producti
vității muncii. Producția de huilă 
brută ta acest an va fi cu 250 000 
tone mai mare decît în anul 1963, 
iar productivitatea muncii trebuie 
să crească cu 4.8 la sută, repre- 
zentind o creștere de 38,97 la sută 
față de anul 1959. Din sporul de- 
producție față de 1959, aproape 95 
la șută se va obține pe seama 
creșterii productivității muncii. De 
remarcat că producția anului 1964 
se va extrage din aceleași cîm- 
puri miniere ca și în anul 1959 
creșterea producției obținlndu-se 
pe seama dezvoltării și folosirii 
mai bune а capacităților de pro
ducție a minelor existente.

Entuziasmul colectivelor de mun
că, măsurile preconizate pentru a- 
sigurarea bunului mers al produc
ției, creează condiții favorabile ca 
în noul an minerii Văii Jiului să 
Înregistreze rezultate și mai în
semnate în creșterea productivită
ții muncii ca și in realizarea ce
lorlalți indicatori ai planului.

tag. GHEORGHE CALO1ANU 
director tehnic C.C.V.J.

ia Petroșani, Petriia, Vulcan, bu-» 
pepi. In trecut — învățători; pa- ♦ 
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Pc țăranul ciaernatografuiui „7 Moiembrie“ dinPetreșani
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♦ Depănătoaiea Maghiar Ve-
♦ ronica este o tînără, harnică 
î și pricepută, fapt pentru care 
t i s-a încredințat conducerea
♦ unei brigăzi.
♦ lat-o in mijlocul tovarășelor
♦ sale de muncă.
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Se așteaptă 
o intervenție

Pe la mijlocul lunii noiembrie 
a anului trecut a luat ființă la Pa- 
roșeni un nou club. încă din pri
mele zile după înființarea clubu
lui in fișele bibliotecii au apărut 
numeroase nume de cititori, sala 
de șah era mereu plină, au Înce
put să se desfășoare diferite ac
țiuni culturale Plini de entuziasm, 
numeroși tineri de la Paroșeni, ca 
sprijinul cadrelor didactice de ia 
școala de 8 ani, au format un co
lectiv dramatic. Pentru început, 
colectivul dramatic și-a propus să 
prezinte piesa de teatru „Postul 
X" de Constantin Bratu. Au fost 
repartizate rolurile și repetițiile 
au început.

Membrii colectivului dramatic 
s-au angajat să vină cu ragulari- 

V tate la repetiții. Mulți dintre ei 
și-au respectat întocmai angaja
mentul. Există însă intre membrii 
colectivului dramatic unii care nu 
și l-au respectat sum sînt tova
rășii fine Stelian, Domșa Gheor- 
ghe, Căpruci Valeria. Datorită lip
sei lor de la repetiții, spectacolul 
cu piesa „Postul X" nu a putut 
ti prezentat la termenul stabilit.

Oare comitetul sindicatului și 
comitetul U.T.M. de la uzina Pa- 
roșeni nu pot să intervină eu ni
mic pentru rezolvarea acestei 
«.problema" ?

V. s.

Sporirea productivității muncii 
în centrul preocupărilor

Colectivul sectorului II de la 
mina Aninoase a reușit să ocupe 
în anul trecut primul loc între 
sectoarele productive ale minei 
în ceea ce privește realizarea și 
depășirea sarcinii planificate la 
productivitatea muncii. La acest 
rezultat s-a ajuns prin atenția a- 
cordată tuturor factorilor care duc 
la sporirea productivității; extin
derii mecanizării; îmbunătățirii 
aerajului la locurile de muncă, e- 
Șelonării pușcării, aprovizionării la 
timp cu materiale a brigăzilor de 
mineri și întăririi disciplinei în 
muncă.

In acest fel colectivul sectorului 
П Aninoasa a reușit să depășească 
în anul trecut productivitatea pla
nificată cu 106 kg. de cărbune pe 
post $i, pe această bază, să dea 
peste planul de producție 3 265 
tone cărbune.

La elaborarea planului de mă
suri tebnico-organizatorice pv anu!

---------- e---------- •

Exploatărilor miniere — 
cadre bine pregătite

(Urmare din pag. l-a)

1983 au absolvit aceste școli 14i 
de tineri care au fost repartizați 
în producție.

Pentru asigurarea unităților cu 
cadre de tehnicieni și maiștri, în 
cadrul celor două grupuri școlare 
funcționează și școli de tehnicieni 
care au dat producției anul trecut 
14 tehnicieni și 64 maiștri.

De asemenea, din cadrul unită
ților miniere sînt înscriși în în- 
vațămlntul superior un număr de 
79 tinerl-studenti la cursurile de 
zi. bursieri al CC.V.J, și 143 
studenți la cursurile serale și fără 
frecvență.

hi ultimul timp o deosebită a- 
tetiUe s-a acordat ridicării califi
cării muncitorilor. Organele de 
sindicat, împreună cu conducerile 
administrative au întocmit pro
grame analitice pentru fiecare curs 
pe meserii, urmfirindu-se ridicafea 
calificării muncitorilor, asimilarea 
de către aceștia a cunoștințelor 
necesare manipulării noilor utilaje 
si folosirii procedeelor tehnolo
gice avansate. Din toate unitățile 
combinatului au participat la aces
te cursuri de ridicare a calificării 
6 105 muncitori și maiștri. Un nu
măr însemnat desigur și totuși in
suficient pentru a face față cetin 
telor tot mai mari pe care Ie 
ridică progresul tehnic în minele 
din Valea Jiului. Printr-o preocu 
pare maâ susținută a comitetelor 
sindicatelor șî a conducerilor ad 
ministrative din cadrul unităților 
s-ar fi putut ajunge la rezultate 
mult mai bune în acțiunea de ridi
care a calificării muncitorilor șl 
maiștrilor.

Pentru anul 1964, prin planul de 
măsuri elaborat de serviciul de în- 
vățămînt din C.C.VJ. s-a prevă

1964, conducerea sectorului a ținut 
seama de căile care au dus la 
succesele amintite. O bună parte 
din pregătirile în vederea realiză
rii unei productivități sporite au 
fost făcute încă în ultimele două 
luni ale anului trecut. Așa, spre 
exemplu, în stratul 15, randamentul 
obținut era scăzut, pentru că se 
lucra cu ciocanul de abataj. Era 
nevoie, deci, de crearea unor con
diții care să permită pușcarea. Pen- 
Vru aceasta s-a introdus apa indus
trială în galeria de bază si de 
cap pentru stropirea prafului și 
s-a dotat acest ioc de muncă cu 
mașini de perforat pneumatice — 
rotative W.P. In urma acestor mă
suri, brigada condusă de Asma- 
randei Augustin a reușit ca pe 
luna în curs să obțină un randa
ment de 5 tone pe post, față de 
4,10 tone planificat; să depășea*  
că planul de producție eu 130 tone 
cărbune.

zut încadrarea în cursurile de ri
dicare a calificării a unui număr 
de 8 000 muncitori și maiștri.

In vederea pregătirii de munci
tori calificați din rîndul celor ne
calificați s-au întreprins acțiuni 
pentru îndrumarea muncitorilor în 
vederea completării studiilor ele
mentare. Astfel, în prezent urmea
ză cursurile elementare fără frec
ventă un număr de 360 muncitori.

In viitor este necesar să se acor
de o atenție deosebită atît recru
tării celor mâi buni muncitori pen
tru cursurile de calificare și spe
cializare, pentru școlile tehnice de 
maiștri cit și încadrării unui număr 
cît mai mare de muncitori în 
cursurile de ridi- ■ ■ -
eare a calificării. 
De asemenea co
mitetele sindicate
lor cît și condu
cerile tehnico-ad- 
minfstratlve vor 
trebui să manifes
te o preocupare 
susținută pentru 
îmbunătățirea ca
litativă a activită
ții cursurilor de 
calificare și ridica
re a calificării, a- 
sigurînd ca în ca
drul fiecărei uni
tăți să fie pre
gătite cadre cu 
temeinice cunoș
tințe tehnico-pro
fesionale, eapabile 
să facă față sar
cinilor mereu spo
rite ce revin ex
ploatărilor mi
niere.

mi.

Condiții optime de lucru au fost 
create și în stratele 17 și 18. Aici 
s-a instalat o stație de ventilatoa
re pentru îmbunătățirea aerajului, 
iar abatajele în lucru au fost do
tate cu numărul necesar de trans
portoare S.K.R.-11. Astfel, brigada 
amintită a reușit să depășească 
productivitatea planificată cu 29 la 
sută și să dea peste plan, to pri
ma jumătate a lunii în curs, 150 
tone cărbune.

In scopul creșterii Vitezei de per
forare s-a extins perforajul umed 
și în straiele 13 și 5. Tot aici au 
fost introduse noi transportoare. 
Datorită acestor măsuri brigăzile 
conduse de Polito Ioan și Stan 
Silviu au realizat pînă acum o 
productivitate de 5,40 tone pe 
post, adică o depășire a sarcinii 
planificate de 15 la sută.

Pe lingă măsurile luate, con
ducerea sectorului manifestă o 
deosebită grijă pentru întreținerea

Incepînd de azi 19 ianuarie, pe 
eeranul cinematografului 7 Noiem
brie din Petroșani rulează noul 
film romînesc „Tudor", o produc
ție a studioului cinematografic 
„București".

Filmul artistic romînesc „Tudor' 
aduce pe ecran o epocă de mari 
frămîntări din istoria poporului 
nostru : pregătirea și desfășurarea 
răscoalei din 1821. El este o am
plă cronică cinematografică, ce 
zugrăvește tabloul orînduirii feu
dale din Țara Romînească de la 
începutul secolului al XlX-lea. 
contradicțiile dintre clasele so
ciale, influența ideilor înnoitoare 
de eliberare de sub jugul otoman 
ce cuprinseseră popoarele din sud- 
eetul Europei.

Acțiunea filmului — bogată în 
evenimente dramatice — o îmbi
nare de elemente științifice, reale, 
cu elemente folclorice și cu fapte 
ticluite de autor .— gravitează în 
jurul lui Tudor Vladimirescu, per
sonajul principal, conducătorul 
răscoalei de la 1821.

Filmul îl prezintă pe Tudor în
tre anii 1812—1821. Evoluția po
litică a eroului se desfășoară sub 
ochii spectatorului. Dintr-un sim
plu răzvrătit împotriva samavol
niciilor boerimii, el se transformă 
treptat intr-un conducător politic 
al masetor în lupta împotriva ne
dreptăților sociale, pentru scutu
rarea jugului străin,

In interpretarea actorului E- 
manoil Petruț, Tudor apare — așa 
cum de altfel a rămas înscris în 
istorie, așa cum l-a păstrat poporul 
în amintirile sale — un conducă
tor înțelept și cutezător, dîrz și 
plin de umanitate, demn, puter
nic și însetat de libertate, aidoma 
poporului din mijlocul căruia s-a 
ridicat. Artistul redă cu simplitate 
expresivă bogăție sufletească a 

IN CLIȘEU: Tudor, în interpre
tarea actorului Emanoil Petruț.

în cele mai bune condițiuni a ga
leriilor din stratele 15, 18, a gale
riei de acces la suitorul de aeraj 
de pe orizontul VIII și a suitori
lor din stratul 13, în vederea asi
gurării aerajului necesar și bunei 
desfășurări a transportului și apro
vizionării cu lemn și fier a bri
găzilor de mineri.

In acest mod, colectivul secto
rului II al minei Aninoasa a reu
șit să obțină pe luna ianuarie a.c. 
o depășire a productivității pla
nificate de 178 kg de cărbune pe 
post, aceasta cresetod de la 1,673 
tone pe post, realizat în ziua de 
3 ianuarie, la 1,780 tone pe post 
în ziua de 15 ianuarie. In același 
timp planul le producția de căr
bune a fost realizat în proporție 
de 102,5 la sută.

Astfel, și în acest an, colectivul 
sectorului II are asigurate condiții, 
ca pe baza unei productivități spo
rite, să-și îndeplinească ritmic sar
cinile de plan.

C. DAN1LĂ
tehnician mina Aninoasa 

eroului, prestanța și încrederea pe 
care el a avut-o în popor.

Alături de Emanoil Petruț, crea
ții deosebite au realizat și actorii 
George Vraca (banul Brîncoveanu), 
Iica Gheorghiu (Arisliza), Alexan
dru Giugaru (boier Glogoveanu), 
Geo Barton (Benescu), Olga Tudo- 
rache (doamna Șuțu), Fory Eterle 
(Rasid Pașa), Ion Besoiu (Zoican), 
Amza Pelea (Girbea-fiul), Ion Di- 
chișeanu (Oarcă), Tome Dimitriu 
(Mitropolitul), Petre Gheorghiu 
(Dinu), Luminița Iacobescu (Ținea) 
etc., redînd cu fidelitate chipul și 
caracterul sufletesc al eroului in
terpretat.

Există insă in film un erou — 
cu adevărat principal — poporul, 
care domină acțiunea de1 la înce
put și piuă la sfîrșit. El ne apare 
chiar de la începutul filmului, ri
dicat să-și apere demnitatea și pa
tria în marea răscoală de la 1821, 
ca un tovarăș de luptă al lui Tu
dor, plin de viață, cu oameni din- 
tr-o bucată, caractere tari, de ne- 
înfrînt. Căci „patria este norodul, 
nu tagma jefuitorilor1' spunea 
Tudor. „Acest norod jefuit dar nu 
încovoiat apare în scena de masă 
de o autenticitate și de un dina-, 
mișm fără precedent în cinemato
grafia noastră: lupta acestui no
rod împotriva jefuitorilor prile
juiește momente de un dramatism 
tulburător, iar dintre fiii acestui 
norod se înalță chipul lui Tudor 
Vladimirescu, patriot înflăcărat, 
ale cărui idealuri de dreptate so
cială și de libertate națională a- 
veau să triumfe definitiv abia în 
anii noștri, prin lupta maselor 
populare conduse de comuniști" 
(Scînteia nr. 6080).

La realizarea acestei epopei is
torice merite deosebite are întrea
ga echipă de cineaști și realizatori 
și în mod special autorul scena
riului scriitorul Mihnea Gheor
ghiu, regizorul filmului, Lucian 
Bratu și talentatul operator Cos- 
tache Ciubotarii.

De menționat partitura muzicală 
scrisă pentru acest film de com
pozitorul Gheorghe Dumitrescu ca
re se integrează perfect în acțiu
ne, evocînd prin puternicele ei re
zonanțe populare sentimentele și 
frămîntările mulțimii.

Filmul „Tudor" poate fi denumit 
pe drept cuvînt o operă de artă 
o pagină memorabilă a istoriei po
porului nostru. El are un puternic 
conținut educativ, fiind pătruns de 
un înalt umanism, care emoțio
nează pe spectator de la începu
tul și pînă la sfîrșitul filmului.

PROGRAM OF ОДОЮ
20 ianuarie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 10,17 Pagini alese din mu
zica de operă, 10,47 Melodii popu
lare din Canada, І2.30 Melodii 
populare din Transilvanie, 13,10 
Muzică ușoară romînească, 14,30 
Vreau să știu, 15,30 Muzică de 
estradă de compozitori din țări 
socialiste. 16,15 Vorbește Mosco
va, 17,40 Tinerețea ne e dragă, 
18,20 „Partid iubit" — program de 
cîntece, 18,40 Muzică ușoară, 19,00 
Revista economică radio. 20,10 
Cîntece și jocuri populare, 20,40 
Lecția de limba rusă. Ciclul I, 21,15 
Tribuna radio, 22,20 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,40 Melo
dii populare, 10,05 Muzică ușoară, 
11,15 Pagini literare închinate lui 
V. I. Lenin, 12,05 Melodii marină
rești, 13,00 Cîntăreți romîni de o- 
peră, 14,10 Cîntece de dragoste 
din operete, 16,12 Formații de mu
zică ușoară. 17,00 Din prelucrările 
de folclor ale compozitorilor noș
tri, 19,00 Muzică romînească de 
estradă, 21,30 Oameni de seamă 
din istoria culturii : Ion Lucb Ca- 
râglale.
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CINEMATOGRAFE

21 ianuarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Tudor — seria I și II; REPUBLICA : 
Tutunul; LONEA: Veniți inline,- 
ISCRONI : Cereomușki; BÂRBÂ- 
TENI: Bandiții din Orgosolo; □- 
RICANIBunica Sabella.
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Vizita lui Fidel Castro 
în IJ. R. S. S.

de lînă pieptăna- 
miting la care au

Fidel Castro și

Castro a 
revoluția 

loc în Cuba a 
datorită faptu- 
avut loc revo- 

Octombrie".

— Mitingul din orașul Kalinin
MOSCOVA 18 (Agerpț^s).
Fidel Castro, prim-secretar al 

Conducerii naționale a Partidului 
Unit al Revpluțîei Socialiste, pre
ședintele guvernului revoluționar 
al Cubei și personalitățile cubane 
care îl însoțesc în -vizita în Uniu
nea Sovietică și N. S. Hrușciov. 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., au vizitat vineri în
treprinderi industriale din orașul 
Kalinin (R.S.F.S.R.).

La Combinatul 
tă a avut loc un 
rostit cuvîntări 
N. S. Hrușciov.

Luînd cuvînțul, Fidel 
spus, printre altele, că 
socialistă care are 
devenit cu putință 
lui că „mai intii a 
luția socialistă din

„Știu, a arătat vorbitorul în con
tinuare, că sentimentele, inimile și 
dragostea voastră se află alături 
de revoluția noastră".

După ce a relevat prietenia de 
neclintit între Uniunea Sovietică 
și Cuba, Fidel Castro a scos în e- 
vidență impresia profundă produsă 
asupra lui de vizita făcută la Com
binatul textil din Kalinin. Ascultînd 
la acest miting cuvîntările sincere 
ale unor muncitoare și ale condu
cătorilor combinatului, a spus Cas
tro, „m-am gîndit la Uniunea So
vietică, la măreața istorie a Uniu
nii Sovietice, a poporului ei, в 
partidului ei comunist. M-am gîn
dit la lupta poporului sovietic, la 
munca lui plină de abnegație, la 
victoriile excepționale dobîndite 
de el. Tot ceea ce vezi astăzi în 
Uniunea Sovietică confirmă încre
derea lui Lenin în partidul, în po
porul său".

In cuvînțul său, N. S. Hrușciov, 
referindu-se la ritmul de creștere 
a economiei Uniunii Sovietice, a 
menționat faptul că planul le
ninist de construire a unor cen
trale electrice cu o putere totală 
instalată de 1,5 milioane kilowați 
era prevăzut pe 15 ani. Acest plan 
a fost depășit în 11 ani, far în 
prezent, numai în 
1963, în U.R.S.S.
centrale electrice cu o putere to
tală instalată de mai bine de 10 
milioane kW. „Iată cu ce pași îna
intăm", a spus el.

Referindu-se la relațiile dintre 
U.R.S.S. și Cuba, vorbitorul a ară
tat : „In timp ce Cuba lupta pen
tru libertate și independență, ini
mile noastre erau alături de po
porul cuban".
„înțelegerea cu
este 
timp 
tată. 
Cred 
vadă
a-și da seama Ia ce ar duce încăl
carea înțelegerii".

N. S. Hrușciov a spus că toc
mai astăzi a citit 
oameni de știință sovietici cu pri
vire la experimentarea unei noi 
rachete, pe care a apreciat-o drept 
remarcabilă. „Cu toate că, tova
răși, racheta nu o poți băga In 
ciorbă, nu te poți sătura cu ea, 
cu rachete ne apărăm. Dar pentru 
a dezvolta, a consolida viața so-, 
cietății, trebuie muncit, trebuie 
create valori materiale".

In continuare președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. a 
spus: „U.R.S.S. a arătat totdeauna 
șî declară din nou eă toate popoa
rele care luptă pentru libertatea 
lor pot conta pe simpatia poporu
lui nostru.*  Popoarele care s-au ri
dicat cu arma în mînă la lupta 
împotriva dușmanilor lor știu că 
le vom acorda ajutor pentru a re
purta victoria".

El a ridiculizat născocirile unor 
cercuri reacționare, potrivit cărora 
evenimentele din Panama ar fi o 
operă a lui Fidel Castro. „Aceste 
evenimente sînt un rezultat al po
liticii de jaf, dusă de imperialiști 
în Panama", a spus el, apreciind 
drept legitimă dorința panamezilor 
de a se elibera de sub jugul im
perialist.

„Salutăm lupta poporului cuban 
pentru lichidarea bazei militare a- 
mericane de la Guantanamo, a 
subliniat vorbitorul. Pămîntul din 
Guantanamo este un pămînt cuban 
și el trebuie să aparțină Cubei".

N. S. Hrușciov a declarat că oa
menii sovietici se 
cesele prietenilor 
convinși, a arătat 
că poporul cuban
domeniul dezvoltării economice a- 
celeași victorii pe care le-au re
purtat poporul sovietic și popoa
rele celorlalte țări socialiste".

informarea unor

bucură de sua- 
cubani. „Sîntern 
el în încheiere, 
va repurta în

cursul anului 
s-au construit

Apoi a arătat că 
guvernul S.U.A. 

în vigoare și astăzi, și atîta 
cît înțelegerea este respec- 
noi ne ținem promisiunea, 
că partea cealaltă va da do- 
de suficient bun simț pentru
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Majorarea preturilor 
la numeroase produse 

și servicii publice în Chile
SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager

pres).
Guvernul chilian a aprobat ma

joritatea prețurilor la numeroase 
produse de primă necesitate șl 
servicii publice. Centrala unică a 
oamenilor muncii din Chile a ho- 
tărît să organizeze la 21 ianuarie 
o demonstrație care se va încheia 
cu un „marș al foamei", în semn 
de protest împotriva valului de 
scumpete. După cum relatează a- 
genția Prensa Latina, din iniția
tivă deputaților comuniști. Camera 
deputaților a cerut Ministerului de 
Interne să prezinte un raport cu 
privire la măsurile luate pentru 
stăvilirea speculei și a scumpetei.

TOKIO 18 (Agerpres).
La 18 ianuarie, la Tokio a avut 

loc cea de-a doua întîlnire dintre 
președintele Sukarno și Robert 
Kennedy, ministrul justiției al 
S.U.A., în cadrul căreia s-a exa
minat, în continuare, poziția In
doneziei față de Federația Ma
layeză.

După cum transmile agenția 
France Presse, „Robert Kennedy și 
președintele Sukarno au ajuns la 
un ... acord 
preliminare

asupra formalităților 
ale unei eventuale

Danemarca nu 
arme în

conferințe la nivel înalt între In
donezia, Filipine și Malaya".

Referindu-se lă discuțiile avute 
cu președintele Sukarno, Robert 
Kennedy a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că este foarte 
posibilă convocarea unei conferin
țe la nivel înalt la care să parti
cipe Indonezia, Filipine și Malaya 
și în cadrul căreia să fie exami
nată problema malayeză.

In încheiere, Robert Kennedy a 
declarat că rezultatele convorbirii 
avute cu președintele Sukarno 
sînt încurajatoare.

©---------------

va mai exporta 
R. S. A.

COPENHAGA 18 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul din Copenhaga al agenției As
sociated Press, Parlamentul danez 
a adoptat în unanimitate un a- 
mendament la- legea cu privire la 
exportul de arme. In conformitate 
cu hotărîrea Consiliului de Secu
ritate din 7 august 1963, amenda
mentul interzice exportul de arme

în Republica Sud-Africană atîta 
timp cît în această țară continuă 
să se practice politica rasistă de 
apartheid. Amendamentul prevede 
o clauză specială în baza căreia 
ministrul de justiție al Danemar
cei este împuternicit să ia măsu
rile pe care le consideră necesare 
în vederea împiedicării exportului 
de arme.

vizitei 
vicepreședintelui 

Austriei în Iugoslavia
VIENA 18. Corespondentul A- 

gerpres, Șt. Deju, transmite:
Presa austriacă informează că 

vicecancelarul Austriei> dr. Bruno 
Pitterman, va vizita între 28 ia
nuarie și 1 februarie Iugoslavia, 
la invitația președintelui Tito. 
Vicecancelarul Austriei scrie zia
rul „Arbeiter Zeitung" va duce 
discuții cu privire Ia construcția 
unor centre siderurgice în Iugo
slavia cu contribuție austriacă ca 
și despre construcția hidrocentra
lei de la Porțile de Fier. In scurt 
timp, anunță ziarul, o delegație de 
specialiști ai întreprinderilor eta
tizate din Austria va vizita Iugo
slavia pentru a discuta posibilită
țile de intensificare a colaborării 
industriale între cele două țări.

-=©----
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Muncitorii brazilieni au obținut 
satisfacerea revendicărilor

BRASILIA 18 (Agerpres).
Ca urmare a eforturilor între 

prinse de ministrul brazilian al 
muncii, Amaury Silva, s-a ajuns 
la o reglementare a conflictului 
dintre muncitorii din diferite sec
toare de activitate și patroni.

După cum transmite agenția 
France Presse, printre cei care au 
obținut satisfacerea revendicărilor 
șe află salariații societăților de 
electricitate, telefoane, gaze șl 
tramvaie din Rio de Janeiro, func
ționarii civili din Ministerul Mari
nei, salariații din asigurările so
ciale și șoferii de autobuze. De a-

semenea s-a încheiat greva sala- 
riaților societăților de distribuire 
a combustibilului și carburanților 
care a paralizat, timp de o săptă- 
mînă, transporturile în șase state 
din nordul Braziliei. In toate ca
zurile greviștii au obținut mărirea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

Congresul al lll-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist 

din Uruguay
MONTEVIDEO 18 (Agerpres).
După eum transmite agenția 

Prensa Latina, cel de-al ІП-lea c 
Congres al Uniunii Tineretului Co- ]Ui 
munist din Uruguay și-a încheiat 
lucrările la Montevideo. Partici- 
panții la Congres au discutat pro
bleme ale tineretului Uruguayan 
referindu-se îndeosebi la greută
țile întîmpinate de tinerii din a- 
ceastă tară care doresc să învețe 
sau să ocupe servicii. Congresul 
a adoptat măsuri organizatorice Л, 
ca urmare a sporirii cu 6 000 a 
membrilor Uniunii Tineretului Co
munist din Uruguay.

In Zanzibar viafa reintră 
în normal

Noi incidente la granifa dintre Etiopia 
și Somalia

ADDIS ABEBA 18 (Agerpres). 
Citind un comunicat al Minis

terului Informațiilor al Etiopiei, 
agențiile de presă anunță că vi
neri, la frontiera dintre Etiopia 
și Somalia, în provincia Ogaden, 
au avut loe noi ciocniri între sol- 
dații etiopieni și grupuri înarmate 
somaleze. In., comunicat se 
zează că acesta este cel 
treilea incident în decurs 
săptămînă. Au fost uciși 26
malezi, iar alți 26 au fost făcuți 
prizonieri.

Guvernele Kenyei și Etiopiei au 
remis secretarului Organizației ti- 
nîtății africane un memorandum

preci- 
de-al 

de o 
de so-

comun în care sînt respinse acu
zațiile aduse de guvernul Soma
liei acordului de colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Kenya și 
Etiopia, ratificat în 
brie. Memorandumul 
acest acord nu este 
potriva vreunui stat 
neafrican. El este un 
fensiv, conform

luna decem- 
precizează că 
îndreptat 
african

tratat pur
prevederilor

ZANZIBAR 18 (Agerpres).
Potrivit unui comunicat oficial, 

guvernul Tanganicăi a hotărît să 
trimită în Zanzibar forțe poliție
nești pentru a sprijini noul guvern 
la menținerea ordinei. Primul grup 
de 100 de polițiști a . plecat spre 
Zanzibar 
hotărîre 
tativelor 
Es-Salam 
vernului 
lui.

Pe de
ter anunță că împreună cu 140 -de 
persoane de naționalitate britanică 
a părăsit Zanzibarul și Frederick

la 17 ianuarie. Această 
a fost luată în urma tra
ce au avut loc la Dar 
între reprezentanții gu- 

Tanganicăi și Zanzibaru-

altă parte, agenția Reu-

Д
V»

Uni..-,

îm- 
sau 
de

și
principiile Cartei O.N.U. și ale Car
tei Organizației unității africane. El 
este deschis tuturor țărilor care vor 
să adere la el. In memorandum 
subliniază dorința guvernelor 
tiopiei și Kenyei de a întreține 
lății de prietenie cu Somalia.

©

Panama își va retrage personalul
diplomatic de la Washington

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
In seara zilei de 17 ianuarie, 

Departamentul de Stat al S.U.A. 
a anunțat că guvernul panamez a 
adus la cunoștință guvernului a- 
merican eă își va retrage tot per
sonalul său diplomatic de la Wa- 

guvernul 
interesele

cerut, de

shington, urmînd ca 
costarican să reprezinte 
sale în Statele Unite.

Guvernul panamez a
asemenea, guvernului S.U.A. să-și 
retragă personalul său diplomatic 
din Panama în cel mai scurt timp 
posibil. Ca urmare, personalul 
ambasadei S.U.A. a primit instruc
țiuni să plece în zona Canalului 
Panama, de unde va fi evacuat în 
Statele Unite. Consulatul S.U.A. 
din Panama va continua să func
ționeze. Un număr de 500 de ce
tățeni americani care locuiau în

Panama și zona canalului au 
fost evacuați și au sosit la baza 
aeriană din Charleston,. Carolina 
de sud. Unitățile militare de avia
ție au stabilit un pod aerian pen
tru a transporta pe cetățenii ame
ricani din Panama în Statele Unite.

La Washington a avut loc la 17 
ianuarie o ședință a Consiliului 
O.S.A. pentru a asculta raportul 
Comisiei interamericane a păcii a- 
supra activității desfășurate în Pa
nama. înainte de ședință, Enrique 
Tejera Paris (Venezuela), preșe
dintele comisiei interamericane, a 
declarat ziariștilor că misiunea 
comisiei a fost îndeplinită „în mod 
satisfăcător". Sarcina ei a constat 
exclusiv în a veghea să nu se 
producă noi incidente în zona ca
nalului între americani și pana
mezi.

Picard, consulul Statelor 
care a fost declarat „persona non 
grata", fiind acuzat de guverhul 
Zanzibarului de „amestec în tre
burile interne".

Richard Phillips, purtător de cu*  
vînt al Departamentului de Stat, a 
declarat că recunoașterea noului 
guvern al Zanzibarului de către 
S.U.A. continuă să fie în studiu.

Referindu-se la situația din Zan
zibar, agenția Reuter relatează că 
ea reintră în normal. Piețele și 
magazinele și-au reluat activitatea, 
aprovizionarea populației cu ali
mente fiind satisfăcătoare. Guver
nul a hotărît redeschidă șco-

La Londra a avut
§

SANTIAGO DE CHILE. Potri
vit unui raport întocmit de Co
misia economică a O.N.U. pentru . 
America Latină 
s-a întrunit la 
ultimilor șase 
nă a pierdut 
ca urmare a 
trate în balanța sa

LONDRA, 
loc o ședință a conducerii sindi
catului național al marinarilor 
din Anglia care revendică îmbu
nătățirea condițiilor de muncă, 
majorarea salariilor și sporirea 
duratei concediilor pentru mem
brii acestui sindicat.

La ședință s-a anunțat că dacă 
aceste revendicări nu vor fi sa
tisfăcute de patroni, marinarii 
vor declara grevă.

TOKIO. La 17 ianuarie, asu
pra insulei japoneze Hatidzio, 
situată în Oceanul Pacific la 229 
km. sud de Tokio, s-a abătut un 
puternic uragan. Vîntul, a cărui

Cepal, care 
Santiago, în cursul 
ani America Lati- 
10 miliarde dolari 
deficitelor înregis- 

comercială.

viteză atingea 60 metri pe se
cundă, a distrus numeroase case, 
provocând mari pagțjbe mate
riale.

PARIS. La Paris s-a comunicat 
oficial că data vizitei președin
telui Franței, de Gaulle, în Me
xic a fost fixată intre 16 și 19 
martie. Aceasta este o vizită de 
răspuns la cea pe care preșe
dintele Mexicului, Lopez Mateos, 
a făcut-o la Paris anul trecut.

PARIS. Primul ministru ai Ca
nadei, Lester Pearson, și-a în
cheiat vizita oficială de trei zile 
in Franța. El a părăsit vineri 
seara Parisul, plecînd spre Ot
tawa.

SAIGON. După cum transmite 
agenția Associated Press, Ia Fa
brica textilă „Vinatexco" din 
Saigon au avut loc vineri cioc
niri între mpncitorii greviști și 
detașamentele militare. In urma 
acestor ciocniri, peste 20 de per
soane au fost rănite.

-s.
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