
Proletari din toate țările, uniți-vit

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

w
Antfl XVII

XXII Nr. 4745

Joi
21 ianuarie 

1965

4 pag. 25 bani

în pagina a 4-a:
• VARȘOVIA. Recepție în cinstea delegațiilor care participă ta ședința 

Comitetului politic consultativ al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

• Răspunsul R. P. Ungare la mesajul premierului R. P. Chineze.
• Consultările politice din Italia. i
• A fost arestat asasinul primului ministru al regatului Burundi.
• Greva docherilor americani

,p.Candidați ai 
in alegerile de la 7 martie

Tovarășul Lazar David
Sala clubului G.C.V.J. s-a dovedit 

marți după-amiază neîncăpătoare. Ea 
a găzduit sute de oameni ai muncii 
de la exploatările miniere Peitrila, 
Lonea și Dîlja, complexul C.F.R. Pe
troșani, Uzina de reparat utilaj mi
nier, I. F. Petroșani, I.G.M.M., 
1*0.1.L. și de la alte întreprinderi și 

Aspect din sala clubului C.G.V.J. Petroșani, unde tovarășul Lazăr Da
vid a fost propus candidat al F:D.P. în alegerile de: deputați în Marea Adu
nare Națională.

IntîIn ire
Azi, la ora 18, in sala de 

festivități a clubului muncito
resc din Lupeni are loc o în- 
tllnire intre tineri și vechi mi- 
litanți ai mișcării muncito
rești. La intilnire participă, de 
asemenea, activiști de partid 
și de stat.

Cu acest prilej, in fața tine
rilor se va ține și conferința 
„Tineretul — viitorul patriei 
noastre socialiste".

Primele inovații
Cabinetul tehnic al prepara- 

ției Petrila a înregistrat pri
mele trei propuneri de inova
ții pe anul 1965. Primele două 
inovații intitulate „Modificarea 
capacelor la melcul de răcire 
a preselor" și „Macaraua electri

că” aparțin maiștrilor Moldo
van Traian și Maior Iosif. A 
treia inovație „Modificări la

Comunistul Schmidt Pefru, de la lămpăria minei Vulcan, este unul din 
cei mai buni reparatori de lămpi.

Fotografia îl înfățișează în timpul lucrului

instituții, precum și numeroși locui
tori din cartierele orașelor Petroșani 
și Petrila, săteni din comuna Bănită 
întruniți aici spre a propune candi
datul Frontului Democrației Popu
lare în alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională în circum
scripția electorală nr. 5 Petroșani.

rădtorul de la disțilărie, apar
ține unui colectiv de munci
tori în' frunte cu. Galinski Ru
dolf și Cupșan Alexandru.

titlu ie tonteiiole
Mîine, la ora 17, ia stația 

de radioficare a minei Aninoa- 
sa va fi prezentată, de către 
tovarășul ing. Opriș Șerban. 
șeful sectorului de aeraj, con
ferința „Să respectăm cu stric
tețe normele de tehnica secu
rității la locurile de muncă 
din subteran".

Conferința face parte din- 
tr-un ciclu de expuneri pentru 
mineri.

Spectacol teatral
Azi, la ora 20, în sala cine

matografului muncitoresc din 
Vulcan, un colectiv de actori 
ai Teatrului de stat din Petro
șani va. prezenta un spectacol 
cu piesa „Citadela sfărîmată" 
de Horia Lovinescu.

Adunarea a fost deschisă de tovară
șul Karpinecz loan, secretar al Co
mitetului orășenesc Petroșani al 
P.M.R.

Luînd cuvintul în cadrul adunării, 
tovarășul Vușdea Gheorghe, secretar 
al Consiliului regional Hunedoara 
al P.M.R., membru al CanlHf/iului 
regional al Frontului Democrației 
Populare, a subliniat deosebită în
semnătate politică a campaniei elec
torale și a alegerilor — expresie vie 
a profundului democratism al orîn- 
duirii noastre de stat.

însemnătatea alegerilor de la 7 
martie — a spus vorbitorul — con
stă în faptul că ele se vor desfășura 
într-o atmosferă de tul puternic en
tuziasm și cald patriotism socialist, 
cu care clasa noastră muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea luptă pen
tru a da viață sarcinilor din ultimul 
an al șesenalului, pentru îndeplini
rea exemplară a mătefului program 
trasat de cel de-al IlI-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn. To
varășul Vușdea Gheorghe a trecut 
apoi în revistă succesele obținute de 
oamenii muncii din regiunea Hune
doara, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste. Regiunea noas
tră, a spus vorbitorul, a cunoscut o 
puternică dezvoltare. Hunedoara a 
devenit cel mai mare centru siderur
gic din țară, iar bazinul Văii Jiului 
cel mai mare centru carbonifer al 
patriei. In anii șesenalului a intrat 
în funcțiune Ia Hunedoara grupul de 
laminoare, oțelărîa Martin 2. furna-

(Coniinuare în pag. 3-a)

Se pregătește 
un spectacol teatral

Artiștii amatori din Banița desfă
șoară în aceste zile de iarnă o vie 
activitate. Sub îndrumarea tov. Bo- 
jescu Vasile, actor la Teatrul de Stat 
din Petroșani, ei pregătesc piesa 
„Zn leoaicele". Pentru ca să satisfa
că exigența publicului, în fața că
ruia va fi prezentat spectacolul, re
petițiile se țin de două ori pe săp- 
tămînă, la căminul cultural. Majori
tatea interprețilar fac parte din cor
pul didactic al școlii din localitate. 
Printre artiștii amatori din Banița 
pot fi amintiți Văduva Maria, Mez
drea Angelica, Nicolae Elisabeta, 
Văcaru Doina, Văduva Constantin, 
Mirescu Constantin și alții.

însemnări de reporter

PALATUL DE SARE
Coborîm pe trepte spre adîncuri. 

Lămpile de mină aruncă lumini 
ciudate pe pereți, accentuînd im
presia că am pătruns intr-o lume 
stranie și ireală. Coborim mai de
parte... Orizontul I, Orizontul II, 
apoi 111... Cineva numără treptele: 
aproape 300. Ultima pare a fi la 
peste 80 metri sub pămînt. Aerul 
e rece și umed. Ridic lampa și pri
vesc curioasă pereții. Cristalele de 
sare au o strălucire de diamant.

Liniștea este întreruptă doar de 
picăturile de apă care cad neînce
tat jormind stalactite și stalagmi
te cu forme ciudate. Mergem de 
mai bine de o oră și nu întîlnim 
pe nimeni.

— Minerii noștri lucrează acum 
la „ziuă" — răspunde întrebării 
Iulian Stoica, inginerul șef al Sa
linei Cacica. Drumul pe care-l 
străbatem acum îl fac doar cițlva

LA PREPARAT IA LUPENI

Se înfăptuiesc măsurile 
din planul M.T.O.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1965, colectivul secto
rului de preparare din cadrul pre- 
parației Lupeni s-a angajat să scadă 
cenușa la cărbunele special cu 0,3 
puncte și să depășească recuperarea 
globală cu 0,5 puncte, astfel incit 
să dea siderurgiștilor hunedoreni 
cărbune pentru cocs în cantități spo
rite și de bună calitate.

In vederea realizării obiectivelor 
fixate, tehnicienii și inginerii prepa
ratori au făcut numeroase propuneri 
cu care a fost îmbogățit planul de 
măsuri tehnico-organizatorice. Iată 
cîteva din propunerile mai importante 
care, după ce au fost introduse în 
planul M.T.O. de către conducerea 
sectorului preparare, au devenit mă
suri : schimbarea și betonarea con
ductei cu site Zimmer nr 1—9, pro
pusă de tov. Erdoș Ioan; rezervor 
pentru alimentarea elevatorului de 
griș nr 3, a tovarășului Pop Vasile : 
modificarea gurilor de evacuare și a 
jghiaburilor de vărsare de Ia silozu
rile F 7 și F 9, propusă de tov. Ma
zăre Grigore etc. Pentru realizarea 
acestor măsuri prinse in planul 
M.T O. s-au stabilit responsabili pen
tru fiecare lucrare în parte, au fost 
fixate termene de execuție. Totodată, 
conducerea sectorului, știind că func
ționarea continuă a instalației consti
tuie factorul hotărîtor în realizarea 
sarcinilor de producție, a pus un ac
cent deosebit pe revizia și repararea

Paro-Mina
șeni. La lucră
rile de deschi
dere de aici, un 
aport însemnat 
aduce și briga
da lui Croîtoru 
Nicolae. care lu
crează într-o ga
lerie de coastă 
la orizontul 700.

IN CLIȘEU : 
Minerii din bri
gadă ieșind din 
șut 

sondori. Numai vizitatorii mai co
boară treptele acestea. Mina noas
tră a devenit un fel de muzeu.

Galeriile ce străbat masivul de 
sare totalizează aproape 7 kilo
metri și jumătate, un labirint in 
care, fără o călăuză sigură, nu te 
poți descurca. înaintăm pe o ga
lerie și distingem un bîzîit ce sea
mănă cu zumzetul unui stup de 
albine. Am ajuns la cele două 
sondeze din subteran. Apa pompa
tă în adine dizolvă masivul de 
sare și este apoi trimisă din nou 
la suprafață. 20 de metri cubi de 
saramură pe oră dau cele două 
sondeze, înlocuind munca a zeci 
de oameni. Privim o clipă imen
sul lac subteran — bazinul de 
600 000 m c, unde se depozitează 
saramura. Și înainte sarea de la 
Cacica se producea prin evapora
re. Dar sute de oameni lucrau în 

utilajelor, așa după cum, de altfel, 
s-a prevăzut și în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice. In luna de
cembrie și cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă s-au efectuat numeroase repa
rații, printre care se numără: revi
zia cepurilor de distribuție la filtre; 
schimbarea conductei în silozurile 
D-7, D-8. D-9; betonarea pîlniilor 
sitelor fixe din turn; schimbarea șa- 
siului benzii В și a cupelor la eleva
torul nr 1 A etc. In afară de aceste 
lucrări echipele de lăcătuși mecanici 
conduse de Pop loan, Dascălu ■ Ște
fan, Drotzinger Andrei, Marinescu 
Gheorghe și Cimenti Ioan, care s-au 
remarcat prin calitatea reparațiilor 
efectuate, au revizuit și alte instala
ții din interiorul secției. In centrul 
atenției colectivului sectorului de 
preparare stă, de asemenea, și noua 
stație de epurare a apelor reziduali, 
care are scopul de a evita scurgerea 
apei murdare în Jiu în aval de pre- 
parație. Pentru însușirea tehnologiei 
de la această instalație și exploa
tarea ei rațională, au fost înființate 
Ia preparație cercuri pentru ridicarea 
calificării, un curs tehnic pentru spe
cializarea muncitorilor de la filtre.

Ce efect economic a avut pune-

Ing. IOAN ENE 
preparat ia Lupeni

(Continuare în pag. 3-a)

adine cu ciocane și pene. Bulgării 
de sare erau sjărîmați cu mina, 
dizolvați în apă și, apoi prin e- 
vaporare, se obținea sarea comes
tibilă. De cînd se aplică noua me
todă, in adine coboară doar trei 
oameni.

La înapoiere, nu mai urmăm a- 
celași drum. Inginerul Iulian Stoi
ca ne conduce prin labirintul ga
leriilor spre sala din adîncul ma
sivului de sare. Urcăm' noi trepte, 
străbatem galerii și deodată lumi
nile lămpilor de mină se reflectă 
în oglinda nemișcată a unui lac. 
Glasul inginerului răsună nefiresc 
in liniștea care ne înconjoară. Pa
șii ne poartă mai departe spre lo
cul care a adus faima Salinei Ca
cica — sala de serbări din subte
ran. La 40 metri sub pămînt, întîl
nim o adevărată sală de palat, cu

ELENA ȚUICU 
corespondentul Agerpres 

în regiunea Suceava

(Continuare în pag. 3-a)
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Adinei prefaceri 
în viața social-culturalâ
In anii puterii populare, Valea 

Jiului a cunoscut o puternică In» 
dorire, de la un capăt la altul.

Cartierele noi cuprind peste 10 000 
apartamente confortabile construite 
pentru mineri. Orașele noastre — 
pentru a căror bună gospodărire și 
înfrumusețare se manifestă o gr’jă 
deosebită din partea sfaturilor popu
lare — nicf pe departe nu sc pot a* 
Semăna cu mohorîtete așezări de odi
nioară in care minerii au trăit o 
viață amară, plină de griji.

Față de situația din anul 1938, re
țeaua sanitară din Valea Jiului a 
crescut de 10 ori, iar numărul patu
rilor din spitale a ajuns de Ia 200 — 
dte erau Înainte de eliberarea țării —- 
la 1 115 paturi tn prezent. La Lu

pani, Lonea și In alte așezări miniere 
pe lingă unele întreprinderi au luat 
ființă spitale și policlinici noi, dis
pensare bine utilate și 
personal sanitar cu o 
care profesională.

Dacă înainte de 23
în Valea Jiului existau numai 36 
unități școlare și preșcolare, în anii 
puterii populare, datorită măsurilor 
luate de partid și guvern, numărul 
acestora a crescut Ia 71. In Uricani, 
Lupeni, Paroșeni, Vulcan, Petrila. în 
comunele Văii noastre au fost con
struite școli noi, atît din bugetul 
statului cît și prin contribuția vo
luntară a cetățenilor. In orașele Pe
trila, Vulcan și în alte localități mi
niere au început să funcționeze, pen
tru prima dată în istoria Văii Jiului 
școli medii; a fost dezvoltat învă- 
țămîntul profesional prin înființarea 
școlilor profesionale din Petroșani și 
Lupeni. in anii regimului democrat- 
popular, orașul Petroșani a devenii

Ing. TRAIAN BLAJ 
președintele Comitetului executiv 
ăl Sfatului popular al orașului 

Petroșani

încadrate cu 
înaltă callfi-

August 1844

a Văii Jiului
tutelară — 

expresie a grijii pentru cei mici 
Autoritățile tutelare răspund de 

supravegherea și îndrumarea crește
rii și educării fiecărui miner, de fe
lul în care acei cărora le sînt încre
dințați copii își îndeplinesc obliga
țiile privitoare Ia persoana și bunu
rile copilului, răspund de încuviința
rea înfierilor, de plasarea capiilor în 
cazul divorțului părinților — într-un 
cuvînt de creșterea și educarea mi
norilor. In cazul cînd se constată 
încălcări ale legilor prevăzute de 
Codul familiei, autoritatea tutelară 
este datoare să ia măsurile necesare 
pentru remedierea situației.

In scopul îndeplinirii atribuțiilor 
sale de autoritate tutelară ce decurg 
din Codul familiei. Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al orașului 
Uricani a format un larg comitet de 
sprijin în care a atras deputați, ca
dre sanitare și didactice, delegate 
ale comitetului de femei și de Cruce 
Roșie, tovarăși cu o înaltă conștiință

cetățenească, care dau dovadă de un 
înalt simț umanitar și de răspundere 
față de îndatoririle sociale. Merită a 
fi relevată contribuția adusă de de
putății Popa Teodora, Cocheci Vasule, 
Cimponer Elena, de gospodina Lazăr 
Maria precum și alții, care ajută co
mitetul executiv in îndeplinirea sar
cinii de supraveghere și îndrumare 
a creșterii și educării minorilor.

Copiii înfiați, precum și cei atiați 
sub tutelă sînt vizitați periodic la 
domiciliu de acești tovarăși. Cu pri
lejul vizitelor făcute la familiile Pop 
și Neacșu, membrii comitetului de 
sprijin au constatat cu deplină satis
facție că cei doi minori înfiați se 
bucură de o copilărie fericită izve- 
rîtă din dragostea celor ce i-eu în
fiat.

Comitetul de sprijin al autorității 
tutelare de pe lîngă comitetul exe
cutiv al sfatului popular dovedește 
preocupare și în direcția supraveghe
rii modului cum sînt crescuți și edu- 
zsațl minorii, lipsiți de îngrijirea pă
rintească.
comitetul 
Sesizat 
să că 
vine Ia școală îmbrăcat neîngrijit și 
Cu temele nefăcute, comitetul de spri
jin a făcut o vizită famffltei Țanca 
Augustin. Cu acest prilej s-a consta
tat că atît Țanca Alexandru ей și 
ceilalți trei frați ai săi suferă din 
cauză că tatăl lor este alcoolic iar 
mama lor, frămîntată de acest gînd, 
îl neglijează. Tovarășii dr. Popa 
Teodora și învățătorul Cocheci Va- 
eile, ca șl ceilalți membri ai comi
tetului, le-au reamintit soților Țanca 
oare le sînt îndatoririle față de co
pii, ce decurg din Codul famfliei. Re
petând vizita la familia Țanca, mem
brii comitetului i-au ajutat pe cei doi 
soți să-și dea seama de răul ce-l pri
cinuiesc propriiicir lor copii servin- 
du-le un prost exemplu și neîngrijin- 
du-i. După aceste vizite, elevul Țan
ca Alexandru a început să meargă 
la școală mai îngrijit îmbrăcat și cu 
temele făcute.

tru învățămînt în Valea Jiului peste 
50 milioane iei.

In următorii ani, pe întreg cuprin
sul Văii Jiului se vor ridica noi 
construcții social-culturale. Investi
țiile alocate pentru construcțiile so- 
cîal-culturale pe anul 1965 însumea
ză 115 455 000 lei, reprezentînd con
strucția a numeroase blocuri cu 1796 
apartamente, ce vor fi date tn folo
sință pînă la finele anului. In Pe
trila se va construi o școală nouă 
cu 16 săli de clasă ale cărei lucrări 
se vor termina cel tîrzlu pînă Ia 
începutul lunii septembrie a.c. iar 
în orașul Petroșani va fi dată in fo- 
losiață, în acest an. Casa de cultură 
cu 800 locuri.

Viitorul așezărilor noastre minie
re este iuminbs ; Valea Jiului va de
veni din ce în ce mai frumoasă, 
demnă de zilele înfloritoare pe 
care le trăim.

, L у

■nulcentru universitar. Din 
1848 și pină in anul care a 
trecut, numărul elevilor in unitățile 
preșcolare și școlare a crescut de 
la 4163 
sute de 
școlilor 
cursurile
Astăzi, in localitățile noastre tși des
fășoară activitatea mal bine de 700 
de cadre didactice. An 
tuiesc tot mal multe 
asigurarea de condiții 
șurăril Invițămîntulul, 
ții tot mal bune 
masă elevilor și 
in

la 20 360. Pe lingă aceasta, 
tineri frecventează cursurile 

profesionale, de maiștri, 
școlii populare de artă etc.

de an se chei- 
fonduri pentru 
optime desta 
pentru condl- 

studfl, cazare.

ultimii 3 ani

de
studenților. Numai 
s-au cheltuit реп-

*

*

Complexu! co
mercial din cartie
rul Viăsoza-Lupfcnt.

*

Crește volumul mărfurilor 
de uz îndelungat

Ca șl celelalte unități ale eomer- 
W de stat din Valea Jiului, ma
gazinele O.GL. Produse industriale 
Petroșani din sectorul metalo-chlrnice 
sînt din belșug aprovizionate. Aici 
ae găsesc tot felul de produse teh
nice de uz îndelungat sau altele de 
cerință curentă. A sporit num&rul 
sortimentelor din acest fel de măr
furi, atît din import cit și din cele 
realizate în țara noastră. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din întreprin
derile noastre producătoare au ob
ținut succese însemnate pe linia îm
bunătățirii calității acestor produse. 
Ele sînt rezistente, dau un randa
ment tehnico-economic superior, au 
un. finisaj îngrijit, o formă de pre
zentare plăcută.

Cumpărătorii se interesează tot mai 
mult de asemenea mărfuri. O ma
șină de spălat rufe, un aparat de 
radio, o mașină de cusut sau un fri
gider, o garnitură de mobilă ele
gantă sînt bine venite în orice gos
podărie.

Pe lingă cererile sporite de măr
furi industriale de consum curent, oa
menii muncii din Valea Jiului soli
cită toi mai multe mărfuri industriale 
de uz îndelungat. Numai în anul care a 
trecut s-a vîndut mobilă populației 
de 2,5 ori mai multă față de anul 
1959 și de 1,8 ori mai multe aparate 
de radio. Comparativ cu anul 1963. 
în anul 1964 s-a vîndut populației 
cu 41,3 la sută mai multe frigidere, 
cu 65 la sută mai multe aspiratoare 
de praf, cu 14,3 la suta mai multe 
mașini de spălat rufe.

In anul 1965 se vor desface cu 33 
la sută mai multe frigidere decît în 
1964, precum și cantități sporite de 
mașini de spălat rufe, aspiratoare de 
praf etc. Concomitent cu realizările 
în ce privește volumul tot mai mare 
al mărfurilor de uz îndelungat puse 
la dispoziția populației, s-au înregis
trat succese și în ce privește lărgirea 
sortimentelor. In prezent, prin unită
țile noastre comerciale se desfac 9 
sortimente de aparate de radio, 5 sor
timente de mașini de spălat rufe, 7 
•octimente de biciclete și 3 sortimen

te de mașini de cusut. Cu ajutorul 
accesoriilor cu care este dotată ma
șina de cusut „Ileana" se pot exe
cuta cusături, broderii, tivuri, stopa- 
je, fără a fi necesară O pregătire 
specială. Această mașină de cusut 
este produsă în două tipuri — mo
bilă și masă.

in ceea ce privește prezentarea arti
colelor de uz îndelurigat, conducerea 
O.G.L, Produse industriale Petroșani 
acordă o mare atenție dezvoltării re
țelei de magazine, calificării și spe
cializării vînzătorilor, îndrumării 
cumpărătorilor interesați în procura
rea mărfurilor de uz îndelungat. Ast 
fel, în orașul Petroșani va fi în cu- 
rînd amenajat un magazin — expo
ziție de mobilă, în care urmează să 
fie expuse un număr mare de garni
turi, aranjîndu-se camere-model atît 
pentru prezentarea tipurilor noi cît 
și pentru educarea gustului estetic 
al populației.

In magazinele de aparate de radio 
au fost instalate antene complexe 
pentru ca aparatele să fie puse în 
funcțiune, în scopul ușurării alege
rii de către cumpărători a tipului 
dorit. Pentru demonstrarea funcționă
rii aspiratoarelor de praf, mașinilor 
de spălat rufe, mașinilor de cusut 
etc. este prevăzută organizarea de 
demonstrații practice în fața cumpă
rătorilor.

După cum se știe, o serie de 
mărfuri de folosință îndelungată se 
vînd populației cu termen de garan
ție. In perioada de garanție, care 
diferă de la un produs la altul, se 
asigură gratuit repararea, înlocuirea 
pieselor necorespunzătoare și revizui
rea periodică a obiectelor respective.

Vînzătorii din magazinele de spe
cialitate au datoria să recomande cit 
mai competent aceste produse, să 
cunoască bine fiecare produs ce-4 o- 
feră spre vînzare, să știe să dea a- 
mănunte asupra regimului lor de 
funcționare.

FEDER DEZIDER10, 
merceolog principal O.C.L. Produse 

industriale Petroșani
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Acolo unde a 
a intervenit 

de dirigintele 
elevul Țanca

fost cazul, 
operativ, 
de cia- 

Alexandru
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Cantinei de ajutor popular
In orașul Lupeni, ca și în alte lo

calități ale Văii Jiului, funcționează 
o cantină de ajutor popular. De fe
lul cum sînt deserviți cei 100 de bă- 
trîni și copii care iau masa aici gra
tuit s-a arătat în recenta ședință a 
Comitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Lupeni, unde admi
nistratoarea cantinei, tovarășa Far- 
kaș Minerva a prezentat un referat.

Tovarășa Farkaș a 
sonalul cantinei se 
din fondurile alocate 
gure un meniu pe zi,
feluri de mîncare, gustoasă 
sistentă.

Dar nu în aceeași măsură 
de ajutor popular a fost sprijinită 
pentru buna întreținere a localului 
în care funcționează. De pildă, ar
țarul decimal și căruciorul de trans
portat alimente de un timp sînt inu
tilizabile. Apoi se simte nevoia în- 
locuirii cazanului de fiert supă. De 
asemenea, interiorul cantinei necesi
tă zugrăveli.

Personalul cantinei trebuie să

tot sprijinul
fie ajutat mai mult în activita
tea sa, atît de colectivul de spri
jin cît și de către membrii comisiei 
permanente sănătate și prevederi so
ciale.

Zh centru da, în rest ba!
arătat că per- 

străduiește ca 
de stat 
compus

să asi- 
din trei 
și con-

cantina

Locuitorii orașului Uricani s-au 
obișnuit cu aspectul îngrijit ce-l a- 
sigură secția de salubritate I.C.O. 
In centrul orașului. Frumos și cu
rat, centrul orașu
lui te imbie parcă ‘———————
.Să te plimbi, să-l 
admiri. Dar de 
cum treci insă de 
centru, aspectul o- 
rașului se schimbă; apar ca niște 
movile
najere și diferite gunoaie. Echipa 
de lucrători ai salubrității I.C.O. 
pare a nu le vedea.

Gurile rele susțin că echipa de

salubritate пи-și face datoria, ne- 
simțindu-se controlată de too. Zi- 
man, șeful sectorului I.C.O. din lo
calitate. Dar se

Notă

mormanele de resturi me-

pare că nici acesta 
nu se simte con
trolat de conduce
rea I.C.O. din o- 
rașul Petroșani. 
In acest timp gră
mezile de resturi 
precum crește 
care ar trebui

menajere cresc, 
nepăsarea celor 
se ocupe de curățenia orașului 
mai spre periferie, nu numai 
centru.,.

Și 
să
Și
in

M. LUPENEANU

Prin contribuția în muncă 
a cetățenilor

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare din Valea Jiului, sub îndru
marea organelor și organizațiilor de 
partid, desfășoară o activitate susți
nută pentru activizarea tuturor for
melor organizatorice de legătură cu 
masele, în vederea înfăptuirii obiec
tivelor prevăzute în planul lucrărilor 
prin contribuția în muncă a cetățe
nilor.

Pe baza prevederilor din planurile 
sfaturilor populare orășenești și co
munale, în cursul acestui an se vor 
realiza lucrări gospodărești impor-' 
fante prin contribuția în muncă a 
oamenilor muncii. Aceste lucrări vor 
contribui efectiv la buna gospodări
re și înfrumusețare a localităților 
noastre. In orașele Petroșani, Petrila, 
Lupeni, Vulcan și Uricani se vor 
executa 2020 m c terasamente, vor fi 
săpate noi șanțuri pe o lungime de 
3600 a L tar șauȘuriie veafai se vor

desfunda pe o lungime de 6470 m I.
Un accent deosebit se va pune pe 

construirea de noi poduri și podețe, 
pe refacerea podurilor spălate de 
ploile torențiale din anul trecut 
Asemenea poduri se vor construi și 
reface peste Valea Voievodului în sa
tul Taia, în Jfeț, pe drumurile de ac
ces spre munte din raza de activi
tate a sfaturilor populare din loca
litățile Vulcan, Bănită, Iscroni și U- 
ricani. In total, pe Vale se vor con
strui și reface 37 poduri și podețe în 
lungime de 230 m 1, dintre care ma
joritatea spălate de apele învolburate 
din luna octombrie anul trecut In 
orașele Petrila, Vulcan și Uricani, 
precum și în comunele Iscroni, Ba
nița și Cîmpu lui Neag se va acorda 
de către sfaturile populare o atenție 
deosebită întreținerii și refacerii dru
murilor și în mod deosebit a celor 
ce duc spre munte și au fost spă
late de apă.

Prin contribuția cetățenilor dlti lo
calitățile Văii Jiului, se vor extrage 
din carieră și așterne 5635 m c pie
triș pe drumurile comunale. Totoda
tă se vor construi 250 m 1 ziduri de 
sprijin și se va corecta albia plrîuri- 
lor care au deviat în urma ploilor 
torențiale.

Un aport însemnat Ia executarea 
lucrărilor prin contribuția în muncă 
o vor da masele largi de oa
meni ai muncii, atît cu brațele ей Și 
cu atelajele. Astfel. în cadru) Văii 
Jiului în anul curent se vor 
presta 7681 zile de muncă cu bra
țele și 2723 zile de muncă cu atela
jele. Valoarea lucrărilor ce se vor 
realiza prin contribuția în muncă 
va trebui să fie la sfîrșitttl anului 
curent de cel puțin 156 583 lei.

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare din localitățile Văii Jiului 
depun în prezent eforturi susținute 
și mobilizează toate forțele pentru 
realizarea integrală și le tâmp a lu
crărilor planificate prin contribuția 
în muncă a cetățenilor pentru anul 
1966
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Comuniștii — animatorii luptei 
pentru îmbunătățirea calității fkelor 

de mătase
Gete patru organizații de bază din 

aubsecțide Fabricii de fire artificiale 
din orașul Lupeni, sub îndrumarea 
comitetului de partid, desfășoară o 
susținută muncă politică pentru mo
bilizarea întregului colectiv la tra
ducerea în viață a sarcinilor de plan 
șl a angajamentelor de întrecere. Co
muniștii din fabrică se situează în 
primele rînduri ale întrecerii socia
liste, ei fiind animatorii luptei pen
tru îmbunătățirea firelor de mătase. 
Menționăm în a- 
oasetă direcție 
membrele de par
tid Bartha Ema, 
Maghiar Susana, 
Stăiculcscu Ma

ria, Bîrceanu Elisabeta, Taiborachi 
Anuța, Povîrjan Piana, Moldovan 
Constanța; Rica Iuliana, Naș Domi
nica și altele mult apreciate în co
lectivele secțiilor fabricii.

Dar să vedem concret cum mun
cesc comuniștii fabricii pentru ridi
carea calității firelor de mătase pe 
o treaptă mai înaltă. Să luăm ca 
exemplu subsecția răsucit. Acest loc 
de muncă a devenit de mult ceea ce 
muncitoarele secției de finisaj textil 
numesc, cu mîndrie, inima fabricii. 
De aici se trimit spre celelalte sub 

secții firele torsionate. De aceea, 
subsecția respectivă trebuie să se gă
sească in fiecare moment în avan
post, să fie cu un pas înaintea celor 
latte. Aici sosesc firele trecute prin 
metamorfoza chimică și de aici nu 
are voie să scape neobservată nici 
o bobină ce prezintă deniere încur
cate, fire cu nuanțări, scame, pete, 
care determină degradarea produse 
lor.

Conștient de răspunderea pe care 
o are, colectivul subsecfiei răsucit, în 
frunte cu comuniștii, s-a străduit să 
fie la înălțimea sarcinilor, să militeze 
cu stăruință pentru îmbunătățirea ca
lității firelor de mătase. Cînd orga
nizația de bază a chemat muncitoa-

ANUNȚ 
Mloaiiii Carbonifer 

Valea Jialnî
ANGAJEAZĂ :

•— un economist 
merceolog

— un merceolog 
principal

Cei interesafi se vor 
prezenta la serviciul 
personal a> Combina

tului.

VIATA DE PARTID

PALATUL DE SARE
(Urmare din pag. l-a)

balcoane de jur împrejur, loc pen
tru orchestră, săli pentru gardero- 

rele să întărească exigența pentru îm
bunătățirea calității produselor, to
varășele Bîrceanu Elisabeta, (Jheonea 
Virginia, Cîurcă Maria, Colici Maria 
și alte membre și candidate de partid 
au răspuns cu entuziasm, au desfă
șurat o muncă susținută în scopul 
înlăturării cauzelor care duc Ia de
precierea firelor de mătase.

Cunoscind bine locui unde se sim
te mai multă nevoie de sprijin, bi
roul organizației de bază a orientat 

eforturile comuniș
tilor în direcțiile 
hotărîtoare ale 
muncii politice de 
masă depusă pen
tru ridicarea calita

tivă a producției. Munca de la om 
la om a ajutat pe fiecare muncitoa
re să știe ce are de făcut pentru pre- 
întîmpmarea rebuturilor, pentru îmbu
nătățirea calității firelor produse. A- 
tenția biroului organizației de bază 
a fost îndreptată îndeosebi spre 
muncitoarele care încă n-au ajuns să 
stăpînească deplin procesul tehno
logic, mai au goluri în cunoștințele 
profesionale. Membrele de partid cu 
vechime și experiență în producție au 
primit sarcina să se ocupe de ridi
carea calificării tovarășelor lor de 
muncă. Astfel, muncitoarele Amariei 
Aglaia, Pop Ana II, Codricel Vir
ginia, Dabelea (linca din subsecția 
răsucit au simțit din plin ajutorul 
tovărășesc al membrelor de partid.

Maistorițele și brigadierele, la rîn- 
dul lor, și-au adus contribuția 1a de
pistarea și eliminarea cauzelor su
biective care înrăutățesc calitatea fi
relor. Ca rezultat, mult mai multe 
bobine trec acum cu succes exa
menul atent și exigent al controlului 
de calitate. Vitrina de calitate, pa
nourile evidențiaților și celelalte mij
loace de agitație folosite în lupta 
pentru calitate, pentru mobilizarea 
muncitorilor la îndeplinirea acestui 
indice și-au dovedit din plin eficien
ța. In perioada de timp care a trecut 
de la alegerea noului birou al orga
nizației de bază, calitatea firelor de 
mătase s-a îmbunătățit simțitor re- 
ducîndu-se deșeurile, rebuturile.

In acest an, în fața colectivului
F.F.A. Viscoza Lupeni stau sarcini
de mare răspundere privind îmbună
tățirea calității firelor de mătase.
Pentru înfăptuirea lor cu succes,
muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
secții s-au angajat ca din totalul fi
relor de mătase artificială produse să 
dea întreprinderilor prelucrătoare 68 
la sută de calitatea cea mai bună. 
Conștienți de această sarcină, comu
niștii organizației de bază din sub
secția răsucit sînt hotărîți să acorde 
toată atenția luptei pentru ridicarea 
calității firelor de mătase pe o treap
ta mai înaltă.

MARGARETA MICA
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Pronosticuri...

Pronosticuri...
Zăpada s-a așternut din belșug pe înălțimile munți

lor. In diminețile senine, masivul Paring pare un uriaș 
cu creștetul albit de arii. In acest an, iarna e însă ca
pricioasă. In zile întunecoase, o pală de vini prinde 
norii Intr-un virtej nebunesc învăluind in scurtă vreme 
uriașul îrtir-o mantie cenușie și pufoasă. Alteori, norii 
coboară pîna spre poale, lăsînd doar piscurile sub mîrt- 
glierea razelor aurii. In asemenea zile excursioniștii 
aflați pe creste par izolați, de restul lumii ca o expe
diție pe un ghețar în derivă. Slnt frumoase ele, excursiile, 
pe manie în orice anotimp, dar iarna cu albul imaculat 
al zăpezii și piftiile de schi sițit inegalabile. Condiția 
este ca natura să nu fie vitregă, să nu învăluie muntele 
In ceață sau nori. Că-i un pic de viscol, lapoviță ori 
ninsoare, puțin le pasă iubitorilor de schi.

înainte de concursul de sîmbăfă și duminică dotat 
cu „Cupa 24 Ianuarie", schiorii au scrutai mereu înăl
țimile Paringului.

— Vom avea oare vreme bună ? se întrebau ei în
grijorați.

îngrijorarea le-a fost risipită de o veste venită chiar 
de pe înălțimi. Au dat-o tehnicienii stației meteorologice 
de aici, acei oameni temerari și neobosiți care cerce
tează zi și noapte starea timpului. Aparatele arătau timp 
frumos. Așa a și fost. Cer senin, soare și... zăpadă ex
celentă.

Deși uneori meteorologii prevestesc ninsoare, viscol ori 
timp variabil, dorința de a-ți petrece citeva zile pe munții 
înzăpeziți iți îndreaptă totuși pașii spre potecile tro
ienite, tn ciuda opreliștilor puse in cale de natură. Mi
nunat s-au simțit la Paring, în iarna trecută, studenții 
de la Institutul de cultură fizică din București. Dovadă 
elocventă in acest sens este faptul că băirlnul Paring va 
avea peste citeva zile din nou musafiri pe tinerii săi 
prieteni de la I.C.F. Indiferent de pronosticurile ce le

Se înfăptuiesc măsurile 
din plaaul M.T.O.

(Urmare din pag. l-a)

rea în aplicare a măsurilor prevăzute 
în planul M.T.O. ?

Măsurile aplicate au permis colec
tivului sectorului de preparare ca în 
perioada ce s-a scurs din luna ia
nuarie să reducă cenușa la cărbunele 
special cu 0,4 la sută, să îmbunătă
țească recuperările la producția glo
bală cu 0,3 puncte, să depășească 
planul de producție cu 1 la sută. 
Toate aceste succese îndeamnă har
nicul colectiv din sectorul de prepa
rare să se preocupe șî mai intens 
de înfăptuirea, punct cu punct, a 
prevederilor din planul M.T.O. stabi
lite pentru anul 1965, convins că re
zultatele acestei preocupări nu vor 
întîrzia să se arate în viitor mate
rializate în succese tot mat frumoase 
privind creșterea recuperărilor, îm
bunătățirea calității cărbunelui spe
cial pentru cocs.

rea este dusă în silozuri, unde se 
zoîrtlă. Trece apoi prin ciclonul de 
uscare, se indurează intr-o instala
ție specială și apoi se ambalează 
in pungile cure poartă emblema 
Salinei Cacica, cunoscută in întrea
ga țară.

☆

Fotografia alăturată înfățișează 
un aspect de la Exploatarea Salina 
l'g. Ocna — Gura Stanicului — re
giunea Bacău. Și aici extragerea 
Sării se face pe cale umedă, cu a- 
jutorul sondelor. Sarda extrasa de 
la această salină Constituie una 
din materiile prime de bază folo
site de Combinatul chimic din 
Borzești. Pentru satisfacerea ne- 
esaruliu de consum impus de ex

tinderea unităților combinatului, la 
t xploatareă Salina Tg. Ocna au 
fost introduse metode moderne de 
extragerea sării, Saramura extra
să cu ajutorul sondelor este trans
portată pină la combinat cu aju
torai saleductului. In prezent, a- 
proape 50 la sută din producția 
exploatării este realizată pe aceas
tă cale. Se asigură și o producti
vitate mai ridicată, noul procedeu 
permițînd exploatarea zăcămintelor 
io. adincimi mai mari.

De curind la secția Gura Stani
cului a intrat in funcțiune o nouă 
sondă de extracție a sării.

va da personalul stației meteorologice (in clișeul atâta- 
roi meteorologul de serviciu de la stația Paring cerce- 
tind aparatele ce indică starea timpului) potecile și pâr
tiile munților Paring vor răsuna de chiotele de voioșie 
aie schiorilor, de tinerețe.

CANDIDAȚI Al r.D.P.
IN ALEDERILE DE LA 7 NARTK

Tovarășul Lazăr David
(Urmare din pag. l-a)

Iul de 1000 m c, noua fabrică de a- 
glomerare. Tovarășul Vușdea s-a o- 
prit apoi asupra realizărilor și în
noirilor ce au avut loc în așezările 
miniere din Valea Jiului. Producția 
de cărbune cocsificabil și energetic 
a crescut de la un an la altul, ca ur
mare a dezvoltării minelor existente 
și deschiderii de noi exploatări. In 
anii puterii populare. Valea Jiului a 
devenit un puternic izvor de energie 
electrică prin punerea în funcțiune 
a centralei termo-electrice de la Pa- 
roșeni. La Coroești s-a înălțat svelt 
o nouă uzină de preparare а cărbu
nelui. Valea Jiului de altădată a de
venit azi. ca și toate orașele regiu
nii. de nerecunoscut. Sute de blo
curi cu apartamente moderne, car
tiere întregi împînzesc astăzi Valea 
Jiului de la un capăt la altul. In Pe- 
trila, Lonea și In alte localități s-au 
construit cluburi muncitorești, nu
meroase școli, cinematografe, uni
tăți comerciale, iar în locurile pito
rești din munții ce înconjoară Valea 
Jiului cabane turistice pentru recrea
rea oamenilor muncii.

După ce a trecut în revistă prin
cipalele realizări înfăptuite în Valea 
Jiului, tovarășul Vușdea Gheorghe, 
în numele Consiliului regional al 
F.D.P. a propus drept candidat a)

Gospodarul
La E.M. Urieani s-au întrunit zi

lele trecute un mare număr de oa
meni ai muncii de la această ex
ploatare, lucrători din cadrul uni
tăților din oraș — reprezentanți ai 
alegătorilor din circumscripția electo
rală nr 223 a Sfatului popular al 
orașului Petroșani. In fața pârtiei- 
panților la adunare a luat cuvîntul 
tovarășul Tomșa Octavian, secretarul 
Comitetului orășenesc de partid Uri- 
cani, președintele Consiliului orășe
nesc al R.D.P., care a vorbit des
pre realizările obținute de oamenii 
muncii din Urieani în cei 20 de ani 
care au trecut de la eliberarea pa 
triel noastre.

In continuare, tovarășul Tomțu 
Octavian a propus pe tov. M 

r.D.P. în alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională în cir
cumscripția electorală nr. 5 Petroșani 
pe tovarășul Lazăr David, prim-ae- 
cretar ai Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani.

Propunînd candidatura, vorbitorul a 
subliniat activitatea rodnică a tova
rășului Lazăr David ca activist de 
partid.

Propunerea a fost întîmpinată cu 
puternice aplauze și aprobată în u- 
nan imitate.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Bartha Dionisie, miner șef de bri
gadă la E. M. Dîlja, Raczek Nicolae, 
activist de partid, Niculescu Vasiie, 
profesor Ia Școala generală de 8 ani 
Peirila, Ciriperu Vasiie, inginer șef 
la E. M. Lonea. Comșa Mihai, me
canic de locomotivă Ia Depoul C.F.R. 
Petroșani, Sidorov Vasille, miner șef 
de brigadă-4a E. M. Petrila. Ei au 
susținut cu multă căldură propune
rea făcută, angajîndu-se totodată să 
muncească cu avînt pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid și 
guvern.

In încheierea adunării, a luat cu
vîntul tovarășul Lazăr David care a 
mulțumit participanților la adunare 
de încrederea ce i-au acordat-o pro- 
puntndu-1 candidat al F.D.P. pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională.

orașului nou
Ion, președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului Uri- 
cani, drept candidat al F.D.P. în cir
cumscripția electorală nr 223 pentru 
alegerile de deputați în Sfatul popu
lar al orașului Petroșani și In cir
cumscripția electorală nr 14 a sfa
tului popular din localitate.

Participanții la discuții au Susți
nut cu căldură propunerea făcută. In 
continuare, tovarășul Tomșa a pro
pus pe tovarășul Capră Dan, gospo 
darul minei Urieani, drept candidat 
al F.D.P. pentru alegerile de depu
tați în Sfatul popular al orașului U 
ricani în circumscripția electorală nr. 
15. Proptmerea a fost primită cu sa 
isfacție de cetățenii prezeuțl la a- 
Junara.



WIRȘOVIA 20 (Agerpres).
După cum anunță agenția P.A.P., 

ia 19 ianuarie, E. Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
a oferit o recepție în cinstea dele
gațiilor care participă la ședința Co
mitetului politic consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La recepție au participat membrii 
delegațiilor în frunte cu Todor Jivkov 
(R. P. Bulgaria), Antonin Novotny 
și J. Lenart (R. S. Cehoslovacă), V.

A îosf arestat asasinul primului ministru 
al regatului Burundi

BUJUMBURA 20 (Agerpres).
Potrivit agenției France Presse, 

miercuri a fost arestat la Bujumbura 
asasinul lui Piere Ngendandumwe, 
primul ministru al regatului Burundi. 
Acesta este un cetățean,, de origine 
ruandeză și lucra în calitate de con
tabil, la Ambasada S.U.A. Asupra a- 
sasinului s-a găsit suma de 3 000 000 
franci burundezi, care, potrivit agen
ției menționate, i-ar fi fost dați de un 
individ de „origină străină, care era 
însoțit de doi africani", drept recom
pensă pentru asasinarea primului mi- 

Incidentele din Alabama
NEW YORK 20 (Agerpres).
Un număr de 66 de persoane de 

culoare au fost arestate marți în o- 
rașul Selma (Alabama), unde, sub 
conducerea, reverendului Martin Luther 
King, laureat al Premiului Nobel
pentru pace, se desfășoară o cam
panie integraționistă, avînd drept o- 
biectiv principal obținerea înscrierii 
masive a negrilor pe listele electo
rale. După ce luni, aproximativ 300 
de negri au așteptat întreaga zi în 
fața tribunalului din Selma fără să 
reușească să se înscrie în listele e- 
lectorale, marți, ei au revenit în nu
măr și mai mare și au refuzat să 
se așeze în rînd, așa cum a cerut 
șeriful, încercînd să pătrundă în clă
direa tribunalului. Șeriful James 
Clark a ordonat atunci arestarea ne
grilor sub învinuirea de „întrunire 
ilegală".

. După cum transmite agenția France 
Presse, reverendul King, care a fost 
de față, a declarat că „aceasta a 
fost una din scenele cele mai bru
tale și mai inumane văzute vreodată".

Furtuni violente în Spania
MADRID 20 (Agerpres).
Agențiile . de presă relatează că 

furtunile violente care au bîntuit de-a 
lungul coastei de nord a Spaniei au 
provocat pagube foarte importante. 
Numai ta stațiunea maritimă San 

Vietnamul de sud: Participants la o recentă demonstrație la Saigon, 
cerînd autorităților să respingă amestecul străin în treburile interne ale sta
tului.

Ulbricht și Willi Stoph (R. D. Ger
mană), Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Ion Gh. Maurer (R. P. Romînă), 
Janos Kadar (R. P. Ungară), L. 
Brejnev și A. Kosîghin (U.R.S.S.).

Din partea poloneză au participat 
membri ai conducerii de partid și de 
stat în frunte cu W. Gomulka și J. 
C.yrankiewicz. Au participat, de ase
menea, consilieri și experți.

E. Ochab a toastat pentru noi suc
cese în dezvoltarea țărilor socialiste, 
pentru unitate și colaborare.

nistru. Asasinul a fost transportat la 
locul crimei de un cetățean care, de 
asemenea, „nu era de origină africa
nă". Ancheta în legătură cu asasina
tul din 15 ianuarie continuă.

este gata să participe la 
conferință.

6reva docherilor americani
NEW YORK 20 (Agerpres).
Greva docherilor din porturile a- 

mericane de pe coasta Atlanticului 
și Golful Mexic continuă. Potrivit a- 
gențiilor de presă, cei aproximativ 
24 000 de docheri din portul New

Pentru a urca pe cei arestați în du
bele poliției, agenții de poliție au fo
losit bastoane cu curent electric, în
trebuințate deobicei pentru adunarea 
animalelor la un loc.

Experiența cu cabina spațială 
„Gemini* a reușit

WASHINGTON 20 (Agerpres).
Administrația națională pentru pro

blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anun
țat că zborul cabinei spațiale „Ge
mini", condusă parțial de doi „piloți 
mecanici", a fost încununat de suc
ces. La o oră și 45 minute după lan
sare, cabina a fost ridicată pe bordul 
navei port-avion „Lake Champlain" 
la 3 395 km de punctul de plecare.

Cabina spațială „Gemini", avînd o 
greutate de 3 175 kg și zburînd cu o 
viteză de 26 715 km pe oră, s-a ri
dicat la o altitudine maximă de 168 
km, înainte de a cădea în regiunea 
Atlanticului central. Cei doi roboți

Sebastian, din golful Biskaia, al că
rei bulevard maritim împreună cu 
cazinou,rile sale au fost inundate, 
pagubele se ridică la peste 100 mili
oane pesetas.

Răspunsul guvernului 
R. P. Ungare 

la mesajul premierului 
R. P. Chineze

BUDAPESTA 20 (Agerpres).
Agenția M.T.I. a transmis mesajul 

de răspuns adresat de Janos Kadar, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Llngare, lui Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze.

In mesajul de răspuns se arată că 
în interesul menținerii păcii interna
ționale și al preîntîmpînării unui 
război termonuclear, care ar consti
tui o catastrofă pentru omenire, gu
vernul R. P. Ungare sprijină propu
nerea guvernului R. P. Chineze pri
vind convocarea unei conferințe a șe
filor de guverne în problema inter
zicerii și lichidării armei nucleare șî 

această

i

York, aflați în grevă de 9 zile, vor 
fi chemați joi să se pronunțe din 
nou asupra contractului oferit de că
tre armatori la 16 decembrie și res
pins la 8 ianuarie. Chiar dacă do
cherii din portul New York vor re
veni asupra hotărîrii luate la 8 ia-
nuarie, scrie corespondentul agenției 
France Presse, este foarte puțin pro
babil ca lucrul să fie reluat imediat, 
întrucît numeroși greviști din alte 
porturi au hotărît. în principiu, să nu 
reia lucrul pînă cînd nu se vor pro
nunța în acest sens greviștii din toa
te porturile.

sau „simulatori de echipaj", al căror 
zbor a durat 19 minute, erau formați 
din circuite electronice, aparate de 
fotografiat, magnetofoane, avînd o 
greutate apropiată de aceea a doi 
piloți cu echipamentul cosmic. Cinci 
minute după lansare, o pană de cu
rent la centrul de control a făcut să 
existe unele îndoieli privind reușita 
zborului, dar pana a putut fi repede 
remediată.

In c î
MOSCOVA. Miercuri seara, bari

tonul Ladislau Konva, artist emerit, 
solist al Teatrului de operă și balet 
al R. P. Romîne, a interpretat pe 
scena Teatrului Mare din Moscova 
rolul lui Germont din opera „Tra- 
viata" de Verdi.

MOSCOVA. Zilele acestea la Mos
cova a fost dată în exploatare o nouă 
linie a metroului, lungă de peste 100 
km. Ea unește centrul orașului cu 
cartierele mărginașe, cu portul flu
vial din nordul capitalei, cu ștran
dul și plăjile de pe malul lacului de 
acumulare Himkino. Linia este deser
vită de garnituri moderne care dez
voltă viteze pînă la 90 km pe oră.

VARȘOVIA. După cum anunță a- 
genția P.A.P., la Roma a fost para
fat acordul comercial pe 1965—1969 
între R. P. Polonă și Italia. Pentru 
anul 1965 acordul prevede o creș
tere cu 15 la sută a schimburilor re
ciproce de mărfuri în comparație cu 
anul 1964.

PARIS. După cum relatează ziarul 
„Figaro", un comitet internațional a 
luat ființă pentru a ridica la 
Auschwitz (Oswieczin) un monument 
menit să perpetueze memoria nenu
măratelor victime ale regimului na
zist

Consultările politice din Italia
ROMA 20. Corespondentul Ager

pres, Giorgio Pastore, transmite:
După ce a fost amina,t de mai mul

te ori, Consiliul National al Parti
dului democrat-creșiin a fost convo
cat pentru data de 28 ianuarie.

In vederea ședinței Consiliului Na
țional, zilele trecute au avut loc în
truniri separate ale expanențîlor cu
rentului de stingă — „forțe noi“ — 
și ale curentului de dreapta — „cen
trismul popular". Curentul „Angaja
rea democratică", care este cel mai 
numeros și din care fac parte actua
lul secretar al P.D.C., Rumor și pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Aldo 
Moro, nu a avut încă o reuniune, dar 
se știe că exponenții acestuia doresc 
o conducere unitară a partidului, eu 
participarea reprezentanților tuturor 
curentelor. Dar, după cum reiese din

CONGO

Unitățile forțelor patriotice 
si-au intensificat activitatea 

V

LEOPOLDVILLE 20 (Agerpres). 
Unitățile forțelor patriotice și-au 

fotensdficat activitatea în regiunile 
din nordul și nord-estul Congo-ului, 
relatează corespondentul din Leopold
ville al agenției Reuter. Răscitlații 
au recucerit importantul nod de co
municație feroviară Aketi, din pro
vincia de nord, obligînd trupele gu
vernamentale și un detașament de 
peste 60 de mercenari albi să se re
tragă în grabă. Surse militare con

Mercenarii continuă atrocitățile
KAMPALA 20 (Agerpres).
Guvernul Ugandei' ar putea fi de

terminat să închidă frontiera cu Con
go (Leopoldville) ca urmare a inci
dentelor provocate de trupele guver
namentale și de mercenarii albi, a de
clarat ministrul afacerilor externe, 
Felix Onama, în cadrul unei confe
rințe de presă.

Recent, a arătat Onama, un grup 
format din patru persoane care se 
întorcea din orașul Bunia, a fost a- 
tacat în apropiere de frontieră de că
tre militari congolezi și mercenari. 
Ei au fost jefuiți și după aceea a- 
sasinați.

Referindu-se la actuala situație

leva гI
LUSAKA. Guvernul Zambiei a ho

tărît să anuleze acordurile comerciale 
cu Portugalia și Republica Sud-Afri
cană încheiate înainte de obținerea 
independenței.

LONDRA. Camera Comunelor a 
ținut marți prima ședință din cursul 
acestui an. Opoziția conservatoare a 
încercat fără succes să provoace o 
dezbatere extraordinară în problema 
situației din industria aeronautică 
britanică.

CARACAS. Pentru imixtiunea sa în 
treburile interne ale Venezuelei, au
toritățile venezueleze au expulzat din 
țară pe contrarevoluționarul cuban 
Râul Acosta Rubio. El a incitat la 
organizarea unei lovituri de stat mi
litare în țară.

SANTIAGO DE CHILE. La San
tiago au declarat grevă 800 de mun
citori de la fabricile de , tutun, apar- 
țintad Societății chiliene a tutunului. 
Muncitorii luptă pentru satisfacerea 
revendicărilor lor vitale. Ca urmare 
a grevei muncitorilor din industria 
tutunului, la Santiago și în alte re
giuni ale țării țigările au dispărut 
din comerț.

i
SANTIAGO DE CHILE. De la în

ceputul anului, în Chile au fost ma
jorate prețurile la mai multe produ- 

activitatea de pînă acum a partidu
lui, acest lucru nu poate fi soluționat 
prea ușor.

Atenția cercurilor politice italiene 
este atrasă și de unele acțiuni în 
vederea apropierii dintre P.S.D. și 
P.S.I. S-a anunțat o întrunire a con
ducerii Partidului socialist, care să 
discute această problemă.

Vorbind în cadrul unei reuniuni 
desfășurate la Milano, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Italian, 
Luigi Longo, a făcut un apel Ia uni
tatea tuturor forțelor de stingă în 
vederea rezolvării problemelor care 
nu pot fi soluționa te în condițiile 
create de relațiile existente în cadrai 
coaliției guvernamentale de centru- 
stînga, cît și în interiorul partidelor 
care o formează.

goleze au arătat că în ultima săptă- 
mînă s-au intensificat luptele și în 
împrejurimile orașului Uvira, situat 
pe malul lacului Tanganica. Marți 
seara s-a anunțat că legătura prin 
radio cu Uvira este întreruptă de 
două zile, datorită acțiunii răscula- 
ților. Din alte comunicate militare 
rezultă că forțele răsculate au încon
jurat localitatea Bukavu, centrul ad
ministrativ al provinciei Kîvu.

din Stanleyville Onama a subliniat 
că potrivit știrilor sosite din acest 
oraș mercenarii continuă masacrarea 
populației africane. Locuințele, maga
zinele și depozitele de mărfuri au 
fost jefuite. Printre mercenari se re
marcă în mod deosebit prin cruzi
mea lor acei recrutați din Republica 
Sud-Africană. Mulți dintre ei, crimi
nali de drept comun, au fost recru
tați direct din închisori cu consimță- 
mîntul autorităților din această țară. 
Această situație, a spus Onama, se 
observă și în alte orașe din răsări
tul Congo-ului care au căzut în mii- 
nile trupelor guvernamentale.

n d u r i
se de primă necesitate printre care 
la lapte, unt, carne, grîu. Zilele a- 
cesiea s-a anunțat oficia] majorarea 
prețurilor la cafea cu 38 Ia sută, la 
săpun și detergenți cu 38 la sută, 
chibrituri cu 25 la sută.

BONN. Oficialitățile judiciare din 
Bonn au informat marți că fostul ge
neral nazist Wilhelm Корре va fi în 
curînd deferit justiției sub acuzația 
că a participat și a contribuit la o 
serie de asasinate în masă și la în
cercări de a incita la astfel de asa
sinate în perioada celui de-al doilea 
război mondial.

LONDRA. Guvernul britanic a ce
rut parlamentului să aprobe expulza
rea din Anglia a soției liderului na
zist britanic, Colin Jordan, conducă
torul așa-numitei mișcări național-so- 
cialiste britanice.

Soția lui Jordan, de origine fran- 
ceză, este acuzată de provocarea di
feritelor incidente antisemite.

BUENOS AIRES. Autoritățile ar- 
genfiniene au anunțat că marți au 
fost găsite corpurile a doi alpiniști, 
unul mexican și altul vest-german. 
la o altitudine de 5 000 m în Anzii 
Cordilieri.

Ei făceau parte din expedițiile ca
re aa încercat escaladarea masivului 
Aconcagua, avînd o înălțime de 7 009 
m și care au fost surprinse de o pu
ternică furtună de zăpadă.
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