
Azi își deschide lucrările 
Conferința orășenească 

de partid
Azi, în viața organizațiilor de 

partid din Valea Jiului are loc un 
eveniment important: deschiderea 
Conferinței orășenești de' partid Pe
troșani. Aula Institutului de mine — 
în care se desfășoară lucrările 
Conferinței — reunește delegați a< 
organizațiilor de partid din cadrul 
tuturor exploatărilor miniere, din u- 
zine și întreprinderi, de pe șantierele 
de construcții, din instituții etc. ve- 
niți să analizeze activitatea desfășu
rată de organizațiile de partid din 
Valea Jiului, în perioada care a tre
cut de la alegerile precedente, pentru 
mobilizarea maselor largi de oameni 
ai muncii la înfăptuirea sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socialiste în 
țara noastră elaborate de cel de-al 
III-lea Congres at P.M.R.

Pentru membrii și candidați! de 
partid, pentru toți ceilalți oameni ai 
muncii, a devenit o tradiție să întâm
pine Conferința orășenească de partid 
cu succese de seamă în toate dome
niile de activitate. Intr-adevăr, anul 
1964 pe care l-am încheiat de curînd 
a fost încununat, prin munca entu
ziastă a minerilor, muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor Văii Jiului cu 
un bogat bilanț de realizări. Cele 
peste 100 000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic extrase peste pre
vederi, depășirea sarcinilor de plan 
în celelalte ramuri ale activității e- 
conomice, intrarea în funcțiune a 
unor importante obiective industriale 
între care un loc de frunte îl ocupă 
grupul IV de 150 MW de la termo
centrala Paroșeni, continuarea lucră
rilor de construcție a minelor Dîlja 
și Paroșeni — iată doar cîteva din 
realizările de seamă obținute sub 
conducerea organizațiilor de partid 
în anul care a trecut.

Sub conducerea Comitetului orășe
nesc de partid, organizațiile de partid 
din cadrul minelor, întreprinderilor, 
șantierelor au ridicat la un nivel 
mai’-înalt activitatea politico-organi- 
zatorică de mobilizare a colectivelor 
la îndeplinirea sarcinilor economice. 
Mărturie stau realizările deosebite 
obținute de colectivele minelor Uri
cani, Aninoasa, Lupeni, de numeroase 
alte întreprinderi și unități econo
mice. Lucrările Conferinței orășenești 
de partid vor contribui cu siguranță 
la generalizarea experienței organ! 
zațîilor de partid în conducerea eco
nomiei, ceea ce va conduce la obți
nerea unor realizări și mai ipipor 
tante în viitor.

Organizațiile de partid din Valea 
Jiului întîmpină Conferința orășe
nească mai puternice, cu rîndu- 
rîle mult sporite. Un număr însem
nat de mineri și muncitori, de ingi
neri, învățători, profesori și alți oa-

Brigada 
randamentelor înalte

Піопіег al adincurilor... iată 
л aprecierea pe care au folo

sit-o ani în șir minerii din Uricani 
drept superlativ clnd a venit vorba 
despre ortacul lor — Sorescu Con
stantin. Superlativul a fost meritat 
cu prisosință de inimosul brigadier.

Zece ani au trecut de clnd s-a 
stabilit tinărul miner la Uricani. 
De atunci palmaresul lui s-a îmbo
gățit continuu cu fapte demne ce 
i-au dus vestea pe întinsul întregii 
Văi a Jiului. Ele se înscriu pe 
traiectoria celor 10 ani de luptă cu 
adlncurile Uricaftiului și au stră
lucirea unui diamant. Brigada lui 
a devenit cea mai vestită brigadă 
de pregătiri, a atins adevărate re
corduri în sporirea ѵііегеіог de 
înaintare în galerii, în croirea noi
lor artere subterane spre stratele 
de cărbune. Media vitezelor cu ca
re înainta el în roca dură a lumii 
subterane nu a coborît sub 100 m l 
pe lună. Deci, iată ce justifică su
perlativul cu care a fost însoțit nu
mele lui: pionier al adincurilor.

C? greu să faci un bilanț al 
înfăptuirilor sale. Lungimea 

galeriilor săpate de el măsoară mii 
de metri de galerie săpate în ro
cile dure din adlncurile Uricaniului. 
Sini galerii ce străbat in lung și 
în lat întreaga mină, pînă la cel 
mai adine orizont al exploatării. 
Opera brigăzii sale — arterele ce 
formează un adevărat labirint sub- 

meni ai muncii care și-au dovedit 
prin fapte atașamentul față de partid, 
hotărârea de a munci cu toate forțele 
pentru aplicarea in viață a politicii 
partidului, au fost primiți în rindul 
candidaților și al noilor membri de 
partid, Faptul că tot mai multi oa
meni ai muncii se adresează organi
zațiilor de partid spre a fi primiți 
în rindul comuniștilor, constituie o 
vie expresie a atașamentului ferm al 
maselor față de partid.

împreună cu comuniștii, oamenii 
muncii din Valea Jiului salută cu 
bucurie deschiderea Conferinței orășe
nești de partid, deoarece sânt con
vinși că lucrările ei se vor concre
tiza prin noi măsuri menite să asF 
gure îndeplinirea cu cinste a sarcini
lor pe care programul desăvârșirii- 
construcției socialiste le pune in fața 
oamenilor muncii din bazinul nostru 
carbonifer. Desfășurîndu-și lucrările 

în primele zile ale noului an. Confe
rința va stabili sarcini mobilizatoare 
pentru anul 1965, a căror îndeplinire 
va duce la înflorirea continuă a Văii 
Jiului, la sporirea producției minelor 
și întreprinderilor, la dezvoltarea ora
șelor noastre, prin înfăptuirea în în
tregime a programului construcției 
de locuințe. Oamenii muncii sânt con
vinși că muncind cu toate forțele 
pentrbS înfăptuirea sarcinilor elabo
rate de partid; își făuresc propriile 
lor năzuințe, propria lor fericire.

O dată cu primele zile ale anului 
1965 am intrat în ultimul an al pla

nului șesenal. “ Colectivele minelor, 
întreprinderilor, șantierelor Văii Jiului 
sînt animate de dorința de a munci 
mai rodnic spre a obține în acest 
an realizări sporite în toate dome
niile de activitate, realizări care să 
încununeze marile succese obținute 
în decursul șesenalului. Stabilind mă
suri eficiente pentru îmbunătățirea în; 
continuare a activității minelor, în
treprinderilor, șantierelor, și în cele
lalte ramuri de activitate, pentru ri
dicarea la un nivel mai înalt a mun
cii organizațiilor de partid, Confe
rința orășenească va da un puternic 
avînt luptei oamenilor muncii din 
Valea Jiului pentru îndeplinirea cu 
cinste a prevederilor planului pe a- 
nul 1965, a noilor angajamente de 
întrecere.

Convinși că hotărîrea pe care o va 
adopta îi va călăuzi spre succese de 
seamă în sporirea producției de căr
bune, de energie electrică, de masă 
lemnoasă, in realizarea programului 
de construcții, reducerea prețului de 
cost, în îmbunătățirea calității pro
ducției, comuniștii, și împreună cu 
ei toți oamenii muncii din Valea 
Jiului, urează succes deplin lucrări
lor Conferinței orășenești de partid.

teran — servesc cu prisosință ma
rea bătălie pe care o desfășoară
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Cîțiva din maeștrii randamentelor înalte — minerii din schimbul con
dus de comunistul Popescu Dumitru.

i ■ i 'țările, uniți-vă!

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

CEI ÎWAI BUM FII AI POPORULUI 
PROPUȘI САМИ BAȚI AI F. D. P.

Vineri, în întreaga țară, au înce
put adunările oamenilor munții, în 
care sînt propuși candidați pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională, eveniment de seamă 
în viața politică a țării.

Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la adunări, 
desfășurate în Capitală și în alte 
localități ale țării, au desemnat drept 
candidați ai Frontului Democrației 
Populare pe conducătorii de partid 
și de stat, pe numeroși muncitori, 
țărani, oameni de știință și cultură, 
femei, tineri, militari, oameni ai mun
cii de diferite naționalități. La adu
nări au participat un mare număr de 
reprezentanți ai tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii din orașe și 
sate. Propunerile făcute au fost spri
jinite cu căldură și aprobate cu en
tuziasm de către participanții la adu
nări.

Adunările au prilejuit totodată o 
trecere în revistă a principalelor rea
lizări obținute în anii puterii popu
lare în toate domeniile de activitate 
din țara noastră, din regiunile și 
circumscripțiile electorale respective. 
Cei care au luat cuvîntul au expri
mat voința întregului nostru popor 
de a înfăptui politica partidului de 
desăyîrșire a construcției socialiste, 
muncind Ou toate forțele pentru în
florirea patriei noastre, pentru feri
cirea poporului.

, Ieri, în ceasurile după-ainiezii, spre 
bătrînă dar astăzi tînără uzină bu- 
cureșteană Grivița Roșie se îndrep
tau oameni ai muncii de la întreprin
derile „Electrofar", „Dacia", Depoul 
București călători, Reparații auto, 
cadre didactic» jdjS la" școlile din 
raion, pensionari, gospodine, nume
roși locuitori ai cartierului pentru a 
participa, alături de miile de mun
citori grivițeni, la adunarea de pro
punere a candidatului Frontului De
mocrației Populare din circumscrip
ția electorală nr 1 Grivița Roșie în 
alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională.

Sentimentul mîndriei patriotice pen
tru tot ce s-a înfăptuit în patria 
noastră a găsit o grăitoare expre
sie în entuziasmul cu care oamenii 
muncii au participat la această a- 
dunare.

Luînd cuvîntul primul secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Florian Dânălache, președin
tele Consiliului orășenesc F.D.P., a 
arătat că alegerile care vor avea loc 
la 7 martie constituie un eveniment 
de mare însemnătate în viața po
porului romîn, una din cele mai ca

racteristice manifestări ale vieții po
litice și de stat la care participă mi
lioane de oameni ai muncii. Profun
dul democratism al orînduirii noastre 
populare își găsește o deplină expre
sie în faptul că cei mai buni Iii ai 
poporului — muncitori, țărani, ingi
neri, oameni de știință, cultură și 
artă — sînt aleși în organele puterii 
de stat.

Am convingerea că sînt în asenti
mentul dv. al tuturor — a spus vor
bitorul — propunând drept candidat 
al Frontului Democrației Populare în 
alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională în circumscripția 
electorală nr 1 Grivița Roșie pe cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
primul secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne.

îndelungi și puternice aplauze și 
ovații salută propunerea făcută.

Infățișînd mărețul tablou al rea
lizărilor obținute de poporul nostru 
în anii constricției socialiste, nu
meroși particîpanți au susținut cu 
căldură propunerea făcută.

In încheiere, participanții la adu
nare au adoptat în unanimitate, prin 
puternice aplauze și ovații, textul unei 
scrisori prin care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este rugat să accepte 
propunerea de a fi candidat al FJJ.P. 
în circumscripția electorală nr 1 Gri
vița Roșie.

Partidul. întregul popor — se spune 
în scrisoare — dau o înaltă prețuire 
activității neobosite pe care o des- 
fășurați în fruntea Comitetului Cen
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Minerul Rudic Constantin candidat al F.D.P.
Peste 200 de mineri, ajutori de mi

neri, vagonetari, ingineri și tehnicieni 
s-au întrunit în sala festivă a minei 
Uricani pentru a propune candidați! 
F.D.P. în vederea alegerilor în sfa
turile populare. Numele tovarășului 
Rudic Constantin era cunoscut de 
toți cei prezenți. El este unui din
tre cei mai vrednici șefi de brigadă, 
nu numai din Uricani ci din întreaga 
Vale a Jiului. împreună cu ortacii 
săi, Rudic Constantin a realizat o 
productivitate record în abataj — 10 
tone cărbune pe post. Pentru meri
tele sale în producție, pentru faptul

Șeful minei propus drept candidat
Ieri, în orașul Lupeni au avut loc 

adunări populare pentru propuneri de 
candidați ai F:D.P. pentru alegerea 
de deputați . în sfaturile populare, 
însuflețiți de mărețele cuceriri ale 
oamenilor muncii din țara noastră 
conduși de partid, de înfăptuirile în
semnate iare au schimbat înfățișa
rea Lupeniului de altădată dîndu-i 
un aspect înfloritor, cetățenii din lo
calitate au propus drept candidați 
ai F.D.P. în vederea alegerilor de 
la 7 martie pe cei mai buni tovarăși 
ai lor de muncă, pe gospodarii iscu
siți ai orașului.

In cartierul Livezenî
Tot ieri după-amiază, în una din 

sălile Școlii generale nr 5 din car
tierul Livezeni, din orașul Petroșani 
s-au adunat numeroși muncitori, cas
nice. intelectuali care locuiesc în a- 
cest cartier. Intr-o atmosferă însu
flețită, participanții la adunarea 
populară și-au propus candidați în 
alegerile de la 7 martie pentru cir
cumscripțiile electorale ale Sfatului 
popular din orașul Petroșani.

Drept candidat al Frontului De
mocrației Populare în circumscripția
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tral, pentru binele și fericirea po
porului nostru, pentru triumful socia
lismului și păcii. Sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, oamenii muncii au schimbat 
din temelii înfățișarea patriei noastre, 
ridieînd Romînia pe culmile tot mai 
înalte ale socialismului, sporind con
tinuu prestigiul ei internațional.

☆
In aceeași zi, au fost propuși can

didați ai F.D.P. pentru alegerile în 
Marea Adunare Națională tovarășii: 
Gheorghe Apostol în circumscripția 
electorală nr 1 Galați Sud; Emil 
Bodnăraș în circumscripția electorală 
nr î Iași Nord; Petre Borilă în 
circumscripția electorală nr 1 Stea
gul Roșu Brașov ; Nicolae Ceaușescu 
în circumscripția electorală nr 1, Pi
tești ; Chivu Stoica în circumscrip
ția electorală nr 1 Ploiești; Alexan
dru Drăghici în circumsoripția electo
rală nr 1 Hunedoara Est; Ion Gheor- 
ghe Maurer în circumscripția electo
rală nr 1 Universității Cluj; Alexan
dru Moghioroș în circumscripția e- 
lectorală nr 1 Tg. Mureș Vest; A- 
lexandru Bîrlădeanu în circumscrip
ția electorală Constanța Est; Dumi
tru Coliu în circumscripția electorală 
nr 1 oraș Baia Mare; Leonte Răutu 
în circumscripția electorală nr 1 Ba
cău Sud; Leontin Sălăjan în circum
scripția electorală nr 1 Oradea Nord; 
Ștefan Voitec în circumscripția elec
torală nr 1 Craiova; Mihai Dalea 
în circumscripția electorală nr 1 Tir 
mișoara Est; Gogu Rădulescu în 
circumscripția electorală nr 1 Sucea
va Vest; Constantin Tuzu în cir
cumscripția electorală nr 18 Oltenița.

că este un bun gospodar, cetățenii 
din Uricani l-au propus drept candi
dat în circumscripția electorală nr. 
221 pentru a fi ales deputat în Sfa
tul popular al orașului Petroșani. 
Participanții la adunare au primit cu 
bucurie propunerea făcută pe care 
au susținut-o în unanimitate.

In aceeași adunare au mai fost 
propuși drept candidați ai F.D.P. 
spre a fi aleși deputați în Sfatul 
popular al orașului Uricani tovarășii 
Calotă loan, Motoc Nicolae și Bar
bu Gheorghe — toți lucrători vrednici 
la locurile lor de muncă, iscusiți 
gospodari ai treburilor obștești. (

Drept candidat al F.D.P. îri circum
scripția electorală nr. 29 spre a fi 
ales deputat în Sfatul popular al ora
șului Lupeni a fost propus inginerul 
Nicorici Nicolae, șeful E. M. Lu
peni. Participanții la adunare au sus
ținut cu drag propunerea făcută.

In adunările populare din orașul 
Lupeni au mai fost propuși drept can
didați ai F.D.P. pentru alegerile de 
deputați în sfatul popular din locali
tate minerii SălceanU Petre, Doțiu 
Avram, gospodina Szacsko Elisabe* 
ta, minerul pensionar Crisfea Aron 
șî alți gospodari vrednici.

nr 1, spre a fi ales deputat în Sfa
tul popular al orașului Petroșani, a 
fost propus tovarășul Thaler Ludo
vic, directorul O.L.F. Petroșani. To
varășul Andrica Iosif, salariat ai 
C.C.V.J., care se dovedește un buh 
gospodar, a fost propus candidat 
pentru circumscripția electorală nr 2. 
In cadrul circumscripțiilor nr 3 șî 4 
au fost propuși drept candidați ai 
F.D..P. tovarășele Borza Cornelia și 
Vuia Maria.



otn de.
I-s mîinile bătătorite fi au impreg

nate în ele ceva din roșeața cărămi
zilor. Are pe față arama soarelui Și 
prospețimea viaturilor care i-au mîn- 
gîi(2ț chipul. Și mai are in suflet otita 
căldura iacii poate să împrumute (lin 
ea tuturor lucrărilor cu care cine in 
atingere, ca apoi lucrurile să ne-o 
transmită nouă, oamenilor.

Pe șantiere lucrează de peste 15 
ani; pe ele s-a calificat ca maistru. 
Intre el și lucrările lui e o legătură 
aproape organică. Nimeni și niinio 
nu l-a făcut să spună vreodată „sini 
obosit"; Și dacă oamenii din subor
dine ii iubesc și ll stimează, dacă este 
apreciat și i se încredințează sarcini 
de răspundere e tocmai pentru aceas
ta. Așa arată profilul moral al unuia 
dintre comuniștii de pe șantierul 
Vulcan — maistrul Corceani Otto.

„Am Îndeplinit pe șantier, în de
curs de mai bine de 15 ani, tot fe
lul de funcții, incepind de la cea de 
muncitor. Nici una nu m-a obosit. 
Construcțiile au crescut sub ochii 
mei. Sînt unul din martorii întineri
ri! rapide a orașelor din Valea Jiu
lui f" Aceasta e, în rezumat, biografia 
eroului nostru.

S-a născut, a crescut și a trăit in 
Lupeni, In Lupeniul vechi și obscur de 
odinioară unde tatăl său a venit de 
pe meleagurile însoritei Halii, acum 
cincizeci de ani. Corceani a trăit apoi 
in Lupeniul întinerit al zilelor noas
tre. Constructor a fost tatăl, con
structor a devenit fiul. Meseria de 
zidar l-a fost prima treaptă de pe 
care a urcat pe cea de șef de briga
dă și apoi pe cea de maistru, acum 
paisprezece ani. biricaniul, cel mai 
nou oraș al Văii, are la zidu
rile sale ceva din căldura mlinilor

însemnări de reporter

A PATRA GENERAȚIE
Bunicul — Bartha Carol, a în 

ceput mineritul prin anul 1880. ta
tăl — Bartha Eugen, în anul 
1920, iar fiul — Bartha Dionisie 
cu puțin înainte de primul dece
niu .al evului socialist. Timp de 
peste 30 de ani. primul a scos 
eărbunele din adîncuri cu trocul 
și tirnăcopul, al doilea — a în
fruntat tăria stîncilor din subte
ran cu fistăul și ciocanul, al trei
lea a început mineritul în condi- 
țitini și mai vitrege. Prădalnic ex
ploatate înainte de eliberare, sur
pate. inundate sau părăsite la voia 
întâmplării, foștii stăpîni lăsaseră 
minele din Valea Jiului să ajun
gă într-o stare de plîns. In Valea 
Jiului, războiul accentuase și mai 
mult foamea, lipsurile și molimilc. 
O dată însă cu zorii gloriosului 23 
August 1944, oamenii muncii au 
găsit in ei forțe uriașe. La chema
rea partidului, minerii din Valea 
Jiului nu și-au precupețit efortul. 
La temelia noii vieți mîinile lor 
harnice au pus cărămizi trainice. 
Printre ei se găsea și tînărul va
gonetar Bartha Dionisie. Anii nu

pe șantier
fostului zidar. Lupeniul și Vulcanul, 
ridicate în locul cocioabelor insalubre 
de altă dată, au în lumina caselor 
celor noi ceva din lumina minții meș
terului-

Anul trecut, la Vulcan s-a începui 
pentru prima oară in Valea Jiului, 

construirea de blocuri prin metoda 
glisării. Sarcina aceasta de pionierat 
în construcții i-a fost încredințată 
comunistului Corceani. Și a izbutit 
s-o îndeplinească cu cinste. Zilele 
trecute, primii locatari au intrai in 
blocul turn, „cu lift ca la București" 
(expresia din ghilimele aparține u- 
nuia din locatari). O dată cu gli
sarea blocului D 10. maistrul a su
pravegheat și lucrările de la noua 
școală din Vulcan ou șaisprezece sail 
de clasă, obiectiv care a fost prezen
tat la recepție cu cincisprezece zile 
mai înainte de angajament. Ca un 
semn al prețuirii calităților sale, a 
fost ales membru în biroul organiza
ției de bază de pe șantier.

Aprecierea bună de care se bucură 
in cadrul colectivului de pe șantier 

a cîștigat-o după 
ani și ani de mun
că asiduă, de per
fecționare a cunoș
tințelor practice, 
de cunoaștere a
vieții și a oameni
lor. Și aprecierea

Școala cu 
șaisprezece săli 
de clasă în prim 
plan și blocul 
D 10 cu 72 de 
apartamente în 
planul al doilea, 
sînt două dintre 
construcțiile rea
lizate și predate 
din cartierul nou 
de la Vulcan. Și 
una și cealaltă 
sînt lucrări la 
oare maistrul 
Corceani Otto 
și-a adus contri
buția sa.

stau însă pe loc. Au trecut două 
decenii. Pentru oamenii muncii din 
țara noastră ele poartă în sine 
toată lumina soarelui, tot belșugul 
pământului. In a- 
eeastă perioadă, 
alături de sute și 
sute de alți mi
neri harnici, tînă
rul Bartha s-a 
maturizat. Candi
datul a devenit 
membru de partid, 
în producție edu
cator. La Lupeni, 
Dîija, iar aeitm la 
Aninoasa, minerul 
comunist a califi
cat zeci de tineri. 
I-a învățat să mî- 
nuiască cu price
pere utilajele mo
derne, i-a specia
lizat în lucrări de 
pregătire și de 
adîncire a puțuri
lor de mină. Și

uttetta e betrcutairul cel mm sigur 
al calităților unul om.

L-am văzut pe eroul nostru sus, 
pe înălțimea celor 8 etaje ale blocu
lui în construcție. Ridicase mina 
dreaptă In sus, ca pentru o comandă.

Dădea comenzi macaragistului: 
„mai sus, mai la dreapta" ! Și plan- 
șeul de beton prefabricat se așeza 
cuminte din cirligul macaralei direct 
pe locul care îl stabiliseră oamenii 
dinainte. Blpcul era înalt, dar îl do
minau totuși oamenii. Oameni ca 
maistrul Corceani Olio, care știu să 
supună timpul și să stăplnească noul.

1. GIQCLEI

Ptoiio пйшадііій 
ulililii fiieloi le «lase 

0 propunere valoroasă
Multe din bărcile spălătoriei de 

bobine din secția filatură a Viacozei 
Lupeni prezintă uzuri care influen
țează negativ spălarea firelor de mă
tase. Preocupați de rezolvarea aces
tei probleme, maistrul-ajutor Parcă
rii! Constantin și lăcătușul Deak Bel a 
au venit cu propunerea recondiționa- 
rii bărcilor uzate. Propunerea s-a 
dovedit a fi bună. Primele bărci că
rora le-au fost aduse reconditioned 
au și fost introduse în producție asi
gurând spălarea în bune condițiuni a 
firelor de mătase.

In prezent o echipă a atelierului de 
întreținere din secția filatură, formată 
din tovarășii Hift Matei, Gănciulescu 
Tudor și Varjași Francisc execută lu
crările de reconditionare necesare pre
lungirii duratei de utilizare a tuturor 
bărcilor de spălare ce prezintă uzuri.

împrospătarea cunoștințelor 
profesionala

In secțiile F.F.A. Viscoza Lupeni 
se desfășoară o acțiune susținută de 
împrospătare a cunoștințelor profe
sionale ale lucrătorilor. In acest scop, 
conducerea întreprinderii, îndrumată 
de către comitetul de partid a inițiat 
organizarea de cursuri de împrospă
tare a cunoștințelor, la care sînt an- 
trenați un număr mare de muncitori 
și muncitoare.

Primul curs de acest fel a și fost 
înființat recent pentru personalul spă
lătoriei de bobine. La curs au fost 
înscriși 56 de muncitori și muncitoa
re, printre care Mitruț Irîna, Pastor 
Pavel, Văgăună Tecla, Hlaghie Vic
toria, Barna Vasilica și Besoiu Anita. 
Temele lecțiilor care se predau sînt 
sirius legate de problemele procesu
lui tehnologic la spălătoria de bo
bine. Ca lectori ai acestui curs au 
fost selecționați cei mai pricepuțl 
dintre maiștrii secției între care tov, 
Grigoriță Ștefan, Bădău Nicolae, Rî- 
pean Dumitru, Văduva Ilie și Fencea 
Aron, Preocuparea pentru ridicarea 
calificării muncitorilor face parte din 
ansamblu! de măsuri tehnico-organi- 
zatorice luate de conducerea între
prinderii pentru ridicarea calității 
firelor de mătase. | 

iată că acum, în afara ortacilor 
din subteran, s-au mai ivit doi pre
tendent! la calificare — chiar din 
sinul familiei.

Ascultînd zilele trecute la apa
ratul de radio o emisiune despre 
minerii Văii Jiului, Deneș și Ag
neta au stabilit că profesia tată
lui lor este cea mai nobilă și mai 
frumoasă profesie din câte au au

După ultima ninsoare.
Foto: N. Moldoveanu

Brigada randamentelor înalte
(Urmare din pag. l-a)

minerii Uricaniului pe frontul căr
bunelui. Sub bolțile de beton ale 
galeriilor săpate de brigadă, la o- 
rizonturile 780, 670, 640, 610, 580, 
500 curg zi și noapte convoaie ne- 
sfirșite de vagonete cu cărbune, 
un fluviu negru de nestăvilit ce 
urcă spre ziuă.

Și totuși, cronica faptelor mine
rului de pregătiri Sorescu, ca fău
ritor al drumurilor subterane, are 
un sfirșit. De citeva luni Sorescu 
Constantin și-a abandonat activi
tatea tradițională — de deschizător 
al arterelor din adîacuri. In cadrul 
sectorului II lucrările de pregătire, 
pentru exploatarea straielor de căr
bune s-au terminat în linii mari. 
Pentru o perioadă de timp, drumu
rile spre cimpurile de cărbune sînt 
deschise, lată de ce a cerut Sorescu 
să fie mutată brigada lui In căr
bune. Așa s-a intîmplat că din luna 
septembrie 1964, împreună cu orta
cii lui, brigadierul și-a schimbat 
locul de muncă. In locul pereților 
duri și masivi de steril se luptă a- 
cum cu straiele ' negre de cărbune

/Minerul Sorescu și-a abando-
■* ’ nat specialitatea. Dar nu și 

gîndul înaripat, neastimpărul de a 
fi mereu în frunte. Și neastimpărul 

zit el. Copiii lui Bartha Dionisie 
nu greșesc. Azi, profesia de miner 
se bucură de o Înaltă prețuire. O 
confirmă viața și faptele. In ase
menea condiții, e flreae ca și cei 
din a patra generație a familiei 
Bartha să vrea să pretuiască mun
ca frumoasă de miner.

A. KlCHlFORF.lt

ce-l caracterizează de a săvirși me
reu fapte deosebite se îmbină la co
munistul Sorescu cu inventivitatea, 
cu spiritul unui căutător neobosit. 
Brigadierul a trecut in cărbune cu 
un scop precis și demn de el: să 
săvîrșească și aici fapte mari. Și 
a reușit. Minerii lui au dovedit din 
nou cutezanță și inventivitate; au 
ciștigai faima de maeștri ai ran
damentelor înalte. Iată cum: in 
sector s-a născut o inițiativă în
drăzneață în legătură cu schimba
rea sistemului de exploatare a a- 
batafelor cameră; după noul sis
tem lucrările de pregătiri și de ex
ploatare a unui panou se execută 
de către o singură brigadă. Sores
cu Constantin și ortacii lui au fost 
solicitați să experimenteze noul •* 
sistem. Experimentarea a reușit cu 
succes, iar avantajele s-au confir
mat pe deplin. Brigada lor singu
ră a pregătit pentru exploatare 12 
abataje cameră. O dată cu noul an 
a început exploatarea acestora. 
Două abataje, cu cite două aripi, 
au și intrai în funcție. Brigada lui 
Sorescu atacă în prezent pe 4 fron
turi ; înaintează în patru direcții 
cu consecvență, cu îndîrjîre: Zi de 
zi, șchimb cu schimb, in perioada 
св a ireaut de le începutul anului, 
brigada a avansat în fiecare aripă 
cu site două cimpuri. Randamen
tul ce-l realizează brigada variază 
între 10—12 tone cărbune pe post. 
Ortacii lui Sorescu, cei din „vechea 
gardă", membri ai brigăzii de pre
gătiri, lucrează cu îndlrjtre, cot la 
cot cu minerii noi care au comple
tat brigada. Ciocanele de abataj, 
perforatoarele lucrează 
fiecare front.

intens la

Ini Sores- 
de zi cu 
cărbune, 

adevărate

IM inerii din brigada
‘cu înaintează zi 

cutezanță în. straiul de 
Abatajele au devenit 
cimpuri de bătălie pe care săpăto
rii de galerii tși reeditează succe
sele precedente; se afirmă ca 
maeștri ai randamentelor înalte, 
întreaga brigadă condusă de mem
brul de partid Sorescu Constantin 
avansează neîncetat spre noi și noi 
izbinzi pe frontul cărbunelui.

Succes al ceferiștilor
de muncitori și tehni- 
regulatorul de circulație

Colectivul 
cieni de la 
și mișcare din stația G.F.R. Petro
șani a înscris pe graficul întrecerii 
socialiste un succes remarcabil. Mun
cind eu hărnicie, ceferiștii stației au 
depășit planul de rulaj al vagoane
lor în prima jumătate a lunii ianua
rie eu 19,4 la sută.

KlCHlFORF.lt
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Profiluri

Miner și deputat 
de frunte

Serios, harnic, săritor la greu 
dar neînduplecat cu lipsurile care 
frinează inițiativele bune — așa e 
cunoscut fi apreciat la mi
na Uricani comunistul Polo
boc Constantin. Ca șef de brigadă, 
el și-a cîștigai pe merit încrederea 
și stima colectivului în mijlocul 
căruia lucrează.

Anul trecut brigada sa a obținut 
depășiri lunare de plan intre 8—30 
la sută, sUuindti-se cap de afiș in 
întrecerea socialistă.

fa frunte s-a situat și in activi
tățile cu caracter obștesc. Propus 
de cetățeni și ales deputat in ale
gerile din martie 1963, minerul Po
loboc Constantin nu și-a precupe
țit eforturile pentru a contribui cit 
mai mult la înfrumusețarea locali
tății Uricani. La îndemnul deputa- 
tnbu Poloboc Constantin, cetățenii 
din circumscripția nr. 29 au reali
zat multe sarcini gospodărești. Au 
fost amenajate în oraș, prin muncă 
patriotică, două părculețe cu fiori, 
s-au curățat și nivelat 2 000 m p te
renuri virane, eu fost plantați nu
meroși arbori și arbuști decorativi.

— Uneori, spun ortacii mineru
lui deputat — ne mirăm și noi cind 
găsește tovarășul Poloboc timp să 
rezolve toate sarcinile ce i se în
credințează și de unde ia el căita 
putere de muncă ? I

letă-l în biroul șefulai de sec
tor. A venit să se intereseze de 
niște materiale ce trebuiau duse la 
orășelul copiilor. Nu are nici 36 
de ani. Vorba, gesturile, privirea 
ageră a ochilor — toate destăinuie 
trăsăturile omului dinir-o bucată, 
hotării, dîrz dar săritor să ajute 
pe alții la nevoie. Din biroul sec
torului a plecat la atelierul meca
nic, la comitetul sindicatului și apoi 
la" sfat; parcă ar avea in vine ar
gint viu. Tovarășul Mogoș loan, 
președintele Sfatului popular din 
Uricani, zlmbește de cum l-a vă
zut pe deputat. Știe ce treburi ii 
poartă pașii Intr-acolo. Cetățenii 
din circumscripție l-au rugai să 
rezolve problema boxelor pentru 
cenușă. Și slnt convinși că și a- 
ceastă sarcină va fi rezolvată la 
timp, ca de obicei.

Cetățenii din Uricani se mindresc 
pe drept cuvînt cu deputatul lor, 
Poloboc Constantin. Este doar unul 
din deputății cei mai activi.

N. A.

Bronhopneumonia la copii
Bronhopneumonia este o îmbolnă

vire a plămînilor, de origine infec- 
țioasă, care apare mai ales în pe
rioadele reci ale anului.

Bronhopneumonia la copil este ca
racteristică vîrstei pînă la 2 ani, și 
în special vîrstei de sugar, deoarece 
organismul sugarului se apără rău 
de infecții — funcțiile sale de apă
rare fiind slab 
dezvoltate.

Infecțiile acute 
ale căilor respira
torii superioare, 
netratate corect, 
pot duce adeseori la apariția bron- 
hopneumon iilor.

Bolile infecțioase ca : rujeola, tu
șea convulsivă, gripa etc favorizează 
instalarea bronhopneumoniilor, dimi- 
nuînd rezistența organismului la in
fecții.

Starea anormală de dezvoltare a 
organismului, cum ar fi distrofiile. 
rahitismul, debilitatea fizică favori
zează și ele apariția tronhopneumo- 
niilor care, la acești copii. îmbracă 
0 formă mai gravă. Copiii alimentați 
artificial fac mai ușor boala decît 
Cei alimentați la sin. Igiena defec 
tuoasă, locuințe insalubre, aglome 
rațiile, scad rezistența organismului, 
favorizînd și ele rășpîndirea bolii.

De obicei., boala apare încet, eu 
ușoară temperatură, lipsa poftei de 
mîncare, insomnie și uneori cu dia
ree sau vărsături. Alteori poate a- 
pare brusc, cu temperatură între 39— 
40 gr<țde. respirație greoaie și acce
lerată, paloare, agitație și alterarea 
rapidă a stării generale. Cînd boala 
s-a stabilit. copilul prezintă □ res- 
•':'ație greoaie și accelerată, bătăi

Sfatul medicului

Cifre șl fapte despre dezvoltarea 
Industriei noastre carbonifere

• Industria carboniferă din țara noastră cunoaște în fiecare an o <faz- 
vultare continuă- Numai in 1064, pentru sporirea capacităților de produc
ție și modernizarea minelor de cărbuni au fost alocate fonduri de investiții 
de aproape un miliard lei.

• Concomitent cu dezvoltarea exploatărilor existente, au intrat în, 
producție mine noi pe Valea Metrului, în regiunea Crișana și în bazinul 
carbonifer Comănești.

• Pentru dezvoltarea în continuare a industriei carbonifere, s-au alo
cat anul acesta investiții de pește 1,3 miliarde lei, din care aproape 700 
mH Ioane pentru lucrări de construcții și montaj. Vor continua astfel lu
crările pentru punerea în exploatare a unor mine noi în Valea Jiului, la 
Paroșeni, precum și la Rovinari.

• O serie de utilaje de construe tie mai veche și cu randamente scă- -ț 
zute vor fi înlocuite. Se va extinde mecanizarea operațiilor de tăiere, în
cărcare, și transport a cărbunelui, atît în subteran, cît și la suprafață. In 
scopul dotării tehnice a minelor, s-a prevăzut procurarea de utilaje în sumă 
de circa 300 milioane lei, din care peste 70 la sută vor fi livrate de in
dustria noastră constructoare de mașini.

• Investițiile făcute și alte măsuri tehnico-organizatorice vor face
posibil ca în anul acesta să se extragă o producție de cărbune cu 8 la 
sută mai mare deeft în 1964. (Agerpres)

însemnare

Posibilități sînt — rezultate Insă
Cartea — eel mai bun prieten al 

omului — pătrunde azi în cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării, luminînd 
cu slovele generații după generații 
Răspîndită în mase prin librării, 
standuri și biblioteci, cartea își a- 
duce tot mai mult contribuția la cul
turalizarea oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Și în Iseroni, pe lingă căminul 
cultural, funcționează o bibliotecă 
înzestrată cu peste 3 Б00 de volume 
E>in păcate însă, oamenii muncii din 
comună, de aproape un an de zile, 
nu pot împrumuta cărți la ora pre 
scrisă în programul bibliotecii, deoa
rece ușa este tot timpul închisă. Zi
le întregi lacătul zace pe ușa biblio
tecii. Grad o cauți pe bibliotecara 
n-o găsești, fiind pasă-mi-te... pe te
ren. Ce teren o fi făcînd, nu se știe. 
Se știe însă că la cercurile de citit 
uu prea se deplasează, și ca urmare 
nici unul nu mai funcționează. Nici 
biblioteci mobile nu s-a gîndit să 
înființeze tovarășa bibliotecară, deși 
există posibilități. De fapt, „terenul" 
pe care îl face bibliotecara se vede 
din activitatea bibliotecii: zeci de 
cărți împrumutate nu sînt aduse din 
anii 1959—1960, multe cărți stau prin 
rafturi rupte și netipite, iar fondul 
general în loc să crească, șcade.

Apoi și atitudinea tovarășei biblio
tecare Dan Georgeta te face să nu 
■»i treci pe 1* bibliotecă. Tovarășa 

repezi, pulsul 
ori slab cppilul 
mîncare, varsă

ale aripilor nasului, uneori o reac
ție a regiunilor supra și subcostale. 
în timpul inspirului. In jurul gurii 
prezintă o colorație albastră. Apare 
apoi și tușea care, Ia început, este 
uscată, chinuitoare pentru copil, apoi 
devine groasă, umedă. Bătăile inimii 

accelerat, iar alte- 
nu are poftă de 
uneori, iar alteori 
poate avea și 
scaune diareice, 
iar în formele 
grave, o balonare 
abdominală care 
survine ca o com

plicație a bronhopneumoniei.
Ca semne nervoase întîlnim: une

ori agitație, copilul țipă mult, se zba
te, nimic nu-1 liniștește — alteori su
feră de apatie și somnolență. Copilul 
are buzele uscate si scade în greu
tate.

Pe lîngă semnele enumerate mai 
sus, examenul radiologie ne confir
mă totdeauna diagnosticul clinic. 
Foarte rar este negativ.

Cele mai grave forme îmbracă 
lironhopneumoniile la sugarii mici, 
la distrofici, rahitici, debili. Evoluția 
bolii în aceste cazuri este gravă, de
seori mortală.

De aceea, ori de cîte ori mamele 
observă la copiii lor semnele amin
tite mai sus trebuie să îi prezinte 
imediat la medic. Cu cît tratamentul 
va fi aplicat mai repede, cu atît 
copilul are mai multe șanse de vin
decare, evitîndu-șe în acest fel apa
riția complicațiilor care agravează 
boala și pot duce chiar la moartea 
copiilor.

Dr. ZAVATE MARJA
Medic Lupeni

Dan a uitat că a fi bibliotecară nu 
înseamnă a fi numai din cînd în 
tind distribuitoare de cărți și... atît 
Trebuie să organizeze acțiuni cu car
tea, să popularizeze cărțile noi, să 
răspîndească lumina lor în mase.

Din jurnalul de activități al bi
bliotecii reiese că în eursul anului 
trecut a organizat doar 56 de mani
festări, dintre care 12 dimipeți de 
basme pentru copii. Despre acestea 
insă nici școala și nici copiii nu știu 
nimic. Și încă ceva: de mai multe 
ori localul bibliotecii a fost folosit 
în scopuri particulare de către unii 
locuitori ai comunei (nunți, boteze).

Considerăm că e cazul ca tovarășa 
bibliotecară Dan Georgeta să-și ana
lizeze activitatea și comportarea și 
să lichideze cu lipsurile de care dă 
dovadă. Numai așa biblioteca din Is- 
croni va putea să-și aducă din plin 
contribuția la rășpîndirea culturii în 
rîndul locuitorilor comunei. îmbună
tățirea activității să înceapă cu dis
pariția lacătului de pe ușă în orele 
de program, să se organizeze mai 
multe activități cu cartea (dar nu 
numai pe hîrtie, ci și în realitate), 
să fie puse la punct cărțile deterio
rate, să se acorde mai multă serio
zitate muncii cu copiii

Un sprijin substanțial în scopul 
îmbunătățirii activității bibliotecii din 
Iseroni trebuie să dea și Comitetul 
pentru cultură și artă al Sfatului 
popular al orașului Petroșani, pre
cum și Sfatul popular al comunei 
Iseroni.

CORNEA TITU 
învățător

Brutarii Borza loan și Crișan Maria se numără printre muncitorii 
harnici de la fabrica de pîiine Petroșani. Ei produc zilnic cîte 2500 kg 
pîine pentru consumul populației.

Iată-і, în clișeu, scoțînd o nouă șarjă de pîine din cuptor.

Maistrul de la depoul 
locomotivelor

In compartimentele de lucru ale 
depoului de locomotive Petroșani e o 
vie activitate. Zeci de meseriași mun
cesc de zor in jurul coloșilor de fier, 
pentru a asigura ieșirea la timp a 
locomotivelor la trenuri,- precum și 
buna comportare a acestora in ex
ploatare.

In fruntea acestor meseriași se 
află maistrul Crișan Ioan, șeful ate
lier ului de reparații din depou. Bun 
cunoscător al meseriei, excelent or
ganizator al procesului de producție, 
comunistul Crișpn loan se bucură de 
O bună apreciere din partea mecani
cilor, fochiștilor, meseriașilor din de
pou. Nu-î o treabă tocmai ușoară să 
faci față sarcinilor de producție a 
unui asemenea atelier de reparat, 
deși în mod obișnuit se execută aici 
numai reparații curente și se face 
spălarea locomotivelor. Cu multiplele 
eunoștințe profesionale pe care le po
sedă, maistrul a putut învinge însă 
toate greutățile, a organizat judicios 
munca și astfel s-a îmbunătățit cali
tatea reparațiilor efectuate. In ace
lași timp, s-a extins reperarea loco-

O imagine grăitoare despre impetuoasa dezvoltare o cetății oțelului de 
Ia Hunedoara. Fotografia înfățișează noile laminoare de la combinatul 
dertirgic — linia continuă de semifabricate.

17 ianuarie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei, 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii, 9,30 Melodii distractive. 
10,00 Actualitatea muzicală, 11,00 
Melodii populare, 11,30 Muzică din 

motivelor cu ridicarea de pe osii. Da
că în trecut colectivul atelierului nu 
putea efectua complet nici repara
țiile proprii, în prezent aici se efec
tuează reparații și pentru alte de- 
pouri, iar calitatea reparațiilor a pri
mit, în majoritatea cazurilor, califi
cativul excelent.

In afară de buna organizare a lu
crului, maistrul Crișan loan pune e- 
feetiv umărul și lu ridicarea califi
cării zecilor de meseriași. Rezultatul ? 
Calificarea superioară doblndită de 
muncitorii, din depou a făcut ea re
parațiile efectuate să fie și ele de 
bună calitate.

'ir

Printre comuniștii din Depoul de 
locomotive C.F.R. Petroșani, care con
tribuie în mare măsură la obținerea 
unor realizări de seamă, se numără 
și comunistul Crișan loan, al cărui 
exemplu in muncă, comportare tovă
rășească sini demne de urmat- Pen
tru activitatea depusă, a fost ales 
delegai la Conferința orășenească de 
partid Petroșani.

I. KRISTEA

opere cerută de ascultători, 12.05 
Interpreți de muzică ușoară, 12,30 
De toate pentru toți, 14,00 Muzică 
din operete, 14,35 Cîntă Maria Lâ- 
tărețu și Traian Lăscuț Făgărășanu.
15.30 Concert de muzică ușoară, 17,30 
Mari interpreți de operă, 18,00 „Am 
îndrăgit o melodie" emisiune de 
muzică ușoară romîneaseâ, 18.30 
Cărți care vă așteaptă, 19,00 Muzică 
de dans, 20,20 Teatru la microfon 
Premiera : „Caleașca" de Prosper 
Мегітёе, 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,00 Clubul voioșiei.
8.30 Muzică ușoară. 10,00 Muzică 
ușoara romînească. 11,00 Transmi
siunea concertului orchestrei simfo
nice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", 13,15 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 13,45 Muzică ușoară 
interpretată de Luigi loneseu, 14.15 
Almanahul melodiilor. 16,00 Muzică 
populară cerută de ascultători, 16,45 
Concert ghicitoare, 17,15 Versuri de 
dragoste din lirica universală, 17.25 
Soliști și formații de muzică ușoară 
care ne-au vizitat tara, 19,05 Pro
gram pentru iubitorii de romanțe, 
19,45 Vă invităm la dana, 21,45 E- 
misiune literară.

Cinematografe
17 ianuarie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Ghinionistul; REPUBLICA: Vînătoa- 
rea: PETRILÂ: [carie X В 1: IS- 
CRONI: Hatari — seria I—JI: ANI- 
NOASA : E permis să calci pe iarbă; 
VULCAN : Mram îndrăgostit la Co
penhaga; CRIVIDIA: Cucerirea E- 
verestului; LUPENI - MUNCITO
RESC: Accattone; BARBATENI: Pi
sica de mare; URICANI г Popasul.
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Іа Varșovia
VARȘOVIA 15. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite:
In saloanele Ambasadei R.P. Ro- 

mîne din Varșovia a avut loc o gală 
de filme romînești de scurt metraj.

Au luat parte activiști ai C.C. al 
P.M.U.P., reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Ministerului 
Culturii și Artei, ai Academiei polo
neze de științe, reprezentanți ai vie
ții cultural-artistice din capitală. Au 
participat de asemenea, atașați cul
turali și de presă ai oficiilor diplo
matice din Varșovia.

conțin săruri de me-

devenit posibil dato
rie schimb de elec-

<Ț)a iaurt
LENINGRAD. Dintr-o fibră sin

tetică nouă oamenii de știință din 
Leningrad au obținut o țesătură în 
stare să extragă aur și argint pur 
din soluții care 
tale nobile.

Acest lucru a 
rită capacității
troni, proprie firelor acestei țesături.

BUENOS AIRES. — Intr-un co
municat daț publicității la Buenos 
Aires Partidul justițialist de tendință 
peronistă a anunțat că intenționează 
să participe cu candidați proprii la 
alegerile prevăzute pentru 14 martie 
în Argentina.

RABAT. — La Rabat au început 
Joi tratative comerciale franco-maro- 
cane pentru o revizuire a relațiilor 
comerciale dintre cele două țări ca 
urmare a restricțiilor la import 
tate de guvernul marocan la 
tul anului 1964.

TOKIO. — 1 500 de lucrători
Institutul de cercetări științifice în 
domeniul energiei atomice din Tokai- 
Mura (prefectura Ibăraki din Japo
nia), au declarat grevă în sprijinul 
satisfacerii revendicărilor cu privire 
lă majorarea salariilor.

WASHINGTON. Doi 
mocrați ai Congresului 
prezentat Congresului
de modificare a sistemului de mă
suri, actualmente în vigoare în 
S.U.A. Ei cer ca „inch-ul“ și „pfun- 
dul" să fie înlocuite prin centimetru 
și kilogram.

adop- 
sfîrși-

de la

membri de-
S.U.A. au 

o propunere

u. r. s. s.

Situația dhi Vietnamul dc sud
• BUD1ȘTII SE MENȚIN PE POZIȚIA DE RESPINGERE A AC

TUALULUI GUVERN.
• NOI ATACURI ALE TRUPELOR DE PARTIZANI.

ln ciuda eforturilor întreprinse în 
ultimul timp de autoritățile guverna
mentale din Saigon de a duce tra
tative cu liderii budiști, aceștia con
tinuă să se mențină pe o poziție 
de respingere a actualului guvern 
Tran Van Houng. La 15 ianuarie, 
agenția' Associated Press, transmitea 
din capitala Vietnamului de sud că 
aproximativ 300 de lideri budiști s-au 
reunit la cartierul lor general pentru 
a stabili noi forme de luptă împo
triva guvernului. După cum se știe, 
scrie aceeași agenție, cercurile bu
diste nu au acceptat nici un compro
mis și au continuat să organizeze 
demonstrații nu numai în Saigon dar 
și în alte localități din țară.

Pe de altă parte, trupele de parti
zani au continuat atacurile prin sur-

Anglia intenționează
LONDRA 15 (Agerpres).
Citînd surse bine informate din 

capitala Marii Britanii, agenția Fran
ce Presse relatează că guvernul en
glez pare hotărît să renunțe la con
struirea bombardierului supersonic 
?'SR-2“. Primul ministru britanic, 

Harold Wilson, arată agenția, va 
avea săptămîna viitoare la reședința 
sa de la Chequers discuții cu repre
zentanții celor patru mări societăți

In legătură cu 
a cancelarului

15 (Agerpres). 
comentariu transmis 

de corespondentul

BONN 
Intr-un

Bonn de corespondentul agenției 
France Presse se arată că în timpul 
întrevederilor pe care le va avea la 
Paris, săptămîna viitoare, cu pre
ședintele de Gaulle „cancelarul R.F. 
Germane, Ludwig Erhard, va depune 
eforturi, pentru a aborda : posibi
litatea convocării unei conferințe a 
miniștrilor de externe, ai celor șase 
țări membre ale Pieței comune : re
cunoașterea dreptului R.F, Germane 
de a participa la orice eventuală 
formă de organizare a apărării nu-

din

Noi atacuri ale tortelor patriotice 
asupra orașului Stanleyville

Preparat farmaceutic pentru tratarea 
suferinzilor

15. — Corespondentul 
Podină, transmite: 

știință de la Institutul

prindere împotriva forțelor 
mentale. In noaptea de 14 
detașamente ale Frontului 

■ de eliberare au declanșat 
- la 24 km de Saigon.

guverna- 
ianuarie, 
național 
un atac

Churchill a suferit 
o tromboză cerebrală
LONDRA 15 (Agerpres).
Agențiile de presă informează că 

fostul’ prira-ministru britanic, Wiston 
Churchill, în vîrstă de 90 de ani, a 
suferit vineri o tromboză cerebrală. 
In buletinul medical dat publicității 
în aceeași zi se arată că Churchill 
șuieră de tulburări circulatorii, ca ur
mare a unei gripe contractate cu cî- 
teva zile în urmă..

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).
Agenția France Presse semnalea

ză noi atacuri ale forțelor patriotice 
asupra orașului Stanleyville, precum 
și mari concentrări de partizani în 
regiunea Uvira. Lupte serioase au 
avut loc, de asemenea, în apropierea 
orașului Bukavu.

☆
CAIRO 15 (Agerpres).
Potrivit relatărilor ziarului

Ahram", Nicholas Olenga, unul din 
comandanții armatei de eliberare na
țională din Congo, a sosit la 14 ia
nuarie la Cairo, într-o vizită de trei

zile. Cu acest prilej el va avea în
trevederi cu oficialități din R.A.U.

☆
15 (Agerpres). 
ministru al Sudanului,

Al

CAIRO 
Primul

Khalifa, a avut joi o întrevedere la 
Casro cu Gaston Soumialot, ministrul 
apărării în guvernul forțelor patrio
tice din Congo, și cu generalul Ni
cholas Olenga, unul din comandanții 
forțelor insurgente congoleze. La în
trevedere a participat și Pauline 
Lumumba, văduva fostului prim-mi- 
nistru al Congoului, Patrice Lumum
ba.

Scad rezervele de aur ale S.U.A

MOSCOVA
Agerpres, S.

Oamenii de 
botanic din Leningrad al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. au obținut un 
nou preparat farmaceutic capabil să 
scadă efectiv și pe o perioadă înde
lungată tensiunea arterială a sufe-

de hipertonie
rinzilor de hipertonie. Noul prepa
rat se numește „Izoprin" și a fost 
extras din plante care conțin alca- 
loizi și, în specia], din planta „Smir- 
novia Turkestanskaia", descoperită de 
cercetătorii institutului în cursul ex
pedițiilor științifice întreprinse în pus
tiurile Asiei centrale.

In U.R.S.S. sînt pe terminate lucrările de construcție a primei părți 
a Combinatului de preparare a minereurilor din Cikalov din regiunea Dne
propetrovsk. Noua întreprindere va îmbogăți minereurile de mangan.

IN CLIȘEU: Combinatul de pre parare a minereurilor din Cikalov.

Zăpadă abundentă în Japonia
TOKIO 15 (Agerpres).
Zăpada abundentă care a căzut, 

începind de la 13 ianuarie, în pre
fecturile Fukui și Kumamoto din’ Ja
ponia a paralizat complet transpor-

turile. O localitate din prefectura 
Kumamoto a fost complet izolată. In 
unele localități din prefectura Fukui 
stratul de zăpadă a atins grosimea 
de un metru.

să renunțe la „Tsr-2“ 
aeronautice britanice în legătură cu 
această problemă.

In cercurile apropiate guvernului 
britanic se precizează că pentru Ma
rea Britanie construirea acestui a- 
vîon ridică în momentul de față pro
bleme financiare deosebite. Costul 
programului de construire a avionu
lui însumează cel puțin 750 milioane 
lire sterline.

I

apropiata vizită 
Erhard la Paris

do-în
R.F.G 

proble- 
padrul

cleare atlantice" ; cooperarea 
meniul armamentelor dintre 
și Franța, precum și unele 
me . legate de situația din 
N.A.T.O.

Citînd surse autorizate vest-germa- 
ne corespondentul subliniază că Lud
wig Erhard va încerca să-1 convingă 
pe generalul de Gaulle să accepte 
discutarea șanselor unor relansări 
politice veșt-europene ținînd cont că 
„guvernul vest-german a consimțit 
să facă importante sacrificii în do
meniul politicii agricole".

Observatorii politici din capitala 
vest-germană, conchide coresponden
tul A.F.P., relevă că în timpul vizi
tei sale în Franța, Erhard va depu
ne „toate eforturile" pentru ,.a îm
bunătăți aplicarea tratatului franco- 
(vest)-german, relațiile dintre Bonn 
și Paris și pozițiile comune în cadrul 
alianței atlantice".

NEW YORK 15 (Agerpres).
Biroul federal de rezerve a anun

țat joi că rezervele de aur ale Sta
telor Unite, au atins cel mai scăzut 
nivel de la 29 martie 1939, fiind în 
prezent de 15 188 000 000 dolari. In 
raportul săptămînal dat publicității 
la New York se subliniază că de la

6 ianuarie aceste rezerve au scăzut 
cu 200 milioane dolari, cea mai mare 
parte datorîndu-se reconversiunii în 
aur de către Franța a unei sume de 
150 milioane dolari. Raportul men
ționează că acoperirea. în aur a re
zervelor valutare ale Statelor Unite 
a ajuns acum la un procent de 27,8 
la sută.

Convorbiri între reprezentanții 
celor trei părți laoțiene

PARIS 15 (Agerpres).
La Paris au avut loc joi noi con

vorbiri între reprezentanții celor trei 
părți laoțiene. Conducătorul delega
ției fracțiunii de stînga, prințul Souk 
Vongsak, secretar de stat pentru lu
crările publice, a declarat că pro
blema stabilirii localității în care să 
se continue negocierile dintre condu
cătorii celor trei părți — chiar în

com- 
nit ca 

frac-

Laos — trebuie discutată în 
plexul general al problemei și 
o chestiune aparte. Delegația 
țiunii de dreapta a propus pentru 
aceasta, localitatea Luang Prabang 
— capitala regală.

Cei trei reprezentanți urmează 
informeze părțile lor asupra 
birilor care au avut loc și 
mească noi instrucțiuni.

Greva docherilor americani 
a intrat în cea de-a cincea zi

să 
conver
să pri- 

к

NEW YORK 15 (Agerpres).
Greva docherilor americani din 

porturile de pe coasta Atlanticului și 
Golful Mexic a intrat în cea de-a 
cincea zi. Potrivit agenției U.P.I., 
între liderii Asociației internaționale 
a docherilor din S.U.A. s-au semna
lat neînțelegeri. Thomas Gleason, pre
ședintele sindicatului, se p.ronunță 
pentru acceptarea contractului oferit 
de către armatori la 16 decembrie și 
încetarea grevei, în timp ce alțî li
deri 
rea
rea deplină a revendicărilor docheri
lor. Gleason s-a adresat prin radio

con- 
oferăcare le 

ca prevederi- 
fie acceptate 
către docheri 
capăt grevei.

contract să 
instanță de 
să se pună 
acestea, agenția U.P.I. in-

ai sindicatului cer continua - 
grevei, pînă la satisface-

tuturor docherilor căutînd să-i 
vingă de avantajele pe 
noul contract. El speră 
le noului 
în ultimă 
și, astfel, 
Cu toate
formează că în porturile de pe coasta 
Atlanticului și Golfului Mexic sînt 
imobilizate peste - 100 nave comercia
le, pagubele pricinuite armatorilor pî- 
nă în prezent evaluîndu-se la peste 
100 milioane de dolari. Autoritățile 
nortuare au anunțat că numeroase 
nave de pasageri și-au amînat ple
cările în cursă.

Alianțe electorale in Franța
Cu două luni înaintea alegerilor 

municipale (primul tur de scrutin va 
avea loc la 14 martie, și al doilea 
la 21 martie), se înregistrează o vie 
activitate politică, care marchează 
definirea pozițiilor. De pe acum se 
conturează alianțele electorale care 
grupează partidele - politice.

Observatorii sînt de părere că a- 
cordul socialiștilor și comuniștilor 
din Paris și suburbiile sale, din de
partamentul Senei, este pe cale să 
provoace o adevărată reacție în lanț. 
In acest sens este citată încheierea 
unui acord identic — cu atît mai 
important cu cît reprezintă o extin
dere a celui inițial — între federa
țiile comuniștilor și socialiștilor din 
departamentul Serne-et-Oise, al doilea 
ca importanță din Franța. Aceste 
două acorduri se referă la un teri
toriu eu o populație de 8,5 milioane 
de locuitori, dintre care 4,5 milioane 
alegători, adică o șesime din întregul' 
corp electoral francez, sau în pro
cente — 17 la sută.

Fiind în evoluție, amploarea pro
blemei alianțelor dintre comuniști și 
socialiști' pe plan local nu poate fi 
apreciată definitiv în momentul de 
față. In orice caz, perspectiva subli

că 
însă

niată de toți observatorii este 
extinderea lor va continua, fiind 
în mare măsură dependentă de pozi
ția socialiștilor. Augustin Laurent, 
primarul socialist al orașului Lille, 
membru al Comitetului directorial al 
S.F.I.O., a reafirmat cu tărie cu 
acest prilej poziția partidului său:

Cronica evenimentelor 
internaționale

1) „Alianța cu comuniștii acolo unde 
această alianță este indispensabilă 
pentru a Infringe U.N.R.; 2). A- 
lianța cu celelalte partide ne-gaullis- 
te, acolo unde un acord cu comuniș
tii nu este necesar". El a respins însă 
propunerea secției comuniste a ora
șului de a depune liste comune, pro- 
punînd în schimb un acord cu M.R.P. 
și independenții.

Este evident că limitarea alianței 
forțelor de stînga nu are darul decît 
să favorizeze partidele politice de 
dreapta, și tocmai de aceea comuniș
tii au făcut apel la o alianță cît mai 
largă, atît cu socialiștii, cît și cu

alte partide de stînga, care se îm
potrivesc ofensivei forțelor de dreap
ta. „L’Humanite" a deplîns joi po
ziția Partidului socialist, care pentru 
moment nu înlesnește toate posibili
tățile de care ar dispune forțele de 
stînga unite, subliniind că poziția so
cialiștilor favorizează propaganda e- , 
leciorală a U.N.R.

Regrupările și alianțele îmbracă 
acum aspectele cele mai diverse, în 
rîndtirile anumitor partide conturîn- 
du-se intenția de a închega un front 
capabil să aducă victoria în diverse 
departamente. Astfel, în anumite lo
calități s-au înregistrat alianțe între 
Independenți și M.R.P., care refuză 
alianța cu U.N R., preferind apropie
rea cu radicalii. Poziția radicalilor, 
așa cum a fost definită de Maurice 
Faure, președintele Partidului radi
cal și al Regrupării democratice, ur
mărește o alianță împotriva partidului 
guvernamental U.N.R., dar refuză în 
același timp acceptarea comuniștilor 
în ea. Dincolo însă de punctul 
vedere oficia], au fost încheiate, 
plan local, alianțe între radicali, 
cialiști și comuniști.

GEORGES DASGAL 
corespondent Agerpres la Paris

de 
pe 
so
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