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Mobilizatori și insuflețitori ai colectivelor noastre

In fruntea întrecerii pe sector

Partida condusă de mecanicul de locomotivă Mo- 
roșan Ștefan lucrează la preparația Lupeni. încă de 
anul trecut ea deține drapelul de evidențiată în 
muncă asigurînd o bună întreținere a mijloacelor 
de tracțiune pe C.F.I.

IN CLIȘEU: Mecanicul Moroșan Ștefan împărtă
șind fochistului Briscan Ioan cîte ceva din cunoștin
țele și experiența sa.

o

de asigurări 
pe lingă co-

trata-

La odihnă
Comisia 

sociale de
mitetul sindicatului minier 
Lonea a analizat recent, 
împreună cu medicii cir
cumscripției din localitate 
problema trimiterii sala- 
riaților minei la
ment și odihnă. La aceas
tă ședință au. luat parte 
medicii Nicolau Antoa- 
neta, Stroie Alexandra și 
Radu V. Radu, care au 
făcut o sCrie de propu
neri în această privință.

In luna ianuarie din a- 
cest an, s-au repartizat 
un număr de 23 bilete din 
care 21 la tratament și 
două la odihnă. Printre 
cei care au beneficiat de 
aceste bilete se numără

și tratament
Compodi loan, Barbălată 
loan, Bălăuită Vasile, Ru
sii Aurel, Popa Ionel, Ef- 
timie loan, pensionarul 
Dobre loan și alții. In lu
nile februarie 
a.c. vor mai 
măr de 40 
care 35 la 
5 la odihnă.

Grija față
în permanență în atenția 
comisiei de asigurări so
ciale cît s a medicilor 
de circumscripție 
a da posibilitate 
nilor muncii din 
exploatării miniere
de a-și reface forțele și 
fortifica sănătatea.

STEFAN NA.GY 
corespondent

și martie 
pleca un nu- 
tovarăși din 
tratament si

de om este

pentru 
oame- 
cadrul 
Lonea

Pe teme gospodărești

înălțat în anii noștri, cartierul 
Gh. Dimitrov din Petroșani se 
poate numi un frate puțin mai 
vîrstnic al zecilor de cartiere de 
blocuri ce au răsărit în ultimul 
timp în toate localitățile miniere 
din Valea Jiului. Oameni harnici 
și buni gospodari, majoritatea lo- 
euitorilor din cartierul Gh. Dimi
trov au participat cu entuziasm la 
înfrumusețarea cartierului. Mobili
zați de organizația de partid 
cartier, de exemplul personal 
comuniștilor, locuitorii de aici 
transformat 
cartier în 
împodobite 
anotimpul 
scuarurile și zonele 
văduvite de podoabele cu care au 
fost îmbrăcate, dar asta nu în
seamnă că gospodarii de aici s-au 
lăsat pe tînjeală.

— Acum, iarna trebuie 
grijim și să păstrăm ceea 
făcut în primăvară și vară 
hotărît cu toții. Iar în ceea 
vește curățenia cartierului, 
musețarea scărilor asta 
face foarte bine și iarna.

Ținînd seama de toate acestea, 
comitetul de cartier, format din 
Dan Mihai, Tischeș Eugen și Cris- 
tea Margareta, în frunte cu to
varășul Verbințki Carol, președin
tele comitetului, se preocupă în 
permanență de păstrarea curățe
niei, de respectarea normelor de

locurile 
frumoase 
cu flori 
friguros,

virane'
zone verzi 

și arbuști. In 
e drept că 
verzi au fost

încă din primele zile de muncă ale noului an, a- 
gitatorii organizației de partid din sectorul III al mi
nei Petrila au ținut să organizeze convorbiri la lo
curile de muncă în care să explice minerilor necesi
tatea realizării ritmice a planului de producție și a 
angajamentelor de întrecere. Astfel, agitatorii Stana 
loan, Buia Gheorghe, Enache Chiriță, Bartok Iosif 
și aljii, pe lingă faptul că au organizat convorbiri 
cu tovarășii lor de muncă pe teme legate de folosi
rea judicioasă a timpului de lucru și a întregii ca
pacități a utilajelor, ei au desfășurat și o susținută 
muncă de lămurire de la om la om.

Munca politică desfășurată de agitatori a contri
buit la realizarea în fiecare schimb a sarcinilor de 
producție. De la începutul acestui an și pînă în pre
zent, pe baza creșterii productivității muncii, mine
rii sectorului III au extras 535 tone de cărbune peste 
plan. O contribuție de seamă la acest succes au a- 
dus-o minerii din brigăzile comuniștilor Laszlo Ște
fan și Cîșlaru loan, care la un loc au extras 511 tone 
de cărbune peste plan.

In primele zile lucrătoare
In fruntea întrecerii socialiste dintre sectoarele 

minei Lonea se află colectivul sectorului I Cimpa, 
care în primele 7 zile lucrătoare din acest an a dat 
patriei cu 318 tone mai mult cărbune de cît planul 
de producție.

■ Drept rezultat al măsurilor politice și organizato
rice, fiecare brigadă din sector este cu planul la zi 
îndeplinit sau depășit. Brigăzi cum sînt cele conduse 
de membrii și 
candidații de 
partid Policiuc 
Dionisie, Burdea 
Nicolae, Marin- 
ciuc Vasile, Far- 
kaș loan, Bălă- 
nesc Mănăilă și 
alții au realizat 
o productivitate 
între 4,5—5,3 to
ne cărbune pe 
post, extrăgînd 
pe această cale 
cantități însem
nate de cărbune 
peste plan.
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Colectivul sectorului III al 
minei Lupeni a pășit în noul 
an cu hotărîrea fermă de a 
se menține mereu la loc de 
frunte în întrecerea socialistă 
cu celelalte sectoare ale ex
ploatării. In perioada trecută 
din
torului 
cărbune în afara prevederilor 
planului și a realizat o produc
tivitate medie pe 
3,134 tone cărbune

La acest succes < 
ție importantă au i 
găzile 
Petre 
Sabin

ianuarie, colectivul sec- 
a extras 890 tone

atrăgălof
conviețuire civilizată șî multe alte 
probleme.

Intre responsabilii de bloc și 
scări se desfășoară întrecerea pen-
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sector de < 
i pe post. < 
o contribu- 5 
adus-o bri- S 

comuniștii > 
Ghioancă )

conduse de 
Constantin, 

și Ghioancă loan și alții,
care au trimis la ziuă între 
280—337 tone de cărbune pes
te plan.

a unui cuptor 
pentru reduce- 

specific de 
organizat sufla-

Indici tot mai înalți 
de transport

In anul de curînd încheiat, co
lectivul Depoului C.F.R. Petroșani 
P economisit 6 270 tone combustibil 
convențional și a realizat 402 000 
lei economii la prețul de cost, cu 
212 000 lei mai mult de cît anga
jamentul de întrecere. Pentru ca 
și în noul an să obținem indici 
tot mai înalți de transport, condu
cerea depoului, sub îndrumarea 
organizației de partid, se preocupă 
de ridicarea continuă a calității 
reparațiilor la locomotive, luînd 
măsuri tehnico-organizatorice cores
punzătoare pentru îmbunătățirea 
asistenței tehnice în compartimen
tul de reparații. In scopul îmbu
nătățirii cimentării pieselor supu
se frecării, s-au luat măsuri de pu
nere 
de 
rea
combustibil, 
rea țevilor 
fiecărei brigăzi • cîte un caiet 
de bord cu normele de consum 
pentru fiecare tren și secție de re- 
morcare, ca să se urmărească și să 
se poată lua măsuri de încadrare 
a locomotivelor în normele de con
sum.

Problema siguranței circulației 
constituie, de asemenea, problema 
numărul unu în cadrul unității. 
In acest sens, începînd cu noul an, 
programele analitice pentru îmbo
gățirea cunoștințelor personalului 
de locomotive au fost îmbunătățite 
și s-a organizat predarea unui ci
clu de conferințe la școala per
sonalului. Măsurile luate n-au în- 
tîrziat să dea roade. Astfel, în 
prima decadă a acestui an meca
nicii unității noastre au economisit 
162 tone combustibil, reducînd cu 
0,05 la sută consumul specific. Tot 
în această perioadă s-au remorcat 
25 trenuri cu tonaj sporit. In ac
tivitatea de fiecare zi merită să 
fie evidențiate brigăzile conduse de 
comuniștii Rudean. Francisc, Mar- 
cu Gheorghe, Balaș Petru, Robea 
Gheorghe 
manență 
frunte 
depou.

în funcție 
ciment', iar 

consumului 
s-a

la locomotive, s-a dat 
brigăzi • cîte un

în

și altele, care în per
se situează la loc 
întrecerea socialistă

de
Pe

șeful
MARTIN ELEMER

Depoului C.F.R. Petroșani

Hotărîrea brigăzii 
noastre

Brigada de pe locomotiva 230 105 
de la Depoul C.F.R. Petroșani este 
cunoscută întregului colectiv pen
tru realizările frumoase dobîndite 
în producție. Pe lîngă faptul că 
brigada respectă cu strictețe ins
trucțiunile de serviciu și normele 
de tehnica securității, ea își depă
șește lună de 
plan și angaja
mentele de în
trecere. Astfel 

în ultimele 12 
luni, brigada n-a 
avut nici o în- 
tîrziere de tren, 
nici o defectare 
pe parcurs. Tot 
în această pe
rioadă brigada

lună sarcinile de

116 tone combustibil 
cantitate cu care pot 
64 trenuri pe secția

a economisit 
c onvențional, 
fi remorcate 
Petroșani—Simeria și retur. La a-
ces< succes și-au adus aportul me
canicii comuniști Banu loan și Idi- 
țoiu Gheorghe, precum și fochiștii 
Adam Ioan, Popescu Ioan și Do- 
bre Teodor.

In ultima consfătuire de pro
ducție, împreună cu brigada ne-am 
angajat ca în noul an să nfun- 
ci'm mai bine și print'r-o îngrijire 
atentă să exploatăm încă un an 
cazanul locomotivei, care trebuia 
să intre în reparație generală în 
cursul lunii trecute. Totodată ne-am 
angajat să remorcăm ori de cîte 
ori sintem solicitați trenuri cu to
naj sporit și în deplină siguranță 
a circulației, să economisim în 
fiecare lună 7—8 tone combustibil 
convențional.

ROMULUS GROZA 
șef de brigadă — Depoul C.F.R.

Petroșani

Contribuția impiegațiioi- 
la realizarea planului
Ne aflăm la început de an. Sa- 

lariații stației Petroșani și-au în
ceput noul an de muncă într-un 
ritm nou. Mobilizați de comuniști, 
ei se străduiesc să dea zi de zi 
viață noilor angajamente pe anul 
1964. 
sistem i 
lizarea 
munca 
blochist 
dispune 
circulație și manevră automata prin- 
t’r-o simplă apăsare de buton. 
Prin noul sistem de muncă impie
gatul înlocuiește activitatea a 
zeci de acari, iar siguranța circula
ției este pe deplin asigurată. In 
centrul atenției impiegaților noștri 
stă reducerea staționării la încăr
carea și descărcarea vagoanelor, 
creșterea rulajului vagoanelor, ur
mărirea felului cum se efectuează 
manevrele etc. Partizi de manevră 
cum sint cele conduse de comu
niștii Murăreț Dumitru și Vladis
lav Ioan precum și impiegații blo- 
chiști Enăchescu Sabin, Constant! ■ 
nescu Teodor, Sucola Simion sînt 
exemple demne de urmat în îm
bunătățirea 
Sarcinile de 
ne obligă să 
căpătată, să 

organizarea unui transport' marșru- 
tizat. Impiegații de mișcare vor 
urmări cu grijă 
vor iua măsuri 
asigurarea unui 
pe calea ferată.

la noul 
centra- 
stației, 

mișcare 
El

Odată cu trecerea 
de muncă, adică la 

electrodinamică a 
impiegatului de 
este mai complexă.

! de toate parcursele de

transportului feroviar, 
plan pe anul în curs 
dezvoltăm experiența 
luăm măsuri pentru

aceste marșrute și 
operative 
transport

BASARABSIMION
impiegat de mișcare —

Petroșani

pentru 
normal

stația
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ce pri- 
înf ru

se poate

O 
ti prezintă fabricarea hir- ? 
tiei și celulozei din stuf. ? 

Ajuns în portul сот- g 
plexului, cel de-al doilea g 
port ai Brăilei, care a g 
luat ființă de curînd, stu- g 
iul părăsește sălbăticia g 
Deltei și a bălților și 8 
pornește pe un drum în 8 
care tehnica cea mai mo- 8 
dernă i-a pregătit un nou 8 
destin. Acum începe a-și ° 
dezvălui miraculoasa-i 8 
iorță, chimia. Și stuful 2 
străbăttnd conducte, ins- g 
talații complicate, meca-g 
nistne și agregate, devine g 
pînă la urmă — parcur- g 
gînd un lung proces chl- g 
mic — hîrtie, celuloză, g 
carton. g

Primul popas, stuful îl g 
face la istalația de tocat, g 
unde este curățat, sortat, 8 
separat de frunze și teci 8 
Și

prima decadă a lunii ianuarie 1964 brigada condusă de Rudic Constantin de 
la sectorul II al minei Uricani a depășit sarcinile de plan

O prețioasă contribuție la această realizare a adus-o
tase Constantin.

IN CLIȘEU : Schimbul condus de Năstase Со nstantin

cu 15 la sută.
schimbul condus de Năs-

înainte de a intra în mină.

Privim în vitrinele 
unei mici expoziții, ac
tualele produse ale Com
plexului chimic de la 
Brăila : carton și celulo- 

8'ză, de un alb imaculat. 
2 Lingă ele viitoare sorti

mente — fire de celofi
bră cu rezistentă și căli
tă fi superioare, mostre 
de țesături, care urmează 
a fi fabricate din stuf de 
către noile unități în 

g curs de construcție aici. 
g Complexul în care ne 
8 aflăm va consuma anual 
8 (în faza finală) o canti

tate imensă de stuf, care 
va înlocui lemnul de ră- 
șinoase, materie primă 
tradițională la fabrica
rea hîrtiei și celulozei. 
Dacă adăugăm la aceas
ta laptul că st ui ui se re
coltează în fiecare an, pe 
cînd unei păduri îi tre
buiesc zeci de ani pînă 
la maturizare, ne putem 
da seama de economia 

g deosebită ce se va reali- 
8 za și avantajul pe care 
o
000000000000400000 oooooooooooooooooooooooo oooo

mărunțit. Apoi este 8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8

LEON TALPĂ 
și ION MECA 

redactori la Agerpres

(Continuare în pag. 3-a)



Sportivii rom în i la jocurile olimpice 
de la Innsbruck

Hochei pe gheați fi patinaj

Ioteecepi viu disputate

In stațiunile de pe frumoasa va
le a Prahovei sau la cele din ini
ma bătrtnilor munți Carpați exis
tă acum o animație deosebită. Aici, 
pe plrtille acoperite de zăpadă, 
schiorii practică de dimineața pînă 
seara sportul lor preferat, dornici 
să recupereze timpul pierdut cu 

^pregătirile pe „uscat". „Graba" lor 
este pe deplin justificată, deoareca 
la 29 ianuarie, tn Tirolul austriac, 
trompeții vor anunța deschiderea 
celei de-a 9-a ediții a Olimpiadei 
Albe, tradițională întrecere a spor
turilor de iarnă, care reunește pes
te 1 800 de participând din 35 de 
țări ale lumii. Reprezentanții culo
rilor noastre sportive sînt' dornici 
să contribuie și ei la succesul ma
re! confruntări internaționale, și de 
aceea nu precupețesc niciun efort 
in antrenamentele lor. La actuala 
ediție a Jocurilor Olimpice de iar
nă, care au loc la Innsbruck Ro- 
mînia va fi reprezentată pe lîngă 
schi (feminin) și biathlon, de ho
cheiști și bobeuri.

Hocheiffli vor juca 
în preUminaril

Pentru a juca în una din grupele 
turneului olimpic (A sau B) echipa 
romfnă trebuie să susțină în preli
minarii, la 28 ianuarie, un joc în 
compania echipei S.U.A. Echipa în
vingătoare din acest meci va juca 
în „A" iar cea învinsă în „B". In 
ultimii ani, hochelstil romîn.i au par
ticipat cu regularitate la marile 
confruntări de anvergură ale spor

----------o-----------
VOLBI

Știința Petroșani - Inainte-Timișoara 3-1
A doua evoluție pe teren pro

priu a echipei Știința Petroșani a 
corespuns cu a doua victorie ob
ținută de această echipă în cam
pionat. Deși a cîștigat, Știința a 
dovedit în continuare că nivelul 
pregătirii echipei este încă cu 
mult sub pretențiile unei formații 
de categoria A. Mai trebuie încă 
mult de lucrat pentru îmbunătăți
rea tehnicii individuale și a jocu
lui colectiv.

Oaspeții au prezentat o echipă 
modestă, lipsită și de cîțiva titu
lari. Ei au în schimb meritul de a 
fi luptat pentru fiecare minge, 
chiar atunci clnd erau conduși de
tașat.

Jocul începe în nota de supe
rioritate a localnicilor. In setul I, 
de la scorul de 1—1, studenții se 
detașează, cîștigă punct după punct 
și își adjudecă setul cu scorul de 
15—2. In acest set s-au remarcat 
în special Cibu (foarte bun în a- 
tac) și Cojocaru, iar Pusac în jo
cul de fund. Se părea că meciul 
se va termina repede, mai ales că 
acest set a durat numai 14 minute, 
începutul setului al doilea ne a- 
rată că oaspeții nu sînt de aceeași 
părere. Ei joacă atent și pe rînd, 
Schlet și Postolache străpung blo
cajul studenților. Spre sfîrșitul se
tului, localnicii își revin și prin a- 
celași Cojocaru și Cibu reușesc să 
preia conducerea: 13—12 și apoi 
14—13. Cu toate că mai aveau ne
voie numai de un singur punct 
pentru a cîștiga și acest set, cî- 
teva greșeli elementare de pase și 
preluare ale studenților fac ca sco
rul la seturi să devină egal : 1—1.

In setul III așteptăm revirimen
tul In jocul studenților care, con
form așteptărilor, joacă mai bine 
și ajung să conducă cu 8—1. Din 
nou aceleași greșeli, despre care 
am mai amintit își fac apariția în 
jocul desfășurat de studenți și... 
11—7, apoi 12—8. „Trezindu-se" 
parcă, studenții atacă decisiv, mai 
ales prin Cojocaru și cîștigă setul 
la 8. Deci 2—1.

Ultimul set a avut o desfășurare 

tului cu crosa și pucul. In cam
pionatul mondial de la Geneva 
hocheiștii romîni s-au clasat pe 
primul loc în grupa „C", iar la 
ultimul campionat disputat la Stoc
kholm echipa noastră a ocupat lo
cul 3 în grupa B. înainte de a 
pleca la Innsbruck echipa de ho
chei pe gheață a R.P. Routine va 
susține ultimele antrenamente la 
București în compania unei selec
ționate cehoslovace, botul hocheiș- 
tiilor cuprinde, în afara unor jucă
tori experimentați, numeroși spor
tivi tineri, de perspectivă.

La schi participare 
la ștafetă, fond fl biath’on

Rotaînia va participa cu 3 schi
oare la probele de fond (ștafeta 
3X5 km și 5 km). Lotul cuprinde 
pe Bratu Marcela, campioană re
publicană la 5 km. care a partici
pat și la J.O. de la Cortina 
d'Ampezzo, Elena Tom, Munteanu 
Rodica, campioană de junioare și 
ca rezervă Iuliana Rakossi. O for
mă mai bună deține Tom Elena, 
care s-a afirmat în acest sezon. 
La biathlon echipa romînă are In 
componență pe N. Bărbășescu, G. 
Vilmos, Gh. Cimpoia, C. Carabela 
și N. Țeposu (rezervă). Acești 
sportivi s-au remarcat anul trecut 
în cadrul unui concurs internațio
nal desfășurat la Predeal clasîn- 
dn-se pe locul trei după echipa 
U R.S.S., campioană mondială și du
pă cea a R.D. Germane. Blathloniș-

pasionantă. Conduși la început cu 
4—1, localnicii joacă atent, stăvi
lesc cu succes citeva atacuri ale 
timișorenilor (Șchiopii și Pusac se 
remarcă în apărare) și ajung să 
conducă cu 14—8. Din nou, încre
derea prea mare în forțele proprii 
dovedită de studenți dă spectato
rilor emoții. Scorul devine 14—12. 
O greșeală a oaspeților scutește 
atît publicul cît și jucătorii de la 
Știința de noi emoții: 15—12 și 
cu aceasta 3—1.

NICOLAE TÂUTU 
corespondent

sa ridicam activitatea șahista 
la nivelai condițiilor

Comisia de șah Petroșani s-a 
străduit să atragă un număr cît 
mai mare de echipe în actualul 
campionat republican de șah. Stră
duința ei n-a dat însă rezultatele 
așteptate. Deși au fost invitate să 
participe cu echipele în campionat, 
asociațiile sportive Energia Paro
șeni, Preparatorul Lupeni, Știința 
Petroșani, Voința Petroșani, Straja 
Lupeni, Viscoza Lupeni și Sănăta
tea Petroșani nu* au găsit de cu
viință să facă acest lucru. Si a- 
cum despre restul echipelor care 
totuși, de bine de rău, au luat 
parte la turul campionatului cu 
mai puține lipsuri. Să începem cu 
C.C.V.J.-U1, echipă cu pretenții la 
cucerirea titlului de campioană a 
Văii Jiului. Deși posedă un lot 
valoros nu întotdeauna se prezintă 
la întreceri cu toți jucătorii. Unii 
din ei vin tîrziu, iar alții nu vin 
de loc așa cum este cazul jucăto- 
oarelor Cioara Viorica și Ciulavu 
Angela din a căror comoditate e- 
chipa pierde puncte prețioase fără 
joc. Ce au de spus aceste tinere 
jucătoare pentru lipsa de discipli
nă sportivă de care dau dovadă ? 
Cu întîrziere se prezintă la între
ceri și jucătorii Bredan loan și 

tii dețin o formă de vîrf, reușind 
la antrenamente 20 de focuri , din 
tot atîtea posibile.

Echipele de bob
Bobeurii romîni vor lua startul 

din nou în cadrul Olimpiadei. Ti
nerii practicant! ai acestei frumoa
se discipline s-au remarcat la Cor
tina d'Ampezzo în 1956 și anul 
trecut la campionatul mondial de 
la Igls (Austria). R.P. Romînă va 
prezenta două echipaje de două 
persoane și unul de 4. Primul echi 
paj de două persoane este alcătuit 
din Gh. Maftei și I. Panțuru, care 
la Igls au cucerit „Cupa Mon
dială" oferită de organizatori celui 
mai tînăr echipaj. Al doilea echi
paj are în componență pe A. Oan- 
cea și C. Coțacu. La 4, echipajul 
este compus din I. Panțuru, Gh. 
Maftei, G. Coțacu și H. Pasovschi. 
După antrenamente cu „cartin- 
guri", bobeurii au efectuat prime
le coborîri pe pantele înzăpezite de 
la Sinaia. Inaint'ea Olimpiadei, bo
beurii vor participa la „Trofeul 
Cortina", competiție internațională 
programată în renumita stațiune 
italiană.

P. OCHI ALBI 
redactor la Agerpres

Spre bucuria celor maturi și mai ales a copiilor, după multe in
sistente și tărăgănări, iată că s-a amenajat și patinoarul din Petro
șani. Pe luciul- ghetii patinele alunecă în mare viteză. După cum se 
vede și din clișeu, cei mai mari se transformă în... profesori de pa
tinaj pentru cei mici.

Mitrică Dianu, lucru ce pe viitor 
ar trebui să nu se mai întîmple,

La echipa Jiul Petrila, în com
ponența căreia intră și maestrul 
internațional Erdely Ștefan, se 
simte lipsa disciplinei. Astfel, la 
meciul cu C.C.V.J. jucătorii au 
venit la sală cu mari întîrzieri. 
Oare în această direcție nu are 
de spus nimic tovarășul Bauer 
Bela, responsabilul secției de șah 
a asociației ? Dacă la asociația 
Jiul Petrila există dorința de a 
sprijini secția de șah ar trebui să 
fie preocupare și pentru întărirea 
disciplinei în rîndul echipei. Lichi- 
dînd lipsurile, lotul format din ju
cători tineri și talentați, poate face 
față cu succes în actualul cam
pionat.

In ce privește Asociația Mine
rul Lupeni, nici aici lucrurile nu 
merg prea bine. Sînt o serie de 
jucători care dau dovadă de delă
sare în ridicarea măestriei lor 
sportive. Jucători valoroși printre 
care se numără Muntean Victor, 
Fodor Carol, dr. Mihu Tiberiu nu 
participă la toate întilnirile de 
campionat. In ce privește Prepa
ratorul Lupeni, aici se observă o 
delăsare totală. Tovarășul Flo- 
reseu Dumitru, altădată un acti-

Duminica, pe patinoarul asocia
ției sportive Preparatorul din Lu- 
peni, a avut loc întîjnirea de ho
chei pe gheată între echipele Pre
paratorul Lupeni și Știința Petro
șani. După un joc echilibrat, în- 
tîlnirea s-a terminat la egalitate.
Scor final -. 4—4 (1—1, 2—1, 1—2). 

Formațiile : PREPARATORUL LU
PENI : Inoc, Pop IV, Smărăndescu, 
Hitter, SzOke, Wepke, Voronca, 
Kocsis, ȘTIINȚA PETROȘANI : 
Wagner, Lorincz, Colhan, Kenl, 
Balint, Droztzmer.

In deschidere, piticii asociației 
Preparatorul, împărțiți în doua e- 
chipe (albastru și roșu) au furni
zat un meci de toată frumusețea

INSTANTANEE:

--------- ©---------------

Revanșa,.. pe mîine
Trecuse de amiază. Totuși, getul 

continua să se mențină aspru, in- 
fepind cu mii de ace urechile șl 
îmbujorind obrajii, in termome
tre mercurul coborise ia — 12 grade 
C. Cu mănuși îmblănite in mlini 
și cu gulerele paltoanelor ridica
te, trecătorii umblau grăbiți care 
încotro. Doar o ceată de copil 
din Paroșeni și cartierul Lopștein- 
Lupeni uitase parcă de vitregia ier
nii. Conform înțelegerii s-au lnill- 
nit la ora stabilită la teren. Te
renul nu era altul declt patinoarul 
natural de la barajul termocentralei. 
Aveau... meci de hochei. Cele două 
echipe au fost alcătuite la fața lo
cului. Au rămas desigur și posturi 
pentru... rezerve — cei care învață 
după-amiază. E adevărat că te
renul de ioc nu era strict marcat

D. PLOEȘTEANU

din Valea Jlalai 
create

vist de bază al mișcării șahiste 
din Lupeni, s-a delăsat și el. El nici 
nu s-a prezentat cu echipa în cam
pionat. Conducerea asociației Pre
paratorul Lupeni, președinte tova
rășul ing, Hercsik Franclsc, va 
trebui să ia măsuri urgente ca pe 
viitor să nu se mai repete aseme
nea lipsuri.

Și acum să vedem ce se întîm- 
plă la asociația Parîngul Lonea 
(responsabilul secției tovarășul 
Podosu Ștefan). Oare aici a fost 
doar un foc de paie activitatea 
șahistă desfășurată cu un an doi 
în urmă ? Este cunoscut doar fap
tul că în anul trecut, echipa Pa
rîngul Lonea a reprezentat Valea 
Jiului la faza pe regiune a cam
pionatului republican. Apoi fiind 
învinsă acasă cu 4—2 de C.C.V.J., 
ea a afirmat că nu mai participă 
cu echipa în campionat. Spre ne
mulțumirea tinerilor formația s-a 
ținut de cuvînt. In loc să’ se pună 
pe muncă asiduă nu s-a mai pre
zentat la Petrila în meciul cu Jiul, 
pîerzînd cu O—6, iar în ziua de 
12 ianuarie, cînd trebuia să joace 
cu Minerul Lupeni la Lonea, deși 
echipa oaspe a cheltuit bani cu 
transportul, gazdele nu s-au pre
zentat pierzînd dîn nou cu 0—6

scoțînd la iveală noi talente In 
acest sport care nu de mult era' 
aproape necunoscut la Lupeni. Re
zultat final: 6—5'pentru roșu (3—1,
1-2, 1—3).

Pentru a sprijini tineretul, în 
practicarea acestui frumos sport,
asociația pune la dispoziție pati
noarul și parte din echipament 
pentru disputarea unui campionat 
de hochei pe gheață (juniori) în
tre cele 4 echipe ale școlilor medii 
din Petroșani, Lupeni, Vulcan și 
Petrila-Lonea.

Cu acest prilej se pot ține și 
concursurile de patinaj pentru 
Spartachiada de iarnă a tineretu
lui ediția 1964.

și prevăzut cu porți normale, dar 
era mare și bun. Apoi... nici ju
cătorii nu aveau echipament cores, 
puraătot, ca echipele mari, dar... 
te prinzi cu puștii! Ingenioși ne
voie mare. Pucul 11 Improvizaseră 
dintr-o cutie, iar crosele le meș
teșugiseră cu pricepere din bete 
obișnuite de salclm. Cu tot echi
pamentul sumar, micii hocheiști 
înfruntau cu dlrzenle asprimea ge
rului mulțumiți că au... gheață.

Meciul a Început in torță de 
andrele părți. Puștii alergau cu si
guranță pe oglinda lucie a gheții, 
conducînd cu pricepere pucul de... 
cutie. Mișu a intrat in posesia pu
cului. Aleargă în viteză treci nd în 
slalom printre adversari, un virat 
scurt și... buf. O patină ii făcuse 
festa. Se ridică însă repede, scrîș- 
nind printre dinți, li părea rău că 
ratase o nouă ocazie de a matca.
Cît despre căzătură nu-! păsa. Era 
bine protejat. Casca de motociclist 
a tatălui se dovedise a fi tost prac
tică și utilă și Ia hochei...

Lumina zi/ei iși pierdea treptat 
din intensitate. Prima... garnitură 
și-a încheiat activitatea sportivă a 
zilei. Fiecare component avea de 
pregătit lecțiile pentru a doua zi. 
Au programat totuși revanșa pen
tru ziua următoare. Meciul insă 
i-au continuat... rezervele. Pentru 
urmărirea mai sigură a pucului 
le-a venit în ajutor lumina lămpi
le r de mercur de la bara). Ar mai 
ii continuat poate mult meciul, dat 
li aștepta pe micii hocheiști masa 
de seară, patul cald, odihna. Au 
părăsit și ei terenul, nu fără a-și 
da tnttlnire pentru ziua următoa
re.

— Revanșa... pe mîine, prieteni I

Conducerea asociației Parîngul Lo
nea este întrebată pe bună drep
tate .- cum poate justifica faptul eă 
dintr-o secție de șah fruntașă să 
se situeze acum printre cele co
dașe ? Este cazul să se analizeze 
situația și să se ia măsurile nece
sare. Conducerile asociațiilor spor
tive trebuie să lichideze cu nepă
sarea de care au dat dovadă sec
țiile lor de șah și să muncească 
în așa fel îneît mișcarea șahistă 
din Valea Jiului să se ridice la 
nivelul condițiilor create.

Și acum, redăm mai jos clasa
mentul campionatului pe baza o- 
mologării rezultatelor :

I. C.C.V.J. Petroșani - 14%
puncte; II. Jiul Petrila — 12%»
III, Minerul Lupeni — 6 puncte;
IV. Preparatorul Lonea — 2 puncte.

Returul va începe la data de 
19 ianuarie 1964 și se va termina 
în ziua de 2 februarie 1964. Etapa 
I-a: Jiul Petrila — C.C.V.J. Pe
troșani; Minerul Lupeni — Parîn
gul Lonea,- etapa a П-a; Minerul 
Lupeni — C.C.V.J. Petroșani,- Pa
rîngul Lonea — Jiul Petrila; eta
pa a III-a: C.C.V.J. Petroșani — 
Parîngul Lonea: Minerul Lupeni — 
Jiul Petrila.

Conform programului, echipele 
care nu se vor prezenta Ia între- 
ceri vor pieide prin forfait. Să 
sperăm că nu se vor mai repeta 
asemenea lipsuri 1



Oameni ai zilelor noastre
Cei 120 de inovatori de la mina 

Lupeni sînt oameni obișnuiți, oa
meni ai zilelor noastre, li întîl- 
neștl de multe ori după orele de 
lucru la cabinetul tehnic în căuta
rea unei cărți de specialitate sau la 
clubul muncitoresc. Sînt strungari, 
electricieni, frezori, tehnicieni. E- 
xistâ la ei ceva comun — dragos
tea pentru meseria pe care și-au 
ales-o, pasiunea pentru lărgirea și 
aprofundarea cunoștințelor lor pro
fesionale. Cetean loan, Popescu 
loan, Brant Bernat, Fazakas Tibe- 
riu sînt doar cîțiva dintre inova
torii de la Lupeni. Dintre inovațiile 
acestora merită a fi remarcate 
„Armarea suitorilor pe coperișul 
stratului III cu armături metalice 
de tip T.H.-7", aparținînd tov. Po
pescu Ioan și’ inovația „Dispozi
tiv pentru transportarea cărbunilor 
pe buncăr în timpul rearmării".

Mttlți dintre inovatorii de la mi
na Lupteni lucrează la sectorul IX. 
Acest sector are ceva specific. Zil-
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Restaurantul „Straja*' din I 
Vulcan este cea mai mare u- 
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MATERIA PRIMA —
(Urmare din pag. l-a)

condus de o bandă rulantă sub
terană către secția de iierbere. 
Fierbătoarele, în care stuiul tocat 
se amestecă cu diverse materii pri
me, au forma unor imense „pere" 
care se rotesc. Pasta de celuloză 
rezultată este din nou filtrată, spă
lată și sortată pe calități, potrivit 
destinației finale. In instalații spe
ciale și cu ajutorul diverșilor 
reactivi chimici celuloza este albită 
și „înnobilată", din nou sortată și 
in cele din urmă uscată automat. 
Acum stuful a devenii o masă fi
broasă de culoare aibă, materie 
primă din care se fac celuloză pa- 
petară, cartoane.

Fabricile de celuloză papetară și 
carton duplex-triplex sint numai o 
parte a viitoarei cetăți industriale 
din Brăila. In jur se construiesc 
aite noi unități care vor produce 
hîrtie, celuloză, celofibră și super- 
cord pentru anvelope auto ; se mă
rește centrala de termoficare.

ȘANTIERUL
Un mare șantier te copleșește de 

Ia început prin dimensiuni, prin 
Compisxitatea conetrucțiîlor, prin 
fruamitul necontenit al muncii. Da 

nic sosesc aici utilaje scoase din 
abataje pentru reparații, zilnic se 
produc noi piese de schimb.

Atmosfera de lucru ce domnește 
în atelierele sectorului IX te im
presionează plăcut. Meseriașii se 
străduiesc să execute cu precizie 
piesele ce le au în lucru. Alături 
de frezorul Bertea Rudolf îl vezi 
pe tinărul inovator Mucea Mihai, 
absolvent al școlii profesionale din 
Lupeni, sau pe tov. Crișan loan, un 
strungar iscusit. Multe din inova
țiile aplicate la mina Lupeni au 
pornit din acest atelier. De pildă, 
tov. Bertea Rudolf, împreună cu 
Botar Iosif, au avut nu de mult 
satisfacția de a vedea aplicate 
două din inovațiile propuse de ei. 
Una e intitulată „Dispozitiv pen
tru executarea lăcașelor pentru 
vidia la cald", iar cealaltă „Ma
triță pentru confecționarea cana
lelor la șuruburi". Inovația inti
tulată „Matriță pentru confecțio
narea șuruburilor" a scurtat de 5 
ori durata de execuție a canale
lor la șuruburi. înainte de aplica
rea acestei inovații, frezorul exe
cuta canalul la fiecare șurub în 
parte. Cu ajutorul matriței, în 
prezent se pot executa simultan 
canale la 5 șuruburi.

Este interesant de reținut însă, 
că munca creatoare a inovatorilor 
de la mina Lupeni a contribuit la 
realizarea în anul 1963 a unor e- 
conomii în valoare de 300 000 lei.

V. STRAUȚ
--------- 3"^ 1 ...... ■

A început un nou trimestru școlar. Odată cu aceasta a început 
și cumpărarea de noi rechizite școlare, de caiete creioane, sugative 
etc.

Iată un aspect din „Librăria noastră" Lupeni. Ca deservirea mi
cilor cumpărători să meargă mai repede însuși responsabilul librăriei, 
tovarășul Eisler Andor servește o parte dintre ei.

că șantierul e al unul mare corn 
binat în care chimia are un cu
vin! holăritor. cum este aici, impu
nătoarelor clădiri, utilajelor grele 
și complicate li se adaugă rețeaua 
nesfîrșită a conductelor — apara
tul circulator care alimentează cu 
materii prime fabricile.

Pornim să vizităm cele patru 
șantiere ale combinatului, răspin- 
dite pe mai multi kilometri pătrați. 
Pe fiecare șantier ne intimpină cu 
„gesturi" largi mașini gigantice 
care înlocuiesc munca a sute de 
oameni.

— Construim clădiri. drumuri, 
căi ierale, estacade pentru rețelele 
de conducte, rezervoare de apă 
coșuri de fum și de gaze, poduri, 
pasaje de trecere, canalizări spe
ciale pentru reactivi chimici și 
canalizări obișnuite — ne spune 
inginerul Titus Prelipceanu, care ne 
însoțește.

Metodele de construcții folosite 
pe șantier sint tot atît de variate 
ca și tipurile de construcții. Le 
trecem în revistă cu fiecare obiec
tiv în lucru pe care îl vizităm.

Hala de depozitare și sortare a 
fabricii de celuloză șr hîrtie (eta- 
ba a 11-a) se construiește din та-

In Editura tehnică a apfatt:

Controlul calității 
lucrărilor de construcții 
de TEODORESCU N„ ENESCU ȘT.

Lucrarea cuprinde principiile de 
bază privind controlul calității lu
crărilor de construcții pentru fie
care proces de producție în parte 
cum și măsurile care trebuie luate 
pentru intensificarea controlului și 
pentru prevenirea încălcării tehno
logiei de execuție pe șantierele de 
construcții.

In carte sînt cuprinse principa
lele categorii de lucrări privind 
construcțiile de locuințe, social 
culturale și industriale. Astfel, sînt 
prezentate problemele privind con
trolul calității materialelor pentru 
construcție, regulile, metodele și 
condițiile tehnice de control a lu
crărilor, pentru toate fazele pro
ceselor tehnologice, urmările în
călcării acestora, cît și măsurile 
pentru prevenirea lor.

Se analizează mai pe larg în
deosebi lucrările de beton, beton 
armat monolit și prefabricat, lu
crările din beton precomprimat, 
lucrările de izolaji, precum și pro
cedeele moderne de finisaj.

Lucrarea se adresează tuturor in
ginerilor și tehnicienilor de pe șan
tierele de construcții.

STUF UL
teriale prefabricate. Unele din aces
tea cum sînt stîlpii de susținere 
înalți de 14 metri, se execută chiar 
aici pe șantier, în timp ce alături 
se sapă și se betonează „paharele" 
în care vor fi montați. Sistemul a- 
cesta productiv de lucru — în flux 
continuu, cum se numește — este 
aplicat pe toate șantierele combi
natului, deoarece constructorii sînt 
într-o continuă luptă cu timpul, 
conștienți că fiecare zi cîștigată 
înseamnă o zi de producție în plus 
pentru viitoarea fabrică.

Pe șantier am făcut cunoștință 
cu... industrializarea construcțiilor. 
Imaginați-vă o hală de 80 000 m.c. 
făcută în întregime din piese prefa
bricate. Aici vor ti adăpostite sec
țiile fabricii de celofibră Știlpll. 
pereții laterali, fermele de susți
nere a acoperișului, acoperișul în
suși, loate părțile clădirii sînt fă
cute din piese separate, care apoi 
s-au legat între ele.

Hala este aproape gata. Se lus
truiește mozaicul în culori vii, se 
vopsesc pereții și tavanul, pentru 
că esteticul este de mult o compo
nență de seamă a construcțiilor 
industriale. Poate Că firele de ce
lofibră, trecînd pe aici, vor împru

mini (»Ші ий! ii iii aii»
(Urmare din pag. t-a)

tru obținerea de titlul de scară e- 
vidențiată în păstrarea curățeniei. 
In prezent, drapelele de scară evi
dențiată se află la scara a Il-a, 
blocul 24, a cărei responsabilă este 
tovarășa Kiss Iuliana. la blocul 
20, scara 7 și la scările I și II din 
blocul 23. Scări evidențiate pentru 
curățenia exemplară și grija față 
de avutul obștesc sînt și acelea 
unde sînt responsabili tovarășii 
Kiss Arcadie, Mihuț Iuliu și Tis- 
cheș Eugen.

înainte vreme, copiii din cartier 
se jucau pe zonele verzi cfilcînd 
iarba și rupînd arbuștii. Văzînd a- 
cest lucru, tovarășul Tischeș a 
chemat copiii din blocurile 16 și 
18 și a ținut cu ei o mică... șe
dință. Le-a vorbit despre frumu
sețea blocurilor, de confortul din 
apartamente și cît e de plăcut 
vara cînd împrejurimile locuințe
lor unde trăiesc se aseamănă cu o 
grădină. Apoi le-a propus copiilor 
să formeze o grupă care să îngri
jească de zonele verzi. Propunerea 
a fost primită cu bucurie șj mulți 
copii au devenit ocrotitori ai zone
lor verzi.

Realizările gospodărești din car
tierul Dimitrov sînt. demne de re
marcat. Cu toate acestea, mai sînt 
încă unele neajunsuri care nemul
țumesc pe bună dreptate locatarii 
cartierului. Redăm mai jos doar, cî-- 
teva din ele. Deși mare și frumos, 
aprovizionat din belșug cu măr
furi de sortimente variate, maga
zinul alimentar din cartier nu are 
un aspect exterior prea atrăgător. 
Care-i motivul ? Lipsa unei ma
gazii de ambalaje. Din această cau
ză ambalajul este depozitat afară, 
iar vîntul împrăștie talașul și hîr- 
tiile de la ambalaj prin fața maga
zinului. Oare nu se poate găsi un 
locușor pentru amenajarea unei 
magazii de ambalaj sau o soluție 
de transportare a ambalajului îna
inte de a se aduna în cantități 
mari? Se poate fără îndoială, dar 
pentru aceasta e nevoie de puțină 
preocupare din partea celor ce 
răspund de problema respectivă. 
Tot în fața magazinului există un 
gărduleț metalic de protejare â 
spațiului verde amenajat aici. Tam- 
ponîndu-1 mereu, mașinile care aduc 
marfă l-au dărîmat pe jumătate. Ё 
necesar ca el să fie reparat, iar 
șoferii care aduc marfă să dea 
dovadă de mai multă atenție, iar 
în caz că distrug acest bun obștesc 
să fie obligați să plătească valoa
rea executării lucrărilor de repa
rație. Aceeași situație este și în 
fața panoului ce popularizează fil
mele ce rulează în localitate. A- 
șezat pe peretele unui bloc ce are 
în față un spațiu verde protejat 
de un grilaj, doritorii de a cunoaște 
ce film rulează se văd nevoiți să 
treacă peste gărduleț și să calce 
spațiul verde. E oare așa de greu 

muta tonurile luminii răsirînte în 
tavan, In pereți.

OAMENII
Stăm de vorbă cu inginerul Du

mitru Anton, șeful șantierului 3, 
fruntaș pe întreprindere. Inginerul 
a venit printre primii aici, pe șan
tier, iar sectorul pe care îl con
duce are cel mai mare volum de 
lucrări. De la el aflăm care este 
secretul succeselor obținute de co
lectivul pe care îl conduce.

De fapt sînt două: buna orga
nizare a muncii și oameni harnici, 
sudați între ei, gata să se întra- 
jutoteze.

Unu) dintre ei, dulgherul Da
mian Vasile este laureat ai Pre
miului de Stat pentru executarea 
lucrărilor de dulgherie ale primului 
cciiraj glisant din țară. Cuvîntul de 
cinste al brigăzii sale este să du
că toate lucrările cu bine „pînă la 
acoperiș".

$i niciodată nu și l-au călcat.
Constructorii n-au uitat că vre

mea rea, nu trebuie să influențeze 
cît de cit ritmul construcțiilor. 
Pentru aceasta, oamenii au luptat 
să atingă un stadiu cît mai avan
sat la lucrările de bază.

Deviza șantierului — toate cele 
12 luni ale anului să fie folosite 
din plin — a căpătat astfel o ba
ză trainică

să se găsească un alt loc pentru 
panoul cu pricina.

De unele neajunsuri în buna 
gospodărire a. cartierului se face 
vinovat și I.L.L. Petroșani. Spre 
exemplu, la blocul 18 scara II, lip
sește de mai multă vreme ușa de 
la intrare. Tovarășul Koznaș Al
fred, secretarul organizației de ba
ză nr. 5 cartier, a fost personal și 
a sesizat acest lucru conducerii 
I.L.L. S-au făcut doar promisiuni 
și atît. Aceeași situație și cu gea
murile de la subsolurile blocuri
lor 15, 16 și 18. încă din luna oc
tombrie a anului trecut, tovarășul 
Istrătescu, administrator la I.L.L. a 
adunat bani de la unii locatari 
pentru înlocuirea geamurilor spar
te dar nici pînă în prezent ele nu 
au fost schimbate.

Biroul organizației de bază din 
cartier a mai sesizat conducerea 
I.L.L. despre necesitatea de a zidi, 
cu cîteva cărămizi, una din intră
rile locurilor destinate depozitării 
gunoiului pentru ca gunoiul să nu 
fie spulberat de vînt. Nici în a- 
ceastă direcție nu s-a făcut însă 
nimic. Să sperăm că nu este ne
cesară o intervenție specială pen
tru rezolvarea acestor probleme 
așa cum nu este nevoie nici pen
tru intervenție spre a determina 
conducerea cooperativei „Jiul" să 
ia măsuri să schimbe perdeluțele 
rupte de la unitatea de frizerie din 
cartier precum și de a înzestra u- 
nitatea de frizerie și coafură de 
aici cu o cutie pentru depozita
rea gunoiului spre a nu fi aruncat 
în plină stradă.

înlăturarea acestor lipsuri, mun
ca desfășurată de organizația de 
partid, de comitetele de blocuri și 
responsabilii de scări în mobiliza
rea locatarilor la păstrarea cură
țeniei și avutului obștesc vor con
tribui cu siguranță la o și mai bu
nă gospodărire a cartierului.

PROGRAMUL I 7,10 Gîntece, 
8,00 Sumarul presei centrale, 8,06 
Melodii distractive de estradă, 
9,00 Coruri și dansuri din operete, 
9,30 Muzică de cameră de compo
zitori preclasici, 10,00 Teatru la mi
crofon : „Milionarul", comedie de 
Iordan Iovcov, 11,30 Muzică popu
lară, 12,30 Soliști și orchestre de 
muzică ușoară, 14,00 Muzică popu
lară interpretată de Maria Butaciu, 
Petrică Vasile și Ion Șerban, 14,30 
Roza vînturilor, 15,00 Pe aripile 
melodiilor. 16,00 Prelucrări corale, 
16,15 Vorbește Moscova!, 16,45 
Muzică ușoară, 17,50 Muzică de 
estradă, 18,00 „Spre noi victorii so
cialiste" — emisiune de cîntece,
19,25 Romanțe, 20,55 Melodii lirice 
romînești, 21,15 Muzică de dans, 
23,05 Concert de muzică ușoară. 
PROGRAMUL II. 8,40 Muzică inter
pretată de fanfară. 9,00 Melodii 
populare din diferite regiuni ale 
tării, 10,05 Ansambluri artistice 
școlare, 11,01 Orchestre de muzică 
populară, 11,30 Melodii de estradă, 
12,30 De toate pentru toți (reluare!. 
13,00 Din viata de concert a Capi
talei, 14,10 Arii și duete din ope
rete, 15,30 Prelucrări și aranjamen
te de folclor, 16,30 Pagini orches
trale din opere, 17,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 18,05 Muzi
că de estradă, 19,45 „Am îndrăgit 
o melodie" - - emisiune de muzică 
ușoară romînească (reluare), 20,35 
Noi interpreți de muzică populară 
la microfon : Viorel Munteanu și 
Marin Pogon, 22,04 Muzică de 
dans.

— «O =—

75 ianuarie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE:
Ipocriții : REPUBLICA : Strict se
cret; LIVEZENI : Festival Chaplin,- 
URICANI : Vikingii. Responsabilii 
cinematografelor din Petrila, Lonea, 
Vulcan, Crividia, Paroșeni Lupeni 
și Bărbăteni nu-au trimis programa
rea filmelor.
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Convocarea Rlenarei 
С. C. aJ P. C. U. S.
MOSCOVA 12 (Agerpres).
Presa sovietică de duminică pu

blică comunicatul privind convoca
rea Plenarei C.C. al P.C.U.S. la 
10 februarie. Plenara va dezbate 
problema „Despre intensificarea 
producției agricole pe baza folo
sirii largi a îngrășămintelor, dez
voltării irigațiilor, mecanizării com
plexe și aplicării realizărilor știin
ței și experienței înaintate pentru 
sporirea grabnică a producției a- 
gricole".

-=©=-

Orașul Longarone 
va îi reconstruit

ROMA 13 (Agerpres).
Ministrul italian al lucrărilor pu

blice, Giovanni Pieraccini, care, 
împreună cu o serie de experți gu
vernamentali a întreprins o călă
torie în localitatea Longarone dis
trusă aproape în întregime ca ur
mare a inundării sale de către apele 
bazinului de acumulare Vajont, 
construit pe apele rîului Piave, a 
anunțat că acest oraș va fi recons
truit în întregime.

Reconstrucția va avea loc după 
un plan în trei faze. Clădirile pu
blice vor fi construite primele, a- 
poi clădirile industriale și comer
ciale și pe urmă locuințele. Cons
trucția va fi finanțată din sumele 
alocate de guvern.

Heel Castro In U.R.S.S
MOSCOVA 13 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că, în di

mineața zilei de 13 ianuarie, Fi
del Castro, prim-secretar al Condu
cerii Naționale a Partidului Unit 
al Revoluției Socialiste, primul mi
nistru al guvernului revoluționar al 
Cubei, a sosit la Moscova.

După cum se arată într-un comu
nicat oficial, N. S. Hrușciov l-a in
vitat pe Fidel Castro în timpul vi
zitei sale în Uniunea Sovietică din 
1963 „să viziteze din nou U.R.S.S. 
în cursul iernii pentru un schimb 
de păreri în probleme de interes 
comun pentru cele două părți, de 
asemenea, pentru a se odihni, a 
cunoaște natura iarna și a partici
pa la vînătoare în pădurile acoperi
te de zăpadă ale Uniunii Sovietice"

Pe aeroportul Vnukovo, înaltul 
oaspete cuban a fost întîmpinat de 
Nikita Hrușciov, prim-secretar al

C.C. al P.C.U.S,, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., Leo
nid Brejnev, membru al Prezidiu
lui și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și de alți con
ducători sovietici.

împreună cu Fidel Castro s-au 
înapoiat la Moscova membrii dele
gației sovietice în frunte cu Ni
kolai Podgornîi, care au luat par
te la festivitățile cu prilejul celei 
de-a 5-a aniversări a revoluției cu- 
bane.

Pe aeroport, Nikita Hrușciov și 
Fidel Castro au rostit cuvîntări.

După sosire, Fidel Castro a făcut 
vizite lui N. S Hrușciov și L. 
Brejnev.

Comitetul Central al P.C.U.S. 
guvernul U.R.S.S. au oferit luni
amiază un dejun în cinstea lui Fi
del Castro,

---- --------------------
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Ancheta pe marginea evenimentelor 
din Dallas

YORK 13 (Agerpres). 
declarație făcută duminică 
„New York Times", J. Lee 
consilier al comisiei fe- 
însărcinate cu ancheta- 

fostului președin-

NEW
Intr-o

ziarului 
Rankin, 
derale
rea asasinării 
te al S. U. A. John Kennedy, a 
arătat că membrii comisiei își vor 
îndrepta atenția asupra a șase gru
puri de probleme.

Potrivit ziarului, cercetările se

vasului „Laconia"
tr-o sesiune extraordinară a con
ducerii federației pentru a discuta 
responsabilitățile ce revin echipaje
lor în cazuri cînd viața lor și a pa
sagerilor este în pericol. El a sub
liniat că o astfel de anchetă va 
pune capăt tuturor speculațiilor rău 
voitoare cu privire la comporta
mentul marinarilor de pe „Laconia" 
în timpul catastrofei și va înlătura 
orice păreri greșite față de respon
sabilitățile marinarilor și pasageri
lor în astfel de cazuri.

©--------------

Furtuni violente de zăpadă în S.U.A.
NEW YORK 
Statele Unite

lente furtuni de zăpadă pe care 
serviciile meteorologice le califică 
drept cele mai grele din cursul ac
tualei ierni. La 13 ianuarie în nord- 
estul S.U.A. viscolul a suflat în me
die cu o viteză de 80 km. pe oră, 
iar în vestul mijlociu zăpada a a- 
tins pe alocuri trei metri înălțime. 
Intr-un mic oraș din statul Illinois 
500 de mașini au fost imobilizate, 
conducătorii lor fiind siliți să înop-

După scufundarea
NEW YORK 13 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că Joseph 

Curran, președintele Sindicatului 
național maritim din S.U.A., a ce
rut Federației internaționale a mun
citorilor din transporturi să încea
pă de urgență cercetările asupra 
catastrofei vasului grec „Laconia", 
scufundat recent în apele Atlanti
cului după ce luase foc, avînd la 
bord 1 028 de persoane.

In scrisoarea adresată federației, 
J. Curran cere convocarea în-

vor ocupa de : 1. Detaliile asupra 
activităților lui Lee Hărvey Os
wald (asasinul prezumptiv al pre
ședintelui Kennedy n.r.) în ziua 
crimei; 2. Activitățile lui Ruby (asa
sinul lui Oswald n.r.) și dedesubturi
le ei; 3. Viața lui Oswald; 4. Carie
ra lui Oswald în marina S.U.A., 5. 
Asasinarea lui Oswald și controver
sa cu privire la felul cum a putut 
avea loc această crimă; 6. Proce
deele folosite pentru a se asigura 
securitatea președintelui Kennedy. 
Ultimul punct, scrie ziarul, va ne
cesita o anchetă asupra serviciu
lui secret, F.B.I.-ului și poliției din 
Dallas, precum și asupra influentei 
exercitate eventual de atmosfera de 
ură existentă în acest oraș.

—©----
In Camera Comunelor 
vor începe dezbateri 

asupra apărării
LONDRA 13 (Agerpres). 
Săptămînă aceasta vor începe

Camera Comunelor dezbaterile asu
pra problemei apărării.

După cum transmite agenția Reu
ter, acceptarea de către guvernul 
englez ca marinari britanici să fa
că parte din echipajul mixt al na
vei experimentale americane, care 
ar urma să constituie prototipul 
flotei nucleare multilaterale preco
nizate de S.U.A., va provoca o vie 
dezbatere parlamentară.

în

TULBURĂRI ÎN INDIA
DELHI 13 (Agerpres).
In ultimele 4 zile în regiunea ora

șului Calcutta au avut loc grave 
tulburări în urma cărora peste 60 
de persoane și-au pierdut viața. 
Disensiunile dintre musulmani și 
hinduși, existente de mai multă 
vreme, au luat în ultimele zile am
ploare, transformîndu-se în ciocniri 
violente.

Autoritățile indiene au luat mă
suri pentru restabilirea calmului. 
Ministrul de interne al guvernului

central, Nanda, a sosit duminică la 
Calcutta. El a făcut o declarație 
în care a exprimat hotărîrea gu
vernului de a pune capăt cît mai 
repede posibil dezordinilor. Din or
dinul guvernului, armata a preluat 
controlul deplin în regiune. Spre 
Bengalul occidental au fost trimise 
întăriri militare. Au fost introduse 
restricții severe de circulație. Po
trivit unui comunicat oficial 2 000 
de persoane se află sub stare de 
arest la Calcutta și în împrejurimi.

Ѳ

Cuvîntarea lui G. Defferre
PARIS 13 (Agerpres).
Gaston Defferre, președintele 

grupului parlamentar al Partidului 
Socialist Francez (S.F.I.O.) în Adu
narea Națională, primarul orașului 
Marsilia, a rostit o cuvîntare la 
conferința Federației S.F.I.O. din 
departamentul Bouqhes-du-Rhone, 
cofirmînd intenția de a-și pune 
candidatura Ia viitoarele alegeri 
prezidențiale. Potrivit agenției Fran
ce 
ÎȘi 
za 
ci
tice cu caracter socialist".

Gaston Defferre a arătat că în 
cazul în care va fi ales președinte 
al Franței va dizolva actuala Adu
nare Națională, va începe împreună 
cu noua majoritate parlamentară 
transpunerea în viață a politicii a-

Presse, Defferre, a precizat că 
va pune candidatura nu pe ba- 
programului Partidului socialist, 
pe baza unei „politici democra •

probate de alegători, va propune 
unele modificări ale constituției.

Confirmîndu-și dorința de a se 
prezenta la viitoarele alegeri prezi- 
lențiale în calitate de candidat din 

partea forțelor de stînga, Gaston 
Defferre s-a pronunțat, în același 
timp, împotriva creării unui adevă
rat front al tuturor partidelor demo
cratice din Franța pe baza unui pro
gram elaborat în comun așa cum pro
pune Partidul Comunist Francez. EI a 
declarat că în cazul în care con
gresul extraordinar al Partidului 
Socialist Francez, care va avea 
loc ia începutul lunii februarie, îi 
va aproba candidatura, nu va în
cepe tratative cu partidul comunist. , 
„Nu voi duce tratative cu acest 
partid și nu voi fi de acord cu un 
program comun" a spus Def
ferre.

13 (Agerpres). 
sînt bîntuite de vio-

teze în școli și biserici. Capitala 
statului Springfield, este aproape 
tăiată de lumea exterioară; numai 
o singură șosea a mai putut fi ți
nută deschisă. Si în statele sudice : 
Kentucky, Tennessee și Alabama 
se înregistrează un ger puternic și 
troiene de zăpadă. La Washington 
și în localitățile înconjurătoare șco
lile au trebuit să fie închise. Ca ur
mare a accidentelor datorate intem
periilor 22 de persoane și-au pier
dut viața. -------

Ѳ--------------

CAIRO. Ziarul „Al Ahram” anun
ță că președintele R.A.U. Nasser, 
și regele Hussein al Iordaniei au 
căzut de acord asupra restabilirii 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări. Relațiile diplomatice din
tre R.A.U. și Iordania au fost rupte 
în octombrie 1961 în urma recu
noașterii de către guvernul iorda
nian a guvernului sirian format du
pă desprinderea Siriei din Repu
blica Arabă Unită.

BOGOTA. Agenția Prensa Latina 
anunță că în orașul columbian 
Neiva a avut loc o demonstrație 
de protest împotriva majorării pre
țurilor la benzină,
a coincis cu greva națională 
lucrătorilor din transporturi.

S-au produs ciocniri 
monstranți și 
Demonstrația a fost împrăștiată de 
poliție care a folosit gaze lacri
mogene. In oraș s-a introdus starea 
de urgență.

In urma răscoalei

Zanzibar a fost proclamat republică
ZANZIBAR 13 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agențiilor 

presă, răscoala care a 
în Zanzibar,

de 
răscoala care a avut 

duminică în Zanzibar, la o 
după ce această țară și-a cu- 
independența, a fost încunu- 
de succes. A fost proclamată

fac

pu-
se

Demonstrația 
a

13 (Ager-

de presă

O.S.A., sosită 
de Panama, s-a 
de înțelegere" 

S.U.A. și ai Re

între de-
forțe/e» polițienești.

TOKIO. Ministrul afacerilor ex- 
terne al Danemarcei, Per Накке- '• 
rup, care la invitația guvernului 
japonez, se află într-o vizită în 
Japonia, s-a întîlnit luni 
Ohira, ministrul afacerilor 
In cursul întrevederii cei 
niștri au făcut un schimb
reri în problemele situației inter
naționale actuale și în problemele 
de interes comun.

cu M. 
externe, 
doi mi- 
de pă-

loc 
lună 
cerit 
nată
republică și s-a constituit un nou 
guvern. In funcția de președinte 
al Republicii Zanzibar a fost de
semnat Abeid Karume, conducătorul 
Partidului afro-shirazi. Din noul gu
vern, condus de Abdulla Kassim 
Hanga, fac parte reprezentanți ai 
partidului afro-shirazi aflat pînă în 
prezent în opoziție, și ai partidului 
Umma, partid scos cu o săptămînă 
în urmă în afară legii de precedentul 
regim. Potrivit relatărilor agenției 
Reuter aceste două partide au con
dus acțiunile împotriva 
sultanului. Ministru al 
externe și comerțului în 
vern este Abbud Jumbe,
tru de interne este Abdul Rahman

Președintele cheamă 
străine să nu se a- 
treburile interne ale

regimului 
afacerilor 
noul gu- 
iar minis-

Mohammed Babu, președintele par
tidului Umma. Din guvern mai 
parte alți doi miniștri.

Președintele republicii a dat 
blicității o declarație în care
spune că noul guvern va promova 
o politică de prietenie cu toate 
țările lumii, 
toate puterile 
mestece în 
Zanzibarului.

Știrile agențiilor de presă arată 
că noul guvern controlează aproape 
întregul teritoriu al țării. Dumi

nică seara mai opunea rezistență 
o mică unitate de poliție retrasă 
în zona portuară. Dar, adaugă a- 
genția France Presse, situația aces
tei unități era dificilă și posibilită
țile de a continua rezistența foarte 
reduse. După anumite ezitări, gu
vernul britanic a refuzat să satis
facă cererea fostului guvern și a 
fcstuluî sultan de a interveni cu 
forțele sale armate pentru a înă
buși răscoala.

In legătură cu situația din Panama
CIUDAD DE PANAMA 

preș).
Agențiile occidentale

anunță că, în urma activității de
puse de comisia inter-americană de 
pace, organism al 
sîmbătă la Ciudad 
realizat un „teren 
între reprezentanții
publicii Panama pentru reglemen
tarea conflictului care a izbucnit 
între cele două țări.

După cum transmite agenția As
sociated Presse, surse diplomatice 
au indicat în zorii zilei de luni că 
S.U.A. și Panama au căzut de acord, 
în principiu asupra creării unei au
torități comune, alcătuită - din re
prezentanți ai Statelor Unite, Re
publicii Panama și Organizației Sta
telor Americane, care să răspundă 
de menținerea ordinei în regiunea 
de demarcație dintre Panama și 
zona Canalului cu același nume în 
scopul de a împiedica noi ciocniri.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, în cursul celor două șe
dințe de lucru avute de comisia 
inter-americană de pace cu repre
zentanții panamezi și americani, 
subiectul principal de discuții l-a 
constituit cererea președintelui sta
tului Panama privitoare la „revi
zuirea totală" a tratatului existent 
între S.U.A. și Panama care sti
pulează drepturile Statelor Unite

asupra zonei Canalului Panama. 
Potrivit agenției, două din cele trei 
condiții puse de președintele Chia
ri au fost satisfăcute de partea a- 
mericană. Autoritățile S.U.A. au 
dat ordin ca drapelul panamez să 
fie arborat oriunde se află drape- 
Iul S.U.A. în zona Canalului Pana
ma, iar trupele americane au fost 
retrase de pe șoselele dintre Repu
blica Panama și Zona canalului, 
fiind înlocuite cu unități ale gărzii 
naționale panameze.

Duminică, la Ciudad de Panama 
a avut loc o demonstrație prilejui
tă de înmormîntarea a 14 panamezi 
care au fost uciși în cursul tulbu
rărilor din zona Canalului Pana
ma. Agențiile occidentale de presă 
relevă că la această ceremonie au 
participat aproximativ 200 000 de 
persoane în frunte cu membrii gu
vernului Republicii Panama, 
treaga țară a fost declarat 
național. Luînd cuvîntul cu 
prilej, președintele Roberto
a adresat un apel Ia calm și mode
rație.

Intr-o conferință de presă ținută 
anterior, el a declarat că „explozii" 
de acest fel vor continua în 
atîta timp cît Statele Unite nu 
accepta o „revizuire totală" a 
țațelor americano-panameze.
mai vrem cîrpituri ale actualelor

tratate — a spus președintele. Vrem 
un tratat nou".

Potrivit relatărilor agenției As
sociated Press, în ciuda apelurilor 
la ordine venite atît din partea au
torităților panameze cît și a celor 
nord-americane, sîmbătă și dumini
că, la zona de demarcație a Canalului 
Panama s-au mai înregistrat inciden
te, focuri de armă între trupele a- 
mericane și civili panamezi, 
s-au soldat cu victime 
civililor panamezi.

Agenția France Presse
■ că luni 
Panama 
normal.

care
în rîndul

relatează 
în statuldimineața viața

a început să reintre în

☆

Luînd 
emisiuni 
duminică 
de stat

In în- 
doliu 
acest 

Chiari

țară 
vor
tra-
„Nu

cuvîntul în cadrul unei 
televizate care a avut loc 

după-amiază, secretarul 
al S.U.A., Dean Rusk, a

declarat că Statele Unite nu se vor 
retrage niciodată din zona Canalu
lui Panama și nu vor ceda bazele 
militare deținute în această zonă

Rusk a insistat asupra necesității 
de a se restabili ordinea și calmul 
în Panama înainte de a se începe 
discuții asupra unor eventuale mo
dificări ale statutului zonei Cana
lului. El a declarat că toate părțile 
angajate în acest conflict, inclusiv 
președintele Republicii Panama, Ro
berto Chiari, au fost de acord că 
,,în primul rînd trebuie restabilită 
ordinea".
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