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Ca în toate col
țurile țării, și în 
Valea Jiului au 
avut loc în anii 
regimului demo
crat-popular pro
funde transformări
cial-culturale, transformări care 
modelat un profil nou orașelor 
satelor noastre. Mineritul Văii. Jiului 
a cunoscut o puternică dezvoltare, 
s-au, înălțat importante obiective ale 
industriei noastre socialiste. In anul 
1964 au intrat în exploatare noi ză- 

-> efitninte de cărbuni, s-a pus în- func
ție la Coroești o uzină modernă de 
preparare a cărbunelui, la Paroșeni 
a intrat în funcție noul grup electro
gen de 150 MW.

Incepînd de la Lonea și pină la 
Uricani, fiecare localitate și-a schim
bat profund înfățișarea, peste tot 
s-au înălțat cartiere noi cu blocuri 
modeme, pline de lumină pentru oa
menii muncii. Numai în anul 1964 
s-au dat în folosință peste 1000 a- 
partamente confortabile, care asigu
ră muncitorilor și familiilor lor tot 
confortul, un trai civilizat. Anul a- 
eesia, pentru prima dată în Valea 
Jiului, s-au construit blocuri turn cu 
8—9 etaje la Vulcan, Lupeni și Pe- 
trila. Pentru realizarea programului 
susținut de construcții de locuințe, 

bazinul carbonifer al Văii Jiului 
a’^fost alocată pentru anul 1964 su- 

r ma^de 84 milioane lei. De asemenea. 
) au fost date în folosință importante 
ț obiective social-cultu-rale ca școala 

cu 16 săli de clasă din Vulcan, spa
ții comerciale și un cinematograf 
modem cu 500 locuri la Lupeni. Ca 
o completare firească la aceste rea
lizări se adaugă înfăptuirile în ce 
privește înfrumusețarea localităților 
noastre. Oamenii muncii din Valea 
Jiului au efectuat în acest scop ne
numărate acțiuni de muncă patrio
tică, acțiuni prin care 
țft aspectul urbanistic 
s-au realizat economii 
peste 4 milioane lei.

In anii puterii populare, pe locul 
vechiului sat Uricani s-a înălțat un

s-a îmbunată- 
al orașelor, 

în valoare de

frumos orășel 
nier, cu blocuri 
moderne și străzi 
largi. Cel care vi
zitează în pre
zent Uricaniul este 

izbit nu numai de aerul curat și bi
nefăcător, de trăsăturile moderne ale 
construcțiilor, dar și de balcoanele 
împodobite cu mușcate înflorite — 
atribute cu 
oraș nou.

înflorirea 
merge mînă 
bunăstării oamenilor muncii, 
lucru își găsește o vie ilustrare 
realizările obținute în 
majorările de salarii, reducerile de 
prețuri; scăderea impozitelor la unele 
categorii de salariați, acordarea a- 
locației de stat pentru copii, majora
rea pensiilor etc. Pentru acțiuni de 
sănătate și prevederi sociale s-au 
alocat în anul 1964 în Valea Jiului 
98 milioane lei. Creșterea venituri
lor oamenilor muncii se oglindește 
și în volumul sporit, de la un an 
la altul, al mărfurilor cumpărate de 
populație. Astfel, în 1964 în Valea 
Jiului s-au vîndut mărfuri industriale 
ca mobilă, aparate de radio, frigi
dere etc. în valoare de 240 milioane 
tei, iar mărfuri alimentare în valoa
re de 266 milioane lei. Aceasta do
vedește grija permanentă a partidu
lui și guvernului nostru față de îm
bunătățirea necontenită a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Pentru dezvoltarea învățărnîntului 
în Valea Jiului în anul 1964 au fost 
alocate 18 milioane lei, față de 9 
milioane lei în 1959. Ca urmare, a 
crescut simțitor spațiul construc
țiilor școlare. In anul 1964 în șco
lile din Valea Jiului învață peste 
24 000 elevi și studenți.

Avîntul economic a determinat o 
înflorire fără precedent a culturii 
și artei în patria noastră. Revoluția 
culturală — parte integrantă a re
voluției socialiste — a transformat
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Patria mea.
cunună de spice și brazi, 
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Adunarea din Petroșani 
închinată zilei de 30 Decembrie

if

Ieri după-amiază, în sala Teatrului 
de Stat din Petroșani a avut loc o 
adunare consacrată sărbătoririi celei 
de-ra 17-a aniversări a Republicii 
Populare Romine. La adunare au 
parțicipa! sute de muncitori, teh
nicieni, ingineri de la mina Dîlja, 
E.D.M.N., I.C.M.M., U.R.U.M..P., de 
pe șantierul de construcții, oameni ai 
muncii din celelalte întreprinderi din 
orașul Petroșani, cadre didactice și 
sanitare, lucrători din comerțul so
cialist. Despre însemnătatea zilei de 
30 Decembrie și despre succesele do- 
bindite de poporul nostru, de oamenii 
muncii din Valea Jiului in cei 17

ani care au trecut de la proclama
rea Republicii, a vorbit tovarășul 
Szuder Wiliam, membru al Biroului 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani, director general al C.C.V.J.

După expunere, formațiile artis
tice de amatori ale clubului sindi
catelor din Petroșani au prezentat 
bogat program cultural artistic 
chinat zilei de 30 Decembrie.

Adunări consacrate sărbătoririi
lei de-a !7-a aniversări a Republicii 
Populare Romine vor avea loc și in 
cursul zilei de azi în orașele Pe- 
trila, Vulcan, Lupeni și Uricani; pre
cum și în t-nmuna Aninoasa-

un 
în-

ce-

Marți la amiază au luat sfîrșît 
lucrările celei de-a șaptea sesiuni a 
celei de-a patra legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

In lojile oficiale se aflau condu
cătorii partidului și- statului.

In tribune' erau prezenți șfefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, precum și numeroși 
invitați.

'In continuarea dezbaterilor gene
rale la 
făptuirii 
1964 și

darea de seamă asupra în- 
planului de stat pe anul 

cu privire la planul pe stat 
1965 precum și la proiectul 
pentru aprobarea bugetului 

pe anul 1965 au luat ctivîn- 
deputatii: Gheorghe Rădoi, mi

nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, llie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romîne, Nicolae 
Giosan. prim-vicepreședinte -al Con
siliului Superior al Agriculturii și 
Virgil Cazacu.

Marea Adunare Națională a adop-

tat o hotărîre prin care se aprobă 
Darea de seamă asupra înfăptuirii 
planului de stat pe anul 1964 și cu 
privire la planul de stat pe anul 
1965.

A fost adoptată în unanimitate, 
prin vot secret, Legea • pentru apro
barea bugetului de stat al.Republi
cii Populare Romîne pe anul 1965, 
după ce proiectul a fost citit pe ar
ticole. ’ ■

Trecîndu-se la următoarele puncte 
ale ordinei de zi, deputatul Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat a prezentat proiectul de lege 
pentru modificarea articolului 25 din 
Constituția R. P. Romîne, și proiec
tul de lege pentru modificarea arti
colelor 11 și 12 din legea nr. 9 din 
1952 pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională, iar depu
tatul Barbu Solomon, vicepreședinte 
al Comisiei juridice a M.A.N. a expus
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PATRIA NOASTRA LIBERA
Astăzi, poporul 

nostru sărbătorește 
cu însuflețire cea 
de-a 17-a aniver
sare a proclamării 
Republicii Popu
lare Romîne, eveni
ment de însemnă ■ 

A-
ani, la 30 Decembrie 1947, 
romîn în frunte cu eroica 
clasă muncitoare, sub con- 
partidului, a doborît monar-

dînd interesele fundamentale ale țării, 
monarhia, în cîrdășîe cu moșierimea 

' și burghezia a înfeudat țara capi
talismului străin, a netezit calea în
scăunării dictaturii fasciste arun- 
cînd Romînia în odiosul război anti- 
sovietic.

Proclamarea Republicii Populare 
Romîne a însemnat cucerirea deplină 
a puterii politice de către clasa mun
citoare în alianță cu țărănimea num

itoare. Puterea populară a căpătat 
n conținut nou, devenind o formă 

i dictaturii proletariatului, un stat 
de tip socialist, expresie fidelă a in
tereselor clasei muncitoare, ale în- 

> tregțllui < popor. Făurirea - statului .de
mocrat-popular a constituit icerirea 
Fundamentală a poporului romîn, pe 
calea vieții noi, socialiste. Poporul 
nogtnr. correhisr cu înțelepciune de 
partid, și-a deschis drum larg spre' 
victorii de însemnătate istorică în 
Făurirea unui viitor fericit.

Anul acesta, poporul- nostru a săr
bătorit împlinirea a două decenii de 
la eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist. Două decenii de iz- 
bînzi fără precedent in dezvoltarea 
industriei și agriculturii, a științei 
ч culturii, în ridicarea nivelului*de 
trai al maselor. Fosta Romînie 
minamente agricolă", ținută în 
tă înapoiere de moșierime și 
ghezie, jefuită de monopolurile

tate deosebită în istoria patriei, 
cum 17 
poporul 
noastră 
ducerea
hia și a proclamat Republica Popu
lară Romînă. Inaintînd cu fermitate 
pe drumul luminos deschis de mă-, 
rețul act al eliberării patriei, de fa. 
23 August 1944, poporul nostru a 
înlăturat ultimul pilpn aj claselor 
exploatatoare S-a pus pentru tot
deauna capăt anilor ijqjrl a! «fă- 
pînirii Hohenzollernilor în țara noas
tră, ani presarăți cu atîtea și atîtea 
jertfe, ani de umilită și durere pen
tru popor. Singele celor 11 000 de 
țărani uciși in anul 1907, al mun
citorilor căzuți eroic în piața Tea
trului Național în decembrie 1918, al 
minerilor din Lupeni in 1929, al ce
feriștilor și petroliștilor în 1933 în 
lupta împotriva exploatării, pentru 
libertate și pîine constituie un ne
cruțător act de acuzare împotriva 
monarhiei. Luptătorii neînfricați îm
potriva exploatării capitaliste, cei mai 
buni fii ai poporului nostru erau a- 
runcați in închisori, schingiuiți. Tră

Dunărea bătrînă,
și noul șantier, 

acolo unde ursul
domnea împărătește, 

și steagurile muncii,
Intre pămînt și cer, 

semn că pe-aceste plaiuri
poporul stăpînește.

Și

,,e- 
crun- 
bur- 

Străî-
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Uricaniul zilelor noastre

a 
no- 
pi- 
de 
laCam

Uricaniul 
de tristă 
sătenilor

...Uricaniul din trecut.
Sat de oieri cu căsuțe 
răsfirate anapoda pe ma
lurile Jiului de Vest, sat 

care număra aproximativ 
80 de: „fumuri" și 500 de 
„suflete". încrucișarea 
două ulițe înguste și 
roioase, o prăvălioară 
pernicită și o circiumă 
aceeași mărime, 
aiît se rezuma

din acele vremi. La fel 
și întunecată era viața 
се-și pășteau turmele pt ocurile 
care ascundeau comorile din adîn
curi. Oierii de ieri, tații viitorilor 
mineri, nici nu visau ce transfor
mări se cor petrece pe ‘ aceste me
leaguri peste cîțiva ani. ■

...Muncitori, geologi. sondori, 
mineri, constructori, an . transfor
mat Valea Șerpăriilor, Platoul lui 
Uric și 
șantier, 
oieri au 
primele 
Uricaniul începea 
cursul 
ceniul 
gonea 
rănile 
înnoia

.„Uricani 1964.

Sterminosul intr-un vast 
Din adîncuri, fiii foștilor 
început să trimită la ziuă 
tone de nestemate negre, 

să-și schimbe 
vieții de pînă atunci. De- 
l al orînduirii socialiste 
și aici întunericul, vindeca 

trecutului, transforma și 
așezările, viața oamenilor.

Localitatea nu
mără peste 7500 de locuitori. Stră- 
juind asfaltul străzilor, zeci de blo
curi ce însumează peste 950 de a-

partamenie, rid in soare. Au dis
părut căsuțele insalubre și ulițele 
noroioase, 
o chițimie.
un oraș 
scoală, un 
țioase, un 
matograf cu ecran lat . etc. O dată 
cu- orașul, cu viața nouă, a înflo
rit și mina. Toate acestea sini atri
bute cu adevărat demne de un 
oraș al epocii noastre socialiste. 
Și Uricaniul și-a cîștigat oficial

circiuma, dugheana cit 
In locul lor s-a ridicat 
modern, luminos, cu o 
spital, magazine spa- 
club modern, un cine-

dată cu De-
Stat din 17 
cate comuna

denumirea de oraș o 
crețul Consiliului de 
decembrie 1964 prin
Uricani se declară oraș de subor
donare raională.

Privind în viitor, uricănenii în
trevăd orașului lor mari perspecti
ve de dezvoltare. O confirmă doar 
dezvoltarea de viitor a minei, preocu
pările organelor de partid și de 
stat din oraș pentru dezvoltarea 
și înfrumusețarea orașului.

A. "NlCHIFOREL

țL Vedere generală a Urkaniului ,
» ... » f
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PROGRES TEHNIC CONTINUE LA 1 ? ANI
Ah trecut 17 ani de la proclama

rea Republicii Populare Romine. In 
această perioadă, mineritul Văii Jiu
lui a cunoscut o dezvoltare continuă; 
unitățile carbonifere au obținut an 
de an succese de seamă in sporirea 
producției și a productivității mun
cii. Anul 1964 este încheiat, bună
oară, de colectivele exploatării mi* 
utere cu un bilanț rodnic. Succesele 
obținute au ia bază, in primul rind. 
progresul tehnic continuu înregistrat 
ia exploatările miniere. In legătură 
cu realizările din ultimii ani, și mai 
ales in 1964, in unitățile miniere din 
bazin in extinderea tehnicii noi. am 
avut următoarea convorbire cu tov. 
ing. Caloianu Gheorghe, director 
tehnic al G.C.V.J.

— Care sînt principalele realizări 
din ultimii ani în domeniul progre- 
suiul tehnic în unitățile С.С.Ѵ7І?

— Promovarea progresului tehnic, 
antanătățirea continuă a condițiilor 
dk munci în subteran au constituit

Funicularui nou Aninoasa sud — 
Coroești. Pe aici va trece, in curind 
spre noua preparație cărbunele ex
tra* de minerii aninosenl.

Condiții de muncă mereu
Pentru a crea condiții optime de 

muncă și securitate celor care mun
cesc în subteran, partidul și guver
nul au acordat o deosebită atenție 
înzestrării minelor cu utilaje noi și 
apărate de control. In acest scop se 
cheltuiesc în fiecare an însemnate 
fonduri. In ultimii ani, in minele din 
Valea Jiului, o deosebită atenție a 
fost acordată îmbunătățirii condi
țiilor de aeraj, combaterii prafului 
de cărbune și piatră, asigurării unui 
iluminat corespunzător și a igienei 
munch'.

Cu toate greutățile întîmpinate, în 
prezent sînt definitivate schemele de 
ăeraj ale tuturor minelor, nemai- 
existînd nici un circuit principal de 
aer în subteran care să nu asigure 
debitul necesar de 4 m c aer pe om 
și minut.

Avîndu-se în vedete dificultățile 
întîmpinate de E. M. Lupeni In pro
blemtie de aeraj, aceasta a fost pri
ma mină la care s-au construit sta
ții de aeraj definitive dotate eu ven
tilatoare cu debit mare. La minele 
Lupeni, Lonea, Aninoasa și Petriia 
au fost reutilate sau construite din 
nou opt stații de ventilatoare, ba 
mintie Uricanl șl Dîija, în anul 1964, 
ан fost date în funcție cite o stație 
рпмнймй eu ventilatoare de 2 500

o preocupare de seamă a statului 
nostru democrat-popular. Pentru dez
voltarea bazei tehnico-materiale a mi
nelor Văii Jiului, investițiile alocate 
de stat în perioada 1950—1964 se 
ridică la 3 604,6 milioane lei. Ga 
urmare a investițiilor alocate a tost 
posibilă dezvoltarea minelor existen
te și punerea îh funcție a unor noi 
capacități de producție.

investițiile alocate pentru utilaje 
au dus la îmbunătățirea simțitoare

interviu
cu tov. ing. Caloianu Gheorghe, 

director tehnic al C.C.VJ.

a dotării tehnice a minelor, la redu
cerea efortului fizic al minerilor și 
creșterea productivității muncii. S-au 
introdus în ultimii ani utilaje mo
derne cum sînt: plugul de cărbu
ne, combine cu tămburi tăietori, ha- 
veze, foreze pentru saparea suitori
lor, transportoare blindate de mare 
capacitate, mașini de încărcat pen 
tru steril In galerii și altele, cu aju
torul cărora colectivele miniere ob
țin indicatori la nivelul tehnicii mon
diale. Paralel cu acțiunea de me
canizare, s-a pus un accent deose
bit pe introducerea și extinderea 
procedeelor tehnologice noi. A fost 
extinsă metoda de exploatare cu 
front lung, cu susținere metalică, 
ajungîndil-se ca In decursul anului 
1964 să se extragă cu această me
todă peste 1 300 000 tone cărbune, 
față de numai 85 522 tone cit s-a 
extras în anul 1955. Lungimea ga 
lerHlor susținute metalic a crescut 
de la 2 370 m în anul 1955 la 01006 
m în anul 1964, reușindu-se astfel 
ca peste 80 la sută din totalul lu
crărilor miniere să lie susținute 
modern.

S-a urmărit în mod deosebit me 
canlzarea operațiunilor cu volum ma
re de muncă. Astfel, volumul d« 
steril încărcat mecanic în gale
rii a crescut în 1964 de 3 ori față 
de anul 1955. La săparea puțurilor, 
a fost soluționată mecanizarea încăr
cării prin folosirea greifereior. In 
1962 la săparea puțurilor de la su
prafață s-a Introdus, pentru prima 
dată la noi in țară, metoda de lu
cru cu cofraj mobil, prin care se 
elimină. susținerea provizorie și se 
asigură o largă mecanizare a ope
rațiunilor de săpare și betonare a 
puțurilor.

Pe lingă mecanizarea procesului de 
producție, un rol Important in"creș- 

tn c pe minut tip B.C.M.M. proiec
tate de un colectiv din cadrul 
G.C.V.J. și executate la U.R.U.M. 
Petroșani. La E. M, Vulcan, după 
ce s-a definitivat scheletul de dez
voltare a minei, în cursul anului 
1964 a început construcția a patru 
stații de ventilatoare. Și în aerajul 
secundar al minelor s-au produs îm
bunătățiri esențiale. S-au introdus 
ventilatoare tub cu debite și depre
siuni mari și s-a extins folosirea 
tuburilor de aeraj eu diametrul de 
500 mm.

Pentru protecția muncii s-au chel
tuit, de asemenea, sume importante: 
16 994 000 lei în anul 1962, 20701000 
la 1963 și 16451000 pe primtie 9 
luni ale anului 1964.

© atenție deosebită a fost acordată 
combaterii formării prafului silien- 
gen și de cărbune, asigurării unui 
iluminat corespunzător, procurării 
echipamentului de protecție și îmbu
nătățirii igienei muncii. Pentru ex
tinderea metodelor de combatere a 
prafului de mină se cheltuiesc anual, 
începind din 1961, cea 1000 000 Iei. 
In anii puterii populare s-au 
construit Hi noi la mintie Petriia, 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Urfeani. 
S-a înzestrat cu măști de autosal- 
vara întreg personalul de la minele

terea producției și a productivității 
muncii l-a avut organizarea supe
rioară a muncii, folosirea din plin 
a procedeelor avansate de lucru.

■ Ca urmare, vitezele medii de avansa
re in galerii cit și in abataje au 
crescut substanțial.

Spre ce obiective se tinde în a- 
nul viitor privind progresul tehnic?

in anul 1965, în fața colectivelor 
de muncitori, ingineri și .tehnicieni 
din cadru] C.C.V.J. stau sarcini spo
rite. Creșterea volumului de produc
ție va fi de 4,5 la sută față de 
1964, cu un sper al productivității 
muncii de 4,42 la sută. Realizarea 
acestor sarcini impune promovarea 
în continuare, intr-un ritm șl mat 
intens, a progresului tehnic. Acțiu
nea de mecanizare a principalelor 
operațiuni urmează să se desfășoa
re pe baza unor studii de ansamblu, 
fundamentate pe experiența ce o avem 
pină în prezent, in acest scop, s-au 
prevăzut în planul de aprovizionare 
o serie de utilaje modeme cu care 
urmează să fie dotate minele noa
stre, din care amintim: 39 transpor
toare blindate, 3 combine cu tam- 
burî tăietori, de tipul iK-52 M, 15 
mașini de încărcat cu cupă, 1700 
stîlpi hidraulici, 4 600 grinzi meta
lice articulate etc.

In vederea extinderii în continua
re a procedeelor avansate de lucru, 
va fi continuată experimentarea în 
stratul 3 a abatajelor cu front lung 
și tavan metalic elastic. De aseme
nea, urmează să se treacă la folo
sirea susținerii cu grinzi în con
solă ș| în abatajele frontale din stra
iele groase, creind astfel condiții 
pentru introducerea transportoarelor 
blindate de mare capacitate.

Deci, se poate afirma că în cadrul 
unităților noastre miniere există atît 
condiții tehnico-materiale cît și re
zerve tehnico-prganizatorice pentru a 
se asigura creșterea in continuare a 
nivelului tehnic al procesului de pro
ducție, înfăptuirea integrală a sar
cinilor mărețe ce ne stau in față 
pentru viitor.

C A D R
ln acest an, școlile profesionale 

din Valea Jiului au fost absolvite de 
571 tineri — mecanici de mi-nă, e- 
lectricieni de mină, preparatori de 
cărbune, lăcătuși mecanici de mină. 
Școlile tehnice de maiștri minieri și 
electricieni au dat producției 101 
cadre. Școala tehnică de maiștri a 
fost absolvită de 17 tehnicieni pre-

mai bune
Petriia, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și 
Uricanl.

In scopul îmbunătățirii iluminatu
lui în subteran, la E. M. Lupeni, pe 
galeria de coastă. Ia E. M. Aninoa
sa la.orizontul IX și la E. M. Le
nea, ia orizontul 400, s-a introdus 
iluminatul fluorescent

In vederea intervenției cît mai e- 
fictenie în caz de avarii, stațiile de 
salvare de la Petriia, Vulcbn și Lo
nea au fost dotate în anul 1964 cu 
utilaj modern, iar în anul 1965 vor 
fi reutilate și celelalte unități. In 
cursul anului 1965 se vor pune în 
funcție stațiile . de aeraj de la mina 
Vulcan (începute în anul 1964), se 
vor dota cu măști de autasalvare 
salariații de la minele Lonea, Dîija 
și Paroșeni, se vor construi băi și 
lămpării noi la minele Lonea și 
Dîija.

Toate măsurile care au fost luate, 
dintre care unele au fost amintite 
aici, și care sa vor lua în viitor, au 
ca Scop menținerea capacității de 
lucru, reducerea efortului fizic, ocro
tirea vieții și sănătății, crearea de 
condiții de muncă mereu mai bune 
pentru cei care muncesc în subte
ran.

Ing. IOAN ILEANU 
serviciul de aeraj — G.G.V..1.

J947. E anul cînd s-a bătut pri
mul țăruș pentru lucrările de deschi
dere a noii exploatări miniere din 
Valea Jiului — africani. Anul pro
clamării Republicii a coincis, așadar, 
cu începutul uneia dintre cele mei 
pregnante schimbări de pe meleagu- 
rite Văii Jiului — apariția in fostul 
sat de oieri a unei mine noi.

Au trecut de atunci 17 ani. Au 
fost ani de dezvoltare continuă, de 
maturizare a nunei. An de an, mina 
și-a schimbat profilul, s-a moderni
zai, ajunglnd 'ut prezent la o pro
ducție de cea 2000 tnnejzi. Prin in
vestițiile alocate de stat, capacita
tea de producție a exploatării a 
crescut continuu; i s-a>i^ițfș£l'\ori- 
zoniuri noi. Dacă la 
(ia minei se extrăgea pringtderlrle 
coastă și plane înclinate, actualmen
te întreaga producție este concen
trată la puțul 4, cu o capacitate de 
4000 tone pe schimb și unde toate 
operațiile de manevrare a oagonete- 
lor sini complet mecanizate. Ritmul 
rapid de dezvoltare a minei e dove
dit și de faptul că in prezent se ex
trage mai mult decit dublul produc
ției anului 1969.

. Mina Ufricani, a. ajuns în pragul 
maturității. Pe baza planului de 
perspectivă, pină tn 1975, va deveni 
o exploatare modernă, ailnglnd ca
pacitatea maximă de producție. Se 
prevede, ca actualele puțuri gemene 
să fie adlndte pină la orizontul 350, 
servind la deschiderea de noi ori
zonturi; puțul nr 4 oe fi dotat cu o 
instalație de extracție cu schip. In 
acest an s-a dat ln funcție noul fu
nicular de steril al minei, tumul și 
casa puțului nr 6 de aeraj, a înce
put construirea stației centrale de 
compresoare care va fi dotată cu un 
turbocompresor de mare capacitate.

In adîncurile Uricaniului se vor 
deschide noi cîmpuri miniere. In a- 
cest scop, se execută In prezent la 
orizontul 500 galeria est-vest spre 
zona nordică a exploatării. De la 
actualele abataje cameră din straiele 
17—18 se va trece ta sistemul de 
exploatare cu abataje frontale, care 
vor fi complet mecanizate și susți-

E NOI
părători. Cursurile de calificare de 
la exploatări au fost absolvite de 
371 ajutori mineri și 248 mineri, iar 
cursurile de calificare și specializare 
de scurtă durată au fost frecventate 
de un număr de 1077 muncitori, ca
lificați și specializați pentru diferite 
meserii.

3 600 muncitori și. maiștri au frec
ventat cursurile de ridicare a califi
cării. Pentru prima dată, in acest 
an a fost organizat un curs de spe
cializare la care au participat 30 
maiștri minieri eu o bogată expe
riență practică. Suma alocată în 
1964 pentru școlarizare se ridică în 
cadrul G.C.V.J. la 6300000 lei. 

Un non obiectiv pus ln funcție de ciotnd i instalația de încărcat cir- 
j bune în vagoane QF Jt de ta mina Dîija.

note cu armături moderne, metalice. 
Primul abataj frontal, complet me
canizat, a și intrai in funcțiune nu 
de mult în stratul 18. El este susți
nut cu stupi hidraulici, tăierea căr
bunelui făcindu-se cu haveza bare 
peste un timp va fi înlocuită ai o 
combină.

Anii următori vor însemna noi pași 
înainte ln dezvoltarea minei 9riceni.
Avlnd în vedere că pină ln 1970 vor 
fi Investite de către stat 331900000 
lei, ne putem da seama de viitorul 
măreț spre care avansează ttnăra 
exploatare. c

In făurirea viitorului minei, co
lectivul exploatării își are meritele
lui. Minerii, cadrele tehnice participe 

ijp sporirea realizări

plodnue «-eg/-' —] .
realizează cei’-l^ |fr
pe bazin: peste 
pe post (colectivul exploatUritâșE 
primul pe bazin care și-a renuL, 
planul anual înainte de termen), lată 
faptele
ce pun

oamenilor Uricaniului, fapte 
bazele ascensiunii viitoare a

acestei tinere exlpoatări spre matu
rizare.

Aportul 
cercetătorilor

Lucrătorii de la Stația de cerce
tări pentru securitatea minieră, gru
pați în 10 laboratoare și sectoare 
de cercetări, și-au desfășurat № 
anul 1964 activitatea în aproape toa
te domeniile tehnicii securității mun
cii, în cadrul a peste 65 unități mi
niere din industria extractivă a R.P.R. 
De asemenea, au fost rezolvate sar
cini aparținînd altor unități (M.I.P.Q. 
M.I.C.M. etc.). In total au fost în
tocmite studii privind 44 probleme 
complexe de aeraj, utilaje electrica, 
combaterea silicozei, explozivi, anali
za cauzelor accidentelor etc.

Prin folosirea cu eficiență a rioiior 
laboratoare și instalații de cercetare, 
lucrătorii de la S.G.S.M. au reușit să 
rezolve multe probleme la untnivel ca
litativ foarte ridicat Teme ca : „Studiul 
comparativ privind funcționarea cap
selor electrice", „Studiul construcției 
utilajelor electrice antigrizutoase și 
antiexplozive fabricate în țară în ve
derea ridicării caracteristicilor lor la 
nivelul tehnicii mondiale". „Studii de 
aeraj la lucrările miniere în fund de 
sac“ și „Stabilirea coeficientului dp 
rezistență aerodinamică alfa", tku 
primit cu ocazia avizării caliiiĂti- 
vui excepțional. .

In acest an, pe lîngă cercetători 
cu experiență ca inginerii Manea Au
rel, Șabatin Igor. Micheș Gheorghe 
s-au evidențiat prin aportul adus și 
tineri cercetători cum sînt inginerii 
Dicu Alexandru. Loy Tiberiu. Goi- 
culescu Marcu și Goiculescu Grigo- 
re.
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De-o vîrsta

/

In anul cind țara noastră a fost 
proclamată Republică, in familia 
minerului . Nădășan din Peirila a 
venit pe lume un băiețel dolofan 
căruia părinții i-au dai numele 
Vasile. Biografia tânărului Nădă
șan. Vasile este strîns legată de 
biografia celor 17 ani luminoși, 
bogați in înfăptuiri, care au trecut 
de la 30 Decembrie 7947.

Da. Tinărul Nă
dășan Vasile are 
17 ani, este de-o 
vlrstă cu 
ca. El nu 
sărăcia, 
mizeria, 
doar despre acele 
vremi grele 
altădată de la 
tăi său. de 
muncitorii mai 
oîrstă sau 
cărți.

Nădășan Vasile 
face parte din ge
nerația nouă care 
trăiește o tinerețe 
minun fă. plină 

fericire. Pentru 
' el ca pentru toți

Republi- 
știe ce-i 
foamea, 

A auzit

de 
fa
la 
in 

din

ținea patriei 
noastre, sînt largi -deschise porțile 
spre ștu^r^i-Cultură, putlndu-și 
bmgfiup'cele mai îndrăznețe vise, 

Mautlnți de viitor.
Tinărul Nădășan Vasile privește 

eu încredere viitorul. Este elev în 
anul III al Școlii profesionale de 
ucenici din Petroșani, unde învață 
meseria de lăcătuș de nună. încă 
de pe băncile școlii elementare 
nutrea să învețe o meserie. Visul 
t а-a împlinit, 
năzi la 
membru 
și unul 
elevi la

Despre comportarea utemistului 
Nădășan Vasile, despre rezultatele 

obținute la învățătură, ne-a 
cu satisfacție tovarășul pro- 
loan Dumitru, directorul 
al școlii profesionale de

>

cu Republica
primă, la riadul ei, atitudinea pli
nă de răspundere, responsabilita
tea cu care tinărul acesta Iși pri
cește propria meserie.

Cuvinte frumoase, {dine de apre
cieri am auzii despre acest tânăr 
și la bl.R.U.M.P., și in sectorul 
VIII al minei Petrila, unde Nădă
șan Vasile face în prezent practică. 
Maistrul Bredan Iosif, șeful de e- 

chipă Terentică Ni- 
colae, Matei Mir
cea, Șerban Ale
xandru.
Augustin 
meseriași 
tor iți 
cu multă
despre acest tînăr, 
despre 
tarea sa exempla
ră și 
frumoase obținute 
în producției A 
fost cea mai feri
cită zi din viața 
lui Nădășan, ziua 
cind împreună 
cu meseriașii din 
echipa Iul Teren- 

să lucreze la repa- 
a unei colivii cu 4

L-am inlUnit deu- 
școală. Am aflat că este 
al organizației de tineret 

dintre cei mai sirguincioși 
învățătură.

de
u-

la

încheierea lucrărilor sesiunii 
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. l-a)

Samoili 
pi alți 

din sec- 
vorbesc 
căldură

compor-

succesele

tică a început 
rarea capitală 
etaje de la pdțul centru. Colivia а 
fost terminată cu o săptămlnă îna
inte de termen. La acest succes a 
contribuit efectiv tinărul Nădășan 
Vasile.

Sentimentul că este necesar pro
ducției, că merită încrederea pro
fesorilor, a maiștrilor din sector și 
deci că e dator să învețe mereu —■ 
îl caracterizează la iot pasul pe 
Nădășan Vasile. Și acest tînăr en
tuziast și sîrguincios în tot ceea ce 
face iși făurește frumoase gînduri 
de viitor.

— Doresc 
uceniciei să 
mai departe
tăinuit el. Aș vrea ca numea mea 
și a celor aproape 100 elevi din 
anul Hi, de o vîrstă cu nune, să 
fie cit mai folositoare societății. 
Noi, care avem 17 ani trăim o ti
nerețe fericită, iar anii aceștia lu
minoși, condițiile minunate de mun
că și învățătură ce ne sînt asigu
rate — toate le datorăm partidu
lui drag.

ca după terminarea 
игтег seralul, apoi 
institutul — s-a des-

rapoartele comisiei asupra acestor 
proiecte de lege.

Marea Adunare Națională a adop
tat în unanimitate, prin vot secret 
Legea pentru modificarea articolului 
25 din Constituția R. P. Romîne și 
Legea pentru modificarea articolelor 
11 și 12 din Legea nr. 9 din 1962 
pentru alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională.

După modificarea adusă, articolul 
25 din Constituția R. Pi Romîne are 
următorul cuprins : „Marea Adunare 
Națională este alcătuită din 465 de 
deputați aleși de către cetățenii ro- 
mîni, pe circumscripții electorale, cile 
un deputat pentru fiecare circum
scripție. Circumscripțiile electorale, 
cuprinzînd același număr de locuitori, 
se stabilesc prin decret al Consi
liului de Stat".

Astfel, cbnsiderîndu-se că repre
zentarea alegătorilor în organul su
prem ai puterii de stat este asigu
rată în momentul de față în mod co
respunzător, numărul deputaților în 
Marea Adunare Națională nu va mai 
crește, ca pînă acum, la fiecare le
gislatură, în raport cu sporul natural 
ăl populației, ci va fi stabil de 465 
de deputați, număr egal cu cei al 
deputaților din actuala legislatură.

Articolele 11 și 12 din legea nr. 
9 din 1952, modificate, reproduc dis
pozițiile articolului 25 din Constitu
ția R. P. Romîne, în noua lui re
dactare.

La ultimul punct de pe ordinea de. 
zi Marea Adunare Națională a a- 
doptat prin vot secret Legea pentru 
ratificarea decretelor normative emi
se de Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne de la 29 decembrie 
1963 pînă Ia 26 decembrie 1964.

In încheierea lucrărilor sesiunii a 
luat cuvîntul tovarășul Ștefan Vol-

tec, președintele Marii Adunări Na
ționala a R. P. Romîne, care a spus: 
In cadrul lucrărilor sale, deosebit de 
rodnice, Marea Adunare Națională a 
dezbătut amplu și a aprobat în una
nimitate darea de seamă asupra în- 
făptuirii planului de stai pe anul 
1ОД4 și cu privire ia planul de stat 
pe anul 1965 precum și bugetul de 
stat pe anul 1963. Cuvîntările nu
meroase și cuprinzătoare, rostite în 
cursul dezbaterilor, au dat expresie 
hotărârii și avîntului cu care între
gul nostru popor înfăptuiește politica 
înțeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, politică de continuă dezvol
tare economică și social-culturaiă a 
patriei noastre, de ridicare sistema
tică a nivelului de trai al poporului, 
a neabătutei hotărîri a oamenilor 
muncii de a îndeplini și depăși 
prevederile pianului de stat pe ultl-

mul an al șesenalului, temelie pu
ternică pentru dezvoltări viitoare. In 
cursul sesiunii au fost adoptate, de 
asemenea, legile prin care se asigură 
lin număr stabil de deputați în Ma
rea Adunare Națională se ratifică 
decretele normative emise de Consi
liul de Stat al R. P. Romîne între 
sesiunile Marii Adunări Naționale

Ingăduiți-tni, dragi tovarăși, să vă 
felicit din toată inima cu prilejul 
celei de-a 17-a aniversări a Republi
cii noastre și să vă adresez pentru 
noul an urările cele mai calde de 
sănătate și de noi succese în activi
tatea dv. dăruită, împreună cu stră
dania întregului nostru popor, pro
pășirii patriei, triumfului cauzei so
cialismului și păcii. Totodată, adre
sez calde mulțumiri invitaților care 
au participat la lucrările noastre.

(Agerpres)

Patria noastră liberă

butic 
vorbit 
feșor 
studii 
cenici.

Am consultat catalogul: 10 
tehnologia meseriei, 10 la organi
zare și planificare, 10 la proiecția 
jmuncă, 10 la practică etc. Ѳ astfel 
de pasiune față de învățătură, ex- Z. ȘUȘTAC

ÎNFĂȚIȘAREA NOUA
VĂII JIULUI

(Urmare din pag. l-a)

cultura dintr-un apanaj al unui cerc 
reetrtns de exploatatori într-ип bun 

f A maselor populare. In anii puterii 
ișBoulare arta și cultura în Valea Jiu- 

аь. In», ște o vie și profundă dez- 
J voltărfe. fn timpul liber, mîini aspre 
( ale minerilor mingîie strunele viorii, 

zugrăvesc pe pînză mîndra înfățișare 
• Văii Jiului din anii noștri, chipul 
nou al omului, ori răsfoiesc filă cu 
Ulă cărțile ce le sînt puse la dispo- 
«iție în biblioteci. Cultura și arta 
au devenit cu adevărat bunuri ale 
maselor largi de oameni ai muncii. 
Prin grija partidului și guvernului 
ta anul 1964 în Valea Jiului au fost

cuta noi lucrări gospodărești și de 
înfrumusețare a unor străzi, parcuri; 
se vor extinde zonele verzi, spațiile 
școlare, căminele culturale, se vor 
cdnstrui noi poduri, podețe etc. Toate 
acestea contribuind la ridicarea con
tinuă a urbanisticii localităților noas
tre.

Strînși uniți ta jurul partidului și 
guvernului, oamenii muncii din Va
lea Jiului iși consacră toate forțele 
și cunoștințele pentru ca în anul 
1965 — ultimul an ai șesenalului — 
să cucerească noi victorii pe drumul 
luminos al socialismului, să facă în
fățișarea Văii Jiului și mai frumoa
să, demnă de zilele noastre.

Sărbătorirea 
majoratului

In sala frumos amenajată fuse 
seră invitați toți cei 46 de tineri din 
Aninoasa care au trecut acum pragul 
vîrstei de aur.

Tovarășul Anca Dumitru, președin
tele Comitetului executiv al Sfatului 
popular al comunei Aninoasa. le vor
bea despre sarcinile de viitor ale 
tinerilor care au împlinit 18 ani. El 
le-a povestit mâi întîi despre viața 
grea a tinerilor în anii regimului 
burghezo-moșieresc, apoi îe-a înfăți
șat condițiile noi de viață și de mun
că, posibilitățile largi și perspecti
vele ce stau în fața tinerilor din Re
publica Populară Romînă. După ex
punere, tovarășul Anca a înmînat 
felicitări tinerilor care au împlinit 
18 ani declarîndu-i cetățeni majori

fn numele celor sărbătoriți au luat 
cuvîntul învățătoarea Pop Ana, mun
citorul Bledea loan și gospodina 
Totnuș Maria. A urmat apoî un con
curs „Cine știe cîștigă" pe tema : 
„Drepturile și îndatoririle cetățeni
lor majori din R. P. Romînă. Festivi
tatea majoratului s-a încheiat cu dans 
și melodiile preferate de cei sărbătoriți.

țUrmare ain pag. l-a)

ne. bîntuită de analfabetism a rămas 
de domeniul trecutului. Tabloul Ro- 
mîniei socialiste de astăzi, cu o in
dustrie puternică și multilaterală - 
rod al aplicării consecvente a poli 
ticii leniniste a partidului de indus
trializare socialistă — cu o agri
cultură complet colectivizată, dotata 
cu tractoare și mașini agricole de 
înaltă tehnicitate, cu orașe și sate 
înfloritoare, ne umple inimile, de bu
curie, de mîndrle patriotică, iar celor 
care ne trec pragul, vizittndu-ne ța
ra, le stîrnesc admirația, respectul 
pentru talentul, hărnicia și eroismul 
in muncă al poporului nostru liber. 
Programul desăvârșirii construcției 
socialiste elaborat de cel de-al Jll-lea 
Congres al P.M.R. prinde viață prin 
munca entuziastă a întregului nostru 
popor.

Împreună cu celelalte regiuni ale 
țării. Valea Jiului a.‘parcurs. sub 
sbareie Republicii, pași uriași ” spre 
înflorire Munca minerilor, a mun
citorilor. inginerilor și tehnicienilor, 
a tuturor oamenilor muncii din Valea 
Jiului pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid a rodit priit ne
numărate înfăptuiri. Se dezvoltă 
vertiginos minele vechi, se nasc mine 
noi. Dilja, Paroșeni — iată nume 
noi de exploatări miniere care în 
curind își vor adăuga producția la 
fluviul de cărbune ce curge din 

Valea Jiului spre industria noastră 
socialistă. Termocentrala Paroșeni se 
aseamănă cu un adevărat astru în 
constelația marilor izvoare de ener-

gie și lumină născute din planul de 
electrificare a țării. Orașele și ce
lelalte localități miniere înfloresc, 
și o dată cu ele se înfrumusețează 
viața oamenilor muncii. Bucurîndu-se 
din plin de o înaltă grijă din partea 
partidului și a statului socialist, mi
nerii Văii Jiului muncesc cu en
tuziasm, în condițluni cu totul noi, 
pentru a da patriei mereu mai mult 
cărbune. Cele 109 000 tone de căr
bune extrase peste planul acestui 
an stau mărturie hărniciei și abne
gației cu care minerii Văii Jiului 
înfăptuiesc sarcinile ce le revin din 
programul desăvîrșirii construcției 
socialiste.

Acum pășim în al 18-lea an al 
Republicii Populare Romine. Vîrsta 
tinereții, iar munca înflăcărată a 
poporului nostru, entuziasmul cu 
care el se avîntă spre noi victorii 
sub conducerea partidului, poartă am
prenta acestei minunate tinereți. Ro- 
mînia socialistă, puternica, liberă, 

in plină înflorire, iși face cunoscut 
numele în lume prin succese de sea. 
mă în dezvoltarea economiei, cultu
rii și în toate celelalte domenii de 
activitate, printr-o activitate susți

nută pe plan internațional consacra
tă cauzei dezvoltării uriașei forțe a 
socialismului, victorei păcii și pro
gresului. *

Sărbătorind cea de-a 17-a aniver
sare a Republicii Populare Romîne. 
oamenii muncii din Valea Jiului își 
reafirmă hotărîrea de a lupta cu 
abnegație, alături de întregul nostru 
popor, pentru înflorirea continuă â 
patriei noastre dragi!
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alocate culturii și artei aproape 3 
milioane lei față de 2 milioane în 
anul |939.

Partidul și guvernul acordă în 
continuare o grijă deosebită pentru 
continua ridicare a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii din Valea Jiului. Acest lucru 
Mie oglindit de faptul că în a-nul 
1965 se înregistrează o creștere sim
țitoare a fondurilor de investiții a- 
locate pentru construcții social-cul- 
turale in Valea Jiului. Astfel, în Id
ealității? noastre se vor construi în 
1965 un număr de 1700 apartamen
te, o școală cu 16 săli de clasă, șe 
vor termjna lucrările la Casa de cul
tură cit și spațiile comerciale dîn 

ț cartierul Livezeni-Petroșani, căminul 
. studențesc, precum și diferite lucrări 

Btțedîlifăre și gospodărești aferente 
noilor construcții. De asemenea, din 
bugetul sfaturilor populare, din con
tribuția voluntară a locuitorilor și 
prin muncile patriotice se vor exe-

Autpbuz ro 
rltfnesc străbă
tând una din 
șoselele asfaltate 
ale Văii liului.

PROGRAMUL I. 7,45 Salut voios 
de pionier, 8,00 Sumarul presei, 8,30 
Muzică populară, 0,30 Muzică din 
operete, 10,13 Lecturi literare la ce
rerea ascultătorilor, 10,30 Clntece și 
jocuri populare. 11,00 Pagini alese
din opere, 11,40 Piese distractive in
terpretate de fanfară. 12,03 Muzică 
de estradă. 12,30 Emisiune cultu
rală. 13,10 Soliști și orchestre de 
muzică populară din diferite orașe 
ale țării, 14,10 Muzică ușoară romî- 
nească, 14.30 Prietena noastră car
tea, 16,30 .uzică de estradă. 17,15 
Prefață la revelion, 17,30 Melodii 
populare, 18,00 Antologie poetică. 
18,30 Muzică populară, 19,00 Con
cert de seară PROGRAMELE I, II 
și III. 29,10 Pagini alese din mu
zica ușoara romanească, 20,45 Inter
pret de frunte ai muzicii noastre 
populare, 21,15 Muzică de dans, 
22,10—5,55 Program special de re
velion. PROGRAMUL II. 9,03 Me
lodii populare, 9.30 Formații artisti
ce școlare, 10,30 Muzică din opere, 
11,03 Cântece pentru cei шія, 11,30

Muzică distractivă, 12,30 Concert din 
operete, 13,40 Arii și duete din o- 
pere, 14,10 Program interpretat de 
orchestre de mandoline, 14,30 Mu
zică populară, 13,05 Soliști de mu
zică ușoară, 15,30 Pagini distracti
ve din operete. 16^0 Muzică popu
lară, 16,30 „Primul revelion", 17.10 
„Frumoasă ne este tinerețea" — pro
gram de cîntece, 18,00 Muzică ușoa
ră, 19,05 Selecțiuni din operete, 
19,30—19,59 Muzică populară.

Cinematografe
31 decembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Karll von Osietzki; REPUBLICA: 
Împușcătură blestemată; PETR1LA: 
Era noapte la Roma; LIVEZENl: 
Fetele; ISCRONI: Veniți mîine; A- 
NINQASA: Renul alb; VULCAN: 
Tutunul seria I și II; LUPENI — 
MUNCITORESC: Pagini de istorie; 
LUPENI — CULTURAL: Pășesc 
prin Moscova.
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Prezențe romînești 

Succesul expoziției 
„Arhitectura în R.P. Romînă“ 

ia Cairo
6AIR0 29. Corespondentul Ager

pres, N. Plopeanu, transmite:
Expoziția „Arhitectura în R. P. 

Romînă“, deschisă în capitala R.A.U., 
se bucură de un frumos succes. Du
pă cum scrie ziarul „Journal d’E- 
gipte", ea înfățișează trecutul, evo
luția și renașterea modernă a arhi
tecturii romîne. „Expoziția arhitec
turii R. P. Romîne, scrie revista 
„Images", a luat amploarea unui e- 
veniment de seamă. In vasta sală a 
Palatului „El Nasr" din parcul Ge- 
zira, o mulțime de vizitatori se in
teresează de admirabilele realizări 
ale arhitecturii romîne".

Intr-un amplu articol publicat de 
ziarul „Le Progres Egyptien", este: 
relevată „ingeniozitatea tehnicienilor 
romîni în făurirea unei arhitecturi 
raționale, economice și în același 
timp elegante, avînd la bază mate
riale nof și mijloace variate care 
poartă amprenta secolului nostru".

Romanul „Răscoala" 
tradus în limba italiană

ROMA 29. Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite :

Din inițiativa Asociației Italia-Ro- 
mînia, editura Carappa, a publicat 
romanul lui Liviu Rebreanu. „Răs
coala", în traducerea prof. Anna Co
lombo. Romanul este precedat de o 
scurtă biografie a lui Rebreanu și 
de un studiu introductiv semnat de 
prof. Araido Miscia.

In Congo continuă luptele
• LEOPOLDVILLE 29 (Agerpres).

In diverse, puncte din Congo con
tinuă să aibă loc lupte între parti
zani și trupele guvernamentale. Po
zițiile guvernamentale din orașul 
Paulis au fost atacate, în ultimele 
zile, de două ori de către răsculați. 
Pe de altă parte, în Stanleyville și 
în împrejurimi acționează detașamen
te de răsculați care hărțuiesc în per
manență unitățile guvernamentale.

LICITA

Reluarea lucrărilor 
Adunării Generale a O.N.IJ.
NEW YORK 29 (Agerpres).
Adunarea Generală a O.N.U. și-a 

reluat mărfi dimineața lucrările, ca
re au fost consacrate examinării unui 
plan privind alegerea a patru noi 
membri nepermanenți ai Consiliului 
de Securitate, astfel încît acest or
ganism al O.N.U. să poată funcționa 
legal după 31 decembrie 1964.

In urma unei ședințe, care a dn- 
rat numai 17 minute. Adunarea Ge
nerală a împuternicit pe președin
tele ei, Alex Quaison-Sackey, să aibă 
consultări particulare în acest scop 

cu șefii delegațiilor celor 115 țări 
membre ale O.N.U. Reprezentanții 
Indoneziei, R. P. Albania și Cam- 
bodgiei au ridicat obiecțiuni față de 
procedură dar au declarat că nu se 
vor împotrivi folosirii ei. Președin
tele Adunării Generale a declarat 
apoi că va începe imediat consultă
rile și va comunica rezultatele lor în 
ședința care va avea loc după-amia- 
ză (ora 22, ora Bucureștiului).

Carta O.N.U. stipulează că la fie-

care doi ani vor fi reînnoite manda
tele a trei membri nepermanenți ai 
Consiliului.de Securitate. Anul aces
ta expiră mandatele deținute de Bra
zilia, Maroc și Norvegia. Candida
turile Uruguayului și Olandei nu au 
ridicat nici un fel de obiecțiuni în 
timp ce Republica Mali și Iordania 
își dispută locul deținut pînă acum 
de Maroc. Totodată, Federația Ma- 
layeză urmează să preia mandatul 
pe anul viitor în Consiliul de Secu
ritate după ce anul acesta locul res
pectiv a fost ocupat de reprezentan
tul R. S. Cehoslovace. Delegația In
doneziei a ridicat obiecțiuni față de 
acordarea mandatului Federației Ma
lay eze, întrucît guvernul indonezian 

u recunoaște existența acestui stat.
ipă încheierea ședinței de dimi

neață, reprezentantul permanent al 
Indoneziei la O.N.U., Lambertus 
Paiar, a anunțat că delegația sa, 
deși continuă să-și mențină rezer
vele, a hotărît să nu le susțină în 
ce privește, alegerea Malayeziei în 
Consiliul de Securitate.

OOOOOOOCOOOOQOOOOOOOOOOCOOOOQOOOOOOOOOOC.  OOOOOOOQOOOOOOOOOOQOOOOQOOOOOOOOooooqooc OOOOOOOO OOQQQOPQ

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării R.P.R. și a 
Anului Nou, conducerea E.D.M.N. felicită călduros muncitorii, tehni
cienii și inginerii colectivului pentru rezultatele frumoase obținute Sn 
anul 1964 în îndeplinirea planului și Ie urează călduros pentru anul 
1965 noi succese în muncă, prosperitate și viață fericită lor și famili
ilor lor.

Bolivia a redevenit
LA PAZ 29 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe în 

junta militară boliviana, colonelul 
Joaquin Zenteno, a anunțat luni că 
Bolivia a redevenit membră a Orga
nizației Statelor Americane. Reintra
rea Boliviei în Organizația Statelor 
Americane a avut loc în urma unor 
schimburi de note între Jose Mora,

membră a O. S. A.
secretarul general al O.S.A. și gene
ralul Rene Barientos, președintele 
juntei militare boliviene. După cum 
se știe, Bolivia a părăsit Organiza
ția Statelor Americane în aprilie 
1962, în urma unor divergențe pe 

, care Bolivia le-a avut cu Chile în ce 
privește folosirea apelor fluviului 
Lauca.

Conducerea ICEM.IN Petroșani a- 
dresează salariaților săi felicitări ca 
ocazia aniversării proclamării Repu
blicii și a Anului Nou și le urează 
ca în ultimul an al șesenalului să 
obțină noi succese pe tărîmul cerce
tărilor miniere.

Conducerea I.L.L. Petroșani adre
sează tuturor angajaților săi cu e- 
cazia Anului Nou urări de sănătate și 
fericire, spor în munca de viitor pen
tru buna întreținere și păstrare a 
fondului de locuințe.

Ш. no 3ii loal Diti о йоіагіге oiiiiod orogiamul 
dt ajotoi acordat Martoi de sol

WASHINGTON 29 (Agerpres).
Purtătorul de cuvînt al Departa

mentului de Stat, Robert McCloskey, 
a declarat luni seara că. după cît 
este informat, nu a fost luată nici 
o hotărîre in vederea reexaminării 
diferitelor programe de ajutor ame
rican pentru Vietnamul de sud. Po
trivit agenției Associated Press, ofi
cialități ale Departamentului de Stat 
au confirmat că. din cauza situa
ției politice de la Saigon, în ultimele 
două săptămîni a fost practic impo
sibil să se discute cu autoritățile 
sud-vietnameze problemele privind 
punerea în aplicare a unui nou pro
gram de ajutor destinat acestei, țări. 
După ce amintește că. „Statele Unite 
au cerut conducătorilor militari sud- 
vietnamezi să se retragă din aface-

rile politice și să lase la o parte ri
valitățile personale pentru a se pu
tea crea un guvern unit", agenția 
relatează, din surse oficiale ameri
cane, că „atît timp cît situația ac
tuală din Vietnamul de sud nu va 
deveni clară nu vor fi luate în con
siderare noi programe de ajutor".

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat a refuzat, pe de altă 
parte, să comenteze recomandările 
senatorului democrat Frank Church 
privind neutralizarea Vietnamului de 
sud.

Cu prilejul celei de-a 17-a aniver

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CARAC1. In Pakistan continuă să 

aibă loc serioase tulburări cauzate 
de apropiata întrunire a electorilor 
care vor alege pe președintele țării. 
Intre adepții principalilor candidați 
au loc frecvente ciocniri violente. In 
cursul uneia dintre aceste ciocniri a 
fost ucisă o femeie, iar mai multe 
persoane au fost rănite. Intr-o subur
bie a capitalei au fost introduse 
restricții severe de circulație pentru 
a preveni noi ciocniri.

DJAKARTA. Peste 200 de locuințe 
au fost mistuite de flăcări, în urma 
unui puternic incendiu care a izbuc
nit in capitala Indoneziei, Djakarta. 
După cum scrie presa indoneziana, 
aproximativ 2 600 de persoane sînt 
sinistrate.

DAR-ES-SALAAM. Guvernul repu
blicii Tanzania a anunțat luni că va 
prelua societatea de radio „Tanga
nyika Broadcasting Company", care 
va trece sub controlul Ministerului 
Informațiilor și Turismului. Nu a 
fost specificată data cînd va intra 
în vigoare această măsură.

HAMBURG. După cum transmite 
agenția D.P.A., Banca germano-sud- 
americană din Hamburg a anunțai 
că, luni, cursul de schimb al mone
dei braziliene, cruzeiro, a suferit o 
nouă scădere în raport cu dolarul. 
Astfel, dacă la 23 decembrie un do-

lar era schimbat cu 1550/1610 cru
zeiros, la 28 decembrie pentru un do
lar s-au plătit 1825/1 850 cruzeiros.

OSLO. Intr-un interviu acordat 
luni agenției de presă norvegiene 
N.T.B., primul ministru al Norvegiei, 
Einar Gherhardsen a anunțat că în
tre 2 și 5 februarie 1965 va face o 
vizită în capitala Marii Britanii, 
unde va avea convorbiri cu membri 
ai guvernului englez. El a făcut tot
odată cunoscut că între 23 și 28 mar
tie va vizita R. F. Germană.

CONAKRY. Luni după-amiază a 
sosit la Conakry, venind de la Bonn, 
ministrul apărării al R. F. Germane, 
Kai Uwe von Hassel. In timpul celor 
opt zile cît va rămlne în capitala 
Guineei, ministrul vest-german al a- 
părării va avea convorbiri cu oficia
litățile guvernului de la Conakry 
privind ajutorul militar și economic 
acordat de R.F.G. acestei țări.

HAGA. Potrivit cifrelor oficiale 
date publicității la Haga, în cursul 
anului 1964 chiriile în Olanda au 
crescut cu 17 la sută, în timp ce 
prețurile alimentelor au înregistrat o 
creștere de aproximativ 6 la sută 
față de anul precedent. Nemulțumi
rile provocate de scăderea nivelului 
de trai au determinat organizarea a 
numeroase greve, dintre care 43 de 
greve mari s-au înregistrat numai 
în primele șase luni ale anului.

Demisia 
deputatului italian 
Augustino Greggi

ROMA 29 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agenției Ansa, 

deputatul Augustino Greggi a demi
sionat la 28 decembrie din Partidul 
democrat-creștin. Membru al acestui 
partid din 1947, Augustino Greggi 
s-a ocupat în Partidul democrat-creș
tin de activitatea tineretului în uni
versități. El a fost ales deputat la 
ultimele alegeri legislative din 1963.

In cercurile politice din Roma a- 
ceastă demisie este pusă pe seama 
nemulțumirilor cercurilor de dreapta 
ale Partidului democrat-creștin care 
s-au împotrivit de la început alege
rii lui Saragat. sau a oricărui alt 
candidat sprijinit de forțele de 
stînga.

Noi incidente la frontiera 
dintre Izrael și Iordania

TEL AVIV 29 (Agerpres).
Luni după-amiază, la frontiera 

dintre Izrael și Iordania s-au produs 
trei noi incidente. Un comunicat iz- 
raelian aruncă întreaga răspundere 
pentru aceste incidente asupra păr
ții iordaniene și, în consecință, gu
vernul Izraelalui a adresat Comisiei 
de armistițiu a O.N.U. cererea de a 
se întruni urgent pentru a examina 
pfingerea izraeliană.

Din același comunicat reiese că 
nu au fost înregistrate pierderi în 
oameni.

De Anul Nou, conducerea I.I.S. 
Viscoza Lupeni felicită cu căldură 
întregul colectiv de muncă al între
prinderii pentru realizările de seamă 
obținute în producție în anul 1964 și 
îi urează succes deplin în noul an 
în realizarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor, in îmbunătățirea ca
lității firelor de mătase.

Conducerea I.C.R.M. Petroșani 
urează cu ocazia Anului Nou sala- 
riaților întreprinderii, colectivelor u- 
nităților comerciale pe care le deser
vește, tuturor cumpărătorilor activi
tate rodnică, sănătate, fericire și în
deplinirea năzuințelor în noul an.

sări a proclamării Republicii Popu
lare Romîne, precum și a Anului Nou 
conducerea Oficiului P.T.T.R. Pe
troșani felicită din inimă factorii 
poștali, pe toți lucrătorii de la ghi- 
șetele poștale, telefoane, telegraf, 
radio pentru realizările obținute în 
activitate în anul 1964 și Ie urează 
multă sănătate, fericire, noi succe* 
in munca de bună deservire a aEz
naților și „La mulți ani 1965 Sț

Cu prilejul zilei de 30 Decembrie 
— cea de-a 17-a aniversare 
a Republicii Populare Romîne și 
a Anului Nou 1965, conducerea 
I.C.R.T.I. Petroșani adresează ftinij 
ror salariaților întreprinderii cjjAr 
duroase felicitări pentru rezultatele! 
obținute în activitate în anul 1964Â 
iar pentru anul 1965 le urează suc-! 
cese și mai frumoase în munca, da 
desfacere a mărfurilor, sănătate JL 
„La mulți ani fericiți Г ”
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