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In cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei

Angajamentele colectivului minei Petrlla„.

inginerilor 
își asumă 
socialistă : 
planul de

și tehnicienilor, co- 
următoarele angaja-

producție cu 15 000depășească
cărbune dintre care 6 000 tone pînă la 23 Au-

realizeze o productivitate de 1,310 tone pe

Gu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anul 
1964, colectivul exploatării miniere Petrila a anali

zat posibilitățile ce le are pentru realizarea sarcinilor 
de producție ce-i revin. Pornind de la aceste posi
bilități, de la realizările obținute și ținînd seama de 
elanul muncitorilor, 
lectivul exploatării 
mente în întrecerea

— să 
tone de 
gust ;

— să
post față de î,305 tone pe post cît este planificat ;

— să obțină 430 000 lei economii la prețul de cost, 
dintre care 200 000 Iei pînă la 23 August;

—. să reducă conținutul de cenușă în cărbunele 
extras la 30,4 la sută față de 30,5 la sută cît este 
norma stabilită.

In vederea înfăptuirii acestor obiective se vor lua 
măsuri pentru îndeplinirea și depășirea planului teh
nic; Astfel :

— se va reduce consumul speciile de lemn de mină 
de la 45 m.c. pe 1000 tone planificat la 44,5 m.c.;

— se vor susține metalic 7 945 m.l. de galerii ;
— se vor executa cu foreza 400 m.l. de suitori de 

aeraj, lucrări ce nu vor fi susținute ;
— se vor extrage 33 000 tone de cărbune din aba

taje armate metalic.
Colectivul exploatării, pornește la îndeplinirea an

gajamentelor luate animat de hotărîrea fermă de a 
le realiza cu cinste, în care scop vor fi traduse în 

viată măsurile tehnico-organizatorice pentru îmbună
tățirea organizării muncii în abataje, întărirea asis
tenței tehnice, ridicarea necontenită a nivelului de 
calificare al muncitorilor și maiștrilor, precum și mă
surile politice pentru mobilizarea colectivului în în
trecerea socialistă.

Asigurăm partidul și guvernul că vom lupta fără 
preget pentru realizarea angajamentelor luate, cu 
convingerea că prin aceasta ne vom da contribuția 
la înfăptuirea sarcinilor stabilite de cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.

Voina Petru, maistru 
posedă bogate cunoștințe 
muncitorilor.

IN CLIȘEU: Maistrul
muncitori Teyfeles Gheorghe și Fă nică 

lucrare importantă pentru mina Lupeni.

șef în secția mecanică 
profesion ale.

șef Voi nea

El acordă
de la U.R.U.M.P., 
un sprijin prețios

indicații tinerilorPetru dînd
loan asupra felului eum tre-

buie executată o

acumulate și a rezervelor in- 
prilejul dezbaterii cifrelor de

...Șl ale colectivului minei Aninoasa
Pe baza experienței 

terne descoperite, cu
plan pe anul 1964, colectivul de mineri, ingineri și 
tehnicieni de la mina Aninoasa și-a stabilit următoa
rele - angajamente în întrecerea socialistă în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei:

— să depășească
tone
August ;

—< să realizeze o

de cărbune.
planul de producție cu 15 000 
dintre care 8 000 tone pînă Ia 23

productivitate de 1,330 tone pe 
post, față de 1,325 tone pe post cit este planificat ;

Sesiunea științifică 
a IPPOMIN

' Vineri au început lucrările primei sesiuni tehnico- 
științifice a Institutului de proiectări miniere 

(IPROMIN) din Capitală avînd ca temă „Reali
zări și perspective în proiectarea obiectivelor mi
niere"

La sesiune participă cadre de conducere din Mi- 
rjjSsțerul Minelor și Energiei Electrice, cercetători și 
proiectanți de specialitate, cadre didactice din învă- 
țăznîntul tehnic superior, 
delegați din principalele 
țârii.

In programul lucrărilor 
două zile, sînt incluse 44 
științifice din diferite
— construcția de noi 
nizarea minelor mai 
substanțelor minerale
și topografie minieră, construcții de suprafață etc.

Cuvîntul de deschidere a lucrărilor a fost rostit 
de ministrul minelor și energiei electrice, Bujor Al- 
mășan.

Ing. Fiorea Neagu, directorul Institutului a pre
zentat referatul „Contribuția IPROMIN la dez
voltarea mineritului în R. P. Romînă",

fruntași în producție, 
exploatări miniere ale

sesiunii, care va dura 
de comunicări și referate 

domenii ale sectorului minier 
mine, mecanizarea și moder- 
vechi, exploatare, prepararea 
utile, electromecanică, utilaje

(Agerpres)

— să obțină la prețul de cost o economie de 425 000 
Iei, dintre care 270 000 lei pînă la 23 August;

— să îmbunătățească calitatea cărbunelui prin re
ducerea conținutului de cenușă în cărbunele extras cu 
0,2 puncte față de norma admisă.

Pentru înfăptuirea cu succes a acestor
realizarea

Pe șantiere: Fișa limită de materiale 
oglindă a bunei gospodăriri

și teh-

angajamente, 
următoarelor

metalice

in galerii

a

a

400 m.l. ga-

500 m.c. de

se vor lua măsuri pentru 
obiective din planul tehnic ;

— susținerea cu armături 
lerie peste plan ;

— încărcarea mecanică 
steril ;

— realizarea unei avansări medii 
frontale orizontale de 35 m.l. pe lună ;

— încadrarea în consumul de lemn 
40 m.c. la 1000 tone de cărbune.

în abatajele

planificat de

și 
„încălzit" mai pogan toc- 

crapă lemnele. Cum să nu 
hotărît cu toții ca încă din 
să dea fest cărbune spre 
de termen angajamentele

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

Cărbune mult și bun ,
O fi iarna în toi, dar minerii din sectoarele III 

IV ale minei Petrila s-au 
mai acum cînd e ger de 
se încălzească dacă s-au 
primele zile ale anului 
a-și îndeplini înainte 
luate.

Dacă din abatajele sectorului III s-au extras în 
primele două decade din ianuarie 580 tone de căr
bune peste prevederile planului, minerii de la sec
torul IV și-au ridicat depășirea la 710 tone. Cine 
sînt autorii acestor 
pînd cu minerii și 

toții au pus umărul, 
rea pentru cărbune

rul III conduse de Cîșlaru loan și 
Rotaru Ioan precum și cele din 
sectorul IV în fruntea cărora se 
află Karda Emeric, 
Alexe Constantin.

succese? Fără îndoială că înce- 
pînă la muncitorii auxiliari, cu 
S-au evidențiat însă în întrece- 

mult și bun brigăzile din secto-

Kovaes Andrei,

IOAN CIUR
corespondent
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Printre făuritorii noilor construcții de locuințe din cartierul Livezeni-Petroșani se 
numără și fierar-betoniștii din brigada condusă de tov. Horvath Ludovic. Brigada este 
apreciată pentru preocuparea sa în vederea îmbunătățirii calității lucrărilor și reduce
rea timpului de execuție.

IN CLIȘEU : Șeful de brigadă Horvath Ludovic, împreună cu tovarășii lui de mun
că, Trușcă Mari an și Marin Dumitru în timpul lucr ului.

Colectivele de muncitori 
nicieni constructori din Valea Jiu
lui își aduc din plin contribuția 
la continua transformare a 
tăților noastre. Anul trecut, 
oară, constructorii au dat 
losință 1600 apartamente, o 
cu 16 săli de clasă, un 
comercial, 3 centrale termice și 
alte obiective. Anul acesta numă
rul apartamentelor predate se va 
ridica la 1679, apoi, vor fi 
date în folosință încă un cinema
tograf, două complexe comerciale 
o școală cu 16 săli de clasă, cen
trale termice, drumuri, 
rețele de apă, zone verzi etc.

Pentru executarea unui aseme
nea volum de lucrări sînt nece
sare cantități însemnate de mate
riale de co.nstrucție. De mențio
nat că din valoarea totală a unui 
bloc de locuințe, său a unei alte 
construcții, cca. 80 la sută repre
zintă numai materialele folosite. 
Aceasta înseamnă că fiecare cără
midă, fiecare kilogram de ciment, 
fier sau vopsea trage greu în ba
lanța costului lucrării. Iată de ce 
economisirea materialelor de con
strucții, gospodărirea lor cu grijă,

locali- 
bună- 

în fo- 
școală

complex 
termice

canalizări,

continuu 
respecta- 
date pe 

prin fișă

încadrarea in normativele tehnice 
de consum are o importanță deo
sebită pe șantiere, căci influențea
ză în mare măsură prețul de cost 
al fiecărei lucrări.

Fișa limită de materiale consti
tuie un mijloc bun pentru munci
torii și tehnicienii constructori de 
pe șantiere de a urmări 
consumul de materiale, 
rea normelor de consum 
fiecare lucrare. Totodată,
se ține și o evidență a materiale
lor puse în manoperă, iar la sfîr- 
șitul unei lucrări conducerile teh
nice pot face un bilanț'• compara
tiv asupra consumului de mate
riale față de prevederile proiectu
lui și devizului de materiale. In 
acest fel se pot descoperi locu
rile concrete unde apar depășiri 
de consum și cheltuieli inutile ca
re încarcă prețul de cost pe apar
tament.

Acestor 
nu li se 
șantierele

fișe limită de materiale 
acordă însă atenție pe 
noastre, chiar cînd se

ȘT. MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

Preocupări din orele libere
Program nou 
la „televizor"

munții 
n-a 

melea- 
Mine- 

auîși

de
a-

Ștînjenită de 
înalți, televiziunea 
pătruns încă pe 
gurile Văii Jiului, 
rii din Aninoasa
însă „televizorul" lor.

In prezent colectivul 
creație al televizorului 
dună materialul docu
mentar în vederea întoc
mirii textelor și a imagi
nilor care vor alcătui un 
nou program. Acesta cu
prinde două probleme ia 
ordinea zilei: 
cărbunelui 
N.T.S.-ului. 
cei lăudați, 
zut, iar în
veste pe cei prinși cu o- 
caua mică, să ia aminte 
și să nu mai dea ocazia 
să fie „popularizați" 
televizor.

calitatea 
Și respectarea 
Cine vor fi 

rămîne de vă- 
ceea ce-i pri-

fapt, brigada artistică de 
agitație a sectorului și-a 
axat programul pe tema 
îmbunătățirii aprovizionă
rii brigăzilor din subte
ran. Cine sînt interpreții ? 
Muncitorii Mioara Dra
gan, Poenaru Nicolae și 
alții.

Un bogat program pre
gătește și brigada de agi
tație a clubului. Bineînțe
les că acesta va fi mai 
larg de cît cel al brigăzii 
din sectorul VII și va 
cuprinde probleme ce fră 
mintă întregul colectiv 
al minei. Să-i lăsăm pe 
interpreții Iancu Anișoa- 
ra, Costică Popa, Gosma 
Tiberiu, Lanv Maria și 
pe ceilalți să pregătească 
noul program intitulat 
„Noi sprijinim minerii".

a mai
inter-

teme de la mină și din 
comuna de pe Vale. Cum 
pînă ia premieră 
rămas puțin timp,
preții se pregătesc intens 
de două ori pe săptămî- 
nă. Ți-e mai mare dragul 
să le auzi interpretînd 
nrelodii populare pe tine
rele Состав Maria și 
Fodor 
citorul

Maria
Victoria, pe mun- 
Coșereanu Anton 
talentat textier și— un 

interpret al ansamblului.

la
Trenul melodiilor"

Noi sprijinim 
minerii"

Sarcina colectivului sec
torului 
ninoasa 
rea cu 
teriale
subteran. Cunoscînd acest

VII al minei A- 
este aproviziona- 
lemn și alte ща- 
a brigăzilor din

Acesta e titlul progra
mului de estradă pe care 
ansamblul clubului preco
nizează să-l 
premieră la 
februarie. El
cîntfece noi, mejodii popu
lare, momente vesele cu

prezinte 
data de 
prevede

în
2t»
17

In timp ce formațiile 
artistice repetă, 1<j biblio
tecă, în sala de șah și 
rummy, la biliard, peste 
iot, sălile clubului din 
Aninoasa, au numeroși 
musafiri. Sînt mineri, teh
nicieni, ingineri, ba chiar 
și pensionari și elevi care 
vin să-și petreacă 

cîteva ore plăcute 
ducative în acest

zilnic

și e- 
lăcaș 

de cultură al aninoseni- 
lor.
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l-AGUL roșu

Pietrosul Mic
Potecile anevoioase încrustate 

cu mii de vreascuri uscate, brîul 
de pădure desfrunzită, cenușie și 
tristă și viroagele prăpăstioase ale 
Oborocei, atît de greu accesibile 
pe timp de iarnă au rămas în ur
mă. In zare lanțul albăstrui al 
munților, aurit ici-colo de primele 
raze solare apere privirii în toată 
măreția lui. La dreapta ținutul Ha
țegului, la stingă masivul Rete
zat. Spre nord poteca coboară un 
tăpșan întins pe care se ascund 
zgribulite parcă de frigul iernii 
două conacuri țărănești de vară, 
acoperite cu țigle roșii. Din acest 
punct drumul spre Pietrosul Mic 
Continuă pe firul apei cu același 
nume. După vreo 3 km. pașii se 
opresc în fața unui strălucitor prag 
de cristal. Mai sus de cascada în
ghețată, la vreo 200 de rwetri de 
prag; se deschide gura peșterii 
Pietrosul Mic, despre care legen
dele locale susțin că galeriile ei ar 
corespunde cu peștera din coasta 
muntelui Oboroca. Sumedenia ce

lor care și-au gravat numele și 

data intrării în peșteră pe pere
tele de stîncă de la intrare, do

vedește afluența 

rilor spre aceste 

ușor, frumusețile 
mosfera plină de
văzut ale lumii subpămintene îm

pietrită de milenii lasă în 

excursioniștilor 
inedit și frumos 

Frumuseți demne

și versantul nordic 

Oboroca. Folosind

Reeditatele unei expediții 
științifice

Dr. Maurice Ewing, care a con
dus expediția de cej-cetări ocea- 
nografice de pe nava „Vema", 
care a durat 10 luni, a declarat la 
sosirea la New York că a fost 
descoperită o depresiune maritimă 
în canalul Mozambic care 
Madagascarul de Africa, 
siunea are o lungime de 
mile, o lățime de 10 mile 
dîncime de jumătate de m

Dr. Ewing declară ca 
descoperire prezintă „un > 
de eroziune submarină prin aflu
xul de curenți de nămol".

Se afirmă că aceasta va ajuta la 
căutarea criminlului.

Trebuie însă remarcat că deși în 
lupta împotriva criminalității este 
folosită tehnica cea mai modernă, 
numărul delictelor crește continuu.

’ feri гаге cu bucluc

mare a vizitato-

locuri. Accesul

interioare și at- 

farmee și nepre-

inimile

pasionați 
imagini 

de văzut

după 
unice.

oferă

al
la

muntelui

întoarcere

drpmul Cheii (care

șui Vulcan) pașii excursioniștilor 
duc prin scocuri și trecători pito

rești, pe lingă 

înghețate bocnă 
mesteceni albi.

dă spre ora-

tăuri cu oglinzile 
și prin poeni cu

separă
Depre- 

de700 
și o a-

Electronica 
împotriva criminalității

mașină electro- 
o destinație deo-
la poliția locală 

crimă 
datele

Autoritățile din statul New York 
au achiziționat o 
nică de calcul cu 
sebită. Imediat ce
sosesc știri despre o nouă 
în instalație se introduc 
caracteristice ale șcestei crime. In 
mai puțin de trei 
informează despre
analoage săvîrșite la New York.

minute mașina 
toate crimele

o
Bloc de locuințe 
din mase plastice

Constructorii din Moscova crea- 
ză un bloc de locuințe cu cinci 
etaje din mase plastice. Aceasta va 
pune capăt monopolului cărămiziloi 
și betonului în construcția 
cuihțe. Pereții noului bloc 
cuințe vor fi construiți din 
rial sintetic. Ușile vor fi

și la fătuirea pereților 
confecționarea utila- 
bucătărie și chiar a 
de apă din această

de lo
de lo- 
mate- 
semi-

transparente, lăsînd să treacă prin 
ele lumina zilei. Masele plastice 
se vor folosi 
interiori, la 
jului pentru 
conductelor
clădire. Singurul material clasic fo
losit va fi betonul armat — nece
sar la construirea pilonilor și te
meliei.

Prima clădire din mase plastice, 
care nu are decît

In timpul nopții un avion a- 
parținînd unui proprietar particu
lar a aterizat pe un alt avion care 
era pe cale de aterizare pe aero
portul Palo Alto (California).

Cei doi piloți s-au ales doar cu 
o emoție puternică. In schimb am
bele aparate sînt grav avariate.

Lucru mulf
La o maternitate cehoslovacă 

s-a petrecut recent un eveniment 
neobișnuit. In aceeași noapte una 
din gravidele internate a născut 
doi gemeni, iar altele două cîte 
trei gemeni. Personalul maternită
ții nu se poate plînge că nu a a- 
vut de lucru în noaptea respec
tivă.

!

Chestiune de bun simț
— Nu maică, n-am adormit, dar 

' vezi că-s cam bătrînă și mă tem 
să nu alunec.

-• Lasă vorba și coboară că mă 
grăbesc — primi din nou riposta 
și mașina o porni vijelios ia drum. 

Ajunge autobuzul și în fața sfa
tului popular din Petroșani. Aici, 
de iapt nu-i stație cînd vii de ia 
Aninoasa, că-i un pic mai încolo, 
lingă maternitate. In schimb pro
babil că aici locuiește familia șo- 
feruiui ori vreo cunoștință că nu
mai îl vezi că oprește stă de vor
bă, cu glas dulce, cu cineva care 
nici nu urcă nici nu coboară și 
nu mai e de loc grăbi! N-ar ii oare 
bine să vorbească pe același ton 
și cu pasagerii ? Nici nu încape În
doială că 
chestiune

La volanul autobuzului 53 093, 
ce race ruta Petroșani—Aninoasa 
și retur, un șofer înalt de statură, 
conducea cu multă pricepere. Pri- 
vindu-1, nu puteai să nu te gîn- 
deșli că mașina a încăput pe mîini 
bune. Nu același lucru se poate 
însă spune despre pasageri. E 
drept că ei n-au încăput pe mina 
șoierului, ci pe gura lui. Și spre 
regretul călătorilor, șoterul Cu pri
cina li se adresează cu un ton și 
niște cuvinte de-ți vine sd mergi 
pe jos. Numai ce-1 auzi :

— Cine coboară sd meargă spre 
ușă că n-am timp de zăbavă.

O bătrînică a cam întîrziat să 
execute ordinul șoferului, și asta 
nu J-а fost a bună. S-a trezit de 
îndată sub focul criticii.

— Ce faci babă, ai adormit ?

Țuiculița
Strașnic frig. Mercurul terme- 

metruiui a coborît undeva pe lin
gă minus 18 grade C. Cînd ești 
Îmbrăcat in haine groase de iarnă 
și muncești, nici nu-ți pasă de un 
ger ca ăsta. Nici gateriștul Cos- 
tin Francisc, de la depozitul de 
lemn ai minei Petrila nu-i pasă 
de fapt de ger. Numai că pîrdel- 
picul gînd în loc să-i stea le 
cru a pornit în călătorie. Și 
credeți că s-a oprit, bată-l 
bată. Tocmai la bufetul din 
Și cum să nu-țî îndeplinești 
dui cînd simți așa un dor să-ți uzi 
gîtlejul însetat cu o țuiculiță cal
dă și aromată, lată-l. deci,

bat-o

da. E doar 'a mijloc o 
de bun simț.

vina
al nostru plecind, pe iu- 
șut și ajungînd in carne 
acolo unde-i era 

de partener In ale 
schimb

O
mai ținut

Cost ied 
riș, din 
și oase 
II avea
și pe șeful de
Franci sc. Au băut ei 
două, trei, apoi nu le-au 
socoteala.

— Munca las-o încolo

gindul. 
țuicilor 
Barany 
țuici,

• lu- 
unde 

sd-t
oraș.
gîn-

că o gă
sim și mîine — și-au spus

De găsit i-au găsit însă 
bufetul „Transilvania".

— Țuica-i toată vina 
cercat ei s-o
bună, dulce, caldă și pipărată.

O fi bună, e adevărat, dar mal 
moderat și nu în timpul serviciului 
că atunci pișcă.

ei.
alții la

scalde
— au în- 
că-i tare

NOTE DIN URICANI
Se așteaptă o soluție
pot să plătească 

consu- 
care au 
serviciu 
15, orar 
cel al 

între-

Cum
costul curentului 
mat acei locatari 
programul de. 
între orele 7 și 
ce coincide cu
I.R.E.H. ? Această 
prindere a introdus pro
cedeul de plată a consu
mului de curent pe baza 
unui aviz emis de însărci
natul I.R.E.H. cu citirea 
contoarelor.

Locatarii plecați la ser
viciu între orele cînd se 
face citirea contoarelor 
rămîn fără avize de plată 
și, în consecință, în za
dar bat drumul pînă la

ghișeul de încasare 
consumului de curent 
lectric, deoarece fără 
vizu-1 de plată emis în 
aia citirii contoarelor 
se primește contravaloa
rea consumului de cu
rent.

Dat fiind această situa
ție care dăinuie de un 
timp destul de îndelun
gat, se așteaptă o soluție.

Considerăm că progra
marea citirii contoareloi 
și în orele de după-amia- 
ză ar fi soluția .cea mai 
bună pentru 
situației 
câni.

remedierea 
create în Urî-

ue-ar fi iarna mai darnică
resturile
de cîteva săptămîni îm
prăștiate dînd un aspect 
urît.

întrebăm conducerea 
l.C.O. Petroșani : Cum a 
ajutat sectorul său din 
Uricani în rezolvarea pro
blemei transportului restu
rilor menajere care frămîn- 
tă pe cetățenii Uricaniu- 
lui și care constituie o- 
biect de discuție între ei, 
salariații l.C.O. și, respec
tiv, gospodarii comunei.

MARIA SCHUSZTER 
corespondentă

menajerevor întreba 
cititorii rîn-două apartamen

te, a fost reali
zată la Mosco
va în urmă cu 
doi ani. S-a do
vedit că aseme-

Anul 
zăpezi- 
darnic

Jucăpii ірііпііепарѳ
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Motonave care șoseamerg pe
porțiune nenavi- 

ridică pe un sa-

s-a
ne-

Leningrad 
cu totul 
ei sînt pre- 

au o vechime

A. NICULESCU

realizate 
materialele 
bișnuite. 
strucțiile 
masă 
revin

Con- 
din 

plastică 
cu mult 

ieftin.

De ce, se 
mulți dintre 
durilor de față ?

Iată răspunsul ?
acesta anotimpul 
lor n-a prea fost
Ce e drept, a nins puțin, 
dar nn ; îndeajuns ca să 
acopere mormanele de 
cenușă și resturi menaje
re care stau în fața blo
curilor din orașul nou U- 
ricani.

Așteptînd ziua în care 
să fie încărcate în mașini 
și transportate de pe 
străzile dintre blocuri,

Ermitajul din 
deschis o expoziție 
obișnuită. In cadrul 
zentate jucării eare 
de trei mii de ani.

Vasele în miniatură și jucăriile 
descoperite iu urma săpăturilor e- 
fectuate asupra unor morminte an-

tice din Ucraina și R.S.S. Moldo
venească demonstrează măestria 
artistică a oamenilor care au trăit 
în secolele 9—5 înaintea erei noas
tre. Expoziția mai prezintă, de a- 
semenea, figurine de animale, că
lăreți din lut (argilă) descoperite 
în orașele antice din Asia Cen
trală.

Jnfruntînd de patru veacuri 
turnul Chindiei străjuiește și 
cu multă semeție. Arhitectura 
turnului reînvie în mintea vizitatorului interesante 
pagini de istorie din viața și lupta poporului nos
tru.

IN CLIȘEU: Vedere exterioară a monumentului, 
construit în secolul XVI.

------------- O-------------

Magneți din ceramică

intemperiile
azi orașul Tirgoviște 
veche și interiorul

timpului,

Așezată intr-un imens amfiteatru natural, cabana 
Pietrele din munții Retezatului este, in fiecare ano- 
timp, gazdă primitoare pentru excursioniști. După 
cum se vede și în clișeu, munții înzăpeziți, cu frun
tea în nori, stîncile golașe și brădetul dau împreju- 
rinuor cabanei un decor de o neasemuită frumusețe.

Recent, între .orașele poloneze 
Ostruda și Elblong a fost inaugu
rată o cursă de motonave amfibii. 
Motonavele străbat o parte a dis
tanței dintre aceste orașe P* ®P8- 
cealaltă pe uscat.

Ajungînd la o 
gabilă, vasul se 
șiu și se urcă pe țărm. El merge 
pe țărm pînă ce ajunge la o por
țiune care este din nou navigabilă.

Motonava amfible poate trans
porta 70 de pasageri.

La Institutul de cerce
tări științifice pentru pie
se de automobil din 
U.R.S.S., oamenii de știin
ță au elaborat o tehnolo
gie cu ajutorul căreia au 
fost creați magneți din 
ferit de bariu și studia
te proprietățile lor. Fe
ritul de bariu este un 
compus chimic al fieru
lui, avînd proprietățile

ceramicei. Magneții din 
ceramică se deosebesc 
considerabil de cei obiș- 
nuiți, nu numai ca pro
prietăți fizice, dar și mag
netice, mai ales în ce pri
vește influenta tempera
turii asupra gradului de 
magnetizare. Feritul de 
bariu este un material 
de perspectivă pentru 
magneți permanent!.

G-----------------

O nouă sondă medicală
Un nou sistem pentru 

stabilirea 
compoziției 
trie a fost 
medicii din 
vorba de o
care conține un minuscul 
post de radioemisie de 
înaltă frecvență. Capsula 
este înghițită de pacient. 
O antenă înfășurată în 
jurul corpului pacientul'-

cantității și 
sucului gas- 
elaborat de 
Viena. Este 

mică capsulă

transmite impulsurile re
cepționate la un aparat de 
înregistrare care înscrie 
curba pe un sul de hîr- 
tie care se rotește. Son
da este eliminată apoi pe 
cale naturală. Medicii 
vienezi consideră că a- 
cest aparat reprezintă un 
progres deosebit față de 
sistemul tubajului aplicat 

mod curent,
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Din experiența organizațiilor de

In planul de muncă problemele cele mai importante 
ale activității organizației de bază

Organizația de bază nr. 3 de la 
mina Petrila reușește să desfășoa
re o susținută activitate politico- 
organizatorică pentru mobilizarea 
colectivului sectorului la realiza
rea prevederilor planului de pro
ducție, a angajamentelor de între
cere, pentru educarea minerilor, 
muncitorilor și tehnicienilor în 
spiritul atitudinii înaintate față de 
muncă. La ridicarea nivelului în
tregii activități a acestei organi
zații de bază a contribuit și fap
tul că biroul ei, în frunte cu to
varășul secretar. Laszlo Ștefan, a 
dobîndit o experiență prețioasă în 
întocmirea planului de muncă.

Așa cum este el întocmit, pla
nul de muncă constituie pentru 
organizația de bază, pentru biroul 
ei, un program concret de muncă 
pe luna respectivă. Biroul se con
sultă cu multi comuniști cu expe
riență spre a include 
de muncă asemenea 
căror îndeplinire să 
lizarea sarcinilor care
organizației de bază și a colecti
vului sectorului.

Iată, de exemplu, ce și-a prevă
zut biroul în planul său de mun
că pe luna ianuarie :

In domeniul vieții de 
prevăzut, printre altele, 
să revizuiască sarcinile

1 și candidaților de partid și să re
partizeze sarcini noi, corespunză
toare cerințelor sporite puse de 
obiectivele planului de producție 
pe 1964, de necesitatea intensifi
cării muncii politico-educative in 
rîndurile colectivului, precum și 
pentru sprijinirea acelor mineri 
și muncitori care și-au exprimat 
dorința de a intra In
candidaților de partid. La reparti
zarea de noi sarcini, biroul a "b- 
vut în vedere, de asemenea, ex
tinderea aplicării procedeelor a- 
vansate în abatajele sectorului și 
în primul rînd a susținerii mixte 

■гЧі- realizarea unei viteze de lucru 

de cîte două clmpuri în fiecare 
schimb, în fiecare aripă la abata
jele cameră.

Pe baza prevederilor planului 
de muncă, în cursul acestei luni, 
biroul organizației de bază a în
treprins acțiuni importante în ve
derea intensificării muncii de agi
tație. Astfel, tov. Orban Iosif, 
membru în birou, a instruit colec
tivul de agitatori și colectivul de 
redacție al gazetei de perete asu
pra sarcinilor actuale, cerîndu-le 
să militeze zi de zi pentru folosi-

or-
din

ge-

cest scop sint consultați comuniști 
din conducerea sectorului, din 
conducerile organizațiilor de ma
să, se ține seama de sarcinile și 
indicațiile transmise de organele 
de partid, de propunerile membri
lor de partid. Astfel întocmite, 
planurile de muncă dau perspec
tivă activității organizației de ba
ză, asigură rezolvarea problemelor 
de care depinde îndeplinirea sar
cinilor economice, ridicarea nive
lului muncii de partid. Acest lucru 
este confirmat și de faptul că, da
torită muncii politice desfășurate 
de comuniștii din această organi
zație de bază, colectivul sectoru
lui III se situează de multă vreme 
printre cele fruntașe de la mina 
Petrila.

în planurile 
prevederi a 
asigure rea- 
stau în fata

partid s-a 
ca biroul 
membrilor

rea resurselor de creștere a pro
ductivității muncii, de economii. 
Pentru educarea candidaților și a 
noilor membri de partid s-a ținut 
— conform planului — o confe
rință despre centralismul demo 
cratic și democrația internă de 
partid.

In pianul de muncă s-a prevă
zut ca biroul să urmărească înde
plinirea zilnică a planului de pro
ducție de către brigăzi și să inter
vină operativ pentru sprijinirea 
celor care întîmpină greutăți. De 
asemenea, în planul de muncă au 
fost prevăzute sarcini privind în
tărirea grijii pentru respectarea 

N.T.S., intensificarea activității 
ganizațiilor U.T.M. și sindicat 
sector etc.

La ordinea de zi a adunării
tierale pe luna ianuarie s-a stabi

lit o problemă importantă, legată 
de îndeplinirea ritmică a prevede
rilor planului pe noul an: cum 
luptă comuniștii, la locurile lor de 
muncă, pentru creșterea randa
mentelor și întărirea disciplinei în 
producție. Adunarea a fost tinută 
la 6 ianuarie și în cadrul, ei au 
fost stabilite noi măsuri menite 
să intensifice lupta în abataje 
pentru cărbune mult și de calitate. 
Adunarea a prilejuit un larg 
schimb de experiență între comu
niști privind educarea oamenilor, 
dezvoltarea interesului lor pentru 
ridicarea calificării, pentru promo
varea noului în producție.

O altă acțiune inițiată de biroul 
organizației de bază, cuprinsă, de 
asemenea, in planul de muncă, 
este organizarea la data de 28 ia
nuarie a unei consfătuiri cu maiștrii

rîndiitile din -eedler privind modul în care 
ei 1și îndeplinesc rolul de condu
cători șl organizatori ai procesu
lui de producție. Organizînd a- 
ceastă consfătuire, biroul organi
zației de bază a avut in vedere 
că întărirea preocupării maiștrilor 
pentru asigurarea condițiilor op
time de lucru în fiecare abataj, 
creșterea rolului lor în promova
rea noului în producție are o în- . 
semnătate deosebită pentru obți
nerea de noi succese în îmbună
tățirea activității economice 
torului.

întocmirea judicioasă a 
rilor de muncă lunare ale
zației de bază este rezultatul fap
tului că întregul birou participă 
la stabilirea obiectivelor asupra 
cărora organizația de bază tre
buie să-și îndrepte atenția. In a-

să 
numai 

bună

Si
la
se
e-

' !!Rebobinarea ji 
puternicelor mo
toare electriee i 
asincroane, cere | 
o deosebită a- ] 
tenție : cea mai 
mică greșeală 
poate duce ia 
provocarea unui 
scurtcircuit și , 
arderea motoru
lui. De aceea, 
tov. Burghel Mi
hai. Vuzdugan . 
Ca ținea și
rean A., de 
S.R.E. Vulcan 
străduiesc 
xecute 
lucru de 
calitate.

Iată-i pe cei 
trei bobinatori 
lucrînd la un 
motor electric 
asincron.

a sec-

planu- 
organi-

0

Cronică despre cronicari
La gazeta de perete a apărut o 

nouă ediție. Ca de obicei în jurul 
ei s-au adunat mai mulți munci
tori Materialele apărute sint ci
tite cu atenție.

Articolul ungătorului de vagoa
ne Buza Petru, „Ungerea vagoane
lor" ridică multe chestiuni noi și 
interesante. Articolul scoate în e- 
videntă 
goane, 
trebuie 
să fie 
articol
vizie Geamănu 
„Activitatea în cadrul organizației 
U.T.M." este, de asemenea citit, 
cu pasiune. El vine ev noi pro
puneri pentru a se îmbunătăți 
munca cu tineretul, îndrumă și 
ajută.

La 
părut 
cutii, 
colul
nu Grigore „Colaborarea între lă
cătuși". In acest articol este cri
ticată atitudinea lăcătușilor de re
vizie Bostan Iosif si Romoșan Cor
nel care, deși nu aveau de lu
cru. au refuzat să aiute în mun
că pe colegul lor Mitroi Ioan. A-

munca ungătorjlor de va- 
realizările obținute și ce 
făcut pentru ca realizările 
și mai frumoase. Un alt 
scris de lăcătușul de re- 

Iulian intitulat

dea
ne-

ar-

gazeta de perete a mai a- 
un articol care a creat dis- 
aprinse. Este vorba de arti- 
șefului de revizie Seraficea-

titudinea celor doi este aspru cri
ticată de cei prezenți în jurul 
gazetei de perete.

Intr-adevăr după cîteva ore a 
apărut la gazetă răspunsul „vino- 
vaților". Deși recunosc numai pe 
jumătate faptele lor, ei se anga
jează ca pe viitor să colaboreze 
mai strîns cu colegii și să 
ajutor atunci cînd acesta este 
cesar.

Faptul că ei au răspuns la
ticolul apărut fără să fie obligați 
de nimeni, dovedește că pe viitor 
nu vor mai da ocazia să se vor
bească despre ei.

La gazeta de perete a reviziei 
de vagoane C.F.R. Petroșani apar 
cu regularitate ediții noi. Autorii 
articolelor, oameni ai muncii ca 
Buza Pavel și Geamănu Iulian 
se străduiesc ca în nraterialele 
scrise să scoată în evidență tot 
ce e nou, util și frumos dar să și 
critice cu asprime atitudinile de 
indisciplină. Adevărati cronicari 
ai zilelor noastre, acești oameni 
nu precupețesc nici o dată timpul 
lor liber pentru a se face cît mai 
folositori colectivității.

I. CRIȘAN 
corespondent

Mărunțit de ascuțișul ne indurci 
tor al răngilor, blocul compact de 
zgură se micșora văzînd cu ochii 
Bulgării dizlocați, antrenați de un 
jet de apă, dispăreau vijelios spre 
fundul unei piinii uriașe. Ștergîn- 
du-și sudoarea de pe frunți, cei 
doi „Sfarmă piatră" In salopete, se 
opriră din lucru aproape simultan. 
Tinărul și vîrstnicuj se priviră în 
ochi. Deși n-o recunoșteau 1 fățiș, 
amindoi simțeau același lucru : 
munca la pîlnia rece nu le plăcea. 
După gesturile și discuția purtată 
se putea deduce ușor că în curîrtd 
ei vor cere să lucreze in altă par
te.

. Energeticienii din schimbul 1 
plecaseră spre casă. Singur in ves
tiar, maistrul Crainic Petru schim
ba halatul său arătos cu o veche 
salopetă albastră.

—■ Vom vedea, murmură el pen
tru sine, apoi se îndreptă grăbi' 
spre imensa sală a cazonelor. La 
pîlnia rece a cazanului nr. 1 (loc 
amenajat special pentru evacuarea 
zgurei de cărbune) doi tineri spăr
geau cu răngile o masă cenușie, 
zgrunțuroasă și puternic cimentată.

— Merge bobocilor ?
La întrebarea maistrului „bobo

cii" dădură semne 
mire.

Ginditor maistrul 
prinse in mîini o 
zervă.

— Mecanic ar merge mai ușor, 
observă unul dintre tineri.

...Cîteva luni mai tirziu, un co
lectiv de muncitori avind in frun
te pe comunistul Crainic Petru, 
înregistrase la cabinetul tehnic al

Pe șantiere : FlȘa limită 
de materiale — oglindă 

a bunei gospodăriri
(Urmare din pag. I-a)

an. pe șan- 
din Valea

de nemulțu-

Crainic. Petru 
rangă de re ■

w-
ușâ

Eugen.
buluc. O zi
lana
Mănăilâ Gheor-

mai
Dumitru,

termocentralei Paroșeni valoroasa 
inovafie „Concasor pentru zgură" 
care elimina complet activitatea 
manuală în opărafiile de evacuare 
a zgurei de cărbune de la cazane.

...Convorbirea durase două ore. 
Cei rămași în biroul tovarășului 
Orșa Petru, șeful atelierului me
canic, răsfoiau schitele împrăștiate 
pe masă, comentau adnotările de 
pe marginea lor, înegreau cu cifre 
noi coli de hîrtie.

— La rampă băieți! Mîine se 
ridică fierul vechi și rămineți 
ră „materie primă", strigă din 
strungarul Stoica

Oamenii ieșiră 
tirziu strungarii 
Muneran Traian,
glie, rabotorul Dornic Tiberi i. mor- 
tezorul Abrudean Simian, frezorul 
Busuioc Alexandru și sudorul Ola- 
ru loan lucrau printre picături la 
piesele pentru viitoarele 6 conca. 
soare de zgură. Piuă ia 15 ianuarie 
a.c. trebuiau terminate. Comandate 
unei întreprinderi de specialitate. 
concasoarele ar fi costat o sumă 
însemnată. Or în uzină fiecare lup
tă pentru a spori economiile și nu 
cheltuielile.

...14 ianuarie 1964. Colecti
vul termocentralei Paroșeni a 
obținui o nouă victorie, in secția 
cazane, concasoarele de zgură au 
început să funcționeze din 
eliminîrid munca

Arătînd concasorul 
rece a cazanului nr. 
ționează ireproșabil, 
supraveghere afirmă
drie îndreptățită: construit la noi 
in '64.

fac, ele nu dau o imagine clară a 
consumului real de materiale. Din 
această cauză, an de 
tierele de construcții
Jiului se înregistrează pierderi de 
multe sule de mii lei la capitolul 
materiale, datorită risipei care este 
tolerată : zeci de fîșii fisurate, sute 
și mii de cărămizi rupte, ciment 
împietrit, praf hidrofob împrăștiat 
care... nu figurează pe nici o fișă 
limită 1 Or, dacă ar fi bine puse 
la punct aceste fișe ar indica ime
diat unde este risipa.

Foloasele evidenței materialelor 
cu fișă limită pe șantiere sînt grăi
toare. Conducerile șantierelor 
grupurilor să acționeze deci 
hotărîre pentru introducerea 
completarea lor operativă, iar
mitetele sindicatelor din cadrul 
șantierelor să asigure o bună popu
larizare a rezultatelor 
reducerea consumului 
riale, să analizeze în 
de producție cauzele
In felul acesta, se va intensifica 
lupta pentru economii de mate
riale pe șantiere, pentru buna lor 
gospodărire și reducerea costului 
pe apartament I

și
cu
și 

со-

obținute în 
de mate- 

consfătuirile 
depășirilor.

plin,

pîlnia 
tune-

manuală
de la
1 care

muncitorii de 
nu fără mfn-
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I. €• R. M. Petroșani
• Strada Republicii nr. 104, telefon 271 *

ANGAJEAZA:
Planificator principal transporturi, cu o 
salarizare de 1050 Iei. Condifii: Studii me
dii și 3 ani vechime în funefii economice 
Contabili principali, cu o salarizare de 
925-1050 lei. Condiții: Studii medii și 5 
ani vechime în funcții economice.
Pentru cei cu studii medii de specialitate, 
stagiul este de 3 ani.

concurs.
electrice
5 ani ve-

♦♦

5

î

t
ІAceste posturi se ocupă prin 

Șef secție depozit articole 
Condiții: Școala elementară și 
chime în activitate comercială.
Șef secție articole menaj-sticlă-porțelan- 
faianță. Condiții: Școala elementara și 5 
ani vechime în activitate comercială. j
................................ t
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Intre 1 
curent, 
va mal

biroul filialei 
Petroșani cu permisele ia 
în termenele arătate mai 
Cu ocazia vizei permlse- 

membrfi vînătorl vor achi-

In baza ordinului nr. 20200 
din 1963 al A.G.V.P.S, viza 
permiselor de vinătoare pe a- 
nul 1964 se efectulază 
Ianuarie — 15 martie 
dată după care nu se 
acorda nici o viză.

Comitetul filialei A.G.V.P.S. 
Petroșani anunță pe toți mem
brii vînători ai filialei Petro
șani și ai subfilialei Hațeg să 
șe prezinte la 
din 
viză 
sus. 
lor,

ț ta in întregime cotizația pen- . 
<; tru anul curent, restanțele și > 

alte datorii față de filială, > 
' Viza permiselor de pescuit ' 

se efectuiază între 1 ianuarie ț 
— 31 martie 1964. dată după 
care nu se vor mai acorda < 
vize. Odată cu viza permise- s 
lor, pescarii sportivi vor a- S 
chita In întregime cotizația pe < 
anul curent și alte datorii față ' 
de filială. ‘1

O i

s < i>>}
5 
1
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IMPORTANT. In conformi
tate cu prevederile ordinului 
nr. 878 al M.E.F. VINATOA- 
REA LA IEPURI ÎNCETEAZĂ 
IN ÎNTREAGA ȚARA DIN 
LUNA IANUARIE A. C.
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IN PREGĂTIRE

O cronică completă a activității 
Iui V.I. Lenin în perioada sovietică

(Agerpres). 
marxism-leninism

MOSCOVA 24
Institutul de

de pe lingă C.C. al P.C.U.S. pre
gătește o cronică completă a acti
vității lui V. I. Lenin în perioada 
sovietică.

I Pentru aceasta au fost cercetate 
mii de documente scrise sau orale 
ale lui V. I. Lenin, 
nepublicate, au fost 
studiate procesele

publicate 
revăzute 

verbale

și 
și 

ale 
Consiliului Comisarilor -Poporului
și ale Consiliului Muncii și al A- 
părării și alte materiale ale aces
tor organe, procesele verbale ale 
ședințelor plenare ale Biroului Po
litic al C.C. al P.C. (b), fondul ar
hivei lui V. I. Lenin, ziare care au

- = ©=-

In 1963 populația U.R.S.S. 
a crescut cu peste 

3 milioane de persoane
MOSCOVA 24 (Agerpres).
Direcția Centrală de Statistică 

de pe lingă Consiliul de Miniștri 
a) U.R.S.S. a comunicat că în anul 
4963 populația U.R.S.S. a crescut 
cu peste 3 000 000 de persoane, a- 
tingînd la 1 ianuarie 1964 cifra de 
226 000 000 
continuă să 
mai scăzută 
mai ales în 
tea infantilă.
cedați în vîrstă de pînă la un an 
a fost în anul 1963 cel mai» scă
zut din întreaga istorie a Uniunii 
Sovietice.

de oameni. U.R.S.S. 
rămînă țara cu cea 
mortalitate din lume, 
ce privește mortalita- 
Numărul copiilor de

cî- 
publicate 
I. Lenin, 

și cercetări
V.

fost strîns

apărut între anii 1917—1924, 
teva mii de însemnări 
și nepublicate despre 
colecții de documente 
literare.

întregul material a
în cîteva zeci de mii de cartoteci.

In timpul pregătirii cronicii au 
fost descoperite multe documente 
noi ale lui Vladimir Ilici Lenin.

Partidpanlii la (onlerinla iDleinalimlă 
jpuliu щоЬІеілеіе wililoi $i dezvoltării

NEW YORK 
Referindu-se 

sată joi de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, guvernelor a 
122 țări de a lua parte la Confe
rința internațională pentru pro
blemele confortului și dezvoltării, 
Uli purtător de cuvînt al O.N.U. 
a declarat că, în afara celor 113 
state, membre ale O.N.U., la con
ferință au mai fost invitate R. F. 
Germană, Elveția, Vaticanul, Lich
tenstein, Monaco, Coreea de sud,

24 (Agerpres). 
la invitația adre-

--------------- ------------------- — ■ -■------------------•----------------------

Casa Albă: Conferința de presă consacrată 
S.U.A. și Panamarelațiilor dintre

WASHINGTON 24 (Agerpres). 
Președintele S.U.A., Lyndon 

Johnson a ținut la Casa Albă o 
conferință de presă consacrată re
lațiilor dintre S.U.A. și Panama. 
Statele Unite, a declarat preșe
dintele •— sînt gata să discute cu 
Panama problemele pe care le va 
ridica oricare dintre părți, la 30 
de zile după restabilirea relațiilor 
diplomatice. Guvernul Statelor U- 
nite, a continuat el, 
ia în considerare
practică care va fi propusă și nu 
va subordona nici 
prealabile un examen aprofundat

declarat 
din 

făcute greșeli 
americanilor cît 

panamezi". El a 
timp, că Statele

cetățenilor 
în același 
au obligația să asigure pro- 
Canalului Panama și nu in-
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UNIUNEA SOVIETICA

afiliate Ia O.N.U. 
alte 12 organisme neafi-

purtătorului de cuvînt, 
are printre altele, „sco- 
contribui la creșterea

4
î

este gata să 
orice solufie

unei condiții

©

și deschis al problemelor existen
te între S.U.A. și Panama.

In cadrul conferinței de presă, 
președintele Johnson a
că în cursul evenimentelor 
Panama „au fost 
atît din partea 
Și a 
spus, 
Unite 
tecția
tenționează să abandoneze această 
obligație. Președintele a încercat 
totodată să justifice acțiunile tru
pelor americane în zona Canalu
lui în cursul recentelor tulburări.

Frankfurt: șe^ința Uniunii persoanelor 
persecutate

BONN 24 (Agerpres).
Prezidiul Uniunii persoanelor 

persecutate de naziști, întrunit la 
Frankfurt pe Main într-o ședință

1

T.A.R.O.M. la

Președintele 
o hotărîre,I

VIENA. In seara zilei de 
ianuarie ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romine la Viena, Mircea Ochea- 
nă, a oferit un cocteil cu oca
zia deschiderii Biroului de turism 
O.N.T, Carpați și 
Viena.

WASHINGTON. 
Johnson a semnat
prin care Centrul cultural națio
nal, care urmează să îie con
struit pe malul Potomac-ului, 
primește numele de Centru cul
tural John F. Kennedy.

Construirea centrului urmează 
să înceapă în 1965 și va ii pro
babil încheiată în anul 1966 sau 
cel mai tîrziu în 1967,

I
ADEN. Joi a avut loc o întîl- 
nire între membrii guvernului 
din Aden și membri ai opozi
ției. Aceștia din urmă au cerut 
stabilirea unei date precise pen
tru desfășurarea unor noi ale
geri legislative. Intr-o declara
ție dată publicității după întîlni- 
t re, primul ministru al Adenului 
IBaharun arată că alegerile vor 
avea loc în următoarele șase 
luni.

ACCRA. După o vizită de pa
tru zile în Ghana, făcută Ia in
vitația guvernului acestei țări, 
prima femeie cosmonaut din lu
me, Valentina Nikolaevna Te- 
reșkova, a plecat din Accra spre 
Liban.

SAIGON. Epidemia de holeră, 
care a cuprins mai multe regiuni 
din Vietnamul de sud, continuă 
să ia proporții, anunță agenția 
Associated Press. Numai la Sai
gon s-au înregistrat peste 1 000 
de cazuri. Pînă în prezent peste 
100 de persoane au murit de 
holeră.

LONDRA. La Londra s-a anun
țat că insula Fanning din Ocea
nul Pacific — considerată drept 
un adevărat paradis al naturii — 
va fi pusă în curînd în vînzare

la Londra de către „Colonial 
Office" șl de „Cable and Wire
less Company" pentru suma de 
60 000 de lire.

Această insulă se află la 4 800 
kilometri depărtare de cel mal 
apropiat continent și la 270 de 
kilometri de insula Christmas.

COLOMBO. Intr-o declarație 
făcută vineri în Senat cu prile
jul dezbaterilor de politică ex
ternă, primul ministru al Ceylo
nului d-na Sirimavo Bandara- 
naike, a anunțat că Ceylonul va 
interzice intrarea în apele teri
toriale și în spațiul aerian al 
țării a tuturor navelor și avioa-
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nelor care transportă arme nu- \ 
cleare. 1

MOSCOVA. La 24 ianuarie a) 
avut loc la Moscova un schimb ) 
de păreri asupra unui larg cerc / 
de probleme cu privire Ia reia- ( 
țiile comerciale sovieto-îranceze ) 
între Valery Giscard, d'Estaing, ) 
ministru de finanțe și probleme 
economice al Franței, și Nicolai 
Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S.

LOS ANGELES. Agenția U.P.I. 
anunță din California că o loco
motivă s-a ciocnit cu un camion 
cisternă provocînd o explozie 
care a cauzat moartea a patru 
persoane

PARIS, 
relatează 
la Paris
persoanelor acuzate de a fi or
ganizat un atentat la viața pre
ședintelui Franței, de Gaulle, în 
timpul 
făcut-o 
război, 
tatorii
nul acestei1 vizite.

Tribunalul securității de stat 
l-a condamnat pe Jean Bichon 
la 20 de ani închisoare corec- 
țională. Paule Roussoulet Ia 18 
ani, iar pe căpitanul Poinard Ia 
15 ani.

și rănirea altor două. 
Agenția France Presse 
că joi seara a fost dat 
verdictul în procesul
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vizitei pe care acesta a 
la Școala militară de 
în februarie 1963. Aten- 
fuseseră arestați în aju-

de naziști
care a analizat sarcinile acestei 
organizații în actualele condiții, a 
subliniat că evenimentele din ul
timul timp mai ales încheierea 
Tratatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare și înțelege
rea privitoare la acordarea de vize 
cetățenilor din Berlinul occidental 
pentru a vizita capitala R. D. Ger
mane, creează premise favorabile 
pentru rezolvarea problemelor ger
mane.

Prezidiu] a cerut ambelor state 
germane să renunțe la achizițio
narea și producerea de arme ato
mice pentru a exclude pericolul 
izbucnirii unui război nuclear în 
Europa și a asigura poporului ger
man o viață pașnică. Toate aces
tea, a subliniat Prezidiul presupun 
stabilirea unor contacte între cele 
două state germane.

Vietnamul de sud, San Marino 
Samoa de vest, țări care sînt 
membre ale unor organisme sper 
cializate ale O.N.U. In afara aces
tora, la conferință vor participa, 
de asemenea, 15 organisme negu
vernamentale 
precum și 
Iiate.

Potrivit 
conferința 
pul de a
contribuției țărilor în curs de dez
voltare la comerțul internațional, 
ceea ce va ajuta la dezvoltarea 
lor economică".

Lucrările conferinței 
mează să se deschidă 
la 23 martie vor dura 
pînă la 15 iunie, cu 
a 1 500 de delegați și

----© = -
Lucrările Comisiei economice 
O.N.U. pentru America Latină

BRASILIA 24 (Agerpres).
La Brasilia continuă lucrările 

Comisiei economice O.N.U. pentru 
America Latină (CEPAL), organi
zată în scopul stabilirii unui punct 
de vedere comun al țărilor din a- 
ceastă regiune a lumii la Confe
rința mondială pentru comerț și 
dezvoltare programată în luna 
martie la Geneva. Potrivit relată
rilor agenției Prensa Latina, parti- 
cipantii la conferință au examinat 
diferite probleme economice la- 
tino-americane, printre care i 
porturile de grîne, carne, ulei 
a

care ur
la Geneva 
cel puțin 

participarea 
observatori.

altor produse.

- = ©=-
Propunerea directorului 

general al căilor ferate 
din Mexic

ex-
I și

CIUDAD DE MEXICO 24 (A- 
gerpres).

Directorul general al căilor fe
rate mexicane, Benjamin Mendez, 
a propus construirea unei rețele 
moderne de căi ferate în locul 
canalului proiectat să fie săpat în 
istmul Tehuantepec pentru a face 
legătura între Oceanul Atlantic și 
Oceanul Pacific. Potrivit declara
țiilor lui Mendez, o asemenea re
țea ar permite efectuarea trans
porturilor de mărfuri 
două oceane în timp 
El a arătat, în același 
ceasta ar contribui la

regiuniieconomică a 
i Tehuantepec.

intre cele 
de opt ore. 
timp, că a- 
dezvoltarea 

istmului

f
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Trei spitale din Dallas au 
să efectueze examinarea psihică

DALLAS 24 (Agerpres).
Agenția Associated Press rela

tează că trei spitale din Dallas au 
refuzat să efectueze examenele 
psihice la care trebuie să fie su
pus Jack Ruby prin recenta hotă
rîre a tribunalului din localitate.

Anuntînd hotărîrea celor trei 
spitale, judecătorul Joe Brown nu 
a precizat motivul refuzului, men- 
tionînd că din această cauză va

- = ©=-

Grevele din Belgia
BRUXELLES 24 (Agerpres).
Greva declarată la 6 ianuarie 

de metalurgiștii din orașul Gând 
în sprijinul revendicărilor privind 
majorarea salariilor s-a extins a- 
supra unor noi întreprinderi din 
diferite orașe ale Belgiei. In pre
zent la grevă participă mii de 
muncitori și funcționari din în
treprinderile industriei chimice și 
metalurgice din orașele Liege, 
Bruxelles, Anvers și din alte o- 
rașe.

La chemarea sindicatelor locale, 
muncitorii de la uzina de utilaj 
electric din orașul Charleroy 
declarat o grevă de 24 de ore 
rînd îmbunătățirea condițiilor 
muncă.

refuzat
a lui Ruby

fi necesară probabil transferarea
asasinului lui Lee Oswald intr-un 
alt district.

au 
ee- 
de

MOSCOVA 24 (Agerpres). 
Chimiștii din Moscova au 

preparat prin sinteză un mij
loc eficient pentru combate
rea filoxerei.

Noul preparat — hexaclor- 
butadiena, obținut din deșeu- . 
rile industriei de prelucrare , 
a țițeiului, este stabil la va- ; 
riațiile termice și alte procese < 
care decurg în sol.

In curînd, în U.R.S.S. se va 
pune în funcțiune o secție ' 

pentru producția de hexaclor- 1 
butadienâ. i

R. P. CHINEZĂ

(Agerpres). 
de aparate

Wuhan a 
nou aparat,

elec- ' 
fost 1 
pen- .

ill 

el 

;a simptomelor care . 
diagnosticarea bolii, J

PEKIN 24 
La fabrica 

tronice din 
construit un
tru consultarea organelor in
terne ale corpului omenesc.

Noul aparat, în afară de 
observarea 
permit ( 
poate fotografia secțiuni ale 4 
organelor, ajutînd în felul a- ♦ 
cesta la precizarea diagnostî- ț 
cului.

Aparatul a fost folosit cu 
succes în două spitale de 
lîngă Colegiul medical 
Wuhan.

R. D. VIETNAM
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HANOI 24 (Agerpres).
In anul 1963 în R. D. Viet

nam au fost plantați duzi pe 
o suprafață de 2 487 de hec
tare. Unele centre sericicole 
au obținut în medie 25 de 
tone de frtinze de dud la hec
tar. Numărul cooperativelor j 
sericicole a ajuns anul tre- ■ 
cut la 392 ceea ce reprezintă î 

o creștere de trei ori față de ♦ 
1962. î

Pentru o cît mai largă dez- ♦ 
__ li- > 

hrănesc viermii de J 
frunze de manioc. "

voitare a sericiculturii multe ♦ 
cooperative 
mătase cu

Л?

R, P. POLONĂ
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VARȘOVIA 24. Corespon
dentul Agerpres transmite:

Casa de la Varșovia în ca
re a trăit și creat cunoscutul 
poet polonez Wladislaw Bro- 
niewski, mort în anul 1962, a 
fost transformată în muzeu.

In cabinetul de lucru se 
pot vedea manuscrisele pri
melor sale poezii, numeroase 
traduceri făcute de Broniewski, 
ca și traduceri ale operelor 
sale în alte limbi.

26 ianuarie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Melodii 
de estradă, 11,05 Pagini orchestrale 
din operete, 11,30 Vorbește Mos
cova, 12,00 Interpreți de muzică 
ușoară, 12,40 Arii din opere inter
pretate de Arta Florescu, 13,10 
De toate pentru toți, 14,00 Melodii 
populare cerute de ascultători, 
15,50 Muzică corală rominească, 
16,30 Pagini din opere, 17,00 Mu
zică ușoară, 18,00 Noi înregistrări 
de muzică populară realizate în 
studiourile noastre, 18,30 Cărți ca
re vă așteaptă, 19,00 „Am îndrăgit 
o melodie" — emisiune de muzică 
ușoară rominească, 19,35 Program 
de romanțe, 20,00 Teatru la micro
fon : „O scrisoare pierdută". Co
medie de I. L. Caragiale, 22,35 Mu
zică ușoară rominească. PROGRA-

MUL II. 8,00 Clubul voioșiei, 8,36 
Estrada dimineții, 9,00 Muzică din 
opere cerută de ascultători, 10,00 
Muzică populară, 10,30 Soliști de 
muzică ușoară, 11,00 Transmisiune 
din studioul de concerte, a con
certului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat .George E- 
nescu, 13,15 Cîntece de dragoste 
și jocuri populare, 13,45 Muzică 
ușoară interpretată de Doina Ba
dea, 14,15 La microfon : Satira și 
umorul, 15,00 Muzică ușoară ce
rută de ascultători, 16,30 „Valsul, 
veșnic tînăr" muzică de estra
dă, 17,25 Din folclorul muzical al 
popoarelor, 18,00 , File de calen
dar" • emisiune muzical-literară, 
19,30 Interpreti de operetă, 20,05 
Muzică de dans, 21,30 Pagini de 
istorie literară: Contemporani cu... 
„Povestea vorbei" de Anton Pann,
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