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Pentru ușurarea 
muncii

Maistrul mecanic Blaj Floria» 
de la mina Uricani este autorul 
a mai multe inovații. Inovațiile 
sale vin în sprijinul ușurării mun
cii, prelungesc viața utilajelor și 
aduc importante economii.

De curînd tovarășul Blaj a con
ceput' două inovații. Prima, constă 
dintr-un aparat care servește la 
deșurubarea lămpilor electrice de 

” mină de tip Wolf. Cu ajutorul apa
ratului de deșurubat și înșurubat 
se scurtează timpul de reparare a 
lămpilor defecte, se ușurează ope
rația de deșurubare și se prelun
gește viața lămpilor electrice de 
mină.

A doua inovație a maistrului 
inovator este c mașină de tăiat 
tablă. La fel ca și prima, această 
inovație ușurează munca fizică și 
reduce cu mai bine de 
timpul operației de tăiere
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lilr-e lingură zi — 
le fier verlii

Mobilizați de membrii comitetu
lui orășenesc U.T.M. Lupeni peste 
120 de elevi d : la școaia medie 
nr. I. și școlile de 8 ani nr. 1 și 2 
din localitate au participat în ziua 
de 19 ianuarie 1964 la o reușită 
acțiune de muncă patriotică pen
tru colectarea fierului vechi.

ițepartizați în grupuri, pe car
tiere și muncind cu sîrguință, ele
vii au reușit să depisteze, sa adu
ne și să predea I.C.M.-ului peste 
10 000 kg. fier vechi.

Cu prilejul bilanțului efectuat la 
încheierea acțiunii de muncă pa
triotică, elevii școlilor de 8 ani 
nr. 1 și 2 s-au angajat să mai co
lecteze într-una din duminicile 
viitoare 5 000 kg. de fier vechi.

jumătate 
a tablei.

10 tone

Indicatorii tehnici 
îndepliniți și depășifi
In minele din Valea, Jiului pro

gresul tehnic face noi pași înain
te. Acest lucru este oglindit prin 
îndeplinirea și depășirea indica
torilor tehnici prevăzuți. In anul 
ce a trecut producția ce a fost 
extrasă cu armare metalică este 
mai mare decît sarcina planificată 
cil 147 395 tone de cărbune. Din a- 
bataje armate metalic au fost ex
trase aproape 1 260 000 tone de căr
bune, iar din abataje cameră ar
mate cu stîlpi metalici 87 857 tone. 
In 1963 au existat 20 abataje fron
tale armate în fier și 43 abataje 
cameră cu armare mixtă. In același 
timp s-a extins și armarea meta
lică în galerii. Pe întregul an 1963 
au fost armate metalic 52 394 m.l. 
de galerie, adică mai mult cu a- 
proape 7 400 m. de cît era pre
văzut.

E: tinderea susținerii moderne în 
abataje și galerii a dus le reduce 
rea consumului de materiei lem 
nos. Pe bazin s-a obținut o econo 
mie de 0,04 m.c./1000 tone de căr
bune extras. Cele mai frumoase 
rezultate în această direcție au fost 
obținute de minerii de la Vulcan 
care au reușit- să reducă' coilsumuj 
de lemn cu 2 m.c. pe mia de tone 
cărbune. Cu peste 1 m.c. pe f 000 
de tone au redus consumul de 
lemn și minerii de la Lupeni.

Cărbune peste plan
Minerii de la Uricani continuă 

să se afle și în acest an în frun
tea întrecerii pe bazin. Ei au extras 
în perioada 1—21 ianuarie 1 256 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan. Pe minerii din Uricani îi ur
mează îndeaproape minerii de la 
Petrila. Din abatajele acestei ex
ploatări au fost extrase în aceeași

Cei mici și „Țăndărică"
— Vă rog să-mi dați un costu- 

i maș călduros pentru băiețelul meu 
I venit de curind pe lume. 
’ — Poftiți un costumaș.
I — Vă rog să-mi dați o plăpu- 
1 mioară, una care să se potriveas- 
' că și pentru băiat și pentru feti- 

fă. Nu știu ce o să lie musafirul 
care vine...

— Poftiți o plăpumioară albă. 
I Se potrivește la orice gen. Și 
1 s-aveți noroc de un prunc sănă- 
' tos și frumos.

Dialoguri de acest fel ai oca
zia să auzi ori de cite ori te 

I abați pe la magazinul celor mai 
I mici locuitori din Petroșani denii 
1 mit „Țăndărică".

Fiecare dintre noi am avut co 
pilărie. Fiecare dintre noi știe ci- 

, (ă bucurie aduce in sufletul celoi 
I mici și dragi o hăinuță nouă, o fu 
I carie nouă. Și fiecare trece cu 
, încredere pe la „Țăndărică". Im 
I părtășim ceva din bucuria noastră 
I vînzătoarei de la „raionul cu bu 
' cata", de la raionul „pentru cei 
1 mai mici". Vinzătoarea ne împăr 
tășește ceva din bucuria sa. F 

, și dinsa mamă, sau urmează să 
> fie. Și ostiei ducem cu noi, odată 

cu darul pentru cei mici, bucuria
I comună, optimismul pe care, cu 
* o vorbă bună, vinzătoarea ni 1-ă 
, sădit în suflet Așa e colectivul

magazinului „Țăndărică". Clientul 
să plece cît mai mulțumit. Devi
za aceasta a sădit-o tovarășa 
Șhulhov Ema, responsabila ma
gazinului.

La acest magazin, găsești de 
toate. De ia coștumașele pentru 
cei mai mici cetățeni pînă la u- 
nitormele școlare, haine de se
zon, ciorapi, mănuși etc. Raftu
rile frumos aranjate cu mărfuri 
etichetate te îmbie parcă: Hai, 
alege.

Un lucru mic cumpărat aici va i 
provoca acasă o mare bucurie. Și 
nu te poți reține. Faci in minte 
inventarul garderobei „celui mic 
și o completezi de Îndată cu ce 
lipsește.

Prin activitatea lor, vinzătoareie 
Hagiu Elisabeta, Dimache Irina. < 
Vereș Elisabeta fac cinste comer
țului nostru socialist De altfel. ' 
întreg colectivul acestui magazin 
e evidențiat în muncă Despre a- , 
cest lucru vorbește edificator și i 
cifra de 106 la sută cu care та- i 
gazinul a încheiat plănui la vin- 1 
zări pe anul ttecut. Despre deser. ' 
virea de aici vorbește condica de 
reclamații, Nici o reclamafie in- ( 
scrisă in ea. Nici un client ne-1 
mulțumit. Așa e colectivul maga- i 
zinului pentru copii. Bine „Țăndă- 1 
rică".

C. MÂTĂSĂREANU

perioadă 780 tone de cărbune în 
plus de plan. De remarcat este fap
tul că toate sectoarele minei se? 
află peste plan. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de mine
rii din sectoarele II și IV care au 
o depășire de 952 și, respeativ,- 
740 tone de cărbune.

Productivitate înaltă
In abatajele sectorului II de la 

Aninoasa munca continuă cu spor. 
Fiecare brigadă se străduiește, 
să-și îndeplinească ritmic planul. 
Maiștrii mineri, cadrele tehnice din 
sector fac totul pentru a asigura 
condiții bune de lucru la fiecare 
loc de muncă. Toate acestea au 
dus la obținerea unor rezultate în
semnate. Sectorul are în această 
lună o depășire de plan de 252 
tone de cărbune. Cel mai semni 
ficativ rezultat este însă faptul că 
s-a obținut o productivitate înaltă. 
Pe sector randamentul realizat de
pășește pe cel planificat cu peste 
180 kg. de cărbune pe post. Din , 
sector, cele mai bune rezultate au 
fost dobindite de brigăzile condu
se de Asmarandei Augustin, Polko 
loan și Hegediiș Dănilă care, mun
cind cu randamente cu mult supe
rioare celor prevăzute, au extras 
peste plan între 170 st 290 tone 
de cărbune.

-------  -=Q=—

Ppimiți în paptid
Recent. într-o adunare generală 

a organizației de bază P.M.R. nr. 
4 Lonea, au fost primiți în rîndu- 
rile candidaților de partid doi din
tre cei mai buni muncitori

Tovarășii Rusu Petru I și Pop 
loan lui Pavel sînt muncitori de 
nădejde, fruntași in producție Ei 
luptă cu abnegație pentru reali
zarea planului de producție și în
grijesc cu mult simt de răspunde
re utilajele cu care lucrează Co
muniștii din această organizație 
i-au primit cu unanimitate de vo
turi în rîndurile candidaților de 
partid. Cei care au luat cuvîntul 
au făcut totodată o seamă de re
comandări noilor primiți.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

Ti nărui Drăgoi Nicolae se nu mără printre cei mai harnici și pri- 
cepuți muncitori de la uzina Paro șefii. EI posedă o înaltă Calificare.

IN CLIȘEU: Drăgoi Nicolae veriîicînd un aparat electric de mă- 
surat temperatura.

---------------0

j.p.i.p. uvczciii — m sprijinul 
activltâfli șantierelor

Un sprijin însemnat în ridica
rea noilor construcții social-cultu- 
rale trebuie să dea constructori
lor I.P.I.P. — sectorul Livezeni 
(întreprinderea de producție in
dustrială și prestații). Acestei uni
tăți îi revine sarcina să aprovizio
neze șantierele cu prefabricatele 
de beton și confecțiile metalice și 
să efectueze mecanizarea lucrări
lor și transportul de materiale ne
cesare constructorilor.

Pentru a tace cunoscută activi
tatea acestei unități desfășurată 
anul trecut și măsurile prevăzute 
pentru îmbunătățirea deservirii 
șantierelor în acest an, ne-am a- 
dresat tcrv. ing. Smărăndescu Va
lentin, șeful sectorului I.P.I.P. din 
Livezeni. care ne-a relatat urmă
toarele :

— întreprinderea noastră a luat 
ființă în cadrul T.R.C.H. cu un an 
în urmă. Iii-perioada scursa, . colec
tivul de muncitori și tehnicieni al 
sectorului Livezeni a acordat un 
sprijin susținut constructorilor de 
pe șantierele Văii Jiului.

Anul care a trecut este grăitor 
în această privință. Planul valoric 
al producției pe întregul sector 
I.P.I.P. Livezeni pe anul 1963, a fost 
îndeplinit în proporție de 145,5 la 
sută, iar la diferite sortimente suc
cesele sînt și ele frumoase : la be
ton simplu sarcina de plan a fost 
îndeplinită în proporție de 150 la 
sută, mortar proaspăt — 308 la 
sută, beton proaspăt — 175 la sută, 
confecții metalice — 197,6 Ia sută, 
agregate — 110,8 la sută, praf hi- 
drofob — 121 la sută, iar la lucră
rile de tinichigerie și instalații — 
206 la sută. Aceste succese se 
datoresc faptului că sectorul, folo
sind mai bine capacitatea și spa
țiul de producție, a executat o sea
mă de comenzi și altor șantiere 
din regiune, în afara celor din 
Valea Jiului.

S-au mai produs piatră conca- 
sată in valoare de 162 000 lei, mix
tură asialtică — 260 000 lei, s-au

efectuat reparații terți — 205 000 
lei, au fost transportate peste o 
jumătate de milion tone de mate
riale diverse însumînd 2 700 000 
tone/kUometru.

In cadrul activității depuse în 
cursul anului trecut sectorul I.P.I.P. 
Livezeni a avut și lipsuri care au 
frînat uneori munca pe șantiere. 
Astfel, au fost cazuri cînd utilajele 
grele (macaralele) nu au fost mon
tate sau demontate operativ, la ce
rințele șantierelor, iar alteori be
tonierele din centralele de beton 
se reparau superficial ceea ce pro
voca stagnări în procesul de pro
ducție al șantierelor. Nici cu trans
portul auto nu s-a reușit să - se 
facă față tuturor cerințelor, iar în 
ce privește producția unor mate
riale — praf liidrofob, plăcuțe Йе 
beton, confecții metalice — ele nu 
au fost totdeauna livrate ritmic, la 
termenele cerute și cantitățile so
licitate de constructori.

In acest prim an de activitate 
ca sector I.P.I.P. colectivul nostru 
a cîștigat o prețioasă experiență, 
pe care o vom folosi din plin anul 
acesta ca să sprijinim cu toate 
forțele activitatea șantierelor. Prin
tre măsurile mai însemnate pe ca
re ni le-am propus în această di
recție este și sporirea însemnată 
a cantităților de produse și presta
ții către șantiere: vom produce 
3350 m.c. prefabricate din beton 
simplu, 20 000 m.c. beton proaspăt, 
11 000 m.c. mortar proaspăt, 8 OOG 
tone praf hiclrofob, 280 tone con
fecții metalice etc., iar în ce pri
vește necesarul de mijloace de 
transport și de ridicare pe verti
cală (macarale) se vor lua măsuri 
pentru satisfacerea cerințelor șan
tierelor. Se va da o atenție deose
bită mișcării de inovații și rațio
nalizări, extinderii experienței îna
intate, ridicării calificării mecani
cilor de utilaje de pe șantier și 
muncitorilor din diferite secții.

(Continuare in pag. 3-a)

Carpen Ștefan conduce una din cele mai bune brigăzi din sectorul V investiții de la mina Aninoasa. 
Această brigadă își depășește zilnic planul cu peste 10 la sută.

IN CLIȘEU: Șeîul de brigadă Carpen Ștefan imprenuă cu cîțiva din ortacii săi.
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Utemiștii -
Răspunzlnd grijii pe care partidul 

Л statul nostru o poartă tinerei 
generații, în acest an școlar ma
joritatea elevilor școlilor medii 
din Valea Jiului s-au străduit să-și 
însușească temeinic materiile pre
date. îndrumate de organizațiile de 
partid, comitetele U.T.M. în strînsă 
colaborare cu conducerile școlilor, 
сц diriglnții, a» desfășurat o mun
că Susținută, pentru mobilizarea e- 
levllor la învățătură. Astfel, orele 
de meditații și consultații au fost 
mai bine organizate, iar grupele de 
întrajutorare și-au desfășurat mai 
bine activitatea. Numeroase au fost 
adunările generale U.T.M. organizate 
pe teme ca : „A învăța bine în
seamnă a-ți iubi patria", „Cum în
văț și îmi iau notițe" și altele care 
au .prilejuit vii discuții în rîndurile 
elevilor. La indicația și cu spri
jinul comitetului orășenesc de 
partid Petroșani au fost organiza
te plenare cu activele U.T.M., pre
cum și adunări cu toți elevii unde 
s-a dezbătut situația la învățătură 
și disciplină a acestora. *

Meritul acestor dezbateri constă 
în faptul că organizațiile U.*HM. 
au reușit să desprindă cauzele ca
re au dus la rămînerea în urmă 
la învățătură a unor elevi, întă
rind în același timp răspunderea 
față de principala datorie de a 
învăța bine. In sprijinul procesu
lui de învățămînt o contribuție

exemple kt
IOAN GHINEA

Prim-secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. Petroșani

Formele și metodele folosite pen
tru mobilizarea elevilor la învă
țătură au făcut ca rezultatele la 
sfîrșltul primului trimestru al aces
tui an școlar să fie mai bune. Ast
fel, procentul celor care au obți
nut medii de trecere la Școala me
die din Petroșani este de 79 la 
sută, la Școala medie Vulcan 85,6 
la sută, iar la Școala medie Lonea 
86,4 la sută. Merită să apreciem 
faptul că unii elevi, printre care 
Popa Radu, Leca Carmen, Sandor 
Magdalena, Marian, Mariana, On- 
ciu Teodora, Părăîanu Sorin, Mar- 
tinovici Mihai, Orlov Zinaida de 
la școala medie din localitate s-au 
situat printre cei mai sîrguincioși 
elevi la învățătură. De asemenea, 
fac cinste organizațiilor U.T.M. și 
școlilor din care fac parte și ele
vii Mureșan Nicolue, Popa Decc- 
bal. Prinț Alexandru, Pop Maria. 
Varga Alexandru. Lazăr Gheorghe 
și multi alții care obțin numai 
note de 9 și 10.

Deși s-au obținut unele rezulta
te bune la învățătură, ele nu sînt 
însă la nivelul sarcinilor. In pri- 
rmil trimestru, un număr destul de 
mare de elevi au rămas corigenti 
la 1-—3 și chiar la mai multe tna-

învățătură
Exemplul cel mai tipic de lipsă 

de răspundere față de învățătură 
îl constituie cazul elevei Dobre 
Margareta de la Școala medie din 
Petroșani, corigentă la mai multe 
materii. Pe lingă faptul că timpul 
liber nu-1 folosește pentru studiu, 
făcîndu-și alte preocupări, această 
elevă sfidează cadrele didactice, 
ajutontl ce i s-a dat în nenumărate 
rînduri de către colectiv.

Mai sînt și alțl elevi ca de pildă 
Mihnea Maria, Niculescu Marioara, 
Bombică Vasile, Nicșan Eugen, Popa 
Viena, Bert Ileana pentru care în
vățătura nu constituie sarcina prin
cipală, ajungînd să fie corigenți la 
2—5 materii.

In scopul îmbunătățirii situației 
la învățătură este necesar ca or
ganizațiile U.T.M. din școlile me
dii să manifeste o preocupare mai 
intensă și să asigure un control 
operativ asupra felului în care e- 
levii își pregătesc temele. Consi
derăm că părinții unor elevi slabi 
la învățătură trebuie să exercite 
mai mult control asupra lor prin- 
tr-o legătură mai strînsă cu școala, 
cu' organizația U.T.M. pentru îmbu
nătățirea situației la învățătură.

Ț-inînd cont de faptul că sîntenr 
la începutul celui de-al doilea tri
mestru, organizațiile U.T.M. îm
preună cu cadrele didactice să 
desfășoare în așa fel munca încît 
fiecare elev să fie determinat să 
se mobilizeze temeinic pentru în
sușirea cunoștințelor ce se predau 
în școală.

Cei mai vrednici tineri — 
în organizațiile U. T. M.

Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani și organizațiile de bază 
din Valea Jiului se preocupă cu 
răspundere de primirea în rîndu- 
rile utemiștilor a celor mai : har
nici tineri, care prin întreaga lor 
activitate și comportare dovedesc 
că sînt demni de a face parte din 
organizația revoluționară a tine
retului.

In vederea pregătirii tinerilor 
pentru a fi primiți, majoritatea 
organizațiilor U.Ț.M.. ii. antrenea
ză pe aceștia la diferite .activități 
pentru a le da prilejul să cunoas
că îndeaproape sfera preocupări
lor utemiștilor. Au fost pregătite 
o serie de adunări generale U.T.M. 
deschise. La unele dintre acesțea 
au vorbit tinerilor activiști de 
partid despre trecutul glorios de 
luptă al partidului nostru, despre 
activitatea eroilor U.T-C.-ști, tră
săturile morale ale tineretului din 
zilele noastre, crescut și educat 
de partid.

In cercurile „Să ne cunoaștem 
patria socialistă" și de studiere a 
Statutului U.T.M. au fost cuprinși, 
pe lingă utemiști și. țineri neute
miști. Birourile organizațiilor U.T.M. 
invită unii tineri neutemiști la a- 
numite adunări în care se fac 
primiri de membri, se discută ac
tivitatea cultural-artistică și spor
tivă sau contribuția tinerilor în 
procesul de producție. Invitarea 
neutemiștilor ia anumite adunări

generale U.T.M. a sporit exigența 
celor care cer să fie primiți în 
U.T.M. față de propria lor pregă
tire politică și profesională.

Munca politică desfășurată de 
comitetele și organizațiile de ba
ză U.T.M, în rîndurile tinerilor 
neutemiști dă roade. In cursul a- 
nului trecut, peste 3200 tineri au 
cerut să fie primiți în U.T.M. O 
activitate susținută în domeniul 
muncii de primire în U.T.M. des
fășoară organizațiile de tineret 
din orașul Vulcan, comitetul co
munal Uricani, organizațiile U.T.M. 
de pe șantierul de construcții Lu- 
peni, care, aproape lună de lună, 
au primit între 2—4 tineri. Este 
demn de relevat faptul că majori
tatea celor primiți sînt tineri vred
nici care, lucrînd alături de vîrst- 
nici, se situează la loc de frunte 
în întrecere. Printre aceștia se 
numără minerii Vlad Virgil de la 
mina Lonea, Cătană Ioan de la 
Petrila, Prisecaru Constantin de la 
Aninoasa, Rusii loan de la Lu- 
pem, Coti Alexandru de la Uri
cani, meseriașii Reisz Ernest și 
Mozeș Dionisie din Vulcan, mun
citoarea Orban Iolanda de la Vis- 
coza Lupeni, zidarul Militaru Au
rel de la șantierul 9 construcții, 
muncitoarea Crișan Mariana de la 
fabrica de pîine Petroșani, croi
toreasa Fecioru Lucia de la co
operativa Jiul Petroșani, laboran
tele Momeu Margareta și Roman- 
cici Lucia de la U.R.U.M.P., careprețioasă au adus-o și posturile

U.T.M.-iste de control care au cri-
ticat cu tărie absențele de
la ore, învățarea în salturi
•tc.

terii. Nesatisfăcă
tor este faptul că 
mulți elevi au ob
ținut note —dci. 
la limită.

-------------0--------------

In discuția adunării generale
Recent tinerii din organizația U.T.M. nr. 6 de la 

mina Uricani s-au întrunit într-o adunare generală 
Cu acest prilej tovarășul Răgan Constantin, secreta
rul organizației U.T.M. din sector a prezentat refe
ratul intitulat „Atitudinea înaintată față de muncă 
— trăsătură caracteristică a tînărului de tip nou". 
Luînd cuvîntul pe marginea referatului utemiștii au 
analizat aportul adus de ei la bunul mers al pro
ducției, preocuparea organizației U.T.M. pentru dez
voltarea atitudinii înaintate a tinerilor fată de mun
că. Mulți utemiști au fost citați ca exemple pozitive 
în activitatea lor de fiecare zi. Din aceștia amintim 
pe tov. Ciora Cornel, Lazăr Mihai, Bogdan Gheorghe 
Rizea Constantin, Elek Ștefan, Sandu Gheorghe. In 
adunarea generală au fost criticați tinerii Boca De-
neș, Coti Alexandru, Suru Nicolae pentru faptul că 

lipsesc nemotivat de la serviciu creînd astfel greutăți
De curînd, 27 tineri de la I. F. Petroșani au absolvit școala de calificare cu du

rată de 3 luni în meseria de mecanici de fierăstraie Drujba. IN CLIȘEU : Tovarășul 
ing. Ilieșu Iosif discutînd cu un grup de tineri absolvenți.

se evidențiază la locurile lor de 
muncă.

Insuficient se preocupă însă de 
munca de primire în U.T.M. co- 
mitețeje și organizațiile de bază 
de la minele Vulcan, Petrila, Dîlja, 
organizațiile U.T.M din orașul Lu
peni. șantierul de construcții si 
cartierele din Petroșani, I.C.M.M., 
sectoarele forestiere unde lucrea
ză un mare număr de tineri necu- 
prinși în organizație. La mina Lu
peni, de pildă, sînt peste 300 de 
tineri care întrunesc toate condi
țiile pentru a fi primiți in U.T.M. 
și unde, ca urmare a lipsei de 
preocupare din partea comitetului 
U.T.M. (secretar tov. Mihai Dumi-
tru) și a organizațiilor de bază,
lunar se primesc numai cîte 2-6
tineri pe exploatare.

Atît la mina Lupeni cit și în ce-
lelalte organizații U.T.M. mai sus
amintite, trebuie să existe o
preocupare mai intensă pentru 
pregătirea și primirea în rîndurile 
utemiștilor a celor mai buni și 
mai merituoși tineri. In felul a- 
cesta organizațiile U.T.M. vor pu
tea asigura rezolvarea cu compe
tență a sarcinilor politice și eco
nomice ce le stau în față.

îb procesul de producție.

☆

enit dintr-o comună de prin 
părțile Zalăului, tînărul 

Torja Iosif se angajează ca mun
citor mai întîi la depozitul de lemn 
apoi în sectorul I al minei Petrila. 
In subteran a lucrat la transpor
tul materialului lemnos pentru 
mineri. De multe ori intra ultimul 
în mină și era primul la ieșire. In 
mină umbla dintr-o galerie în alta, 
țlntnd oamenii de vorbă. Cînd 
transporta lemnul pentru mineri, 
la fiecare 40—50 de metri oprea 
căruciorul și se așeza pe cîte un 
butuc. Abia ducea într-un șut 2-3

DRUMUL CEL

cărucioare cu lemn. Aceste fapte 
aveau urmări asupra bunului mers 
al producției, asupra aprovizionă
rii fronturilor de lucru cu lemn
pentru, armare.

Pe la începutul anului trecut, 
Torja a cerut să fie primit 

in rîndurile organizației U.T.M. Nu ■ 
i-a căluț bine cînd tînărul Dum- 
brăveanu Mihai, locțiitorul secre
tarului organizației U.T.M. i-a 
spus: . .

— Tovarășe Torja. Te-ai gîndit 
bine ? Vezi însă că ai o serie de 
lipsuri. Se plîng minerii că nu-1 
aprovizionezi la timp cu materia 
lemnos. Pentru a deveni ut emis1.

trebuie să lichidezi mai întîi lip
surile, să fii exemplu în muncă.

— înțeleg, dar să vedeți...
— Va trebui să te schimbi. Ești 
tînăr și ai în față viitorul — a 

adăugat tovarășul Dumbrăveanu.
Torja asculta fiecare cuvînt cu 

luare aminte. A plecat crezînd că 
nu este înțeles.

Eși firesc. O singură discu
ție nu era suficientă să-1 

schimbe pe tînărul Torja. El tre
buia ajutat mai mult de utemiștii 
sectorului. Unii membri ai orga
nizației U.T.M.. tovarăși de mun
că ai lui Torja, se străduiau să 
lucreze mai bine și mai mult, fără 
a se interesa de felul în care lu
crează tinerii rămași în afara or
ganizației. Această situație a fost 
sesizată biroului organizației de 
partid din sector.

— Care-i ajutorul pe care îl dă 
organizația U.T.M. tinerilor rneu- 
temiști? — l-a întrebat secreta
rul organizației de partid pe tov 
Dumbrăveanu. Trebuie să vă preo
cupați mai mult de educarea co 
munistj a tinerilor, de felul ir ca

re aceștia își desfășoară activita
tea în producție. Vă sfătuiesc să 
analizați mai temeinic acest lucru

După cîteva zile, în sector se 
convocase o adunare generală a 
organizației U.T.M. Biroul a tra
sat sarcini concrete mai multor u- 
temiști să se ocupe mai intens de 
educarea tinerilor rămași în afara 
organizației.

", ovarășul Dumbrăveanu Mi-
1 hai s-a ocupat personal de 

tînărul Torja. El a stat deseori 
de vorbă cu Torja. Pentru unele 
lipsuri îl critica, iar cînd făcea 
un lucru bun îl lăuda, îi insufla 
încredere în forțele sale. Adeseori 
utemistul Dumbrăveanu îi spu
nea .-

— Ascultă Iosife. Tu ai voință. 
De ce nu te folosești de ea ? Ai 
putea fi printre cei mai vrednici 
muncitori. Trebuie să fii mai exi
gent cu line. Numai așa vei înlă
tura lipsurile pe care le ai. Nu 
vrei să fii și tu printre tinerii e- 
vidențiați ai sectorului, printre 
acei despre care se spun lucruri 
bune ? Totul depinde de tine, de

voința și notărîrea ta. Noi îți dăm 
tot sprijinul.

— Mă voi schimba tovarășe 
Dumbrăveanu. Vreau să dovedesc 
tgturor că am voință și știu să 
muncesc și să mă comport ca acei 
utemiști despre care mi-ațl vorbit.

I n ziua următoare Torja a
! fost primul la pontaj și la 

colivie. In acel schimb a aprovi
zionat fiecare loc de muncă cu 
2—3 cărucioare de lemn, iar la 
sfîrșltul schimbului a participat, 
alături de utemiștii sectorului, la 
o acțiune patriotică de colectare 
a fierului vechi.

Intr-o zi cînd transporta lemn 
la brigada comunistului Cucoș 
Gheorghe, acesta a stat de vorbă 
cu el. I-a propus să vină vagone
tar în brigadă. Torja a acceptat. 
La sfîrșitul lunii, comunistul Cu- 
<oș s-a dus la șeful sectorului și 
i-a cerut acestuia să repartizeze 
pe Torj^ la el în brigadă.

La noul său loc de muncă, 
lorja se străduia Să lucreze tot 
mai bine contribuind la succesele 
brigăzii. In timpi-’ 'tber citea. La

recomandarea comunistului Cucoș 
și a utemistului Dumbrăveanu a 
studiat punct cu punct Statutul 
U.T.M. Așa s-a născut în. el do
rința de a cere să fie primit în 
rîndurile utemiștilor.

Sprijinit îndeaproape de șeful 
de brigadă, de utemiștii Dumbră
veanu Mihai, Toma Horia, Chivu 
Dumitru și de către Popovici Mi
hai, secretarul organizației U.T.M. 
din sector, tînărul Torja a pășit pe 
un drum bun, iar în prezent se 
numără printre muncitorii eviden
tial ai sectorului.

V echea dorință a tînărului 
’ Torja Iosif a fost împlinită. 

Faptele sale bune l-au îndreptățit 
să ceară de curînd organizației 
U.T.M. să-1 primească în rîndu
rile sale. Apreciind că este bine 
pregătit, că muncește cu rîvnă și 
cinste, utemiștii l-au primit cu 
drag și încredere în rîndurile lor.

La adunarea generală a organi
zației U.T.M.. tînărul Torja a 
spus : „Vă mulțumesc din suflet, 
dragi tovarăși, că m-ați îndrumat 
să pășesc pe un drum bun, pe ca
re pășesc mii de tineri din patria 

noastră".
Z. ȘLȘIAC
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Printre măsurile tehnico-organlza- 
torice preconizate pe 1904 se nu
mără și mecanizarea executării tu
burilor de beton pentru canalizări, 
dotarea atelierului de plăcuțe cu o 
presă mecanică, crearea unui ate
lier mobil pentru depanarea utila
jelor, construirea unui cuptor e- 
lectric pentru tratamentul termic 
al pieselor de schimb executate in 
atelierul mecanic și alte asemenea 
măsuri.

Colectivul sectorului I.P.I.P. Ltve- 
zenl va depune toate eforturile 
pentru a asigura o bună deservire 
a șantierelor de construcții și se 
angajează ca planul de producție 
pe acest an să-I realizeze cu 15 
zile mai devreme, să obțină o e- 
conomie la pre(ul de cost in va
loare de 470 000 lei, să depășească 
productivitatea muncii cu 1,1 Ia 
sută, iar lucrările executate să fie 
de calitate superioară. Vom face 
totul ca șantierele să poată lucra 
din plin la noile blocuri pentru a 
le putea da la termen in folosință.

----O-

Economii prin bună 
gospodărire

La poalele munților Vîlcan, ter
mocentrala Paroșeni transformă e- 
nergia calorică a cărbunelui în 
lumină electrică. Aici, la termo
centrală, construită cu cîțiva ani 
In urmă, harnicii constructori și 
tnontori lucrează pentru mărirea 
capacității de producere a ener
giei electrice a centralei.

Deși gerul este potrivnic, lucră
rile de construcție și montaj se 
desfășoară în ritm susținut. Se lu
crează la montarea unui nou tur- 
boagregat prin a cărui punere în 
funcțiune puterea instalată a ter
mocentralei se va dubla.

Sudorii Poruba Luca. Dorcilă 
Gheorghe, Helz loan, montatorii 
Mihalache Nicolae. Balica Ilarie 
montatorii electricieni Stavaiache 
loan, Pănescu Anastasie și alții se 
află in fruntea întrecerii socialiste.

Deși s-a scurs puțin timp de la 
începutul acestui an. rezultatele 
muncii au început sâ sporească. 
Prin respectarea proceselor tehno
logice de montaj și gospodărire 
chibzuită a materialelor, harnicul 
colectiv de montatori de la acest 
șantier a înregistrat economii în 
valoare de peste 55 000 lei.

EMANOIL SMEADA 
tehnician normator M. V.

CIOCOLATA...
Despre ciocolata „București' u 

început să se vorbească cu ade
vărat, cînd excavatoarele au muș
cat din pămîntul reavăn, cind s-au 
turnat primii metri cubi de beton, 
și cind s-a așezat intîia cărămidă. 
Mai ptecis, spre sfîrșttui anului 
1961. Nu mult după aceea, pe la 
jumătatea lunii august 1962, cons
tructorii s-au retras spre alte lo
curi de muncă, lâsînd in urma lot 
o clădire modernă, cu o linie arhi
tectonică deosebit de elegantă 
fapt care îi dă acesteia o notă 
puțin obișnuită in construcțiile de 
fabrici.

Primii muncitori și specialiști 
care au venit atunci să ia locul 
ultimilor constructorl-montorj au 
prins pe fațada noii clădiri o fir
mă ; Secția de ciocolată a fabricii 
de produse zaharoase .București".

■ir
Cîteva cifre și date. Puține dat 

concludente. Ciocolata are o valoa
re nutritivă de 480—560 kilo-ca- 
lorii pe suta de grame Consumul 
acestui produs pe cap de locuitor 
a crescut in țara noastră foarte 
rapid in ultimii ani. Iată de ce 
vechile secții ale fabricii n-qu mai 
putut satisiace nevoile de consum. 
In momentul de față, noua unitate 
produce de aproape 3 ori mai mul
tă ciocolată decîț toate secțiile, 
similare ca produs, existente in 
țară. Anuai se produc aici aproxi
mativ 4 000 tone de ciocolată în 
pește 80 de sortimente.

☆
Cum se fabrică ciocolata ? BoQ- 

befo de cacao, materia primă, du-

® ședința fructuoasă 
cu comitetele de blocuri
Zilele trecute, cele 9 comitete 

ale blocurilor de pe strada Con
structorul din Petroșani, mobiliza
te de către deputata Vinca Maria, 
au ținut o interesantă ședință de 
lucru. Problemele ce urmau să fie 
discutate, de natură gospodăreas
că și specifice sezonului de iar
nă, au solicitat prezența unor 
conducători de întreprinderi și in
stituții în măsură să dea răspuns 
întrebărilor locatarilor, datori să 
țină cont de deficientele semna
late.

Invitații, aleși pe criteriul a- 
mintit, au fost întîmpinați cu bu
curie. Gazdele i-au poftit să ia 
loc, să asculte și... apoi să-și spună 
cuvîntul. Gheata, inerentă de obi
cei începuturilor, a spart-o loca
tarul Jurconiu Ilie. Problemele ri
dicate de el au fost întărite ulte
rior și de alți cetățeni din cartier 
pentru că sînt la ordinea zilei, 
pentru că interesează deopotrivă 
pe toți locatarii.

— La centrala noastră de incăl- 
zire, ca și la altele din oraș, este 
neapărat necesară procurarea unui 
contor trifazic. Plătim paușal con
sumul căldurii și acest lu-, 
cru nu ne convine. Ce
rem I.R.E, Hunedoara să rezol
ve cît mai urgent această ches
tiune. In continuare, tov. Jurconiu 
a arătat că I.L.L.-ul ar trebui să 
răspundă mai operativ la cererile 
locatarilor de a li se efectua unele 
reparații la calorifere, instalații 
de apă etc. Carul cu bere, această 
unitate a T.A.P.L. din vecinătate, 
produce mari nemulțumiri. In in
cinta sa este depozitată o canti
tate nepermis de mare de gunoi 
De ce oare tov. Chiceac Mihai, 
șeful serviciului administrativ al 
T.A.P.L. nu ia măsuri de transpor
tare a acestuia 1 Așteaptă să fie 
adus Sanepidul ? Sau poate pe 
dînsul aspectul inestetic și ne- 
igenic al acestei unități nu-1 in
teresează ?

Centrala termică de la blocu
rile străzii Constructorul nu func
ționează bine din punct de vedere 
tehnic, pentru că nu sînt curățite 
cazanele. E și asta o cauză a in
suficientei încălziri și a fumului 
abundent ce a indignat pur și 
simplu pe gospodine.

Pornind de la faptul că cea mai 
arzătoare dorință a comitetelor de 
blocuri este să asigure locuințe
lor o încălzire corespunzătoare și 
o consecventă funcționare a apei 
calde, tov. Ambruș Ioan a propus 
ea deputata Vinca Maria și mem- 

pă ce au iost sortate pe calități, 
după mărime și aromă, intră auto
mat în prelucrate. Prima opera
ție pe care ele o suferă este se
lectarea. Impuritățile sînt înlătura
te printr-un curent de aer, cele 
metalice cu ajutorul unor mag
neți puternici. Apoi se iac lucră
rile pregătitoare prepgrației, dintre 
care cele mai importante sini pră- 
jirea și amestecul de varietăți de 
boabe, in funcție de rețeta dorită

Intrăm în sectorul de preparare. 
Aici se macină boabele de cacao. 
Un dezintegrator cu discuri și e 
instalație specială cu valțuri pro
duc o masă de cacao foarte fină. 
Granulele de cacao obținute prin 
măcinare trebuie să corespundă, 
in funcție de rețetă, unor dimen
siuni de ordinul micronilor. Dar 
după măcinare, în loc de ,,făină" 
se obține o pastă viscoasă. E cu
rios, macini boabe uscate și obții 
o pastă, ce-i drept foarte plăcută 
la vedere ți chiar la gust. De ce ? 
Cacaoa conține, ca și sămința de 
tioarea-soarelui mari cantități de 
grăsimi.

Intr-o instalație specială numită 
melanger, prevăzută cu un sistem 
electronic cu program, se Intîinesc. 
tot după prescripfiuni, pasta de ca
cao, zahărul pudră și dacă e vor
ba de ciocolata cu lapte, atunci 
și laptele prai. De abia după ce iese 
din instalația de dozare, „ciocola 
ta in devenite ‘ începe să fie dul
ce. Numai că pînă să ajungă in 
tablete ea se mai face o dată praf 
intr-o altă instalație, fn scopul de 
a se realiza un amestec „Intim" 
Intre cacao șl zahăr. De abia după 

brii comitetelor /ie blocuri să sta
bilească un colectiv care să con
troleze gospodărirea cărbunelui la 
cazane.

Metoda aceasta este recomanda
tă și celorlalte centrale din oraș.

Multi dintre cei înscriși Ia cu- 
vînt și-au exprimat nemulțumirea 
că încasarea taxelor pentru con
sumul de energie electrică se face 
cu mari întîrzieri. Se cere ca I.R.E. 
Hunedoara să-și planifice mai bine 
munca pentru ca sumele să nu se 
strîngă pe 2—3 luni odată.

In legătură cu I.C.O. s-au ridicat 
cîteva nemulțumiri. In primul rlnd 
faptul că blocurile I.C.O.-ului din 
vecinătate nu respectă curățenia 
și igiena. Femeile de serviciu de 
aici aruncă cenușa în stradă, nu 
participă la acțiuni obștești, nu 
respectă regulile de conviețuire 
socialistă. Faptul merită cu atît 
mai mult să fie menționat, cu cît 
președintele unuia dintre comite
tele acestor blocuri este tov. Hai- 
dău Dumitru, inginer șef al I.C.O.

Luînd apoi cuvîntul, delegații 
I.L.L. și ai sfatului popular au în
credințat adunarea că problemele 
ce-i privesc vor fi soluționate în 
cel mai scurt timp posibil.

— Mă bucur că văd locatarii 
frămîntîndu-se cu treburi adminis
trative, ridicînd probleme intere
sante, cu mult simț gospodăresc 
— spunea tov. Vîjdea Gheorghe, 
directorul I.L.L.. Vă asigur că func
ționarea caloriferelor și a apei 
calde va fi reglementată. De ase
menea, vom supraveghea mai a- 
tent modul în care personalul nos
tru deservește populația. In con
tinuare, tov. Vîjdea a subliniat în
datoririle ce revin locatarilor și pe 
care unii, din păcate, le uită.

O cauză a modului defectuos 
de funcționare a apei calde o con
stituie și faptul că multi locatari 
nu înțeleg să respecte convenția 
stabilită, anume atunci cînd sînt 
programate două blocuri, celelalte 
să nu deschidă vanele și să le 
sustragă apa. De asemenea, la u- 
nele blocuri balcoanele sînt în
cărcate pînă la refuz, amenlntînd 
să cada.

In încheierea discuțiilor, tov. 
Șodoiescu loan, șeful secției Gos
podărie a Sfatului popular oraș 
Petroșani a asigurat adunarea că 
va urgenta procurarea contoare
lor de către I.R.E.H., va urgenta 
procurarea lăzilor pentru gunoi.

aceea se obține ciocolata, dar li
chidă. In această stare, încălzită, 
ea este pompată la secțiile de tur 
nare. E o mare diferență între o 
turnătorie metalică și una de cio
colată. In timp ce metalul incan
descent te alungă din preajma tui. 
ciocolata te... atrage. „înghețarea" 
in forme este coordonată în func
ție de căldura cu care a ajuns 
pasta aici. Ea trebuie adusă la o 
temperatură de 31—32 grade Ce
lsius pentru a favoriza formarea 
centrelor de cristalizare a untului 
rit cacao. In timp ce se face a- 
reostă temperare, ciocolata trebuie 
agitată continuu pentru a răspindi 
ilist ale le de unt in mod uniform 
în toată masa. Urmează turnarea 
in forme diferite, răcirea și dru
mul spre mașinile automate de 
ambalare. In acest drum ciocolata 
se fntîlnește cu un controlor de ca
litate electronic, care sună de fie
care dată cind e ceva tn neregulă.

☆
ii cîteva cuvinte despre înzes

trarea tehnică și despre oameni. 
Acțiunea de modernizare a proce
sului tehnologic este și aici pe 
Primul plan. In sectorul de depo
zitare și de pregătire a boabelor 
de cacao munca este efectuată nu
mai de doi muncitori. Nimic nu se 
face manual. Deschiderea buncare- 
lor, cîntăririle, transportul de benzi 
și cu elevatoare, dozarea boabelo' 
de cacao din diferite calități și ca
tegorii in amestecul pentru măci
nare, totul se face automat. Totul

Șeiu l de echipă Ambruș Nicolae și lăcătușul Cipru Ștefan de ia 
sectorul VIII- al minei Petrila au executat Împreună multe lucrări. Cei 
doi muncitori s-au specializat mai ales in reparații de pompe.

IN CLIȘEU : Muncitorii mai sus amintiți efectuînd lucrări de repa
rații la o pompă de mare capacitate.

---------------- O----------------
»♦♦♦♦♦♦»

♦♦♦♦♦♦♦♦

Campionatul orășenesc de popice
In ziua de 19 ianuarie s-a reluat 

campionatul orășenesc de popice 
al Văii Jiului, ediția 1963/1964 la 
care participă un număr de 9 e- 
chipe de seniori.

Din cele 4 meciuri programate, 
s-au disputat doar trei, întrucît 
Retezatul Uricani nu s-a prezen
tat la meciul retur cu Minerul 
Lupeni. Din restul partidelor pro
gramate, cea mai importantă a 
fost cea dintre Viscoza Lupem și 
Parîngul Lonea, unde liderul a 
trecut prin mari emoții datorită 
faptului că, pînă la ultima pereche, 
gazdele au condus cu peste 50 po
pice doborîte. In asemenea con
diții nici cei mai optimiști supor
teri ai lonenilot nu mai sperau 
într-o victorie. Dar pe teren lu
crurile s-au petrecut cu totul alt-

întreceri de hochei și patinaj la Lupeni
Duminică, frumosul patinoar al 

asociației Preparatorul din Luptni 
a găzduit noi întreceri de hochei 
și patinaj. Echipa de hochei Prepa
ratorul a avut ca partener de ioc 
pe Știința Petroșani. După un joc 
aprig disputat, Preparatorul a ob
ținut victoria cu scorul de 7—3. 
Formațiile : Preparatorul: VEJDEL. 
Kovacs, Deak, VORONKA, POP, 

se comandă de la un pupitru pe 
care se aprind din cînd în cind 
becuri de diferite culori. Mașinile 
tac totul, omul intervenind numai 
în cazul cînd se impune o schim
bare în funcționarea acestora.

Ceea ce impresionează în mod 
plăcut este grija fiecărui om pen
tru curățenie. Condițiile igienice 
excepționale in care se desfășoară 
munca pe tot parcursul procesului 
dă o notă de înaltă ținută estetică, 
de maturitate, de un dezvoltat 
simț de răspundere din partea 
muncitorilor.

Am discutat aici cu doi dintre 
specialiștii secției. Inginera Chiriac 
se ocupă de creație, In laboratorul 
special amenajat se încearcă rețe
te diferite, se studiază posibilități 
de îmbunătățire a calității, se in
dică tehnologii. Totul se face tn 
funcție de cerințele și sugestiile 
consumatorilor.

In această unitate un om cu 
multă experiență este inginerul N. 
Petrescu, șeful producției. Iți dai 
seama de aceasta de îndată ce 
începe să vorbească de preocupă
rile zilnice ale lui și ale oamenilor 
cu care lucrează despre ceea ce 
înseamnă modernizarea și automa
tizarea, despre marile deosebiri în
tre vechile și noua secție. Doi 
dintre oamenii modești care au în
vățat fntr-un timp scurt să con
ducă instalații de o înaltă teh
nicitate, oameni care se străduiesc 
să trimită spre consum populației 
produse din ce în ce mai bune.

AL. BRAD 
redactor la Agerpres

.......... —

fel. Jucătorul lonean Albu Zoltan 
lansează cu multă precizie bila și 
treptat, treptat recuperează din 
handicap, în timp ce jucătorul 
Hribal trage fără țintă și astfel, 
în final, victoria revine oaspeți
lor cu 4445 față de 4428 p.d.

La Vulcan, gazdele au intilnit 
formația Utilajul din Petroșani pe 
care au întrecut-o cu 4733 la 4461 
p.d. Voința Petroșani, a dispus, de 
asemenea, de partenera sa din Lu
peni cu 4464 la 3629 p.d.

Tot în 19 ianuarie a început și 
campionatul rezervat echipelor fe
minine, disputindu-se doar un 
singur meci: Parîngul Lonea — 
Minerul Lupeni. Mai bine pregăti
te, oaspetele au învins cu 1924 
p d față de 1667 p.d. cît au obținut 
jucătoarele gazdă.

S. BA’LOI

Groffman, Știința Petroșani : SZ.O 
KE, Hitter, Cristea. Răducan, KENI, 
Szabo. Bun arbitrajul lui Ardelean 
Victor.

In deschidere, echipele de juniori 
ale asociațiilor Preparatorul și Mi
nerul Lupeni au oferit spectatori 
lor un frumos meci de hochei. Au 
învins tot preparatorii cu scorul 
de 5—3.

Apoi au avut loc întreceri de 
patinaj viteză la care au partici
pat 20 de copii între 10-15 ani. 
Cei mai buni s-au dovedit Pap 
Vasile, urmat de Ardeleanu Vic
tor. Banea Cazimir, Ocroglici loan 
și alții.

PILLAR EDITH 
corespondent

— —

ÎN LIBRĂRII
I. CERNEA — Karl Marx — Ge

neza marxismului. Contribuții Ia 
Istoria filozofiei marxiste (1842— 
1845), Ed. științifică. 360 pag., 11 
lei.

Lexiconul tehnic romîn voi. 
XIII. Ed. tehnică, 660 pag., 100 lei.

M. A. LIUBCIK — Electromag- 
nețl de curent continuu și alter
nativ, calcul și proiectare. Ed. teh
nică, 292 pag. plus anexă 11 lei.

L. BRATOȘIN — Redresoare cu 
vapori de mercur. Ed. tehnică. 300 
pag., 11,50 lei.

I. POPESCU TEIUȘAN — Contri
buții la studiul legislației școlare 
romînești. Ed. didactică și pedago
gică, 204 pag., 6,10 lei.

Aspecte ale legării învățămin- 
tului de practică. Ed. didactică și 
pedagogică, 296 pag., 9,05 lei.

LUMINIȚA GHIV1RIGĂ și MI
OARA DULFU — Sistemul activi
tății școlii cu familia. Ed. didacti
că și pedagogică, 144 pag., 4 let

LAURENȚIU FULGA — StMția 
Bunei Speranțe — roman. Ed, Ti
neretului, 788 pag 16.15 lei.
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Situația din Zanzibar 
a devenit stabilă

ZANZIBAR 22 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

situația din Republica Zanzibar a 
devenit stabilă. Magazinele au fosl 
redeschise, iar restricțiile de cir
culație au fost ridicate. In sate au 
fost create consilii revoluționare, 
al căror scop este efectuarea unei 
reforme agrare. Președintele repu 
blicii, Karume, a declarat că limba 
ofîcială a țării este limba kiswa- 
hili și a cerut tuturor funcționa
rilor să ia măsuri pentru înlocui
rea limbii engleze în instituțiile 
de stat. Un reprezentant al guver
nului Zanzibarului a declarat re
prezentanților presei că tara se va 
numi Republica Populară Zanzibar 
și Pemba.

al
Si 

co- 
a

„Revoluția din Zanzi-

la situația politică 
a subliniat că cele 

..Afro-shirazi" sl 
formează coaliția

Ministrul afacerilor externe 
Republicii Populare Zanzibar 
Pemba. într-un interviu acordat 
respondentului agenției TASS, 
declarat că
bar este o revoluție antifeudală șl 
urmărește scopuri sociale".

Referindu-se 
internă, Babu 
două partide 
„LTmma", care
guvernamentală, colaborează strîns. 
„Vom da pămînt țăranilor, vom 
schimba caracterul colonial, unila
teral al economiei noastre, acor- 
dînd atenție atît culturii tradițio
nale a cuișoarelor, cît 
orezului, porumbului, 
pescuitului".

©

Tulbură rî în Ruanda

și cultivării 
dezvoltării

USUMBURA 22 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției Uni

ted Press International, în Ruanda 
au avut loc în ultima vreme gra
ve tulburări care 
numeroși morți și 
este încă confuză.

s-au soldat cu 
răniți. Situația 
Agenția afirmă

că aceste tulburări ar
vocate de acțiunile unor grupuri 
de batutsi, adepți ai fostului rege 
al Ruandei, îndreptate împotriva 
actualului regim al țării. Aproape 
12 000 de persoane din Ruanda 
s-au refugiat în Uganda.

©---------------

fi fost pro-

S.U.A. au lansat un nou satelit de telecomunicații
o 

a- 
pe

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
Agenția France Presse rela-

1 tează că în S.U.A. a fost 
lansat marți un nou satelit de

telecomunicații „Relay-2". La 
oră după lansare, NASA a 
nunțat că satelitul s-a plasat 
orbită.

©

Comunicatul comun 
eg i ptea n o-i pa ki an

nive! 
în Re-

expri-

CAIRO 22 (Agerpres).
La Cairo a fost dat publicității 

comunicatul comun semnat de pre
ședintele Nasser și președintele 
Irakului, Abdul Salam Aref, care 
după conferința arabă la 
înalt și-a prelungit vizita 
publica Arabă Unită.

Cei doi președinți și-au
mat satisfacția față de rezultatele 
Conferinței țărilor arabe la nivel 
înalt, precum și hotărîrea de a 
grăbi punerea în aplicare a hotă- 
rîrilor adoptate in cadrul acestei 
conferințe. După un schimb de 
vederi privind situația internațio
nală, președintele Aref și preșe
dintele Nasser au subliniat nece
sitatea rezolvării tuturor proble
melor litigioase pe cale pașnică, 
în spiritul prevederilor Cartei 
O.N.U.

Cei doi președinți, se arată In 
comunicat, s-au pronunțat, de a- 
semenea, în sprijinul 
relor din colonii în 
nerii independenței 
si împotriva politicii 
raovate de guvernul
Sud-Africană. In vederea dezvol
tării colaborării dintre țările lor,

cei doi președinți au hotărît 
creeze un comitet comun care 
coordoneze activitatea economică, 
politică, informativă etc. între cele 
două țări.

Președintele Nasser a acceptat 
invitația președintelui Aref de a 
vizita Irakul.

La 21 ianuarie președintele Ira
kului, Aref, s-a înapoiat la Bag
dad.

să 
să

ROMA. Ministrul afacerilor 
externe al Italiei, Saragat, a de
clarat în fața Comisiei pentru a-

luptei popoa- 
vederea obli
lor naționale 

rasiste pro- 
din reDublica

----s= O

și secretarul de stat.

s-a anunțat la Wa- 
timpul acestor trata-

Tratativele dintre I. Pearson 
li l. Jghnsoo

WASHINGTON 22 (Agerpres).
In capitala S.U.A. au început la 

21 ianuarie tratativele dintre L. 
Pearson, primul ministru al Ca
nadei, care face o vizită de două 
zile în S.U.A., și președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson. La trata
tive participă 
Dean Rusk

După cum 
shington, în
tive vor fi abordate probleme pri
vind relațiile dintre Canada șt 
S.U.A., perspectivele dezvoltării re
lațiilor reciproce dintre Est șl 
Vest, precum și problemele dezar
mării.

De asemenea, după' cum relevă 
observatorii de presă de la Wa
shington, primul ministru al Ca
nadei va informa pe președintele 
S.U.A. despre tratativele sale cu 
președintele Franței, de Gaulle.

♦
f

♦ ♦•
’ facerile externe a Camerei depu-
• taților că Italia sprijină, in prin- 
' cipiu crearea forțelor nucleare 
ț multilaterale și participarea unor 
4 subunități italiene Ia exercițiile
* care vor avea loc pe nava ame- 
- ricana cu echipaj mixt.
; ZAGREB. La Zagreb a intrat 
4 in funcțiune de probă o între- 
I prindere de produse chimice or- 
î ganice cu o producție anuală de 

peste 38 000 tone de mase plas 
tice și peste 25 000 tone de pro
duse derivate. Această între.- 
prindere va livra o serie de ma
terii prime și produse care pînă 
acum erau importate de Iugo
slavia, în primul rind polietilenă 

i polistiren.
DAR ES SALAAM. Agenția

♦ france Presse relatează că în 
o urma schimbului de focuri care 
î a avut loc in timpul răscoalei 
î unităților militare din Tanganica

au fost omorite 17 persoane.
DACCA. După cum transmite 

agenția UPI. după șapte zile de 
incidente între hinduși și mu
sulmani situația din Dacca, ca
pitala Pakistanului de est a 
devenit normală.

Citind surse autorizate, agen- 
in timpul 

ciocnirilor dintre hinduși și mu
sulmani, în Pakistanul de est. 
aproximativ- 1 000 
bărbați, femei și 
ucise. Alte 1 100 
ailă sub stare de

f 
I *
♦ 
♦

к
I
r♦

r ția Reuter anunță că
*
*♦

l
t

de persoane, 
copii, au fost 
persoane se 

arest.
r

HjBtorBl кодом ii militar 
atoNal Turciei te B. f. G.

BONN 22 (Agerpres). 
La sfîrșitul vizitei 

de externe turc Erkin, 
s-a dat publicității un 
în care se arată că 
constituit „o contribuție 
tarea cooperării între 
Germania occidentală", 
tat că R.F.G. 
conomic și 
Turciei.

Pe de altă 
a anunțat că 
vest-germană
Ankara pentru a studia modalită
țile în vederea acordării unui a- 
jutor tehnic, financiar și militar 
Turciei pe care Consiliul minis
terial al N.A.T.O. l-a aprobat pen
tru a completa 
în curs.

Ministrul turc 
lași timp că în
țării sale cu Germania 
tală în fiecare an Turcia trimite 
12 000 de muncitori în R.F.G. pen
tru

Conferința 
a luî Г

de presă 
Thant

va spori 
creditele

ministrului 
in R.F.G. 
comunicat 

aceasta a 
la dezvol- 

Turcia și, 
S-a anun- 

ajutorul e- 
destinate

22 (Agerpies). 
primei sale confe- 
din acest an, care

21 ianuarie la Na-

parte, ministrul turc 
o misiune militară 

va pleca ulterior la

ajutorul american

a precizat în ace- 
cadrul relațiilor 

occiden

a găsi de muncă acolo.

NEW YORK 
Cu prilejul 

rințe de presă 
a avut loc la
țiunile Unite, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat că la 
sfîrșitul lunii ianuarie urmează să 
întreprindă o vizită în țările afri
cane. El intenționează să viziteze 
Marocul, Ghana, Algeria, Libia, 
Etiopia, Tunisia, Guineea, 
și Senegalul.

Secretarul < 
a comunicat 
propunerea 
ghez de 
Mozambic, 
rerii 
rată 
sluji

La 
ajuta 
scindare tragică, U Thant, a răs
puns că a și prezentat două ra
poarte Consiliului de 
și dacă situația din Cipru 
clama din nou intervenția

Nigeria

O.N.U. 
respins 
portu- 

Angola
potrivit

general al 
t că a
guvernului

a vizita 
întrucît, 
o vizită de scurtă

„nu
sai e, 
în aceste două țări 
nici unui scop util".
întrebarea dacă O.N.U.
Republica Cipru să evite o

și 
pă- 
du-

ar

va

Securitate 
va re- 
Consi-

italia Organizații de luptă 
împotriva speculei cu pămînt

frumusețile 
multe re- 

prin frumu- 
bogăție na-

pericol
In

Italiei, care, 
constituie o
neprețuit, suprafețe în- 
distruse sub pretextul 

pen-

ROMA 22 (Agerpres).
După cum relatează ziarul vest- 

german „Die Tat" într-o cores
pondență din Roma, în Italia s-au 
creat organizații de luptă împotri
va speculei cu terenuri, speculă 
ce pune în
naturale ale țării, 
giuni ale 
setea lor, 
turală de 
tinse sînt
„Valorificării pentru turism", 
tru a se construi blocuri supradi
mensionate, hoteluri, vile somptu
oase. Locul denumit Costa Grosse- 
tana, care se află in fața insulei 
Elba, a intrat pe mina unei so
cietăți de construcții, care vrea 
să-1 transforme într-un îndoielnic 
„paradis". In fond, este vorba de 
afaceri rentabile, deoarece un me-

Ж
I
f
♦

LISABONA. După cum anun- * 
(ă agenția France Presse, in * 
cursul zilei de marți, un tribu- î 
nai salazarist l-a condamnat pe * 
Manuel Cesario Ia doi 
chisoare și pierderea
lor civile pe timp de cinci 
fiind acuzat că ar milita în 
voarea Partidului Comunist 
Portugalia.

ani în- 4 
drepturi- ’ 

•
« 
4

„ 4
ISTANBUL. După cum anunță î 

agenția Reuter, școlile primare . 
din provincia Inkutahya, Turcia * 
răsăriteană, au fost închise 
urma valului de frig care s-a a- 
ifătut în această regiune.

ani, 
fa- 
din

în .
4
♦ ----- -------_ ------ ф

ROMA. Guvernul italian a de- J 
mis din funcțiile lor pe prefec- » 
ții provinciilor Belluno și Udi- ț 
ne, în urma cererii formulate * 
de comisia de anchetă a dezas- J 
irului de la barajul Vaiont, ca- ♦ 
re s-a produs în octombrie 1963.

BELGRAD. După cum anunță 
agenția Taniug, marți seară 
plecat din Belgrad 
delegația Partidului 
Italian condusă de 
general al P.C.I. Palmiro Togliatti. * 
Delegația Partidului Comunist ♦ 
Italian a vizitat timp de șapte î 
zile Iugoslavia la invitația Co- î 
miletului Central al Uniunii Co- î 
muniștilor din Iugoslavia. J

SAIGON. După cum relatează 4 
agenția United Press Internatio- J 
nai, o gravă epidemie de holeră J 
a făcut în ultimele săptămîni • 
numeroase victime in Vietnamul « 
de sud. Numai la Saigon au fost 1 
înregistrate de la 1 ianuarie 81 • 
de decese. •

,. ____ i al
spre patrie J 

Comunist î 
secretarulț

/

vînduttru patrat de pămînt este 
cu 5 000 de lire, ceea ce înseamnă 
că, pentru construirea unei vile 
este nevoie de 30 de milioane de 
lire. Un turn al piraților, din vre
mea romanilor, a fost 
într-un club sportiv.

---= O ~S----

transformat

englezi 
lucru

LONDRA 22 (Agerpres).
Hasler, secretar al conducerii 

Federației- miniere din comitatul 
Durham, a relevat că pînă în luna 
martie 1965 urmează ca încă 4000 
de mineri care lucrează în bazi
nul carbonifer al acestui comitat 
să rămînă fără lucru. Este vorba, 
a subliniat el. despre concedieri 
care se înscriu în planul general 
de reducere a extracției cărbune
lui din bazinul Durham. Hasler a 
arătat că . în decursul următoare
lor 15 luni în acest bazin vor fi 
închise 4 mine. De la începutul 
anului 1960 în această regiune 
carboniferă au fost concediați pes
te 10 000 mineri.

,<Ș* '
, G)

1

/.

liului de Securitate, el va sprijini 
un asemenea pas.

Secretarul general al O.N.U. s-a 
referit apoi la reluarea lucrărilor 
conferinței de la Geneva a Comi
tetului celor 18 state pentru 
dezarmare, exprimîndu-și dorința de 
a vedea realizîndu-se un progres 
în domeniul dezarmării. s

In ceea ce privește comerțul 
internațional, U Thant, amintind 
conferința O.N.U. pentru proble
mele comerțului și dezvoltării ca
re se va deschide la 23 martie la 
Geneva, a declarat că „există, fără 
îndoială, necesitatea de a se în
treprinde eforturi continue pentru 
a înlătura limitele existente în 
comerțul internațional". „Destinde
rea recentă a încordării internațio
nale, a menționat el, va putea, de 
isemenea, să contribuie la contu
rarea unor noi puncte de plecare, 
mai încurajatoare în relațiile co
merciale dintre Est și Vest. Dacă 
aceasta va avea loc, anul 1964 va 
deveni martorul unor progrese pe 
toate canalele principale ale co
merțului internațional”.

Secretarul general al O.N.U., a 
anunțat, de asemenea, că a adre
sat Indoneziei și Malay eziei un 
apel în care le cere să păstreze 
calmul la frontieră (este vorba de 
frontiera dintre Indonezia și 
neo de nord, teritoriu ce face 
din Federația Malayeză).

Exprimîndu-și îngrijorarea
de evoluția evenimentelor din A- 
sia de sud-est, U Thant a declarat 
că „el este interesat în reglemen
tarea conflictului dintre Indone
zia și Federația Malayeză", .„Po
ziția mea în această problemă, a 
declarat el, este de a crea condi
ții prielnice realizării unor npl 
pași în direcția rezolvării ei".

Bor- 
parte

fată

o
AMINAREA PROCESULUI 

LUI RUBY
DALLAS 22 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publicită

ții marți seara judecătorul Joe 
Brown a făcut 
ma discuțiilor 
cu procurorul 
și cu avocații 
căzut de acord ca 
Ruby, care trebuia să înceapă la 
3 februarie, să fie deschis la 17 
februarie.

judecătorul 
cunoscut că în иг
ре care le-a avut 
general din Dallas 
lui Jack Ruby, s-a 

procesul lui

24 ianuarie

Sfatul me-
cen-
8,30

PROGRAMUL I. 7,30 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 8,06 Muzică populară, 
Fragmente din opere, 9,30 Melodii
distractive, 10,28 Orchestre de es
tradă, 11,05 Selecțiuni 
12,38 Muzică ușoară 
pe versuri de Eugen 
cerone Theodorescu, 
Ștefan Iureș, Ion Meițoiu, 
Iancu, 14,00 Concert de 
populară din Muntenia și 
va, 15,00 Fragmente din 
15,30 „Melodii de neuitat" 
zică ușoară, 16,15 Vorbește Mos
cova, 17,30 In slujba patriei, 18,00 
Muzică ușoară cerută de ascultă
tori, 18,40 Program muzical pen 
tru evidențiați în întrecerea so
cialistă. 19,30 Universitatea tehni 
că radio, 19,45 Muzică ușoară de 
Sile Dinicu, 20,10 Cîntece populare 
din folclorul nou, 20,40 Lecția de 
limba engleză. Ciclul II, 21,00 Mo
mente din istoria literaturii romî- 
ne : Cronicarii, 21,30 Muzică ușoa
ră, 21,45 Părinți și copii, PROGRA- 

II. 8,40 Cîntece și jocuri popu- 
9,30 Dansuri din operete 
Muzică din opere. 11,30 Mu-

din operete 
romînească 

Frunză, Ci- 
Ion Brad 

, Traian 
muzică 
Moldo- 

operete 
— mu

MUL
lare,
10,30
zică de estradă. 12,30 Lecția de
limba franceză. Ciclul I (reluare),

13,30 Limba noastră, 
acad. prof. Al. Graur, 
„Gramatica Academiei" 
13,40 
14,10 
colae 
15,00 
liste,
ușoară

Vorbește 
despre ; 

(reluare), 
ușoară.muzică

operele Iui Ni- 
și Elly Roman, 
în țările socia-

Soliști de
Pagini din
Chirculescu 
Actualitatea
17,00 Din creația de muzică 

a compozitorilor noștri, 
18,40 Lecturile dumneavoastră pre
ferate, 19,00 Muzică ușoară, 19,30 
Teatru la microfon : „Momente din 
Cronica Unirii". Scenariu radiofo
nic de Mircea Ștefănescu, 21,00 
Cîntă cortd Radioteleviziunii 21,50 
Interpreti de muzică ușoară.
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Nu-i loc pentru al З-lea,- REPU
BLICA : Nu ești singur,- LONEA : 
Numai statuile tac: PETRILA : 
Mongolii; ISCRONI : Pînă mîine: 

ANINOASA: Prevenirea irorabo-
zelor; LUPENI : Nori albi,- BĂR- 
BĂTENI; Drumul spre chei.
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