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Propaganda tehnica In sprijinul 
prohlemcior producției

-‘Printre muncitorii evidențiați în întrecerea socia
listă de la atelierul electromecanic de la mina Jieț 
se numără și sudorul Niclischi Rudqlf.

Pe anul 1964 el s-a angajat să execute numai lu- 
erări de bună calitate.

In cinstea celei de-a XX-a aniversări
a eliberării patriei

Alte colective ișî iau 
angajamente mobilizatoare

Preparația Lupeni
ția globală cu 0,2 puncte 
față de limita admisă;

— Reducerea conținu
tului de cenușă din pro
ducția de cărbune special 
cu 0,2 puncte tută de li
mita admisă ;

— Realizare» unei 
nomii la prețul de 
de 300 000 lei din 
200 000 lei pînă la 23 
gust.

In vederea îndeplinirii 
acestor angajamente s-a 
întocmit un plan M-T.O. 
ale cărui prevederi au și 
Început să fie 
viață.

Colectivul preparatiei 
Lupeni, cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan, 
a scos în evidență noi 
rezerve interne în scopul 
îmbunătățirii procesului 
tehnologic, pe baza că
rora și-a stabilit urmă
toarele angajamente în 
întrecerea socialistă :

— Receptionarea peste 
plan a 30 090 tone cărbu
ne brut din care 20 000 
tone pînă la 23 August : 

recuperă- 
0,5 punc-

— Depășii ea 
rii globale cu

conținut u-—Reducerea
lui de cenușă din produc
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Rezultate ale hărniciei
Pe loc de cinste

Colectivul sectorului III de 
tinuă să obțină noi realizări.

ianuarie a.c. din abatajele sectorului au fost extrase 
peste plan 1272 tone cărbune de bună calitate. Uri' 

"rezultat însemnat l-au dobindit minerii sectorului 
III și în ce privește sporirea productivității muncii. 
-Acest indice important al planului a fost sporit pe 
sector cu peste 9 la sută. Acordînd atenție- tot mai 
mare realizării de economii, minerii și tehnicienii 
de aici, care de altfel dețin și drapelul de evidențiat 
în întrecerea socialistă, au economisit la prețul de 
cost al producției extrase suma de 8000 lei.

O contribuție de seamă la obținerea acestor suc
cese au adus-o brigăzile de mineri conduse de Gantz 
Ștefan, Karacsonyi Rudolf-, Marghitan Tiberiu, Pădu- 
rean Simion și Pîrvu Ștefan.

la mina Vulcan con- 
In 28 de zile pe .luna

Cu ocazia dezbaterii 
sarcinilor de plan pe a- 
nul 1964, colectivul Sec
ției de transporturi și 
reparații auto Petroșani 
și-a stabilit următoarele 
angajamente privind rea
lizarea princâpa’iloi indi
catori de plan ■

— Realizarea 
de producție 
lometrice în 
104 la sută ,-

planului 
la ton» ki- 

propcrlie ie

I

eco- 
cost
care
Au-

іпИі.че în

R A
planului 

tone mar- 
de 102 la

unei eco-

— Realizarea 
de producție la 
fă în proporție 
sută ;

— Obținerea
nomii la prețul de Cost 
de 1 50 00p lei ; ,

— Creșterea ■ coeficien- 
utilizare a par 
mașini la auto- 
cu 0,76, Ia tu-
0.80, la auto-

tului de 
cului de 
camioane 
risme cu
dube cu 0,80,
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Continuă seria succeselor
Continuînd succesele din anul trecut, inovatorii 

de Ia mina Vulcan, au înregistrat în acest an la ca
binetul tehnic al minei două valoroase inovații : 
„Utilizarea motorului de macara greifer pentru por
nirea locomotivelor Diesel", care aparține lăcătușu
lui mecanic Bencze Geza și „Dispozitiv pentru sco
bit lăcașurile spițelor la scările de mină", conceput 
și executat de Mărgăianu Nicolae,

Tot zilele acestea la propunerea cabinetului teh
nic al minei Vulcan au fost desemnați pentru pre
miere tovarășii Lupșa Nicolae, Radu loan, Jura Ni
colae și Cojocaru Toma care au adus o contribuție 
substanțială la realizarea sută la 
sută a obiectivelor din planul te
matic de inovații pe anul 1963.

Prin contribuție 
voluntară

Hotărîți să contribuie din plin 
la valorificarea fierului vechi exis
tent în exploatare, tinerii muncitori 
de la mina Vulcan au inițiat anul 
acesta mai multe acțiuni de mun
că voluntară. Mobilizați de orga
nizațiile de bază, peste 215 ute- 
miști au colectat din incinta se
parației, sectorul electromecanic. 

. curtea minei și din sectoarele sub
terane circa 8 000 kg. fier vechi.

Tot în cadrul acestor acțiuni din 
depozitul de lemn al minei au fost 
scoase și valorificate pentru foc 40 
ffi.c lemn vechi de mină. S-au evi- 
den ți at, prin contribuția adusă,

'țitemiștii din sectoarele III, V, se- 
•■■j»afație și de la atelierul meca- 
t Ж-

în întrecerea socia 
următoarele obiecti в

Cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan pe anul 
1964, colectivul I.I.L. ,,'î 
August" Petroșani și-a sta
bilit 
listă
ve :

— Depășirea planului 
la producția globală cu 
135 000 leit

— Depășirea pla 
la producția marfă 
160 000 lei ;

— Realizarea unei 
nomii la prețul de 
în valoare de 25 000

— Depășirea planului 
în cadrul sectorului ex-

eco-
cost
lei I

detractiv cu 5 000 tone 
piatră concasată : .

— Depășirea planului 
în cadrul sectorului tex
til cu 500 plapume și 200 
dormeze ,-

— Depășirea planului 
în cadrul sectoiuliii 
lemn cu produse de 
casnic în valoare 
30 000 lei.

In scopul realizării 
cestor obiective în
drul întreprinderii s-au 
elaborat o serie de mă
suri tehnico-organizatori-

de
uz 
de

a-
ca-

In vederea înfăptuirii angaja
mentelor însuflețite asumate în în
trecerea socialistă pe acest an, 
planul tehnic al minei Petrila pre
vede reducerea consumului spe
cific de lemn de mină de la 45 
m.c. pe 1 000 tone planificat la 44 5 
m.c., susținerea cu armături meta
lice a 7 545 m.l. de galerii, extra
gerea a 33 000 tone de. cărbune din 
abataje armate metalic, executarea 
cu foreza a 400 m.l. suitori de ae
ra], lucrări ce nu vor fi susți
nute, precum și alte măsuri menite 
să asigure extinderea tehnicii și a 
metodelor avansate de lucru. Si 
într-adevăr, înfăptuirea sarcinilor 
mari și a obiectivelor de întrecere 
pe anul 1964 este condiționată în 
mare măsură în folosirea deplină 
a noilor utilaje cu care este în
zestrată mina, de introducerea pro
cedeelor avansate de lucru. Or, 
realizarea măsurilor preconizate pe 
linia perfecționării procesului de 
producție, impune desfășurarea li
nei propagande tehnice cu un ca
racter cît mai concret și eficient 
în vederea ridicării nivelului teh- 
nico-profesional al muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor.

In anul care a trecut, comisia 
inginerilor și tehnicienilor, sub 
îndrumarea comitetului sindicatului 
minei a inițiat numeroase acțiuni 
menite să îmbogățească cunoștin
țele tehnico-profesionale ale ca
drelor exploatării. Bunăoară în 
ultimul trimestru din anul trecut 
în fața muncitorilor și tehnicieni
lor au fost expuse numeroase con
ferințe tehnice în legătură cu fo
losirea mai rațională a mașinilor 
de încărcat la săparea galeriilor, 
posibilitățile de reducere a con
sumului de lemn în cadrul ’minei, 
exploatarea stratului trei prin aba
taje cameră cu folosirea transpor
toarelor blindate și stîlpi metalici 
tubulari, combaterea prafului sili ■ 
cogen ele. De menționat că propa
ganda tehnică se desfășoară pe ba
ză unui' plai» temati- întocmit de 
comitetul sindicatului =i conduce
rea tehnică, pe care-] traduc în 
viață cu ajutorul comisiei ingine 
rilor și- tehnicienilor, 
ferințelor prevăzute a 
făta muncitorilor si 
sînt stabilite în mod
raport cu cerințele pro. 
producție și ale progresului teh
nic din cadrul minei. Cu expune
rea ’ conferințelor sînt însărcinate 
cadre tehnico-inginerești competen
te din conducerea exploatării Alt
fel, printre' -adrele de conducere., 
care au prezentat în ultimul timp 
conferințe în fata muncitorilor ex
ploatării se numără inq Muru 
Emil, șeftll exploatării, inginerii 
sef Berceanu Lucian, iroinerii Donin 
Francisc, Stoicescu loan Stoica 
Emil, Hanig Emeric și .alții;, Spre 
a lega cît mai mult propaganda 
tehnică de specificul activității fie
cărui sector, 
tehnicienilor 
de conferințe 
re. Astfel, cu 
a fost ținută
tea utilizării mașinii de 

galeria 
lă din

Temele eon
ii expuse bl 
tehnicienilor 
i-idi- os în 

■sului de

comisia inginerilor și 
organizează ținere, 

tehnice și pe sectoa- 
minerii sectorului II 
conferința
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Tînăra maistonță TaDofsM secția a Ul-a a hl.S, „Viscoza" Lupeni se
bucură de aprecierea muncitoarelor pentru îndrumările pe care le dă personalului In 
subordine.

Iat-o în clișeu discutînd cu tovarășele ei de muncă Berchez 
Magda și Simon Nestasia despre probleme de producție «ttn secție.

Maria, Albert

8
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„Eficacita- 
îticărcat în 
direcțlona- 

culcușul

stratului 3 orizontul 12", La statia 
de amplificare a exploatării se 
expun, de asemenea, săptămînal 
conferințe tehnice pe schimburi, 
conferințe strîns legate le speci
ficul lucrărilor, exploatarea rațio
nală a> utilajelor, respectarea N.T.S, 
etc. Conferințele organizate lu
nar la clubul orășenesc de către 
comitetul sindicatului urmăresc, de 
asemenea, îmbogățirea cunoștințe
lor tehnice și economice ale pers> 
naiului minei.

Cele mai multe conferințe și-au 
dovedit pe deplin eficacitatea asu
pra îmbunătățirii procesului de pro
ducție. Spre exemplu, în cadru^ 
sectorului XI investiții au fost ți
nute cțt| brigăzile de mineri mai 
multe conferințe în ultimul timp 
despre însemnătatea și avantajele 
perforajului umed. Drept rezultat, 
în prezent toate brigăzile secto
rului aplică această metodă valo
roasă de combatere a prafului si- 
liccgen. Și iată încă un exemplu 
în acest' sens. Avînd în vedere că. 
pe luna noiembrie consumul spe
cific de lemn de mină a fost de
pășit, C.I.T., sub îndrumarea comi
tetului sindicatului si a conduce 
rii exploatării a organizat un ciclu 
de conferințe pe sectoare în legă
tură cu reducerea consumului spe
cific de material lemnos. Conferin
țele, alături de alte măsuri elabo
rate de conducerea minei, au dus 
la întărirea preocupării brigăzilor 
pentru reducerea consumului de 
material lemnos. Diept rezultat, 
în decembrie pe exploatare s-a 
realizat o economie însemnată la 
consumul de lemn de mină. Ase
menea exemple se pot da și în 
legătură cu eficiența acțiunilor în
treprinse pe linia propagandei teh
nice în legătură cu îmbunătățirea 
protecției muncii, sporirea viteze
lor de avansare etc.

Pianul tematic al conferințelor 
tehnice' pe primul trimestru a] a- 
nului 1964, prevede, de asemenea, 
o serie de conferințe tehnice, me-,, 
nite să îmbogățească cunoștințele 
tehnico-profesionale ale minerilor 
și tehnicienilor, să sprijine efor
turile lor în lupta pentru îndepli
nirea și depășirea Sarcinilor de plan 
sporite. Șe prevede ca în primul 
trimestru să se organizeze confe
rințe în legătură cu îmbunătățirea 
calității producției de cărbune sis
tematizarea exploatării Pelrila, îm
bunătățirea transportului subteran, 
reducerea prețului de cost, extin
derea procedeelor avansate etc.

■ In scopul intensificării propa
gandei tehnice și a sporirii efi
cacității ei, este însă necesar ca 
odată cu îmbogățirea conținutului 
conferințelor, comitetul sindicatu
lui și conducerea exploatării să 
dovedească o preocupare mai sus
ținură față de lărgirea sferei de 
cuprindere a acțiunilor inițiate. 
Conferințele, simpozioanele tehni
ce etc., să fie popularizate pe larg 
și din timp, să se urmărească atra
gerea la aceste acțiuni a unui nu
măr cît mai mare de participant! 
din rîndul minerilor și tehnicieni
lor exploatării.

I. DUBEKACȚIUNI TINEREȘTI
La colectarea 
fierului vechi

Din inițiativa comite
tului Li.T.M. de ta pre
parata Lapeni, în luna 
ianuarie a acestui an 
ац lost organizate trei 
.cțiuni de munca patrio

tică pentru colectarea 
tierului vechi, in ciuda 
gerului, ia aceste acțiuni 
au participat 
ziasm 
Ei au 
prezent 
36 400
Vagoanele au fost expe
diate spre oțelăriile hu- 
nedorene.

S-au evidențiat prin
felul cum au muncit bri, 'Aurel, Deatcu Ioan, 
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găzile de tineret conduse 
de utemiștii Ghenji 
tru și Lbrincz Emil.

Pe-

Cu entu- 
numeroși tineri, 

încărcat pînă în 
în vagoane C.F.R. 
kg. fier vechi.

Zi a muncii 
patriotice

Intr-una din ultimele 
zile ale lunii ianuarie. 
Comitetul U.T.M.. de la 
I.I.S. Viscoza Lupeni a 
organizat o zi a muncii 
patriotice. Peste 186 de 
tineri 
ceasta 
tarea 
cîteva 
10 000
S-au evidențiat utemiștii 
Andrei V irit Hă, Dabu Flo
rian, iancu Constantin, 
Măndoiu loan, Moldovan

au pornit cu a- 
ocazie la colec- 

fierului vechi. In 
ore ei au colectat 
kg. tier vechi.
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Penicilină

peni-

remarcabile, 
ele acțio- 

asuptă ace- 
ailcrobi care

„Zăpadă" de clorură de pelt vinii
Datorită Chimiei’

tii specialiști în

După cum se știe, pe- 
Mcillna obișnuită este 
ptodusul unul mucegai, 
țrlddîficînd mediul nutri
tiv ' în Care se dezvoltă 
țtcest microorganism, oa
menii de știință de la Ins
titutul unional de anti
biotice din U.R.S.S. l-au 
silit să formeze doar nu* 
aleul moleculei de

Cllină, 
C16u î 
sinteză 
cateue 
noi antibiotice cu însușiri 
terapeutice 
Unele dintre 
nează chiar 
lor forme de 
rezistă la penicilina obiș
nuită.

apoi acestui 
se asociază, prin 
chimică, diferite 

laterale. Rezultă

„SONET PENTRU O PĂPUȘĂ*

Cîteva cuvinte despre piesă 
și autor

Cio- 
ce- 
lor, 
sau 
de-

schio- 
Șăritu- 

ra de pe trambulină au 
posibilitatea să se antre
neze și 
ttujcur 
grade.

cînd coloana de 
indică plus 30 
„Zapada" pentru

Pigmeii a

o astfel de trambulină se 
realizează din plăci de 
clorură de poliVinil.. ln 
prealabil, suprafața lune
coasă a schlurilor este a* 
coperitâ cu un strat ci* 
polietilenă.

acea că pigmeii în ulti
mul timp au trecut de la 
viața nomadă de vînători, 
la o viață sedentară, de
venind agricultori. Para
lel cu aceasta, ei și-an 
schimbat și alimentația. 
Omul de știință donez 
tribuie această creștere 
înălțime consumului 
legume și zarzavaturi 
Către pigmei.

a- 
în 
de 
de

Ph. Tobias, cercetător 
danez, conducătorul unei 
expediții științifice în A- 
frica de Sud, a stabilit, 
pe baza unor cercetări 
antropologice, că pigmeii, 
locuitorii pitici ai pădu- 
rilor virgine din Africa, 
au crescut' în ultimii ani 
în înălțime cu 3*—5 cen
timetri. Cauza acestui fe
nomen este explicată prin

Construcții străvechi în jungla africană
In anii 1956 1957 cînd

Henri Lote a descoperit 
în inima Sahareî un a- 
devărat muzeu de picturi 
murale, (ш fost emise di
ferite ipoteze cu privire 
la originea lor, printre 
care și „teoria Atlanti- 
dei". Qare locurile unde 
$e aflau picturile murale 
nu reprezenta acea Дата

tainică și misterioasă 
despre care vorbea Platon 
în dialogurile sale „Krl- 
ton" și „Timaios" î E 
greu de răspuns-Ta aceas
tă întrebare, dar dacă sub 
numele 
înțelege 
nent cu 
aceasta
lă Africa.

s------------ ----------O---------- -
INSTANTANEE

de Atlantida se 
un întreg coptt- 
o cultură 
este fără

antică, 
îndoia-

Pîinea cu... surprize
acum cîteva zile a

dus le chioșcul 
a cumpărat o pîine. 
frumos. Ajungînd a-

Muncitorul Poienaru Udrea, 
avut parte de o... surpriză.

Tovarășul Poienaru s-a
alimentar de la Peștera Boli și 
Rotundă, rumenă, pîitiea arăt»
casă, luă un cuțit și începu pîinea. Dar ce-i văzură 
ochii ? Din miezul pîinii se ivi o bucată de hîrtie 
de... ziar. Poienaru Udrea se scărpina în ceafă. Ce-o 
mai fi și asta, ziar în pîine ? Doar n-o fi vreo de
peșă care a nimerit din greșeală la el ? Cereetînd 
mai bine pîinea își răspunse sieși „Nu, nu e 
pașă, ci o simplă foaie de ziar, care prin cine 

întîmplare a nimerit în aluat. Dar cum o fi 
în pîine fără să fie observată 
cocători ? De bună seamă tot 
și bucata de sfoară găsită de

Deși destul de geroasă, iarna aceasta s-a dovedit 
zgîrcită în zăpadă. Dar pînă la urmă s-a gîndit că 
nu-i frumos ca schiorii să fie supărați pe ea. A 
„muncit" o noapte întreagă și înspre dimineață a aș
ternut peste tot un frumos covor de omăt. In clișeu 
se vede doar un colțișor al Văii Jiului, 
haină albă.

îmbrăcat în

ȘTIAȚI
...Populația , orașului 

Moscova este în prezent 
de 6 350 000 de locuitori 
— capitala Uniunii Sovie
tice fiind al patrulea o- 
raș din lume, după Tokio, 
New York și Șanhai în ce 
privește populația.

...La Moscova locuiesc 
5 820 de montori, care în 
ttei zile ale ultimei de
cade ,a lunii decembrie 
au construit apartamente 
pentru 48 000 de familii, 
iar numărul strungarilor 
este attt de mare îneît 
dacă ar lucra laolaltă ar 
fi nevoie de o secție lun
gă de 100 de km? Tot la 
Moscova își desfășoară 
activitatea 70 000 de vtn- 

20 000 de bucătari

oraș al științei, ca- 
Uniunii Sovietice

zători, 
etc.

...Ca 
pitala
se caracterizează prin ur
mătoarele cifre. La fieca- 

mie de locuitori, 84 
persoane posedă stu- 
superioare, 26 — stu- 
superioare incomplete, 
— studii medii de

fi fost surpri- 
ar fi strecurat' 
de vizită, ori 
lui pîinea cu...

ce 
cut 
de 
ca
fiul său, Gheorghe într-o altă pîi- 
. : fabricată de l.I.S. „Jiul" din 
Petroșani, și ca pietricica de rîu 
ajunsă în felia de pîine a unui 
tovarăș al său de muncă.

Ce interesantă ar 
za dacă autotul ei 
în cocă cartea sa 
ar fi ajuns pe masa 
Surprize.

Demnii mult prea lungi
Cea mai îndelungată perioadă 

de guvernămînt a unui monarh a 
fost aceea a faraonului Pepis al 
IJ-lea al Egiptului (dinastia a VI-a). 
El s-a urcat pe tron aproximativ 
în anul 2500 î,e.n„ la vîrsta de 
șase ani, și a guvernat 91 de ani. 
Xn istoria Europei, cea mai înde
lungată perioadă de guvernămînt 
a fost cea a, „regelui Soare", Lu
dovic al XlV-lea, care s-a urcat 
pe tronul Franței în vîrștă de 
cinci ani și patru zile, la 14 tnai 
1643, șl a guvernat 72 ani Si 
Ш zile, pină lâ ІЙігЙІ U Й 1 
Sșptșajbrie îfîl

specialitate. In 
există

Rămas orfan de mititel, puiul 
de căprioară din clișeu a găsit pă
rinți „adoptivi" buni. Speriat la 
început de noua-i locuință moder
nă, încet, încet a început să se 
domesticească. După ce a crescut 
și-a scruebat din nou domiciliul. 
8 locatar al unei grădini zoologice.

c ?...
în științe,3 800 doctori

25 000 candidați în știin
țe, 35 000 de cadre didac
tice care predau cunoș
tințe la 800 000 elevi și 
studenți,

...In fiecare zi, 300 000 
de oameni vizionează fil
mele care rulează la cele 
109 cinematografe, 380 
cluburi, case și palate ale 
culturii din Moscova ? In 
fiecare seară merg la tea
tru 111 000 de moscoviți, 
iar numărul de televizoa
re în capitala Uniunii 
Sovietice este în prezent 
de 1 270 000.

...Populația Moscovei 
are la dispoziție 4 000 de 
bibliotecă, 14 parcuri, 145 
stadioane, săli de sport, 
bazine de înot ele ?

...Moscova este și 
oraș al sporturilor ? 
joacă fotbal 42 000 
bărbați, dintre care
sînt maeștri ai sportului. 
261 de moscoviți sînt 
campioni ai U.R.S S.. iar 
28 campioni ai lumii la 
diferite discipline sporti
ve.

„Sonet pentru o păpușă" de Ser
giu Fărcășan se înscrie printre 
comediile izbutite din ultima vre
me, avînd drept țel biciuirea unor 
năravuri învechite. Așa eum arată 
chiar autorul piesei „am căutat să 
combat, de pe poziții creatoare, 
comuniste, spiritul necreator, măr
ginit, birocratic, în esență anti- 
creator, pentru că frînează pune
rea în valoare a posibilităților pe 
care le au oamenii, mașinile, o- 
biectele, copiii, în fond a posibili
tăților socialismului". Apelînd la 
satira ascuțită, autorul pune în lu
mină figurile birocraților Bilibon- 
cea, Bașchirache, Turturean. 
mîrtan, Ghilîmencea și ale 
lor care gravitează la jurul 
aflîiidu-se pe aceeași poziție 
fiind contaminați de aceleași
prinderi. Se remarcă apropierea 
tipologică a birocraților, prin care 
autorul restrînge atît ca sferă cit 
și ca volum activitatea acestor 
Specimene pe cale de dispariție, e- 
vidențiind faptul că fenomenul nu 
este tipic pentru viața noastră 
nouă. Ideea centrală a comediei 
lui Sergiu Fărcășan este înalta 
exigență ce se impune față de ca
litate in toate domeniile. Această 
exigență, care se dezvoltă conti
nuu cîștigînd tot mai mult teren, 
se izbește pe ici-colo de menta
litățile învechite pe care trebuie 
să le infringe, deoarece numai 
astfel ceea ce este nou și înain
tat poate să propășească. De aici 
necesitatea de a vedea manifestă
rile de birocratism, calitatea sla
bă a unor produse, necesitate a- 
supra căreia se accentuează în 
„Sonet pentru o păpușă", ca fiind 
unul din factorii care asigură va
lorificarea deplină a marilor posi
bilități oferite de socialism.

Comedia 
pușă" se 
spirituală, 
un comic 
prin forță
mai arătat, 
dreaptă 
a căror 
din plin 
tendința
ce se opune ofensivei noului.

Sergiu Fărcășan este bine cu
noscut publicului datorită activi
tății sale

„Sonet pentru o pă- 
remarcă printr-o replică 
vioaie, prin situații de 
veritabil, dar mai ales 
satirică. Așa cum am 
această satiră se in-

împotriva unor racile la 
dispariție poate contribui 
rîsul sănătos, izvorît din 
de a condamna tot oeea

scriitoricești multilate-

rale. Și-a cîștigat un binemeritat 
renume prin lucrările din dome
niul literaturii științifico-fantaStiCe, 
prin altele de o mare forță satiri
că, numeroase note de călătorii, 
studii critice. Romanele științifico- 
fantastice „Secretul inginerului 
Mușat" (1959), „O iubire din anul 
41642" (I960), „Atacul cesiumlști- 
lor" (1963), se înscriu printre cele 
mai izbutite creații ale genului. 
In mod deosebit „O iubire din a- 
nul 41042" s-a bucurat de mult 
succes, atit datorită calităților sale 
stilistice, cit mai ales, viziunii a- 
șupra omului viitorului, in „Direc
țiunea mișcării 
„J.B.C, trece 
tna secretă" 
zor" (1961), 
dovedește a 
al satirei, detnascînd 
de defăimare a țării noastre de 
către dușmanii ei („J.B.C. trece 
cortina"), combătînd pe cei ce u- 
zează de mijloace necinstite pen
tru a-și asigura foloase personale 
(„Micul televizor"). Dintre studiile 
critice se remarcă , C. Dobrogeanu 
Gherea" (1955). Ca dramaturg, 
Sergiu Fărcășan se face cunos
cut cu piesa în trei acte „Steaua 
polară" (1961). De un real succes 
s-au bucurat notele de călătorie 
cuprinse în volumul „America la 
ea acasă" (1963), o izbutită crea
ție a genului, în care, printr-un 
stil remarcabil, sînt zugrăvite rea
litățile Americii contemporane.

La realizarea piesei de azi, la 
punerea în valoare a unei parti
turi dramatice interesante. își a- 
duce contribuția un colectiv în
zestrat, ale cărui căutări de a a- 
profunda sensurile textului urmea
ză să fie înfățișate în lumina ram
pei. Tînărul regizor Jean Stopler 
a imprimat- spectacolului un ritm 
antrenant de desfășurare, un joc 
scenic bogat nuanțat, străduindu- 
se să transmită cit mai clar ideile 
majore ale piesei. Din distribuția 
spectacolului fac parte: Gheorghe 
lordănescu, Dimitrie Bitang, Du
mitru Drăcea, RCalini Lupșa, Geor- 
geta Nicolae, Ștefania Donca, Va
ier Donca, Alexandru Codreagu, 
Vasile Bojescu, C. Constantinescu, 
Vasile Hașiganu, Victoria Nedeleu, 
Ana Mirena, Alexandru

VICTOR

hîrtiilor" (1948), 
cortina" (1954), „Âr- 

(1959), „Micul televi- 
Sergiu Fărcășan Se 
fi un iscusit mlnuitOr 

încercările
noastre

(„J.B.C. I

Zecu.
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Meridiane turistice

un
Aici 

de
183

1 Ioana ți Sorin Ciulii din 
i au realizat în 
nouă performantă 
vîrful Lenin (7127

• Soții 
Bueurești 
1961 o i 
eucerind 
Pamir.

• Din 
tilor, numai 50 au reușit 
cum să ajungă în virful 
„optmiar", iar din cei 50 
au reușit performanța de

marele neam al

august 
a’ rină, 

m.) din

alpiniș- 
pînă a- 
vreunui 

numai 4
a pene

Omul care și-a filmat
Există 

fice din 
în genul el. Este vorba de o groaz
nică întîmplare filmată pe fundul 
mării.

Lucrurile s-au petrecut cu mulți 
ani în urmă. Operatorul de cine
ma american John Craig, împre
ună cu un coleg de breaslă Jim 
Ernest, se hotărîseră să participe, 
pe cont propriu, la o expediție în 
Golful Californiei pentru cerceta
rea unei nave ce se scufundase 
în urmă eu vreo doi ani, avînd la 
bord o prețioasă încărcătură.

Operatorii au plecat la față lo
cului și primul care și-a îmbră
cat costumul de scafandru și a co- 
borît în fundul mării a fost John 
Craig. Pășind greu cu încălțămin
tea de plumb în jurul navei, Craig 
își dădea seama că putea scoate 
o avere dată reușea să redea fan
tastica lume din adinenri. Pină a- 
tunci nu 
După un 
face rău. 
xigen se
mai funcționa bine. Semnaliza

un aseme- 
pe Nanga-

de două ori piciorul pe 
nea vîrf: Hermann Buhl
Parbat și pe Broad Peak; Gyalzen 
Norbu pe Makalu și pe Manaslu; 
Kurt Diemberger pe Broad Peak și 
pe Dhaulagiri; Pasang Dawa Lama 
de două ori pe Cho Oyu.

• Expediția germană din Anzi 
condusă de Richard Heehtel a ple
cat în Cordillera Blanca (67B0 tft.) 
din Anzii peruvieni.

moartea
in arhivele cinematogra- 
S.UA o peliculă unică

se făcuse încă așa ceva, 
timp Craig simți că 1 
Probabil că tubul de 
agățase de ceva și

se
o- 

nu 
să

se
Si 
de

yă- 
Ernest, cuprins de entu- 
echipă la riadul său în 

Iuînd eu el aparatul au- 
fihnat se scufundă ime-

fie tras sus șl ciad ajunse la su
prafață leșină.

Revenindu-și povesti cele 
zute. Jim 
ziasm 
grabă 
tomat 
dial.

După scurtă vreme, însă, sus se 
înregistra un semnal de alarmă.

— Trageți imediat sus i — stri
gă Craig.

Dar abia apucă macaraua să in
tre în funcțiune, ciad marinarul 
care o minuia simți o zmucitură 
aUt de puternică incit fu aproape 
azrirlit în apă. Tubul de oxigen 
apăru la suprafață ca un vierme 
uriaș. Masataua lucra în gol.

Crelg îți îmbrăcă imediat cos
tumul de scafandru și coborî din 
nou, dar nu-și mai găsi prietenul. 
Sosiră ajutoare. Echipa de scafan
dri cerceta 
inHe.
Mat 
gonii 
rit a 
mat
ml a foot lămurit.

Filmul developat îl arăta pe Jim

epava și împrejuri- 
fu zadarnic. Jim Er- 
mai fost regăsit. Sin- 
pe care l-au descops-

Totul
nu a 
lucru 
fost aparatul de filmat auto- 
Și, datorită acestuia, miste-

apropiindu-se de epavă. El 
ca să desprindă din alge 
lăzi. Intorcîndu-și fața spre i 
tiv se putea vedea ultimul

• zîmbet.
Deodată, în cîmpul vizual al a- 

paratului se ivi o umbră. Jim Er
nest căută 
11 urmărea, 
care lovea 
xigen, Jim 
Rechinul șovăi 
cepu să bată puternic cu coada. 
Se văzu clar cum Jim fu proiec
tat în sus, în timp ce tubul de 
oxigen se rupea. După o serie de 
imagini neclare, probabil din cau
za tulburării apelor, animalul de
veni din nou vizibil și filmul a- 
răta cum omul ce se zbatea era 
înhățat de monstru. Filmul se în
trerupse aici. Aparatul de filmat, 
lovit probabil, încetase să mai 
funcționeze.

John Craig, într-o carte scrisă 
după 
nea 
mat 
nest 
filmat propria sa moarte.

înser-
niște 

obiec- 
l său

s-o evite, dar umbra 
Era un rechin uriaș, 

cu aripile tubul de o- 
căută sa se retragă, 

o clipă. Apoi în-

aceea, intitulată „Profeslu- 
mea este primejdia", a afîr- ' 
pe bună dreptate că Jim Er- 
a fost singurul om caro ăi*®

S.UA
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SPORT;
A treia zi a „Olimpiadei albe"

INNSBRUCK 31 (Agerpres).
In sfîrșit la Innsbruck a nins. 

Mult așteptata zăpadă a căzu t In 
noaptea de joi spre vineri, stratul 
așternut măsurind circa 10-15 cai.

Vineri, în ziua a treia a celei 
de a 9-a ediții a Jocurilor Olimpi
ce de iarnă pe o vreme favorabila 
și un soare strălucitor au continuat 
întrecerile feminine de patinaj vi
teză. Pentru a doua oară în de
curs de numai 24 de ore sportiva 
sovietică Lidia Skoblikova a urcat 
pe podiumul învingătoarelor, pri
mind medalia de aur pentru victo
ria repurtată și în proba de 1 500 
m. (cu o zi înainte Skoblikova a 
Cîșligat medalia de aur la 500 m). 
Campioana sovietică în formă re
marcabilă a parcurs distanta în 
2'22"6/10 stabilind un nou record 
olimpic. Kaija Mustonen (Finlanda), 
care a constituit o adevărată reve
lație s-a clasat pe locul doi cu 
2'25' 5/10, primind medalia de ar
gint. Berta Kolokolțeva, o tînără 
patinatoare sovietică a cucerit me
dalia de bronz Cu rezultatul de 
2’27"l/10. La start au fost prezen
te 30 de patinatoare. Una din fa
voritele probei campioana germa
nă Helga Hasse s-a clasat pe locui 
5 în 2'28”6/10.

Clasamentul final; 1. Lidia Sko
blikova (U.R.S.S.) campioană olim
pică 2'22"6/10; 2. Kaija Mustonen 
(Finlanda) 2'25"5/10; 3. Berta Ko- 

-lokolțeva (U.R.S.S.) 2'27”l/10; 4. 
Sing Soon Кіш (R.P.D. Coreeană) 
2'27’'7/10; 5. Helga Hăsse (Germa
nia) 2’28"6/10; 6. Christina Scher - 
ling (Suedia) 2'29"4/107. Valen
tina Stenina (U.R.S.S.) 2’29"»/i0 ;
8. Kaija KeSkivtikka (Finlanda j 
2'30" etc.

La Seefeld, zeci de mii de spec
tatori, au urmărit cu mare interes 
concursul pentru desemnarea cam
pionului olimpic Ia sărituri spe
ciale de la trambulina mică. După 
fondistul Mantiuranta, învingător

— &---
Încep campionatele 
individuale de șah

La data de 1 februarie 1964, în
cepe campionatul individual de șah 
al Văii Jiului la care participă cei 
mai buni jucători și jucătoare din 
asociațiile sportive. La acest cam
pionat au dreptul de a participa ju
cătorii de categoria I—П precum 
și jucătorii calificați pe asociații 
în 16-zecimile de finală. Astfel, 
C.C.V.J. participă cu 10 reprezen
tanți, Jiul Petrila cu 6. Minerul 
Lupeni cu 3, Parîngul Lonea cu 
2 etc.

întrecerile preliminare se vor 
desfășura în două grupe la mas
culin și o singură grupă la fe
minin. Jucătorii care se vor situa 
pe primele locuri vor reprezenta 
Valea Jiului la faza pe regiune — 
ediția 1964.

joi la 30 km.' un alt reprezentant 
al echipei finlandeze Veikko Kank- 
konen a reușit să intre în posesia 
medaliei olimpice de aur.

Clasamentul probei ■ 1. V. Kank- 
konen (Finlanda) 229,90 puncte 
(80—79 m); 2. T. Engan (Norvegia) 
226 puncte (79—79 m); 3.T. Brandt- 
zaeg (Norvegia) 222,90 puncte 79— 
78 m); 4. J. Matous (R.S. Ceho
slovacă) 218,20 puncte (80,50 77 
m); 5. D. Neuendorf (Germania)
214,70 puncte (78,50 - 70 m); 6. H. 
Recknagel (Germania) 210,40 punc
te (78,50— 77 m)î 7. K. Elimae (Sue
dia) 208,90 puncte (76—75 m). In 
cadrul acestui concurs cehoslova
cul Matous cu săritura de 80,50 m. 
a stabilit un nou record al pîr- 
tiei. Vechiul 'record oficial era 
de 76,50 m. și aparținea germa
nului Georg Thoma.

it
Campioana europeană de patinaj 

artistic olandeza Sjoukje Dijkstra 
continuă să fie lideră după desfă
șurarea figurilor impuse. Ea con
duce în clasament cu 1113,2 punc
te fiind urmată de austriaca Re
gine Heitzer — 1074,8 puncte și de 
canadiana P. Burka — 1050,2 punc
te.

☆

Pe pîrtia de la Igls s-au disputat 
primele două manșe ale concursu
lui de bob pentru două locuri. In 
fruntea clasamentului se află echi
pajul Antony Nash—Robin Dixon 
(Anglia) cu 2'10"63/100.

Joi seara în grupa A a turneului 
olimpic de hochei pe gheață echi
pa Canadei a obținut o surprinză
toare victorie cu 3—1 (1-0; 1-1; 
1-0) asupra echipei Suediei. Finlan
da a învins cu 4—0 (0-0; 1-0; 3-0) 
echipa Elveției. Ieri în grupa B, 
R.P. Polonă a Întrecut cu 4—2 (1-0; 
1-2, 2-0) echipa Norvegiei.

In competiția de săniuș după 
prima „manșă" la masculin conduc 
Thomas Koehler (Germania) — 
5l'*27/100 urmat de coechipierii săi 
Klaws Bonsack — 51’61/100 ți 
Hans Plenk — 52''12/10C. La femi
nin, lideră este Ortrun Erderlein 
(Germania) 51”13/100 urmată de 
Use Geisler (Germania) —51,28/100.

După trei zile de întreceri cla
samentul pe medalii se prezintă 
astfel! 1). U.R.S.S. 3 medalii de
aur, 1 medalie de argint, 3 meda
lii de bronz,- 2). Finlanda 2 me
dalii de aur, 1 de argint ; 3). Aus
tria 1 medalie de aur ; 4). Nor
vegia 2 medalii de argint și una 
de bronz; 5). Germania (echipă 
unită) 1 medalie de argint și una 
de bronz ; 6). Franța 1 medalie de 
argint ; 7). Canada 1 medalie de 
bronz etc.

Iată cum arată clasamentul pe 
puncte : 1. U.R.S.S. 40 puncte ; 2. 
Finlanda 20 puncte; 3. Germania 
(echipă unită) 16 puncte; 4. Nor
vegia 14 puncte ; 5. S.U.A. 8 punc
te ; 6—7 Suedia, Austria 7 puncte: 
8. Franța 6 puncte ; 9—-10 Elveția— 
Canada 4 puncte; 11—12 R.P.D. 
Coredană, Cehoslovacia 3 puncte.

Grupele în campionatul mondial de fotbal
ZURICH 31 (Agerpres).
Comitetul de organizare a cam

pionatului mondial de fotbal s-a 
întrunit joi și vineri la Ztlrlch, în 
prezența președintelui Federației in
ternaționale de fotbal, Stanley 
Rous. Cu acest prilej, s-a procedat 
prin tragere la sorți la stabilire, 
grupelor preliminarii ale marii 
competiții fotbalistice, denumită și 
„Cupa Jules Nimet", aflată la cea 
de-a 8-a ediție. Conform regula

mentului, sînt calificate din oficiu 
pentru turneul iinal Brazilia cîști- 
gătoarea ultimei ediții a campio
natului mondial și Anglia, ca țară 
organizatoare. La actualul campio
nat mondial al cărui turneu final 
va'avea loc în Anglia în 1966, s-au 
înscris reprezentativele a 71 de 
țări.

Echipa R.P. Romîne face parte 
din grupa 4-a europeană împreu
nă cu reprezentativele R.S. Ceho
slovace, Portugaliei și Turciei.

▼ г—
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! Neajuns care se cere rezolvat
De citeva luni, pe strada Ra

du Șapcă din Petroșani ilumina
tul public lasă mult de dorit. 
Nu există măcar un singur bec 
care să ușureze în timpul пор 
ții trecerea podețului de peste 
plriul care întretaie strada.

Deși secția de gospodărie 
Sfatului popular orășenesc 
troșani cunoaște situația, iar
partea Uzinei electrice Petroșani 
a venit la fața locului maistrul 
energetic Coc loan, situația nu

a
Pe
din

s-a Îmbunătățit (cu toate că pro
misiunile nu au lipsit), ѣа acest 
iucru se adaugă și înghețul care 
a format pe stradă numeroase 
lunecușuri. Cum pe strada 
tră locuiesc mulți oameni 
nici, în majoritate mineri 
slonari se 
tale. Oare 
rezolve în 
dreptățită ?

noas- 
vfrst- 
pen- 

drep-

) l
lI cI
')

Întreb pe bună 
n-ar fi cazul să se 
sflrșit, o cerere ln-

DAVID NICOLAE 
miner pensionar

Bobinatorul 
Ionică Petru și 
lăcătușul Co- 
torceanu Marin 
de la S.R.E. 
Vulcan se evi
dențiază în în
trecerea socia
listă pentru ca
litatea bună a 
lucrărilor pe ea- 
re le execută.

IN CLIȘEU : 
Cei doi munci
tori lucrînd la 

Un motor de 75 
kW de la o 

pompă verticală.

Primele
La U.S. Viscoza Lupeni, prima 

propunere de inovație din acest 
an a fost J făcută de tov. Varga 
Ludovic și Fior ea Vasile. Ei au 
preconizat introducerea unor ser
pentine din tuburi de material 
plastic la baia de acid.

inovații
Inovația propusă se afla în stu

diu atunci cînd la cabinetul teh
nic au fost înregistrate alte două 
propuneri de inovații, cele ale 
tovarășilor Tura Carol și Greff 
Carol.

POBLICITATF

I. С. К. М. Petroșani •
— Strada Republicii nr. 104, telefon 721 — •

: A N G A J E A Z A : J
î j
• Planificator principal transporturi, cu о • 
« salarizare de 1 050 lei. Condiții: Studii me- : 
j dii și 5 ani vechime în îuncfii economice. ! 
: Contabili principali, cu o salarizare de :
* 925-1050 lei. Condiții: Studii medii și 5 *
j ani vechime în funcții economice. |
J Pentru cei cu studii medii de specialitate. : 
j stagiul este de 3 ani. ♦

Aceste posturi se ocupă prin concurs. | 
J Șef secție depozit articole electrice. • 
I Condiții: Școala elementară și 5 ani ve- ! 
I chime în activitate comercială.

Șef secție articole menaj-sticlă-porțelan- : 
; faîant&. Condiții: Școala elementară și 5 • 
I ani vechime în activitate comercială.

Prilej de analiză a muncii desfășurate
Sala de ședințe a preparați ei 

Fetrila devenise neîncăpătoare. 
Aici au venit membrii de sindi
cat, delegați la conferința sindi
cală pe întreprindere, pentru da
rea de seamă și alegerea noului 
comitet al sindicatului. Din darea 
de seamă prezentată de tov. Rusu 
Gâvrilă, președintele sindicatului 
s-a desprins munca fructuoasă de
pusă de colectivul preparației, ca
te a încheiat anul 1963 cu rezul
tate pozitive în muncă. Sarcinile 
de producție au fost îndeplinite eu 
9 zile înainte de încheierea anu
lui. Valoarea producției globale a 
fost realizată în proporție de 102,8 
la sută, prelucrîndu-se peste pre
vederile planului 50 000 tone căr
bune energetic. Planul de produc
ție la brichete a fost depășit cu 
8600 tone, iar recuperarea cărbu
nelui spălat a fost îmbunătățită cu 
0,5 puncte, ceea ce reprezintă 
16 300 tone cărbune în plus, iar 
economiile înregistrate la prețul 

aoat safit îa vâlitre At 2 Wi 000 
lei. *

La obținerea aeestor rezultate o 
contribuție de seamă a adus-o co
mitetul sindicatului, care a spri
jinit și . îndrumat comitetele de 
secție, gxupele sindicale în orga
nizarea temeinică a întrecerii so
cialistă, în stabilirea și stimula
rea evidențiaților în întrecere, a 
luat măsuri ca angajamentele să 
fie axate pe îmbunătățirea recu
perării eărbunelui, a aalității sor
timentelor, reducerea prețului de 
cost și folosirea judicioasă a uti
lajelor.

Datorită măsurilor și condițiilor 
create de comitetul sindicatului 
și conducerea întreprinderii, în fi
nul 1963, în medie, lună de lună 
au fost declarați evidențiați în 
întrecerea socialistă 167 munci
tori, 8 maiștri și doi ingineri, «are 
flu desfășurat o activitate susți
nută pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan. Printre evidentiații 
în întrecere amintim pe Cibîaii A- 
dem, Baci Petru și Schuszter Ga- 
vrilă, maistrul Rădescu loan, au
torul inovației „Banda pentru în
cărcarea uniformă' a vagoanelor", 

prin aplicarea căreia s-a redus 
efortul fizic al muncitorilor pre
cum și timpul de încărcare a va
goanelor cu cărbune.

In vederea folosirii mai com
plete și la capacitatea optimă a 
utilajelor de transport de la sec
ție haldă, comitetul sindicatului 
și conducerea întreprinderii au ma
nifestat o preocupare permanentă 
pentru calificarea și ridicarea ca
lificării muncitorilor de aici. Ast
fel au fost organizate cursuri de 
ridicare a calificării cu mecanici 
de la instalațiile de înhaldare a 
șistului din cărbune la care au 
[ost încadrați zeci de muncitori și 
tehnicieni.

întreaga muncă depusă de co
mitetul sindicatului pentru asigu
rarea îndeplinirii și depășirii an
gajamentelor de întrecere pe anul 
1963, a fost împletită cu munca de 
pregătire a primirii ritmice și fără 
stagnări a produeției de cărbune 
de la exploatările miniere Petrila, 
Lonea, Aninoasa și Vulcan, în sco
pul prelucrării ei în buna condi- 
țiuni în anul 1964.

In scopul realizării sarcinilor de 
plan și a angajamentelor pe a- 
nul 1964, comitetul sindicatului și 
conducerea întreprinderii au luat 
o serie de măsuri menite să asi
gure condiții tehnico-materiale in
cit lună de lună angajamentul să 
fie îndeplinit. Astfel. s-au luat 
măsuri pentru introducerea meca
nizării și micii mecanizări folosi
rea deplină a capacității utilaje
lor, reducerea procentului de ce
nușă în cărbunele spălat cu 0,6 
puncte și a umidității tot cu atî- 
tea puncte, pentru realizarea unei 
economii la prețul de cost în va
loare de 300 000 lei.

Vorbitorii Szedlacek Eugen, Fur- 
dui Dumitru, Găină Petru. Mun- 
teanu Carol, Ionescu loan au ară
tat că comitetul sindicatului și 
conducerea întreprinderii vor tre
bui să analizeze periodic desfășu
rarea întrecerii socialiste, felul 
cum sînt traduse în viață propu
nerile făcute de muncitori pentru 
buna desfășurare a procesului teh
nologie.

GHEORGHE ECOBESCU 
membru în comitetul sindicatului 

preparata Petrila

angajează
<

— Conducători auto cu 5 
ani vechime (pentru auto* 
buz)
— Mecanici auto
— Electricieni auto
— Tapițeri auto
— Paznici — pompieri

IS s

>

ъ Cererile se depun per. 
( sonal la centrala I. C. O., 
c! serviciul cadre din str.i
г Republicii nr. 27, telefon 
> 529.



STEAGUL ROȘU

Succesul ansamblului 
„Perinit©" în R, P. Mongolă

ULAN-BATOR 31 (Trimisul spe
cial Agerpres S. Constantinescu 
transmite :)

Ansamblul „Perinița" al Sfatului 
Popular al Capitalei, care se află 
în prezent în turneu în R. P. Mon
golă, a prezentat joi seara un 
spectacol de gală la Teatrul de 
Operă și Balet din Ulan Bator.

La spectacol au asistat, J. Sam- 
bu, președintele prezidiului Mare
lui Hural Popular al R.P. Mongo-

----------- o-----------
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PARIS 31. Corespondentul Ager
pres, G. Dascal, transmite:

Astăzi, sîmbătă se deschide în 
suburbia pariziană Clichy Congre
sul extraordinar al Partidului So
cialist Francez. Ordinea de zi a 
Congresului cuprinde două proble
me : pregătirea alegerilor prezi
dențiale și tactica partidului în ale
gerile cant'onale.

Principala problemă care stă în 
fața congresului este desemnarea 
candidatului socialist pentru ale-

----------- o----------
In perspectivă: Conferința țărilor neangajate

CAIRO 31 (Agerpres).
D. Singh, locțiitorul ministrului 

afacerilor' externe al Indiei, a de
clarat joi seara, într-o conferință 
de presă, că, la propunerea Indiei 
Republica Arabă Unită a acceptat 
organizarea la Cairo, în cursul lu
nii februarie, a unei conferințe pre
liminare, la nivelul ambasadorilor, 
a țărilor neangajate.

După cum relatează agenția 
M.E.N., Singh a sosit la Cairo

-=©=- ______

Tulburări în Cleveland
NEW YORK 31 (Agerpres).
După cum relatează agenția As

sociated Press, în fața școlii ele
mentare Murray Hill din orașul 
Cleveland s-au produs violente 
tulburări, cînd un grup de rasiști 
au atacat manifestanți negri care 
demonstrau în favoarea integrării 
rasiale. Patru fotografi, care încer
cau să ia fotografii, au fost bă
tuți și aparatele lor distruse de 
rasiști. Mai multe persoane au 
fost rănite. Poliția a intervenit dar 
nu a efectuat arestări.

-----©=_

Grevă în Italia
✓

ROMA 31 (Agerpres).
La 31 ianuarie, muncitorii de la 

fabricile textile italiene au declarat 
o grevă generală de 48 de ore 
rgvendicînd încheierea unui nou 
contract colectiv care să prevadă 
majorarea salariilor și reducerea 
săptămînii de lucru.

In aceeași zi au declarat grevă 
lucrătoarele de 'la compania tele
grafică „Italcable", unde sînt con
centrate toate comunicațiile tele 
grafice dintre Italia și celelalte 
țări. Grevistele cer încheierea unui 
nou contract colectiv care să pre
vadă îmbunătățirea condițiilor de 
lucru .

—=O=—

.Acțiuni ale detașamentelor 
de partizani din Kwilu 

LEOPOLDVILLE 31 (Agerpres). 
Agențiile de presă anunță că 

detașamentele de partizani, care 
acționează în provincia congoleză 
Kwilu, au atacat din nou, joi noap
tea, localitatea Idiofa. Ei au între
prins atacuri și în localitățile 
Iwungu și Gungu. Ambasadorul a- 
merican Gullion, care a întreprins 
o inspecție deasupra regiunii, pe 
bordul unui avion, <• declarat că 
pe dxumdrlle regiunii Kwilu' a ob
servat coloane organizate de par
tizani.

le, D. Molomjanrț, prim-vicepre- 
ședihte al Consiliului de Miniștri, 
S. Luvsan și T. Dughersuren, vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri, precum și alte personalități po
litice, oameni de cultură și artă, 
membri ai corpului diplomatic. In 
pauză, conducătorii mongoli s-au 
întreținut cu conducătorii ansam
blului.

La sfîrșitul spectacolului, condu
cătorii mongoli au urcat pe scenă 
și au felicitat călduros pe artiști.

il P. S. Hafitez
gerile prezidențiale care vor avea 
loc în 1965. Pînă în prezent, toa
te federațiile departamentale ale 
acestui partid s-au pronunțat pentru 
învestitura lui Gaston Defferre, de 
putat-primar al Marsiliei. De fapt, 
Defferre și-a început campania 
electorală încă înainte de a fi 
investit în mod oficial. La 12 ia
nuarie la Marsilia, în fața dele- 
gaților federației S.F I O.—Bouches 
du Rhone, Defferre și-a anunțat 
hotărîrea de a candida.

marți. In cursul vizitei a avut în
trevederi cu președintele Nasser 
în problema organizării celei de-a 
doua conferințe a țărilor neanga
jate. In conferința sa de presă 
Singh a arătat că întîlnirea preli
minară, la nivelul ambasadorilor, 
va fi urmată de o conferință pre
gătitoare a miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor neangajate și, 
în sfîrșit, de Conferința la nivel 
înalt pentru a cărei convocare cea 
mai potrivită lună ar fi septem
brie.

Referindu-se la o altă propunere 
privind convocarea unei conferin
țe de tipul celei de la Bandung, 
el a subliniat că India apreciază 
că cele două conferințe sînt „două 
lucruri distincte, dar nu contra
dictorii". La o conferință de tipul 
celei de la Bandung trebuie dez
bătute probleme generale ca cele 
privind războiul, pacea, colonia
lismul, întrucît în legătură cu con
vocarea conferinței țărilor nean
gajate există un acord, aceasta 
trebuie să aibă loc întîi, și ea 
poate fi apoi urmată de conferința 
afro-asiatică.

Vineri dimineață, Singh a ple
cat la Belgrad. Scopul vizitei, a 
declarat el, este de a transmite 
președintelui Iosip Broz Tito un 
mesaj din partea premierului Ne
hru, referitor la conferința la ni
vel înalt a țărilor neangajate.

SAIGON. Agenția de presă „Eli
berarea" anunță că după lovitura 
de stat din noiembrie, care a dus 
la înlăturarea lui Diem, trupele 
guvernamentale sud-vietnameze au 
împrăștiat in repetate rînduri sub
stanțe chimice toxice, provocînd 
distrugerea recoltei și îmbolnăvi
rea gravă a unui mare număr de 
cetățeni pașnici. Numai în luna 
ianuarie, relatează agenția, ase
menea acțiuni au avut loc în pro
vinciile Pleiku și Darlac.

LISABONA. După cum transmi
te agenția France Presse, tribuna
lul civil din Lisabona, în fața că
ruia se judecă procesul unui grup 
de 86 civili și militari acuzați că 
au participat Ia răscoala împotriva 
regimului salazarist declanșată în 
urmă cu doi ani la baza militară 
Beja, a amînat procesul pe termen 
nedefinit.

NEW YORK. După cum trans
mite agenția U.P.I. medicii de ia 
clinica de chirurgie a Universită
ții Tulane au anunțat că trei bol
navi, cărora, in urma unor opera
ții recente, ie-au fost inlocuiți 
rinichi cu organe asemănătoare 
luate de ia maimuțe se comportă

Proiect 
de acord internațional 

pentru lichidarea 
discriminări rasiale

NEW YORK 31 (Agerpres).
La 30 ianuarie, subcomisia O.N.U. 

pentru lupta împotriva măsurilor 
discriminatorii a aprobat și trans
mis comisiei O.,N.U. pentru drep
turile omului un proiect de acord 
internațional cu privire la lichida
rea tuturor formelor de discrimi
nare rasială.

Potrivit acestui proiect, statele 
semnatare vor trebui să se anga
jeze să abroge legile rare justi
fică segregația rasială și să inter
zică toate organizațiile segregațio- 
niste.

Statele semnatare vor trebui, de 
asemenea, să se angajeze să ia 
măsuri imediate și eficiente, în 
special în domeniul învățămîntu- 
lui și informației, pentru a încura
ja înțelegerea și prietenia între 
națiuni, grupurile rasiale și gru
purile etnice.

Subcomisia și-a dat, de aseme
nea, aprobarea în principiu pentru 
crearea unui comitet de 12 mem
bri care să fie însărcinat cu apli
carea acordului. Comisia pentru 
drepturile omului se va întruni 
luna viitoare pentru a studia acest 
proiect care va fi supus viitoarei 
sesiuni a Adunării Generale a Na
țiunilor Unite.

—=0= —

Excedent al bugetului 
argentinian

BUENOS AIRES 30 (Agerpres).
Buletinul oficial a publicat' o 

lungă listă de articole interzise la 
import în cadrul măsurilor luate 
de guvern pentru îmbunătățirea 
balanței de plăți a Argentinei. Este 
vorba de articole de lux conside
rate nenecesare.

Totodată guvernul argentinian 
a anunțat, că, datorită măsurilor 
luate, în cursul anului 1963 Ar
gentina a înregistrat un excedent 
de peste 521 milioane dolari.

------ = —-

IN lebAtura cu situația din panama
WASHINGTON 31 (Agerpres)
In seara zilei de 30 ianuarie, 

comisia interamericană pentru pace 
a organizației statelor americane 
a dat publicității un comunicat în 
care se spune că misiunea sa de 
mediere în diferentul americano- 
panamez a luat sfîrșit.

Comunicatul subliniază că acor
dul elaborat de comisia inter
americană pentru pace la Ciudad 
de Panama la 15 ianuarie, asupra 
„deschiderii de negocieri în legă
tură cu toate chestiunile afectînd 
relațiile între cele două țări"; și 

foarte bine. Potrivit agenției, nu 
au fost date alte detalii asupra 
operațiilor.

WASHINGTON. Biroul de statis
tică al S.U.A. a anunțat că în 
cursul anului 1963 populația Sta
telor Unite a crescut cu 2 667 000 
ajungînd, la data de 1 ianuarie 
1964, la 191 818 000 locuitori. După 
cum se menționează în statistică, 
procentul nașterilor a fost cel mai 
scăzut din ultimii 19 ani cu 21,3 
nașteri la fiecare 1 000 locuitori. 
Incepînd din anul 1957 acest pro
cent a scăzut în permanență.

ISTANBUL. Agenția France Pres
se relatează că poliția turcă a 
descoperit o bandă de traficanfi 
de stupefiante în momentul cînd 
transporta pe o vedetă în portul 
Izmir 90 kg. de morfină.

TOKIO. Un grup de reprezentanți 
ai Federației generale a sindica
telor din întreprinderile feroviare 
particulare din Japonia, în frunte 
cu președintele sindicatului fero
viarilor, a înmînat consiliului ad-

Sesiunea Conferinței Puqwash
DELHI 31 (Agerpres).
La Udaipur continuă lucrările ce

lei de-a 12-a sesiuni a Conferinței 
Pugwash. In cadrul unei confe
rințe de presă, la care au partici
pat ziariști indieni și străini, sa
vantul englez Powell a declarat 
că „cele mai arzătoare probleme 
ale contemporaneității sînt dezar
marea și ajutorarea țărilor aflate 
în curs de dezvoltare". El a pro
pus crearea unui organ special in
ternațional de experti care să pla-

1NTILNIRE
RYAD 31 (Agerpres).
Regele Saud al Arabiei Saudite 

l-a primit la 31 ianuarie pe Taw
fik ЕІ Medani, trimisul special a! 
președintelui Ben Bella, și pe Shanel 
El Samarai, trimisul special ai 
președintelui irakian, Abdel Salam 
Aref. Ei au misiunea de conciliere

----------- o-----------

Un eșec al politicii anticubane
NEW YORK 31 (Agerpres).
Ziarul „Christian Science. Moni

tor" a publicat relatări ale cores
pondenților săi în legătură cu co
merțul țărilor capitaliste cu Cuba. 
Ziarul a]unge la’ concluzia că a- 
cest comerț continuă și chiar a 
sporit „în ciuda încercărilor Sta
telor Unite de a-1 împiedica".

Poziția Angliei în problema co
merțului cu Cuba, scrie corespon
dentul din Londra al acestui ziar, 
constă în menținerea relațiilor co
merciale cu Castro.

La rîndul său, corespondentul de 
la Paris al ziarului subliniază ca 
cercurile de afaceri din Franța tind 
spre o sporire considerabilă a 
schimburilor comerciale cu Cuba.

ratificat de aceste două țări, a 
fost rupt în urma „interpretărilor 
divergente ale acestui acord de 
către purtătorii de cuvînt autori
zați ai celor două părți, care n-au 
solicitat bunele ofiții ale comisiei 
pentru a reglementa aceste diver
gențe de interpretare".

Comisia interamericană pentru 
pace este un organism autonom 
și permanent al Organizației Sta
telor Americane, compusă din mem
bri reprezentînd cinci țări ale 
O.S.A., aleși de consiliul O.S.A. 
după un sistem de rotație.

ministratorilor căilor ferate par
ticulare o rezoluție prin care se 
cere mărirea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă pen
tru muncitorii feroviari.

CARACI. Ziarul „Down" publi
că o declarație semnată de mai 
mulți juriști din Car aci, in care 
sînt condamnate intențiile S.U.A. 
de a trimite în Oceanul Indian na
ve aparținlnd flotei a 7-a. Juriștii 
cer guvernului pakistanez să pro
testeze împotriva acestui plan șl 
să nu permită accesul in porturile 
Pakistanului a navelor flotei a 
șaptea americane.

PARIS. Un număr de 1 500 de 
studenți ai Facultății de filologie 
a Universității din Paris au or
ganizat la 30 ianuarie un miting 
cerînd îmbunătățirea condițiilor de 
studii și de trai.

WASHINGTON. Comisia ameri
cană pentru energia atomică a 
anunțat că de la 15 septembrie 
1961 în deșertul Nevada au avut 
loc 109 explozii atomice subteto

nifice acordarea de ajutor econo
mic pe plan mondial.

Omul de știință pakistanez, A. 
Salam a declarat, la rîndul său, 
că atmosfera de război rece în re
lațiile interstatale constituie prin
cipala piedică în acordarea de a- 
jutor economic eficient țărilor a- 
flate în curs de dezvoltare. „De
zarmarea generală și totală, a 
subliniat el, ar face disponibile 
mijloace uriașe care ar putea fi 
folosite cu succes în calitate de 
ajutor economic".

----------- o-----------

INTERARABÂ
pe lingă guvernul Arabiei Saudite 
în vederea găsirii unei căi de so
luționare a diferendului dintre Re
publica Arabă Yemen și Arabia 
Saudită. In acest sens, ei au în
mînat regelui Saud mesaje din 
partea președinților Ben Bella și 
Aref.

In primele șase luni ale anului 
1963, sc menționează în corespon
dență, Franța a livra'. Cubei mărJ 
kiri în valoare de 2 340 000 dolari 
și a importat mărfuri din Cuba 
în valoare de 1 500 000 dolari. Re
cent, guvernul Cuban a deschis la 
paris c reprezentantă comercială 
și urmează să achiziiioneze utilaj 
francez.

In corespondența primită din Ca
nada se subliniază că această tară 
a vîndut. în anul 1963 Cubei măr
furi in valoare de 4 milioane do
lari. ,

Dacă în anul 1962 volumul 
schimburilor comerciale dintre Cu
ba și Italia se cifra la 1 700 000 
de dolari scrie corespondentul din 
Italia al ziarului „Christian Sciepfe 
ce Monitor", în primele nouă lutA 
ale anului 1963, aresta a sporit 
pînă la 36 milioane dolari. In co
respondența primită din Bruxelles, 
se relatează că guvernul belgian 
a anunțat oficial că este împo
triva oricărui boicot economic care 
să vizeze Cuba și se pronunță pen
tru un larg schimb comercial cu 
această țară.

In sfîrșit în America Latină, 
constată ziarul, în ciuda presiu
nilor exercitate de S.U.A. rela
țiile comerciale cu Cuba nu au.
fost' întrerupte. Țări ca Argenti
na, Brazilia, Chile, Peru, Uruguay 
au de cîștigat din comerțul reci
proc avantajos cu Cuba. — 

ne, cu 23 mai multe decît fuse
seră anunțate.

Comisia a anunțat, de asemenea, 
că în cursul anului 1964 vor avea 
loc noi explozii subterane mai 
puternice.

LONDRA. La Londra s-a anunțat 
că’ liderul Partidului laburist en
glez Harold Wilson va face o vi
zită la Washington la începutul 
lunii martie, în cursul căreia ur
mează să se întîlnească cu preșe
dintele S.U.A., Lyndon Johnson.

CAIRO. Secretarul general al 
Ligii Arabe, Hassouna, a anunțat 
că acordul cu privire la crearea 
Unității economice arabe ă intrat 
In vigoare la 30 ianuarie o dată 
cu depunerea instrumentelor de ra
tificare de către Republica Irak.

LISABONA. După cum anunță 
corespondentul din Lisabona al 
agenției France Presse, poliția se
cretă a lui Salazar (P.I.D.E.) a în
treprins zilele acestea numeroase 
percheziții și arestări în regiunea 
Castelo Branco împotriva persoa
nelor care își exprimă dezacordul 
cu politica salazaristă. In comu
nicatul P.I.D.E. se precizează că 
au fost arestate 14 perseăftK
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