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Ca.ndid.afi ai F.D.P.
în alegerile de la 7 martie

Minerul Crisfea Aurel

Prestațiile pentru șantiere 
la nivelul cerințelor

Ea ora stabilită pentru ținerea adu
nării populare, sala clubului sindica
telor din orașul Vulcan era plină 
de oameni ai muncii. S-au adunat 
aici mai bine de 400 de mineri din 
Vulcan și Aninoasa, constructori, 
învățători și profesori, țărani munci
tori din comuna Iscroni, spre a pro
pune candidatul Frontului Democra
ției Populare în alegerile de depu- 
tați pentru Marea Adunare Naționa
lă în circumscripția electorală nr 4 
Vulcan.

Euînd cuvîntul în cadrul adunării, 
tovarășul Blaj Traian, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Petroșani, a subliniat 
profundele transformări care au avut 
loc în Valea Jiului în cel 20 de ani 
care au trecut de la eliberarea țării. 
Regimul democrat-popular — a ară
tat vorbitorul a trezit la viață 
nouă și orașul Vulcan. Această lo

Aspect de la adunarea populară din orașul Vulcați. Cetățenii aprobînd -in . unanimitate propunerea candidatu- 
hiî F.D.P., Cristea Aurel, în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională în circumscripția electorală 
nr. 4 Vulcan.

-Realizări pe graficele 
ceferiștilor

Mărfuri încărcate 
peste plan

Asigurarea tuturor stațiilor cu va
goanele necesare pentru încărcarea 
planului de transport și încărcarea 
vagoanelor provenite din descărcări 
proprii — în scopul reducerii numă
rului de vagoane aduse din alte părți 
pentru încărcarea mărfurilor în Va
lea Jiului — este în atenția perma
nentă a muncitorilor ceferiști. Dato
rită acestui fapt, s-a reușit ca să se 
încarce peste planul de încărcări, de 
la începutul anului și pînă în pre
zent, 20 509 tone mărfuri. Cele mai 
mari cantități de mărfuri s-au încăr
cat peste plan în stațiile Vulcan, Pe
troșani și Lupeni. In același timp, s-a 
reușit să se îmbunătățească indica
torul sarcina statică cu 5,7 la sută, 
față de sarcina planificată.

A crescut viteza 
comercială

In ultimul timp, în cadrul R.C.M. 
Petroșani au fost' organizate diferite 
acțiuni în vederea măririi vitezei co
merciale a trenurilor de marfă. In 
acest scop, au fost modificate mer
surile tuturor trenurilor locale de 
marfă și s-au luat măsuri de circu
lație mai rapidă a acestor trenuri, 
reducîndu-se la minimum staționarea 
prin stațiile intermediare. Datorită 
acfestui fapt, viteza comercială a tre
nurilor de marfă a crescut de la 11 
km/oră — cît se realiza în trecut — 
la 15 km/oră în prezent.

1. CRIȘAN 
corespondent 

calitate a cunoscut o puternică dez
voltare. A fost redeschisă mina în
chisă de capitaliști, s-a construit o 
uzină modernă de preparare a căr
bunelui. Vulcanul a devenit tot mai 
frumos, de la im an la altul. In 
tocul vechilor case tip colonie, dă
răpănate și insalubre s-au construit 
blocuri moderne cu sute de aparta
mente confortabile, două școli cu 
cîte 16 săli de clasă fiecare. S-au 
amenajat unități comerciale și de 
prestări de serviciu. In acest an, în 
orașul Vulcan se vor construi noi 
blocuri cu un număr de încă 522 a- 
partamente.

In numele Consiliului regional al 
Frontului Democrației Populare, to
varășul Blaj Traian a propus drept 
candidat de deputat în Marea A- 
dunare Națională în circumscripția 
electorală nr 4 Vulcan pe minerul

'Două апіоелг-і&гі
Sirena suna sjîrșitul 

schimbului întii. In atelie
rul de sculărie era forfota 
obișnuită a încheierii lu
crului; Lăcătușii iși adu
nau desenele, piesele la 
care au lucrai, sculele și 
le așezau în. sertare. Alții 

își curățau menghinele, masa de 
lucru. Cu toții se grăbeau. Fuse
seră invitați la o scurtă ședință.

...In sala de ședințe, pregătită 
sărbătorește, s-au adunat mulți 
muncitori. Majoritatea erau din 
secția sculărie a uzinei. Printre ei 
însă se aflau și mulți meseriași și 
din celelalte secții ale U.R.UM.P.

— V-am invitai aici — a spus 
tovarășul ing. Olariu Gheorghe, 
directorul uzinei deschizind ședin
ța — pentru a sărbători două ani
versări. Astăzi, se împlinesc 40 de 
ani de cînd .tovarășul Jic Jianu, 
maistru la secția sculărie, a venit 
să lucreze in uzina noastră. Este 
o viață de om. Și tot astăzi avem 
prilejul să-l felicităm cu ocazia 
împlinirii a 60 de ani de viață. De 
aceea, v-am invitat aici ca să 
cinstim împreună pe tovarășul 
nostru, sărbătorindu-t cu prilejul 
acestor două aniversări.

Directorul uzinei a vorbit apoi 
despre activitatea rodnică desfă
șurată de comunistul Jic Jianu în 
diferitele secții ale uzinei, de-a lun
gul celor 40 de ani. Meseriaș con
știincios, lucrător înaintat, inova
tor activ și îndrăzneț, el s-a achi
tat întotdeauna cu cinste, de sar
cinile ce i-au fost încredințate. Da
torită calităților dovedite în anii 
de activitate, a fost numit șeful 

șef de brigadă Cristea Aurel de la 
E M. Aninoasa.

Propunerea făcută a fost aprobată 
în unanimitate de către participanții 
la adunare.

Susținînd propunerea. tovarășii 
Cuciuc Profir, miner la E.M; Vulcan, 
Fodor Vasile, președintele comitetu
lui sindicatului minei Vulcan,- Hu- 
ruială Zenovia, profesoară la școala 
generală de 8 ani din Crividia, Bar
na Ioan, secretarul Comitetului de 
partid de la E.M. Aninoasa și alții, 
au arătat că tovarășul Cristea Au
rel este șef de brigadă destoinic 
care se situează la loc de frunte 
în lupta pentru mai mult cărbune și 
totodată un vrednic gospodar.

Luînd cuvîntul, tovarășul ’ Cristea 
Aurel a mulțumit participanților la 
adunare de încrederea acordată și 
s-a angajat să fie. la înălțimea sar
cinilor.

(Citiți în pag. Ш-a noi propuneri 
de candidați ai F.D.P.)

secției sculărie, una din ■ importan
tele secții ale U.R.UM.P. Tovară
șul Jic s-a străduit să fie la înăl
țimea încrederii ce i s-a acordat.

Apropiindu-se de oameni, mobi- (Continuare în pag. 3-a)

Comunistul Jic Jianu, privind macheta primită din partea colectivului 
uzinei și a secției ca semn de apreciere pentru activitatea depusă în uzină 

timp de 40 de ani.

In munca lor, constructorii de pe 
șantierele Văii Jiului primesc un 
sprijin prețios din partea colectivului 
I.P.I.P.-Livezeni, care asigură me
canizarea lucrărilor, transportul ma
terialelor, executarea confecțiilor me
talice și a diferitelor prefabricate din 
beton.

Anul acesta, constructorii au de 
executat un volum sporit de lucrări 
folosind o meca
nizare intensă. 
Pentru a cunoaș
te sprijinul pe 
care colectivul 
I.P.I.P. îl va da 
șantierelor pentru mecanizarea lu
crărilor cu volum mare și îndepli
nirea la timp a planului de construc
ții, ne-am adresat tov. ing. Anghel 
loan — șeful I.P.I.P. — Livezeni 
care ne-a relatat următoarele:

— Colectivul nostru se străduieș
te să asigure prestări la nivelul ce
rințelor pentru constructorii de pe 
șantiere. Astfel, pentru anul curent 

INTERVIUL 
NOSTRU

vom asigura mecanizarea lucrărilor 
de pe șantiere punind la dispoziția 
acestora un număr sporit de macara
le de mare capacitate, excavatoare, 
buldozere, cilindro-compresoare, agre
gate de preparat mixtură asfaltică, 
benzi transportoare și altele.

Anul acesta, colectivul I.P.I.P. va 
mai asigura în plus — prin cele 42 
autocamioane,-’ 17 autobasculante și 

■•■8 tractoare cu remorci — transpor
tarea a 600 000 tone materiale di
verse pe șantiere Totodată, se vor 
executa 295 tone confecții metalice 
diferite, se vor produce 4 000 tone 
praf hidrofob pentru izolarea aco
perișului noilor blocuri, 20 000 tone 
piatră concasată pentru nevoile sta
țiilor de preparat betoane.

Pentru a putea face față in bune 
condițiuni acestui volum însemnat de 
prestații, în cadrul unității noastre 
am prevăzut mai multe măsuri teh- 
nico-organizatorice, care deja sînt în 
curs de înfăptuire: terminarea con-

lizîndu-i în iureșul muncii, antre- 
nlnd, cu ajutorul organizației de 
partid, întregul colecția al secției, 
el a reușit să dea întotdeauna lu
crări corect executate, de calitate 

M. CHIOREANU

strucției centralei termice din Live
zeni, punerea în funcțiune a unei 
mașini de sudat prin puncte și a 
mașinii de zencuit, confecționarea 
unui dispozitiv pentru îndoit țevi 
și linii de macarale, înființarea unei 
coloane de transport și amenajarea 
unui depozit de carburanți Ia Vulcan, 
reutilarea atelierului de vulcanizare 
cu cazan de aburi, studierea posi

bilității de a muta 
macaralele de la 
un bloc la altul în 
stare montată — 
eliminîndu-se ast
fel timpii morți 

cu demontarea și remontarea lor — 
ca și alte asemenea măsuri.

Sîntem convinși că și în anul 1965 
vom asigura un sprijin eficace șan
tierelor, ușurînd munca constructo
rilor iar angajamentul nostru de a 
termina sarcinile de plan anuale cu 
15 zile mai repede și realizarea unei 
reduceri a prețului de cost cu 273 000 
lei va fi îndeplinit cu cinste.

Tînărul parchetat Borbei Ștefan de 
pe șantierul Livezeni, lucrînd cu ma
șina de curățat parchetul într-unul 
din blocurile care urmează să _ fie 
predate luna aceasta.ACTUALITATEA

O Ieri, un colectiv de actori ai 
Teatrului de stat din Valea Jiului, a 
prezentat; la Petrila, în. sala cinețna- 
tdgrafului, un spectacol cu piesa 
„Citadela sfărîmată". Spectacolul, s-a 
bucurat de apreciere din partea -spec
tatorilor.

© Azi, la ora 18, în sala de -spec
tacole a clubului muncitoresc din 
Aninoasa va fi prezentată, de către 
Teatrul de stat Valea Jiului, comedia 
„Titanic Vals".

© In sala de cultură a grupului 
nr. 3 de șantiere din Lupeni are loc 
azi, la ora 18, o seară de discuții 
pe tema calității producției. Cadre 
tehnico-inginerești și muncitori de, pe 
șantier vor discuta despre îmbunătă
țirea calității construcțiilor social- 
culturale, ca obiectiv principal al 
întrecerii socialiste,

© MUne, artiștii amatori din ora
șul Uricani încep repetițiile pentru 
punerea în scenă a piesei „Mioara", 
scrisă de învățătorul Kiralij Ludovic 
de la Școala de 8 ani din localitate. 
In distribuție apar Vatz Margareta, 
Konen Mihai, Gănescu Spirea, Sîr- 
bușcă Dumitru, Diaconescu Victoria, 
Suba Florica și alți artiști amatori.
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Când exista preocupare 
pentru propaganda tehnică

In condițiile progresului tehnic 
continuu pe care-1 cunoaște mineri
tul in țara noastră, nu-i destul pen
tru un muncitor să fie îndemînație, 
priceput. Minerii noștri, pentru a stă- 
pîni tehnica înaintată și a-și putea 
aduce din plin contribuția ia îndepli
nirea sarcinilor de plan, trebuiie să 
posede în același timp u>n bogat ba
gaj de cunoștințe tehnice, să-și per
fecționeze mereu pregătirea profesio- 
aală. Și nu numai minerul ci și 
maistrul și inginerul.

Lărgirea orizontului cunoștințelor 
profesionale se înfăptuiește îndeosebi 
prin intermediul propagandei tehni
ce. Din multiplele forme ale propa
gandei tehnice, unele au fost folosite 
eu bune rezultate și la mina Lonea. 
S-e căutat ca acțiunile desfășurate 
fa cadrul propagandei tehnice să 
fie legate de problemele concrete ce 

Cabinetul tehnic al minei Lonea. Un grup de ingineri și tehnicieni 
discute despre publicații noi sosite la biblioteca tehnică.

le ridică procesul muncii din subte
ran și de la suprafața minei. Astfel, 
în fața minerilor au fost prezentate 
conferințe ca „Introducerea armării 
metalice în abataje", „Căile ridicării 
productivității muncii", „Metode de 
îmbunătățire a calității cărbunelui", 
fn cadrul unui, simpozion, ing. Focșa 
Elene a prezentat referatul „Proble
me legate de alegerea, utilizarea și 
întreținerea echipamentului de pro
tecție".

in fața meseriașilor de la ateliere 
au fost prezentate recenziile unor 
volume din literatura tehnică ca 
„Așchierea rapidă a metalelor" și 
„Strungul revolver".

O bibliotecă bitie dotată cu lu
crări de specialitate constituie o a- 
devărată comoară de cunoștințe teh
nice, folositoare tuturor muncitorilor 
și inginerilor. De aceea, în ultimele 

luni, la Lonea s-a acordat o deose
bită importanță organizării bibliote
cii tehnice. Inginera Cioată Ariadna, 
responsabila cabinetului tehnic, se 
ocupă cu interes de inventarierea, 
aranjarea și răspîndirea cărții tehni
ce. Biblioteca tehnică de ia E. M. 
Lonea se numără azi printre cele mai 
bune din Valea Jiului ; numărul vo
lumelor, în afara revistelor de spe
cialitate, broșurilor etc. existente în 
bibliotecă depășește cifra de 2000, iac 
numărul cititorilor atinge 836. La 
cele trei guri de mină au fost înfiin
țate biblioteci mobile, înzestrate cu 
cărți tehnice.

Pe lîngă lămurirea problemelor 
legate de introducerea tehnologiei 
moderne și ridicarea nivelului de cu
noștințe, propaganda tehnică a adus 
o contribuție prețioasă și la crește
rea numărului inovatorilor la mina 
Lonea, Numai în perioada ultimilor 
patru ani, la cabinetul tehnic al mi
nei au fost prezentate 289 propuneri 
de inovații, dintre care au fost apli
cate 182 care au adus exploatării e- 
conomii post calculate în valoare de 
664 127 leî.

Pentru ca în anul acesta propa
ganda tehnică să se ridice la un ni
vel și mai bun, s-a prevăzut ca fie
care bibliotecă mobilă să fie reîm
prospătată ou noutățile ce apar pe 
parcurs în librării. Numărul volume
lor din biblioteca tehnică se va mări 
cu aproximativ 400 de volume. O 
deosebită atenție se va acorda atra
gerii de noi cititori. De asemenea, 
in acest an urmează ca expunerile 
despre cele mai noi cuceriri ale teh
nicii să fie făcute de specialiști, 
profesori, cercetători etc., invitați de 
conducerea exploatării.

Atrăgînd în munca de propagandă 
tehnică cadre cu o înaltă calificare, 
punînd în aplicare forme variate, in
teresante, cabinetul tehnic al minei 
Lonea va contribui eu mai mare e- 
ficiență la introducerea noului în. 
minerit — baza sporirii producției și 
productivității muncii.

ȘTEFAN NAGY 
tehnician E. M. Lonea

U.R.U.M.P. Un nou lot de tuburi de aenaj sfat gafa pentru a lua dru
mul exploatărilor miniere.

Din mineritul țărilor socialiste
Specialiști și tehnicieni pentru industria 

carboniferă
Școlile industriale serale create 

în regiunile miniere din R.P.D. 
Coreeană asigură astăzi cadre de 
tehnicieni fi specialiști necesar» 
dezvoltării industriei carbonifere. 
Toate întreprinderile miniere, în
zestrate cu utilaje moderne, sînt 
conduse de tehnicieni coreeni. In 
principalul bazin carbonifer Ham-

Punct automat de încărcare
La mina „Siersze" din bazinul 

carbonifer Cracovia a fost dat în 
exploatare un punct automat de 
încărcare, dirijat cu ajutorul izo
topilor radioactivi. Darea în ex
ploatare a acestui punct automat 
contribuie la realizarea unei eco
nomii de 200 zile muncă pe lună.

Fabrică pentru înnobilarea cărbunelui
In munții Stara-Planfna, din

R.P. Bulgaria, a fost inaugurată 
prima fabrică din țară pentru în
nobilarea cărbunelui. Fabrica din 
apropierea localității Tompson va 
prelucra tot antracitul cu o mare 

hîn, din regiunea nordică, numărul 
tehnicienilor coreeni este de trei 
ori mai mare decit la începutul 
cincinalului. Întreprinderile miniere 
din Aoji și Kokunmon, care odini
oară na dispuneau de nici un teh
nician coreean, dispun astăzi de a- 
proximativ cile 300 ingineri și teh
nicieni coreeni.

Instalațiile cu izotopi controlează 
fa mod automat procesul de în
cărcare a vagonetelor cu cărbune 
și apoi le plasează pe șine. Ea a- 
ceastă mină instalațiile cu izo
topi controlează, de asemenea, 
transportarea cărbunelui înfrjun 
puț al minei.

putere calorică, dar conținînd mul
tă umezeală și cenușă din bazinul 
carbonifer Svoglien. Agenția B.T.A. 
menționează că noua fabrică a 
fost proiectată de specialiști bul
gari și înzestrată cu utilaj și ma
șini importate din Franța.

m AJUTORUL SONDORILOR

I Legături de siguranță pentru carotajul 
mecanic cu aliaje dure

La forajul mecanic pentru exploa
tarea minereurilor utile solide, ulti
mii ani au marcat însemnate progrese 
în tehnologia de lucru, tehnica folo
sită și creșterea nivelului profesional 
al personalului operativ.

Realizări însemnate în acest do
meniu constituie reducerea inelelor 
de dislocare din talpă, simplifica
rea construcțiilor de gaură, extinde
rea diametrelor de lucru reduse și 
mici etc. Aceste realizări au permis 
creșterea dinamică a principalilor in
dicatori fehnico-economici chiar în 
oondjțiile creșterii adîncimilor finale

Cauzele avariei
Numărul de avarii

Total
0—500 m Peste 500 m

Prinderi în foraj 4 9 13
Dărîmări de perete — 2 2
Prinderi în găuri cheie 4 1 6
Ruperi de garnitură 4 — 4
Complicații tubaj — 3 3
Rămîneri de carotiere în puț 4 1 5
Scăpări de garnitură 3 — 3
Alte cauze 3 2 5

Total general 22 18 40

Din tabel se vede că în general 
adîncimea nu a constituit o caiuză 
a creșterii numărului de avarii, de
oarece din totalul de 40 avarii nu
mai 18 au avut loc la adîncimea de 
peste 500 m. Dar aspectul este com
plet diferit in privința timpului chel
tui pentru rezolvarea avariilor, un

Ing. SEVER SUC1U

ale sondelor. (Adîncimea maximă de 
lucru cu sondeze a fosi atinsă 
în anul 1964 de secția Valea Jiului 
— Livezeni: 1201 m). S-au observat 
schimbări și în structura cauzelor 
care au generat avarii în procesul 
de foraj al sondelor de explorare. 
In tabela de mai jos avariile sînt 
grupate pe cauze, urmărite pe o pe
rioadă de peste 300 de zile la acti
vitatea de foraj din Valea Jiului.

de adîncimea joacă un rol deosebit, 
datorită greutăților tehnice ce se pot 
întîmpina. Procentul total de timp 
consumat pentru rezolvarea diferite
lor avarii a scăzut în mod simțitor 
pe parcursul anilor, însă ele nu au 
putut fi eliminate total. Petttru' ca 
efectul economic nefavorabil al aces

tora să Гіе redus la minimum, se 
acționează pe două căi principale: 
prin măsuri și dispozitive de preve
nite ; prin metode și instrumente 
pentru rezolvare rapidă.

Desigur că actualmente problema 
cea mai importantă de soluționat 
este extragerea rapidă a garniturii 
avariate din gaura de sondă. In a- 
ceste împrejurări, de importanță ho- 
tărîloare sînt legăturile de siguran
ță.

Prin legătură de siguranță înțe
legem Un dispozitiv intercalat unde
va în axul de foraj (garnitură) care 
la voința operatorului permite o des
facere rapidă a acestuia din locul lui 
de așezare.

Din punct de vedere constructiv 
legăturile de siguranță se pot clasi
fica în cinci grupe: 1. Reducții o- 
bișnuite cu filete cu pas mare. 2. Le
gături cu detaliu cu rezistență mi
nimă. 3. Nipluri hidraulice. 4. Nipluri 
combinate. 5. Legături universale.

Din punct de vedere al destinației 
se pot împărți în două grupe: a) 
Simple: acelea care asigură numai 
posibilitatea extragerii garniturii de 
foraj (tip 1, 2, 3, 4); b) Universale . 
acelea care asigură posibilitatea ex
tragerii tubului carotier, înainte de 
necesitatea abandonării' sale (tip 5).

Existența acestor legături de sigu
ranță în foraj și introducerea lor 
crează condiții pentru reducerea a- 
proape la minimum a orelor de țnstru-

Fig. 1.

mentații datorate blocării garnituri
lor de foraj în găurile de sondă.

Mai jos descriem principalele le
gături și metodele de lucru cu ele.

REDUCȚIILE CU FILETE
CU PAS MARE

Ele reprezintă grupa de legături 
cu o destul de mare utilizare și pot 
fi de două tipuri: a) reducție — ra
cord pentru prăjini, care de obicei 
se intercalează în garnitură imediat 
după prima racordare a ca roti erei 
(fig. 1); b) reducție — bulă, care 
are un scop dublu; fiind legătură 
de siguranță și în același timp re
ducția de legătură între garnitura de 
prăjini și carotieră.

Și unele și altele lucrează pe 
principiul limitării autostrîngerii fi- 

letului special al legăturii in tim
pul forajului, datorită celor doi pin
teni de sprijin.

Tot acestui grup îi aparține și re
ducția de siguranță ce se atașeaza 
carotierelor noi produse de Uzina 
Hidromecanică Brașov începînd din 
anul 1961 (fig. 2).

Filetul mare este trapezoidal eu 
pasul de 11 mm dreapta, avîncl ur
mătoarele îmbunătățiri constructive : 
în locul pintenilor are un ring de 
blocare și posedă garnituri de cau
ciuc pentru protejarea filetelor. A- 
ceastă reducție face trecerea de la 
garnitura de prăjini la tubul carotier.

Legătura avînd filete dreapta, ac
ționează deobicei numai în cazul cînd 
prinderea carotierei este localizată 
în dreptul ei sau 
mai jos de ea. 
Tubul carotier 
care rămîne în 
puț este necesar să 
se extragă ulterior 
cu alte metode 
(vibrator. îmbră- 
care, etc) sau a- 
bandonat (deviată 
gaura, frezat) în 
caz că nu poate 
fi extras.

Reducțiile —bu
lă prezintă și a- 
vantajul că după 
extragerea garni
turii permite tre
cerea prin inte
riorul lor, ceea ce 
face posibilă dis
trugerea probei din 
carotieră și ușu
rarea extragerii a- 
cesteia. Fig. 2.
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CANDIDAU Al F.D.P. 
IN ALEGERILE DE LA 7 NADIIE

Brașoveanu Victor 
Președintele Sfatului popular Lupeni

In sala clubului muncitoresc din 
Bărbăteni se adunaseră aproape 200 
de oameni ai muncii, reprezentanți ai 
cetățenilor din mai multe circum
scripții electorale ale orașului Lu
peni, pentru a-și propune candidații 
F.D.P. în alegerile de la 7 martie

Din partea Consiliului orășenesc al 
F.D.P. a participat tovarășa Zamfir 
luliana. secretara organizației de 
partid din satul Bărbăteni, care a 
înfățișat celor prezenți înfăptuirile 
regimului democrat-popular obținute 
sub conducerea partidului.

Tovarășa Zamfir luliana a propus 
apoi din partea Consiliului F.D.P. 
drept candidat de deputat în Sfatul 
popular al orașului Petroșani, în 
circumscripția electorală nr 206, pe 
tov. Brașoyeanu Victor, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Lupeni. Susținînd 
propunerea, țăranca muncitoare Ză- 
,voi Victoria a relevat că trei ani 
la rînd cetățenii din cartierul Visco- 
za III s au situat mereu pe primul 
loc în întrecerea patriotică pentru în
frumusețarea orașului. Propunerea a 
fost susținută și de către tovarășii 
Mica Avram, lăcătuș în sectorul de 
transport al minei Lupeni, Lazăr 
Margareta, gospodină, Boroș Adal
bert, muncitor la E.M. Lupeni și

Directorul școlii din Uricani
adunarea populară din Uricani 
a avut loc la sediul sfatului

La
care
popular au participat numeroși cetă
țeni din localitate. In fața celor pre- 
zenți a luat cuvîntul tovarășul Mo- 
goș loan, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al ora 
șuiul Uricani, membru al Consiliu
lui orășenesc al F.D.P. In cuvîntul 
său, tovarășul Mogoș a reliefat în
fățișarea tristă a comunei de oieri 
de altădată, apoi a vorbit despre 
deschiderea minei, despre Uricaniul 
zilelor noastre, despre faptul că în 
anii puterii populare această locali
tate a devenit oraș raional, cu blo
curi moderne, care asigură minerilor 
condiții optime de viață.

După aceasta, în numele Consiliu-

O acțiune medicalft de mare importanță

Controlul sănătajii prin radîofotografîî
clinic și 
De cele 

plămînilor și 
hotărîtor.

Printre bolile mai răspîndite se 
numără cele ale aparatului respira
tor și ale aparatului cardiovascular.

In mod obișnuit, atît bolile de plă
mîni cît și cele ale inimii se ma
nifestă prin simptome care sînt ușor 
recunoscute atît de bolnav cît și de 
medic. Tușea, respirația grea, obo
seala, sînt doar cîteva din aceste 

’■semne ale 
om să se 
consultație

Deseori 
mini cît și cele de inimă nu pre
zintă semne evidente. Cu toate aces
tea, boala roade pe nesimțite orga
nismul. Așa de exemplu tuberculoza 
la plămîni, în faza ei de început, nu 
dă -semne de boală sau acestea sînt 
atît de ușoare încît nu li se acordă; 
atenție, 
întinde 
față tot 
jungînd 

bolii care îl îndeamnă pe 
prezinte la medic pentru 
și tratament.

însă, atît bolile de pla-

in acest fel tuberculoza se 
treptat, treptat, pe o supra- 
mai mare din plămîni, a- 

uneori la cavernă. Este ade
vărat că, ajuns în acest stadiu al

alții care au arătat că tovarășul 
Brașoveanu e un harnic gospodar 
și merită din plin încrederea de a 
fi din nou propus candidat de depu
tat pentru alegerile de la 7 martie.

In aceeași adunare, tovarășa Zam
fir iuliana a mai propus drept can
didat al F.D.P. pentru alegerea de 
deputați în Sfatul popular al orașului 
Petroșani în circumscripția electo
rală nr 205 pe tov. Bido Carol, lă
cătuș în sectorul VIII al minei Lu- 
рені. Cetățenii care au sprijinit, prin 
cuvîntul lor, candidatura depusă s-au 
angajat, în numele colectivelor în
care lucrează, să depună toate efor
turile pentru a îndeplini cu cinste
sarcinile de producție
in acest an, să lupte
pentru înfrumusețarea 
orașului.

Au fost de asemenea 
candidați ai Frontului
Populare în alegerile de deputați în 
Sfatul popular al orașului Lupeni 
următorii tovarăși: Etojin loan, șeful 
garajului autobazei I.R.T.A. — în 
circumscripția electorală nr 86; Rad 
Radu, contabil la Spitalul unificat din 
Lupeni — în circumscripția electo
rală nr 89; Botoi Vaier, croitor la 
cooperativa „Deservirea" — în cir
cumscripția electorală nr 90.

ce le revin 
cu însuflețire 

continuă a

propuși drept
Democrației

lui orășenesc al F.D.P., tovarășul 
Mogoș loan a propus drept candidat 
al Frontului Democrației Populare în 
circumscripția electorală tw. 22 pen
tru alegerea de deputați în sfatul 
popular al orașului Petroșani pe tov. 
Cocheci Vasile, directorul Școlii ge
nerale de 8 ani din localitate. Parti- 
cipanții le adunare au susținut cu 
însuflețire propunerea făcută.

In continuare au fost propuși drept 
candidați ai F.D.P. în circumscrip
țiile electorale orășenești nr. 11 și 
12 toy. Caragea Pompiliu, profesor 
Ia școala din localitate și respectiv 
Zeleneak Gheorghe, președintele co
mitetului sindicatului minei Uricani. 
Propunerile au fost votate în unani
mitate.

bolii, cel în cauză își dă seama că 
este bolnav. Dar cîte luni și ani de 
tratament sînt necesare în acest caz 
pînă să se obțină vindecarea 1

De asemenea, o tumoare la plă- 
mîni — în faza ei de început — încă 
nu dă simptome evidente; de aceea 

Sfatul medicului

ІП-

un bolnav neatent îi dă posibilitatea 
să crească și să se agraveze făcînd 
chiar problematică vindecarea prin 
tratament medicamentos, raze sau 
tervenție chirurgicală.

Chiar și unele boii de inimă, 
începutul lor, pot evolua ascuns 
nă la un anumit stadiu.

Pentru a diagnostica o boală 
plămîni sau de inimă, încă de

se folosește 
- pe lîngă

la
pî-

de 
la

începutul ei. medicul 
întotdeauna de raze

din I.u- 
fost do- 
un sterl- 
modern

Anul trecut, 
secția chirurgie 
a Spitalului de 
adulți 
peni a 
iată cu 
lizator 
tip I.T.M., care 
permite o steri
lizare perfectă a 
pansamentelor și 
cîmpurilor ope
ratorii.

IN CLIȘEU: 
Asistenta medi
cală Anghel Oc
tavia și sora 
Madarosz Ma
ria lucrînd .a 
aparatul sterili
zator.

Mai швна NNiiHie riiiii inimii 
R „POliîNI Iii"у »f - - -

Atragerea de cit mai mulți tineri 
și tinere la întrecerile sportive pen
tru cucerirea insignei de „Polispor
tiv" constituie o obligație perma
nentă pentru asociațiile sportive. Cum 
se achită de această obligație aso
ciațiile sportive din Valea Jiului ?

In prezent se desfășoară întrece
rile din cadrul Spartachiadei de iar
nă a tineretului. Cu acest prilej, a- 
șociații sportive cum sînt Minerul 
Aninoasa, Preparația Pefrila, Parîn- 
gul Lonea. S.S.E. Petroșani, Viitorul 
Vulcan și altele își îndreaptă atenția 
și spre trecerea normelor de schi și 
turism din probele obligatorii pentru 
obținerea Insignei de „Polisportiv".

POPICE

In curînd se rei&n 
întrecerile

In actuala ediție a campionatului 
republican de popice — etapa orășe
nească — au fost angrenate un nu
măr de 11 echipe, din care 4 au ac
tivat în categoria I-a, iar 7 în cate
goria If-а din care 4 echipe de. băieți 
și 3 de fete.

La încheierea turului clasamentul 
pe categorii arată astfel:

CATEGORIA I-a
I Minerul Vulcan 6 6 0 0 

020=18 puncte; II. Parîngul Lonea 
6 4 0 2 28 057 = 14 puncte; III. Uti
lajul Petroșani 5 1 0 4 22 938 =7 
puncte; IV. Viscoza Lupeni 5 005 
22 563=5 puncte

CATEGORIA Il-a
I. Viscoza Lupeni 6 133=7 puncte ; 

Г1. Voința Lupeni 6 099=7 puncte; 
III. Utilajul Petroșani 6 007=7 punc
te; fV. Retezatul Uricani 5741=3 
puncte.

CATEGORIA III-a FETE
I. Minerul Vulcan 3 842 = 6 punc

te; II. Viscoza Lupeni 3 802 = 4 punc
te; III. Parîngul Lonea 3 469 =2 
puncte.

29—

analize de 
dese ori, 
inimii la țările nordice sportul alb se bucură de o largă popularitate. En 

amatori de schiuri din capitala Suediei au înălțat un adevărat

alte
mai 

al

și vindecării 
plămîni, Mi-

din Valea Jiului — 
7 ani — prin apara- 
caravanei de miero-

fost examinată popu- 
Lupeni. Vulcan și Ani- 

In orașul Petroșani, această

de radiofotografie este 
în localul dispensarului

examenul 
laborator, 
examenul 
raze este

In vederea depistării
bolnavilor de inimă și 
nisterul Sănătății și Prevederilor So
ciale, prin secția sanitară a orașului 
Petroșani, a organizat controlul în
tregii populații 
peste vîrsta de 
tul de raze al 
radiofotografie.

Pînă acum a 
lația din 
noasa. 
acțiune de examinare a populației 
prin radiofotografie a început marți 
19 ianuarie 1965, pentru populația 
din circumscripțiile a I-a și a IlI-a 
sanitare.

Caravana 
instalată 
circumscripției a Ill-а sanitară Pe
troșani clin strada Mihail Eminescu 
(în spatele gării), lingă sediul 
I.C.M.M. Controlul medical este gra
tuit.

Personalul medico-sanitar se va 
prezenta la fiecare familie și va in
vita toți locuitorii orașului la acest 
control al sănătății, înminînd fiecă
rei persoane o fișă specială cu care 
se va prezenta la raze, în ziua cîhd 
a fost programat.

Programul de lucru este zilnic (a- 
fară de duminică) între orele 8—18.

Cei bolnavi vor fi. invitați la po
liclinică sau spital unde li se vor 
efectua analize suplimentare și apli
ca tratamentul necesar.

CETĂȚENI. PREZENTAȚI-Vă CU 
ÎNCREDERE LA ACEST CONTROL 
MEDICAL AL 
LAȚIEI, SPRE 
VOASTRA, AL 
TRIEI I

Dr.

SaNATAȚH popu- 
BINELE DUMNF.A- 
FAMILIEl, AL PA-

TUDOR PONOVA

auDe a-Itfel, asociațiile menționate 
organizat cu bune rezultate întrece
rile pentru trecerea normelor de po
lisportiv, ia care au participat 280 
de tineri.

Mai slab s-au organizat aceste în
treceri la asociațiile sportive Minerul 
Lupeni, Preparatorul Lupeni, Energia 
Paroșeni, 30 Decembrie Petroșani, 
Școala comercială Petroșani.

La Minerul Lupeni.. de exemplu, 
s-au organizat încă din vara anului 
trecut probele de triatlon și gimnas
tică, unde au participat sportivii sec
țiilor de performanță: rugbi și fot
bal. Celelalte probe au fost date ui
tării ; nu s-au mat organizat, astfel 
că la această asociație pînă în pre
sent nu există nici un purtător ai 
insignei de „Polisportiv". Asemănător 
se prezintă situația și la Jiul Petrii a. 
In cadrul asociației există ce-i drept 
9Ѳ de purtători ai insignei, dar ju
cătorii echipei de fotbal, care acti
vează în categoria B, și-au trecut 
doar o parte din norme.

Insigna de „Polisportiv" trebuie 
cucerită de către cît mai mulți tineri 
și tinere, 
ceasta îl 
tachiadei 
sociațiile 
rienteze în așa fel 
panții la aceste întreceri să-și treacă 
și norma de polisportiv la ramurile 
tir, turism, schi și gimnastică.

S. BALOI

Un bun prilej pentru a- 
constituie 
de iarnă 
sportive

întrecerile „Spar- 
a tineretului". A- 
trebuie să se o- 
îneît toți particî-

tuziaștii
munte artificial înir-una din ’ suburbiile Stockholmului. Aici au amenajat 
pante pentru schi și săniuș.

In fotografie: Cu schiurile pe muntele artificial.

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei, 10,15. Ce doriți să ascultați ? 
(Lecturi literare ia cererea ascultă
torilor), 10,30 Melodii populare, 11,30 
Cîntece despre Lenin. 12,30 Emisiune 
culturală, 13,05 Muzică populară. 
14,10 Formații de muzică ușoară, 
14,30 Prietena noastră cartea, 16,30

Două aniversări
(Urmare din pag. l-a)

și la timpul fixat. Un merit al to
varășului Jic constă în faptul că 
de-a lungul activității sale s-a o- 
cupat de creșterea tinerelor cadre, 
de pregătirea lor temeinică.

Ca o încununare a celor două a- 
niversări, tovarășul Нс a fost săr
bătorit și pentru pensionarea sa. 
Cu acest prilej, el a asigurai pe 
tovarășii săi de muncă că aricind 
va fi nevoie va veni ca plăcere să 
împărtășească din bogata sa expe
riență acelor meseriași care îl vor 
solicita.

In ziua aceea, cu prilejul celor 
două aniversări, conducerea Uzi- 
яеі, organizația de partid, colecti
vul secției sculărie — unde a lu
crat în ultimii 13 ani — au felici
tat cu căldură pe tovarășul tic 
Jianu urindu-i să trăiască ani mulți 
și fericiți, să-și folosească sănătos 
pensia.

Campionatul de șah
Duminică, la Lupeni s-a îneStiat 

ultima etapă a turului campionatului 
republican de șah pe echipe.

De-a lungul celor trei etape din 
tur s-au evidențiat următorii jucă
tori : Pavel Adalbert, Nichiiescu Mi
hai și Dumbravă Dumitru de la 
Straja; Caragea Ion și Fodor Cărat 
de la Minerul; Amariei Gheorghe și 
Guiaș Gheorghe de la Constructorul; 
Chereja Ștefan și Pavel Nicolae de 
la Voința.

lată rezultatele obținute pe echipe : 
Straja — Minerul 3—3; Straja — 
Constructorul 54i—4>; Straja — Vo
ința 6—0; Minerul — Constructorul 
3—1; Minerul — Voința 2—2; Con
structorul — Voința 4—0. Merită a 
fi evidențiate tinerele echipe Straja 
și Voința din Lupeni.

Redăm mai jos clasamentul:
1. Straja Lupeni ІФ/g puncte; II. 

Minerul 8 puncte; III. Constructorul 
5l/? puncte; IV. Voința 2 puncte.

Dacă la Lupeni campionatul de 
șah pe echipe se află în plină des
fășurare, la Petroșani el nici nu a 
început pînă în prezent. Sînt oare 
necesare invitații speciale pentru a 
se începe și aici campionatul?

I. (s.

S-a încheiat turneul 
de handbal de la Madrid I

Echipa de handbal Dukla Praga a 
cîștigat turneul internațional masculin 

. de la Madrid, învingînd duminică 
seara cu scorul de 15—77 (8—6) e- 
chipa Atletico Madrid. Dinamo Bu- 
cureșli a întrecut eu 32—13 (13—S) 
echțpa Șabadell Madrid.

Clasamentul final : 1. Dukla Pra
ga (6 puncte): 2. Atletico Madrid 
(4 p.) : 3. Dinamo București (2 p.) ; 
4. Sabadell Madrid (0 p.).

din operete, 
20,00 Radio- 
Muzică de 

copii, 21,30

21 ianuarie
Cu microfonul prin regiunea Banat, 
17,15 Antologie poetică: Goethe, 
17,40 Muzică populară cerută de as
cultători, 18,05 Pagini 
19,00 Concert distractiv, 
gazeta de seară; 20,30 
dans. 21,15 Părinți și
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Dansuri din opere, 9,03 Muzică 
populară din diferite reg-iuni ale ță
rii, 9,30 Vreau să știu (reluare), 
11,45 Piese concertante de muzică' 
ușoară, 13,40 Concert de prînz, 16,00 
Melodii populare, 16,20 Dialog cu 
ascultătorii, 17,10 Cîntă orchestra de 
estradă a Radioteleviziunii, 18,15 
Pagini din volumul „Doi pumni de 
orez" de Thakazhi Sivasankara Pil
lai, 18,30 Din istoria operei: Claudio 
Monteverdi (Emisiunea a Il-a), 19,30 
Soliști de muzică ușoară, 19,50 
Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii, 22,00 
Muzică ușoară.

Cinematografe
21 ianuarie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Legenda din tren; REPUBLICA: 
Sedusă și abandonată; PETRILA: 
Asasinul din cartea de telefon; IS- 
CRONI : Medicamentul care ucide; 
ANINOASA: Anotimpuri; LUPENI 
MUNCITORESC: Întuneric în plină 
zi; URICANI: Totul despre Eva.
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Rititlpaiti la liatatal 
te la Varjoila

VARȘOVIA 19 (Agerpres).
La 19 ianuarie s-a deschis ședin

ța Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
ia Varșovia.

Wladislaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a rostit un cuvint de 
salut.

latlliliea oloiitrllai aoăiării
VARȘOVIA 19 (Agerpres).

. Agenția P.A.P. relatează că, la 19 
ianuarie, la Ministerul Apărării Na
ționale al R.P. Polone a avut loc 
o întîlnire a miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia. La întilnire a luat parte 
și comandantul suprem al forțelor 
annate unite mareșalul A. A. Grecico.

Prezențe romînești 

Succesul pianistului 
Valentin Gheorghiu 

la Belgrad
BELGRAD 19 (Agerpres).
In cadrul turneului pe care-1 în

treprinde în R.S.F. Iugoslavia, pia
nistul Valentin Gheorghiu, artist e- 
merit al R.P. Romîne, a susținut un 
recital în sala Kolarcevo din Bel
grad. In program au figurat lucrări 
de Beethoven. Schumann, Chopin și 
Paul Constantinescu. Recitalul s-a 
bucurat de un deosebit succes. La 
cererea publicului, pianistul romîn 
a repetat unele bucăți. Ziarul „Poli 
tika" într-o cronică intitulată „Valen
tin Gheorghiu, un pianist cu capaci
tăți excepționale", arată printre al
tele, că pianistul romîn este un 
„mare muzician” care posedă o 
„tehnică desăvîrșită pusă în serviciul 
gîndiriî muzicale", și că este nu nu
mai pianist, ci și un profund muzi
cian.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
BRAZZAVILLE .-— La Brazzavil

le a avut loc un mare miting con
sacrat împlinirii a 4 ani de la asa
sinarea luptătorului pentru eliberarea 
națională a Congoului, Patrice Lu
mumba. La mitingul organizat de or
ganizația de tineret a partidului Miș
carea națională revoluționară au 
participat mii de locuitori ai Braz 
zaville-ului.

Т.ІІ HAVRE. — Luni noaptea, în 
apropierea portuiui Le Havre, car
goul american „Lueile Bloomfield" 
s-a ciocnit de nava petrolieră fran
ceză „Port Manech". S-a produs o 
explozie violentă urmată de un in
cendiu.

NEW YORK.— Ministerul Mun
cii al S.U.A. a luat inițiativa me
dierii în conflictul dintre armatori 
și docherii din porturile de pe coasta 
Atlanticului și Golful Mexic, în timp 
ce greva a intrat în cea de-a doua 
săptămînă. James Reynolds, secretar 
asistent în Ministerul Muncii, a în
treprins luni, potrivit agenției U.P.I., 
o călătorie „de informare" în diferite 
porturi afectate de grevă.

DAR ES SALAAM. — Guvernul 
Republicii Unite Tanzania a cerut 
tuturor funcționarilor de stat, precum 
și altor categorii de cetățeni să fo
losească mai mult limba swahili în 
locul celei engleze și s-o popularize
ze ca limbă națională. Swahili este 
una din principalele limbi africane
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Lucrările Adunării Generale 
a O. N. U.

NEW YORK 19 (Agerpres).
In ședința de marți a Adunării 

Generale a O.N.U. au fost reluate 
dezbaterile generale, care — după cum 
a arătat la ședința de luni președin
tele Adunării Generale, Alex Quâison 
Sackey - vor continua pînă la 25 
ianuarie.

Primul a luat cuvîntul reprezen
tantul permanent al Marii Britanii 
la O.N.U., lordul Caradon, care s-a 
referit pe larg la criza financiară a 
Organizației Națiunilor Unite. El ii 
declarat că delegația britanică elte 
gata să sprijine în soluționarea I- 
cestei probleme, orice compromis care 
nu va dăuna O.N.U. și Cartei Or
ganizației.

Următorul vorbitor, reprezentantul 
permanent al Iugoslaviei la O.N.U., 
Danilo Lekic a arătat că după pă
rerea țării sale, criza financiară a

Tratativele dintre de Gaulle 
și Erhard

PARIS 19. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite:

Marți la amiază a sosit la Paris 
cancelarul Erhard, fiind întîmpinat 
de Couve de Murville, ministrul de 
externe al Franței. După ce a luat 
dejunul Ia ambasada R.F.G. la Pa 
ris, cancelarul a plecat imediat la 
castelul Rambouillet, unde a început

Sediul C.E.C.O. la Luxemburg 
sau la Bruxelles?

LUXEMBURG 19 (Agerpres).
Recentele declarații făcute la Bru

xelles de președintele Pieței comune, 
Hallstein, și de președintele, Euroato- 
mului, Chatenet, privind necesitatea 
de a se realiza cît mai repede posi
bil fuziunea celor trei executive vest- 
europene (C.E.C.O., Piața comună și 
Euratom) și de a se stabili sediul 
acestui organism comun la Bruxelles, 
au dat naștere în presa luxemburghe- 
ză la proteste vehemente. Presa a-
cestei țări insistă ca sediul C.E.C.O. 
să rămînă în continuare la Luxem
burg.

și este larg răspîndită în estul și 
centrul Africii.

LONDRA. — Mișcarea pentru de
zarmarea nucleară din Marea Bri- 
tanie a anunțat că în primăvara a- 
cestui an vor fi reluate tradiționalele 
marșuri de protest împotriva bazelor 
militare aflate pe teritoriul Angliei. 
Primul marș va începe la 17 aprilie 
de la baza aeriană Wycombe și se 
va termina la Londra.

SEUL. — In Adunarea Națională 
a Coreei de sud au început dezbateri 
în legătură cu planul guvernului de 
a trimite un nou contingent, cu un 
efectiv de 2 000 soldați și ofițeri, în 
Vietnamul de sud.

MADRID. — Agenția D.P.A. a- 
nunță că Fabrica de camioane „Pe- 
gaso" din Madrid și-a încetat acti
vitatea în urma grevei celor 3 000 
de muncitori ai săi. Muncitorii sînt 
nemulțumiți de condițiile noului con
tract colectiv.

Și din alte regiuni ale Spaniei se 
semnalează mișcări greviste.4 PARIS. — La 18 ianuarie, în cli
nica din orașul Vannes, soția în 
vîrstă de 37 de ani a lui Georges 
Auneau, funcționar în rețeaua comer
cială. a dat naștere la 4 gemeni, 
toți băieți. Noii născuți au fost pla
sați imediat într-un incubator.

Greutatea lor variază între 1,022 
kg și 1,950 kg. Medicii au declarat 
că mama și copiii se simt bine. 

fost provocată de opunerea unor pu 
teri la schimbările care se impun în 
O.N.U. El a sprijinit propunerea gru- 
pu.ui țărilor afro-asîatice privind so 
luționarea acestei probleme. Referin- 
du se la problemele actuale ale si 
iuației internaționale. Danilo Lek’c 
a subliniat că măsurile parțiale pri 
vind dezarmarea trebuie să prevadă 
înainte de toate obligația de a nu fo 
losi arma nucleară, interzicerea tu
turor experiențelor nucleare, prevc 
nîrea răspîndirii directe sau indirecte 
8 ăffltei nucleare și un acord pri
vind începerea dezarmării nucleare 
cfiiar de către puterile nucleare. Re
prezentantul Iugoslaviei s-a referit 
apoi la necesitatea convocării unei 
conferințe de dezarmare cu parti 
ciparea tuturor țărilor.

Următoarea ședință va avea loc 
la 2! ianuarie.

tratativele cu generalul de Gaulle. 
In același timp, la Paris, Couve de 
Murville a început convorbirile cu 
ministrul de externe vest-german, 
Gerhard Schroder. întrevederile de la 
Rambouillet continuă miercuri dimi
neața, cu participarea miniștrilor a- 
facerilor externe și a unor experți.

După părerea generală cele trei 
subiecte principale abordate pnvesc: 
relansarea politică vest-europeană, si
tuația din Germania și problemele 
militare.

Cu toate că vizita cancelarului Er
hard în Franța are loc potrivit pre
vederilor tratatului franco-vest-ger- 
inan în legătură cu întîlnirile perio
dice între reprezentanții celor două 
țări, aici i se acordă o atenție spe
cială cu implicații de lungă durată. 
Această vizită este menită să preci
zeze dacă diplomația vest-germană 
este sau nu dispusă să renunțe la 
apropierea față de S.U.A. pentru a 
reveni la spiritul tratatului dintre 
R.F.G. șî Franța.

Arestarea liderului 
partidului nazist din S.U.A.

NEW YORK 19 (Agerpres).
Autoritățile din orașul Selma (sta

tul Alabama) au arestat luni; seara 
pe liderul partidului nazist american. 
George Lincoln Rockwell, și pe alți 
doi membri ai acestui partid, după 
ce au încercat să tulbure ordinea 
publică în cursul unei manifestații 
a populației de culoare.

Orașul Selma, localitate cu 20 000 
de locuitori, situată la cîteva zeci 
de kilometri de capitala statului A-

[Mal te răitei шіи 
li fata Mtițil

HANOVRA 19 (Agerpres).
Marți a început la Hanovra pro

cesul intentat criminalului de război 
nazist, Hans Walter Zech-Nenntwich, 
care este acuzat de evadare din în
chisoarea din Braunșchweig, unde exe
cuta o condamnare de patru ani, ca 
urmare a unor crime săvîrșite în 
timpul celui de-al doilea război mon; 
dial în Polonia. împreună cu el vor 
mai fi judecați alți patru complici 
— un gardian, un om de afaceri 
și două femei — acuzați că au acor
dat ajutor lui Nenntwich să eva
deze din închisoare.

Vești din țările socialiste
Un nou combinat pentru înnobilarea minereului

In Oral, în apropierea munților 
Racikanar, se înalță o mare între
prindere a industriei siderurgice — 
un combinat pentru înnobilarea 
minereului. A fost dată în exploa
tare prima parte a fabricii de aglo
merare. Acest complex, care cuprin
de 44 de clădiri, a fost construit în 
numai 16 luni. Întreprinderea este 
dotată cu tehnică modernă, iar mul

O puternică dezvoltare a rețelei telefonice 
în Pekin

Diin anul 1900, an în care la Pe
kin a fost instalată prima centrală 
telefonică și pînă în 1949, în capi
tala Chinei numărul posturilor te
lefonice s-a cifrat la numai 20 000, 
iar în perioada celui de-al doilea 
cincinal (1958—1962), numărul noi
lor abonați telefonici a crescut de 
patru ori față de 1949.

Succese în toate ramurile 
economiei naționale a R. P. Mongole

Agenția Monțame anunță că în 
anul 1964, producția industriala 
globală a R.P. Mongole a crescut 
ou. 52 la sută față de anul 1960. 
Producția industrială a crescut in 
cei patru ani, în medie, cu 11 la 
sută pe an. Volumul investițiilor 
pentru construcții a fost anul tre

In ajunul Anu
lui Nou, în R.P. 
Bulgaria a intrat 
în funcțiune cel 
mai mare combi
nat de preparare 
a minereurilor 
„Medet". Prin da
rea lui în funcțiu
ne, Bulgaria se 
situează pe unul 
din primele locuri 
din lume în ceea 
ce privește pro
ducția metalelor 
neferoase pe cap
de locuitor.

labama, Montgomery, a fost luni tea
trul unor puternice demonstrații ale 
populației de culoare în sprijinul re
cunoașterii legii cu privire la drep
turile civile. In cursul manifestației, 
liderul populației de culoare din 
S.U.A.. reverendul Martin Luther 
King, laureat al premiului Nobel 
pentru pace, a fost atacat și lovit 
de un tînăr, membru al unei orga
nizații extremiste a albilor din statul 
Alabama. Acesta a fost ■ imediat a- 
restat împreună cu alți cîțiva mem
bri ai organizației extremiste sudiste 
— „Partidul național pentru drep
turile statelor" — și ai partidului 
nazist american. Manifestațiile au 
continuat fără incidente.

Trei expediții de alpiniști surprinse 
de o puternică furtună de zăpadă

BUENOS AIRES 19 (Agerpres).
O puternică furtună de zăpadă a 

surprins trei expediții de alpiniști. 
una americană, una vest-germană șl 
una mexicană, în masivul Aconca
gua, situat la o altitudine de 7 000 
metri, cel mai înalt pisc din Anzi: 
Cordilieri.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, ultimele știri sosite în 
orașul Mendoza menționează faptul 
că cei trei membri ai expediției a- 
mericane au putut ajunge la un refu- 

te din agregatele sale sînt unicate.
Constructorii au trebuit să exe

cute un volum uriaș de muncă. Ei 
au dislocat și au transportat peste 
1 milion mc de pămîni, au turnat 
90 000 mc de beton armat mono
lit, au montat 22 000 mc de pre
fabricate din beton armat, mii de 
tone de construcții din metal și di
ferite instalații tehnice.

Zilele acestea, s-a încheiat la 
Pekin trecerea la sistemul de șase 
cifre, capacitatea insialațiiilor cres- 
cînd de zece ori. Trecerea de l-a sis
temul de cinci cifre Ia cel cu șase 
cifre a început în 1959 și s-a făcui 
fără nici o întrerupere în funcțio
narea rețelei.

cut de 1,8 ori mai mare decît în 
cei patru ani precedenți.

Agricultura Mongoliei s-a dez
voltat intens. In anul 1964, septe
tul de vite a crescut cu 9 la sută 
față de anul 1960, iar suprafața în- 
sămlnțată a fost extinsă cu 50 la 
sută țață de anul 1960. Recolta 
de cereale a crescut cu 44 la sută.

Vedere generală a combinatului „Medet".

GENEVA
Au început negocierile 

tarifare 
ale „rundei Kennedy"
GENEVA 19 (Agerpres). 1
La 19 ianuarie au început la Ge

neva negocierile tarifare ale „rundei 
Kennedy" cu examinarea listelor ex
ceptărilor prezentate la 16 noiembrie 
anul trecut. Pe aceste liste sînt tre
cute produsele țărilor participante pe 
care acestea doresc să le excepteze 
de la reducerea tarifară, prevăzută 
de 50 la sută, precum și acelea 
pentru care tarifele vamale urmează 
să fie reduse cu mai puțin de 50 la 
sută.

Statele Unite vor fi acelea care vor 
trebui să prezinte în primul rînd ar
gumente în favoarea listei lor de 
exceptări. Ele vor fi urmate de Ja
ponia, Marea Britanie, Finlanda și 
apoi țările Pieței comune.

giu din Platamura. In schimb, con- 
ducătqrul expediției mexicane, Fer
nando de la Mora, se află într-o si
tuație disperată la 6 500 metri alti
tudine și există puține speranțe să 
poată fi salvat. Nu există nici un fel 
de știri privind soarta unor membri 
ai expediției vest-germane. Unul din
tre ei a putut să se refugieze într-o 
cabană, dar are mîinile și picioarele 
degerate parțial.

Militari argentinieni și elicoptere au 
fost trimise luni în ajutorul alpiniști- 
lor aflați în pericol.
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