
Proletari din toate țările, untți-vă I

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

Cu ocazia dezbaterii ci
frelor de plan pe anul 
1964, > colectivul I.I.S. 
„Jiul'1 Petroșani și-a sta
bilit următoarele angaja
mente în întrecerea socia
liștii :

— Realizarea unui punc
taj. mediu de calitate de 
2” Puncte ;

A Depășirea product! 
vitătii muncii planificate 
cu 637 lei/salariat ;

— Se vor produce pes
te prevederile planului de 
produdie un număr de 12 
sortimente noi, produse 
mărunte de frahzelărie. 
cl-.’h. care .8 sortimente pînă 
la 23, August :

— Se vor produce pes
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In cinstea celei de-a XX-a aniversari 
a eliberării patriei

Noi angajamente 
in întrecerea socialistă

I. I. S. Petroșani
te prevederile de plan 230 
tone pîine in amestec cu 
pastă de cartofi din care 
150 tone pînă la 23 Au
gust

— Realizarea unei eco- 
nomii suplimentare la 
prețul de cost de 35 000 
lei, din care 20 000 lei 
pînă la 23 August ;

-- Satisfacerea în în
tregime a comenzilor be
neficiarilor întreprinderii.

In scopul îndeplinirii in
tegrale a acestor angaja
mente în cadrul întreprin
derii a fost elaborat un 
plan -de măsuri tehnico- 
organizatorice ale cărui 
prevederi au început să 
fie deja înfăptuite.

S. R. E. Vulcan

----------o----------
Mai multă grijă 

pentru calitate pe șantierul 
Lupeni

In aceste zile de iarnă pe șantierul de- construcții 
din Lupeni se execută lin volum- redus de' lu
crări de locuințe: trei blocuri în zidărie și un 
bloc în finisaj interior. Datorită faptului că noile 
blocuri ce se vor ridica anul acesta încă nu au fost

Colectivul S.R.E. Vulcan, cu ocazia dezbaterii cifre
lor.de plan pe anul 1964, și-a stabilit următoarele, an
gajamente in întrecerea socialistă :

— Îndeplinirea planului anual cu ‘15 zile mai de
vreme;

— Să obțină economii la prețul de cost în valoare 
de 150 000 iei:

— Să efectueze numai lucrări de burtă cjjlitate.
In scopul înfăptuirii acestor angajamente, în cad-u! 

secției s-au luat o serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice între care: montarea unei forje și a unui stand 

probă in. atelierul de reparații electrice confec
ționarea unui dispozitiv pentru calibrarea micanitei 
la colectoare etc.

--------- ■--------— -■ — ■—=—

puse în lucru, toate forțele calificate de muncitori 
constructori și tehnicieni au fost orientate spre a- 
ceste blocuri, pentru terminarea lor rapidă. Astfel, la 
blocul В 1 cu 40 apartamente, aflat în finisaj, au 
fost repartizați doi maiștri — Hevele Mihai și Ghe- 
bedi Iosif — care răspund fiecare de cîte o scară, 
iar la blocul C 3 (în zidărie) răspunde de lucrări 
maistrul Strakovici Carol, Tot la blocurile aflate în 
zidărie lucrează cîte două brigăzi de zidari la Tie
care — cîte una pe scară — iar la blocul 1 1, aflat 
în finisaj, se găsesc țoate brigăzile de. finisaj ale 
șantierului.

O asemenea concentrare de forțe calificate crea- 
ză posibilitatea de a se eSecul.i lucrările repede și 
de o calitate superioară. *

Situația existentă pe șantier nu 
confirmă acest lucru. Astfel, atft 
la blocurile aflate în zidărie cit și 
la cel în finisaj există deficiențe 
serioase în ralitatea diferitelor lu
crări.

Blocul C 3 se află în zidărie. La 
etajul 
multe 
de la 
restul
te apartamentul 9 de la etajul II 
sînt puse strîrrrb. cu o denivelare 
de... 15 cm.. zidul median între 
apartamentele 15- -16 nu este făcut 

„fir", iar celelalte ziduri au roș

zid
iii al blocului, zidăria are 
defecțiuni: piciorul de 
casa scării este desprins de 
zidăriei, fîșiile de beton pes-

la

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a)

ÎNAINTEA ULTIMULUI

Tînăra depănătoare Toader Ma ria de la Viscoza Lupeni este nu 
numai o harnică muncitoare evide nțiată în întrecerea socialistă ci și 

o participantă permanentă la activitățile clubului sindicatelor din localitate. 
Ea face parte din formația de dan suri a clubului și, ca și în produc
ție; depune străduințe pentru a fl la înălțimea așteptărilor.

lat-o la locul ei de muncă pre ocupată cu procesul de depanare a 
firelor de mătase.

---------------0---------------

cu planul Îndeplinit și depășit
Pentru asigurarea 

realizării în mod rit
mic a sarcinilor de 
plen pe anul 1964 
conducerea întreprin
derii forestiere Petro
șani s-a îngrijit ca 
la fiecare exploatare 
să existe un stoc de 
material lemnos' pre
gătit. Astfel s-a reu

șit ca sectoarele a- 
parțirțătoare I. F. Pe
troșani să-și depă
șească planul de pro
ducție globală pe lu
na ianuarie cu 5,43 
la sută, iar la pro
ducția marfă cu 18,05 
la sută.

Sectoarele între

prinderii forestiere 
au dat peste plan în 
această perioadă 330 
m.c. bușteni și lemn 
rotund, 188 m.c. . buș
teni fag pentru de- 
rulaj, 259 bucăți tra
verse de linie ferată 
îngustă, 144 m.c. che
restea și altele.

Nici un zgomot mi tulbură liniș
tea care a cuprins întregul, institut. 
Studenții primei serii se pregătesc 
pentru răspuns. Creioanele alune
că repede pe hîrtie. Există în frea- 
mătifl acestor examene ceva din 
fiorul tainic -ăl luptei pentru în
sușirea științei. Mîinfle unora din
tre... cei. care folosesc astăzi' cu si
guranță rigla, înainte de facultate j 
mînuiău pichamere și perforatoare 
în laboratoarele subpămîntene 
exploatările miniere.

Dar iată că la tablă a ieșit pri- , 
mul student. Este Ciocîrlie Mihai 
din anul V mine. El desenează 
schema deschiderii prin puțuri ver
ticale a zăcămintelor stratiforme. 

’Apoi calm, el explică schema de
senată arătînd totodată procedeele 
folosite în deschiderea straielor de 
cărbune.

Alături de studentul Ciocîrlie se 
află colegul său de an, Albescu 
Dumitru. Siguranța lor în expu
nere dovedește o gîndire matură. 
Urmează apoi Ioan Ekart, student' 
în același an și {ceeași grupă. Cla

Citiți în pa«ț.
• O propunere importantă a 

guvernului R.D.G.
• Declarațiile vicecancelarului 

Austriei la încheierea con
vorbirilor cu conducătorii 
iugoslavi.

• Congresul ‘Partidului Socia
list Francez.

• ,,Ranger-6" nu a fotografiat 
Luna.

•-

Comunistul Dumitrică Sabin, 
împreună cu echipa de lăcă
tuși pe care o conduce în ca
drul termocentralei Paroșeni, 
execută numai lucrări de ca
litate. Echipa își depășește 
lună de lună sarcinile de plan.

IN CLIȘEU: Dumitrică Șa- 
bin, împreună cu doi din mem
brii echipei în timpul lucrului.

, Printre lăcătușii harnici de; la 
I.P.I.P. Livezeni se . numără și tov. 
Nemeș Vasile.

Iată-1 în clișeu, lucrînd la con
fecționarea ferestrelor metalice 
pentru noul complex comercial ca
re se construiește în Lupeni. '

:• ----------------------------------------------------------- ---  -

ritatea răspunsurilor sale si sigu
ranța ■ cu care vorbește dovedesc 
o adîncă dragoste pentru profesia 

■ aleasă. ■ Și la fel ca ei au răspuns 
majoritatea 1 studenților din gru
pă. La' ieșirea din sala de-fexb- 
mene1 studenții Ciocîrlie Mifiai, 'Al
bescu 1 Dumitru, Ekart loan, Stupi: 
Petru sînt întîmpinați și felicitați 
de colegii lor pentru nota primită : 
10. -

Cu aceeași bucurie i-a întimpi- 
■nat grupai și pe Iordache Flotea 
Anițescu Nicolae, Oncioiu Nicolae 
care' au obținut tot nota 10.

Rezultate frumoase au obținut 
și studenții grupei 1107. Multi din
tre ei au luat la același examen 
de specialitate numai . note, de 9 
și 10. Printre aceștia se află Bîrsan 
Ioan, Mirza Iosif, Pusticeianu . Du
mitru, Șuiei Gheorghe, Scorțaru Iu
lian și alții.

Faptul că s-au obținut rezultate 
bune la examenele de specialitate 
de • către studenții anului V mine 
nu este, un fenomen întîmplător ci 
un rezultat al muncii temeinice, al 

in întrecerea pentru 

îndeplinirea angajamentelor 

Minerii Oii Jiuiai ăi Iwhelat 
lua іанагіе tu impartanle 

realiziri
9242 tone de cărbune 

peste plan
In prima lună din acest an mun

ca minerilor din bazinul Văii Jfu- 
lui a fost spornică. Mecanizarea 
și metodele avansate, precum și 
munca politică mobilizatoare des
fășurată de organizațiile de partid 
i-au ajutat pe mineri să sporească 
productivitatea muncii și, pe a- 
ceastă bază, să extragă zi de zi 
cantități însemnate de cărbune 
cocsificabil și energetic peste plan. 
In cursul lunii ianuarie, din aba
tajele minelor Văii Jiului au fost 
extrase 9242 tone de cărbune pe«te 
prevederile planului. Aproape ju
mătate din această cantitate este 
cărbune cocsificabil. De menționat 
faptul că TOATE EXPLOATĂRILE 
MINIERE DIN VALEA JIULUI 
ȘI-AU ÎNDEPLINIT ȘI DEPĂȘIT 
ÎN ACEST TIMP SARCINILE DE 
PLAN LA EXTRACȚIA CĂRBU
NELUI.

Activitate rodnică 
în abatajele Uricaniului

Minerii de la Uricani au ocupat 
și în prima lună din acest an lo
cul de frunte în întrecerea pe ba
zin. Din abatajele acestei mine au 
fost extrase peste planul lunar 
2609 tone de cărbune cocsificabil; 
Cel mai mare spor de producție 
l-au obținut minerii sectorului I. 
Avînd asigurate condiții bune de 
lucru în abataje ei au reușit să 
extragă în acest răstimp 1331 tone 
de cărbune peste sarcinile de plan. 
Randamentul planificat pe sector 
a fost depășit în luna ianuarie cu 
peste 300 kg. cărbune pe post. Re- • 
zultate rodnice au dobîndit, de a- 
semenea, și minerii sectorului II. 
Pe baza creșterii productivității 
muncii cu circa 250 kg. cărbune 
pe post, Colectivul acestui sector 
a extras 1278 tone de cărbune 
peste plan.

în abatajele îr саде . lucrează 
brigăzile minerilor Siklodi Benja
min, Bria loan, Ștefan Nicolae. 
Năăăffean NÎirbh, Burtea' Niță, T«eT“ 
dorescu Stanca s-au realizat ran
damente de 6—7 tone cărbune pe 
post.

Alina Anmoasa a de pățit 
planul cu 1 832 tone cărbune

In toate sectoarele minei Ani- 
noasa normatorii au încheiat cal
culul realizărilor obținute de bri
găzi în prima lună a anului. Pe 
graficele de întrecere au fost în
scrise noi cifre care oglindesc 
roadele muncii minerilor. La sec
torul II, de pildă, în dreptul bri
găzii lui Palko loan care lucrează 
într-Un abataj cameră se indică 
depășirea olanului. cu 567 tone de 
cărbune, randamentul fiind cu 1.2 
tone/post mai mare decît cel pla
nificat. Mindrii din brigada condu
să de Asmarăndei Augustin din 
același sector obținînd un randa-

(Continuare in pag. 3-a)

EXAMEN .
strădaniei de zi cu zi de a se pre
găti bine în profesia frumoasă pe 
care și-au ales-o.

Actuala sesiune a confirmat bu
na pregătire a majorității studen
ților petrosăneni. Așa de pildă, 
studenții Csasar Camil, Felea Ghe- 
rasim, Sîrbu Florea, Tomuș Iosif 
din grupa 1109, Albeanu loan, Sto- 
■an loan, Sîrbu Traian din grupa 
1116 din anul IV au obținut la 
examenul de construcții industriale 
■Je la suprafața minelor numai note 
de 9 și 10.

Studenții Judea Robert. Pop Vir
ginia, Rosier Roland,' Talpeș Ioan, 
din grupa 1120 a anului III mine 
la examenele de geologie și teh
nologie au primit numai note de 
IO.

Acum cînd se susțin ultimele 
examene din aceaștă sesiune stu
denții se pregătesc intens, își re
petă materialul învățat , pentru a 
obține rezultatele dorite.

V. DRĂGAN 
student

cifrelor.de


STCAetnt ROȘU

returului
Qonținuîndu-și pregătirile în ve

derea returului campionatului ca- 
țegptiei B, Minerul Lupeni a sus
ținut un joc la două porți în com
pania echipei de juniori. Cu toate 
Că în poarta juniorilor a apărat 
cîte o repriză Siklai și Mihalache, 
îrțaititașii Minerului în vervă de 
joc au înscris 17 goluri, primind 
numai until. Golurile au test în
scrise de Țurcan 7, Comșa 2, Că
rare 2, Drăgoi 3, Sopterean 2 șî 
Ștauzit 1. Din formație ați lipsit 
Sima ll și Cotroază.

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

Jocuri viu

„Minerul" din Lupani a 
o interesantă întrecere 

de masă intre membrii 
sportive „Straja" din lo-

a II-a;
ѴШ-аі 
VHI-a; 
VIII-a.

In cadrul Spartachiadet de ier
nă a tineretului, duminică ia sala 
de sport 
avui toc 
la tenis 
asociației
calitate. Întrecerea a avut ea scop 
desemnarea campionilor pe aso
ciație. Coacurenții au fost Impăi- 
tiți pe două categorii tinlndu-se 
seama de vîrstă.

După jocuri viu disputate care 
au durat peste 5 ore, au tost de
semnați și campionii p* asociație

La fete, locul I и fost ocupat 
de eleva Vlad Ioana din clasa ч 
IX-a B. urmată de Cigher Aurica 
din 'aceeași clasă.

La băieți clasamentul șe pre
zintă astfej : SIMPLU: categoria 
l-a, locul I. Popescu Ioan din cla
sa a 
clasa

disputate
din clasa a X-a. Categoria
I. Morcov Joan, clasa a
II. Brăneț Migolae. clasa a 
ЦІ. Gavrilă Marius, clasa a

DUBLU BĂIEȚI: țla ambele ca
tegorii) L Popescu-Terneț, ii. Bra
șovean и-Nemeș; III- Morcov-Brăneț.

La sflrștțul concurentul tovară
șul profesor de educație fizică 
Nîchitescu Mibai ne-a spus: „Am 
pus un accent deosebit pe prima 
etapă (pe asociație) a Spartachia
dei 
că 
vor 
din
rioare, băieții mei să se prezinte 
bine pregătiți și bineînțeles... să 
ocupe

de iarnă a tineretului, știind 
de rezultatele obținute acum, 
depinde cele viitoare. Doresc 
tot sufletul ca ia fazele supe-

locuri fruntașe".

Xl-a; П. Terent Eduard din 
а XI-а,- III. Șvișțea Nicolae

La U г I O

I. CIORTEA 
I, COTESCU 

corespondenți

a n i

Schiul este un sport îndrăgit 
deopotrivă de către tineri și vîrșț- 
nici. Condițiile prielnice din Valea 
Jiului fac ca acest sport să aibă 
multi prieteni. Dovadă e faptul că 
toate asociațiile sportive au secții 
de schi.

In cadrul acestor secții, de o 
atenție mare șe bucură copiii-viitorii 
„itiari campioni" la schi.

IN CLIȘEU : Trei tinere- li un 
antrenament.

©

Hochei pe gheață
Intîlnindu-se pentru a treia oa

ră în actualul sezon echipele de 
hochei Preparatorul Lupeni și Știin
ța Petroșani au practicat un joc 
frumos care a plăcut mult iubi
torilor jocului cu pucul. Intîlnirea 
s-a încheiat cu un 
rabil gazdelor 8 -6 
De menționat faptul 
șebire de celelalte
de duminică 3 fost mai plăcută și 
țuși atractiva, echipele arătînd că 
șîpt în real

rezultat favo- 
(0-2, 2-2, 6-2). 
că, spre deo- 
întîlniri.

progres.

tei ca 
taților Văii, 
au avut loc 
treceri în cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

O întrecere deosebit de pasio
nanta a fașț 
au luat parte 
și-au disputat 
tîietafea. La 
juriul a desemțjat pe lînărid Ven
ter Ioan drepț campion pe aso
ciație. El a fost urmat în ordine 
de Guzuban loan și Grdog loan.

In același timp, un mare număr 
de mineri din Uricani au luat par
te la un concurs de tir, organizat 
de către comitetul LJ.T.M. de la 
m nă și asociația sportivă „Rete
zatul". Cele mai bune rezultate 
le-au obținut în ordine Zaharescu 
Tudor care a obținut 46 de punc
te din 50 posibile, Bora Grigore. 
36 puncte și Ungar Ștefan 28 punc
te. Ia fete o comportare 
rie au avut-o tinerele Colt 
și Ordog Eva.

Din inițiativa comitetului 
de la mină, zilele trecute, 
câni a fost amenajat un 
patipoar. Și aici au avut

in majoritatea iocali- 
Jiului, și ia Uricani, 
duminică diferite în-

cea de șefii la care 
46 de tiperi, Aceștia 
cu multă dîrzenie în- 
sfîrșitul concursului.

merite -
Stane*

de patinaj, e adevărat ne-

de la

-------- -----------------------------
Din activitatea sportivă 

mine din PetroșaniInstitutul de
că în această perioadă 
perlormanță cît și cele 

în campionatele

Cu țoale 
secțiile de 
care activează 
regionale și orășenești (excepție
făcînd echipa de volei care acti
vează îh campionatul categoriei 
A Seria II), nu sînt angrenate în 
activități competiționale, în cadrul 
institutului se desfășoară o vie ac
tivitate sportivă de masă.

In lunile decembrie 1963 și ia
nuarie 1964, catedra de educație 
fizică a organizat un reușit cam
pionat al institutului Ja ramurile: 
volei, baschet și tenis de masă la 
care au fost angrenați un număr 
de peste 200 de studenți.

Datorită dirzeniei cu care s-au 
disputat întrecerile de baschet și 
volei, calitatea unor întîlniri s-a 
ridicat la un nivel superior.

La baschet, cele 8 echipe parti
cipante au fost împărțite în două 
serii, iar primele două echipe din 
serii și-au disputat apoi șansele 
pentru cucerirea primului loc în 
clasamentul general. Prezentîndu- 
Se mai bine pregătiți, reprezentan
ții anului III-riiine au reușit să 
: у cerească acest titlu, urmați 
anut ÎHtefectro și I-eleetro.

La volei, unde s-au întrecut 8 
echipe, pe primul loc s-au situat 
tot voleibaliști! anului Ill-mine, ur
mați de anul I-electro și ІѴ-тіце.

Trecerea probelor pentru cuce
rirea insignei de polisportiv a con
stituit, de asemenea, o preocupare 
a colectivului catedrei de educa
ție fizică a acestui institut. încă 
de ]a începutul noului an univer
sitar 1963/1964, ca un obiectiv 
principal ce a stat în fața catedrei 
a fost acela de atragere a studen
ților la trecerea probelor pentru 
cucerirea insignei de polisportiv. 
Așa după cum se poate vedea din 
evidența existentă la catedra de 
educație fjzică, pîțlă în prezent, 
un număr de 273 studenți și stu
dente și-au trecut toate probele 
exceptîndu-se doar șchiul, iar un 
număr de 220 au trecut între 1 și 
4 probe.

In cinstea zilei de 1 Mai, co
lectivul catedrei de educație fi
zică s-a angajat ca să pregătească 
un număr de 500 studenți și stu
dente, .pentru a deveni purtători 
ai inșignțî de polisportiv.

$. BALOI 
eorașpoBdeot

treceri
oficiale, între copii. In curînd în
să și pe acest „stadion" vor avea 
loc concursuri pasionante.

ION GÎSCÂ 
corespondent

O“--

Au luat sfîrșii 
întrecerile de tenis 

pentru „Cupa de iarnă*
In sala clubului sportiv Steaua 

au luat sfîrșit duminică întrece
rile de tenis pentru „Cupa de iar
nă". La masculin, primul loc a re
venit lui P. Mărmureahu care în 
meciul decisiv a dispus cu 6—2,- 
6—2 de C. Năstuse. Pe locul trei 
s-a clasat V. Serester, învingător 
cu 3—6; 6—4,- 6—2 în partida cu 
Iile Năstase. Primul loc la femi
nin a reyenit Marianei Ciogolea 
care a cîștigat cu 6—4,- 6 -4 ulti
ma partidă cu Iudilh Dibăr.

(Agerpres)

(•) sar —

TURNEUL 
INTERNATIONAL 

DE FOTBAL
MEXICO CITY 3 (Agerpres).
Lă Mexico City ș-au disputat 

alte două întîlniri din 
neului internațional de 
tizan Belgrad a învins 
(3—1) echipa Braziliană 
iar Necaxa a întrecut
{1—0) pe F. C. America,

In clasament conduce 
nata orașului Moscova cu 
urmată de Necaxa și Partizani Bel
grad tot cu 4 puncte dar cu două 
jocuri mai mult.

cadrul tur*
fotbal. Par-

cu 3—1
Sao Paulo,

CU 2—1

selecțio-
4 puncte,

(Jocurile Olimpice 
de 1 '

INNSBRUCK 2 (Agerpres).
Duminică a fost înregistrată la 

Innsbruck o performanță unică în 
istoria Jocurilor Qljmpice de iar
nă. Patinatoarea sovietică Lîdia 
Skoblikova a cîștigat și cea de-a 
patra medalie de aur la aceste în
treceri, clasîndn-se >pe primul loc 
în cursa de 3 900 m., ultima probă 
a competiției feminine de patinaj 
viteză. Tînăra profesoară din Ce- 
liabirisk, evoluînd cu o măiestrie 
nemaivăzută încă pe patinoarele 
olimpice a ieșit victorioasă în 
ioațe probele concursului și a sta
bilit 3 recorduri olimpice. Skobli
kova posedă acum șase medalii de 
aur, două fiind cîștigate cu patru 
ani in urmă la Olimpiada Albă 
desfășurată la Squaw Walley.

Un alt erou al actualei olimpia
de este și schiorul finlandez 
Manhuranta După ce cu trei 
în urmă a obținut medalia de 
în proba de 30 kilometri, el a 
iigat duminică cursa de 15 
fond care de obicei era o specia
litate a schiorilor norvegieni. Prin 
succesul lui Mantluranta, Finlap- 
da are trei medalii de 
menține pe locul doi în 
prezeniativei U.R.S.S.

Reprezentanții Franței
Să se afirme in probele de schi 
alpin. După succesul fetelor Ia 
slalom special duminică pe pîrtia 
de la Lizum, în proba de slalom 
uriaș bărbați, Francois Bonlieu a

Его 
zile 
aur 
ciș- 
km.

aur și se
urma re

continuă

★
INNSBRUCK 3 (Agerpres).
Luni Ia Innsbruck cerul a 

îrrourat, dar termometrele arătau 
plus șase grade astfel că organi
zatorii ș-au văzut nevoiți să ami
ne desfășurarea ultimelor două 
manșe la săniuțe. Campionii olim
pici în această disciplină vor 
cunoscuți, probabil, miercuri, 
schimb pîrtia de slalom uriaș 
la Lizum s-a prezentat destul
bine și mii de spectatori au venit 
aici șă asiște la întrecerea schioa- 
relor din 25 de țări. Reprezentan
tele Franței, surorile Goitschel, au 
repetat performanța ' excepțională 
de sîmbătă cu .deosebirea că de 
data aceasta sora mai mică, Ma

fost

fi 
In 
de 
de

răsturnat multe pronosticuri ter- 
minînd victorios cu un timp re
marcabil.

]n urma disputării probei de să
rituri de la trambulină, la combi
nata nordică conduce campionul 
olimpic de la Squaw Walley, Geog 
Thoma (Germania) c^i 240,20 punc
te. Săriturile sale ău măsurat 73 
și, respectiv, 66 m.

O
Duminică, în grupa В a turneu

lui de hochei pe gheață, echipele
R. P. Romîne și Iugoslaviei
minat ța egalitate■: 5—5
1—3; 2—1).

Sîmbătă seara Suedia a 
cu 7—4
S. U.A., 
cu 5—3 
Italiei.

au ter-
(2-b

învins 
echipa(1—3; 3—0; 3—1)

iar Iugoslavia a întrecut 
(1—3; 2—0; 2—0) echipa

seara ia Innsbruck, 
a Olimpiadei Albe,

în 
a 

la 
a

Duminică 
ziua a 5-a 
fost cunoscută noua campioană 
patinaj artistic, Medalia de aur
revenit olandezei Sjoukie Djikstra, 
care cu cîteva zile mai înainte la 
Grenoble, cucerise titlul de cam
pioană a Europei.

O
In turneul de hochei pe gheață 

Suedia a învins duminică 
(І—0; 4—O; 2—-0) echipa 
dei.

cu 7—0
Finlan-

★ ★
medaliarielle (18 ani), a cucerit 

de aur, iar Christine medalia de 
argint, la egalitate cu sportiva a- 
mericană Joan Saubert.

Pe pîrtia I 
s-a disputat 
tind pentru 
Campion la 
fost declarat 
sportiv norvegian în vîrstă de 32 
de ani. In cursa de 15 km. pe pri
mul loc s-a situat elvețianul Alois 
Kăerin.

După două figuri impuse la pa
tinaj artistic bărbați, conduce 
Manfred Schnelldorîer (Germania) 
363 puncte, urmaț de Karel Dft*in 
(R. S. Cehoslovacă) 352,9 puncte.

de fond de la Seefeld 
cursa de 15 km., con- 

combinata nordică, 
această specialitate a 

: To-rmod Knutsen, un

©

Duminică la căminul cultural
Fulgii mari și moi care începu

seră să cearnă încă de dimineață 
s-au așternut într-un strat gros, 
formtr.d un adevărat covor alb de 
zăpadă. Ultimele raze ale soare
lui în amurg, scinteiau în mii de 
culori pe fața imaculată a covo
rului alb. încet, încet satul, care 
în cursul zilei părea liniștit se tre
zise la viată. Perechi de țineri și 
vîrstnici îmbrăcați în haine de 
sărbătoare au pornit, venind din 
direcții opuse, pe ulița mare s sa
tului. In fața căminului cultural, 
mai precis în fața sălii de specta
cole, domnea o mure animație. O 
parte din oamenii venițj intraseră 
în sală, alții își așteptau prietenii.

Dar iată că o voce grăbită in
terveni, întrerupînd pentru un mo
ment rîsetele și voia bună invi- 
tind pe oameni să intre în sală, 
începe spectacolul.

încet, încet cortina s-a dat la 
o parte și primii „artiști" și-au 
făcut apariție. Rînd pe rînd apoi 
prin fața publicului au trecut for
mația de teatru, formația de dan-

suri, orchestra de muzică popu
lară și ușoară, soliștii. Și după 
fiecare nouă apariție artiștii ama
tori au fost îndelung aplaudați.

Tîrziu, cînd luminile electrice au 
pus stăpînire pe sat, s-a terminat 
și spectacolul. Discuțiile insă nu 
au incetat multă vreme. Cjxnpenii 
erau mulțumiți. Formațiile artis
tice aie căminului s-au prezentat 
ia înălțime Le era greu să apre
cieze cine se prezentase mai binet 
membrii formației de teatru, in
terpret; ai scenetei „Vecinii lui 
Eusebie", cei ai formației de dan
suri care pușeseră în scenă dansul 
cu temă „Se mărită brigadiera" 
și suita de dansuri locale, orches
tra de nnizică populară și ușoară, 
soliștii ?... Cu toții s-au întrecut pe 
ei înșiși. Toți se prezentaseră la 
capitolul „pregătire" excelent.
' In clișeu, dduă aspecte din spec
tacolul prezentat duminică seara 
de către formațiile artistice ale 
căminului cultural din Gimpa; so
lista Maria Țimănic și orchestra 
(sțînga) și formația de dansuri 
(dreapta).
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ment de aproape 7 tone cărbune 
pe post au extras din abataj 500 
tone de cărbune în plus.

Datorită realizării de randamen
te ridicate în abataje, colectivul 
minei Aningasa a totalizat în 
Juna ianuarie un plus de produc
ție de 1832 tone cărbune.

din
cil
cel
co-
au

Curatul frontaliștilor
Majoritatea brigăzilor miniere 

din abatajele frontale ale minei 
Lupeni au încheiat luna ianuarie 
cu depășiri ale sarcinilor de plan. 
Deosebit de spornică a fost mun
ca brigăzilor de fronțaliști 
sectorul Ш al minei. Lucrînd 
un randament mai mare decît 
planificat minerii din brigada 
monistului Petre Constantin
extras pește planul lunar ma> mul* 
de 300 tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Tot pe baza depășirii ran
damentului planificat brigada de 
frgntaliști condusă de Ghipancă 
Sabin a dat peste sarcinile de plan 
260 tone de cărbune.

Munca avjntată depusă de bri
găzile sectprujui III a avut ca re
zultat depășirea producției plani
ficate pe luna ianuarie cu 3237 
tone de cărbune cocsificabil.

Tribuna propaggntitefatai

Lecții strins legate de viață
pe care trebuie să 
în cadrul studiului

le
ІВ-
o-.

ТИШТЕА UNUI STRĂVECHI

iar 
sînt propagandist la 

studiere a Statutului' 
care sînt înscriși 25 
candidați de partid, De

de 
în 
să 

ac- 
de

Acest lucru — datorită fap- 
că In munca de propagandist 
sprijinit îndeaproape de bi- 
organizației de bază, care a

documentat despre calitățile 
care trebuie să Ie îndeplinească 
membru de partid, despre faptul 
fiecare

de activitatea acestui

ca cercul nostru să fie 
activ în educarea сощц-

In urmă cu dpi ani, organizația 
de partid din sectorul viii al mi
nei Petrila mi-a încredințat sar
cina de propagandist. In primul 
an am condus un curs seral, 
în prezent 
cercul de 
P.M.R., in 
.nehibri și
la bun început țin să amintesc că, 
la ultimele trei lecții și seminarii 
am avut o frecvență de sută la 
sută, 
tulul 
sînt 
inul
repartizat comuniștilor bîagy Nico- 
iae și Cioroianu Ioan sarcina să 
lăspundă 
cerc.

Pentru 
un factor
nistă a noilor membri și candidați 
de partid, ca propagandist mă stră
duiesc să expun In fața cursanți- 
lor lecții cit mai legate de preocu
pările organizației de partid, 
aceea, caut să mă documentez 
mai amănunțit asupra temelor 
prinse în program, să studiez 
bază de conspect materialul 
grafic indicat. Aceasta îmi 
posibilitatea să vin pregătit 
nic în fața cursanților, să
lecția liber. In timpul expunerii 
cer cursanților să noteze ideile

De 
cit 
cu
pe

biblio- 
oferă 

temei-
expun

Mai multă grijă pentru calitate 
pe șantierul Lupeni

(Urmare dia pag. I-a)

turtle verticale dințre cărămizi ne
umplute cu mortar ceea ce este în 
dezavantajul rezistenței.

Cine lucrează aici î Brigăzile zi
darilor Cristache Ștefan și Sandu 
Tudor. Nici maistrul Strakovici 
Carol — care nu are în grijă de 
cît acest singur bloc — nu vrea 
să observe asemenea lucruri, lă- 
șind să se execute mai departe lu
crările de slabă calitate

La blocul C 2, brigada de zidari 
. a lui Mateianu Iulian face lăcașu- 

rile pentru ușițele de curățire a 
Coșurilor de fum la diferite cote ; 
într-un apartament este la 60 cm. 
de la podea, la altele la 60, 80, 90 
?i chiar 110 cut de la podea, deci 
fără nici o uniformitate Și aceasta 
în cadrul unei singure case de 
scări, lucru pe care maistrul Ci- 
menti Ioan nu-1 vede 1

Finisajul executat la blocul В 1 
prezintă și el numeroase defecțiuni 
la capitolul calitate. La scara I-a, 
în apartamentul 17, cărămizile pos
tament au fost așezate de instala
tori sub corpul vanei și nu 
picioarele ei, la apartamentul 
pervazul geamului și ușii balcon 
strîmb așezat. în apartamentul
mozaicul din bucătărie este înghe
țat și se fărâmițează iar cămara 
nu are ventilație pe rînd prin că 
mara apartamentului 20 trece con 
ducta de calorifer 1? I).

A.ceste neajunsuri de calitate de 
pe scara I a blocului nu sînt vă
zute de maistrul Hevele Mihai, tot 
așa cum 
există

sate nici maistrul Ghebedi Ipsit 
de pe scara II. Aceste deficiențe 
denotă însă și un slab control din 
partea inginerului Ioneșcu, șeful 
șantierului, pentru calitatea lucră
rilor executate, dezinteres din 
partea dirigintelui de șantier, Pe- 
cek Alexandru, care are sarcina 
de a efectua un control permanent, 
pe faze de lucrări a obiectivelor 
și nu numai în ziua recepției, cînd 
multe defecțiuni nu se mai văd...

Constructorii din Lupani nu sînt 
lipsiți de experiența necesară pen
tru a executa lucrări de bună ca
litate. De ce n-o folosesc însă ? 
Este necesar ca îmbunătățirea ca
lității lucrărilor să stea în centrul 
atenției constructorilor lupeneni, 
pentru a da numai lucrări de foar
te bună calitate. Cadre și expe
riență au. Trebuie însă mai mult 
interes.

comunist trebuie să se 
loc de frunte în produc-

vii, documentate s-au 
atunci cînd s-a vorbit

Așezare străveche, Sibiul și-a 
scris de-a lungul anilor istoria sa 
multimilenară. A fost distrus de 
tătari, asediat de turci, mistuit de 
incendii. S-a întărit, înconjurîndu- 
se cu ziduri, s-a fortificat cu tur
nuri și bastioane f Cu sute de ani 
în urmă, aici se încrucișau cara
vanele neguțătorilor din Арие și 
Orient; uneori, Sibiul era loc de 
bejanie pentru domnitorii romîni 
de dincolo de Carpați în fața pri
mejdiei otomane. In 1848, Sibiul a 
fost sediul trupelor revoluționare 
din Ardeal.

In acest oraș vechi, care păș
ire ază între zidu
rile caselor sale 
cu aspect medie
val, file din isto
ria patriei noastre, 
se află multe edi

ficii interesante. Ele 
oamenilor de știință 
In centrul Sibiului
Brukenthal, o construcție in 
baroc. Vizitatorul întîlnește aici 
lucrări valoroase de Rubens, Van 
Dyck, Tizian, Poussin, Grigorescu, 
Andreescu, Luchian, tipărituri rare 
din secolele XV și XVII. Deose- 
bit de valoroasă este, de aseme
nea, clădirea primei tipografii din 
Transilvania, construită în anul 
1529. In biblioteca orașului, veche 
de un secol, șe află documențe 
și scrieri intr-o colecție care cu
prinde I 600 piese și 
de volume. Aici se 
ploma de libertin a 
lui Horia, documente
tind pecețile lui Vasile Lupu și 

Sigismund Bathory, corespondența 
lui I. L. Caragiale cu Horia Petra 
Petrescu, fost bibliotecar la Sibiu, 
manuscrise ale lui M. Eminescu, 
Gh. Coșbuc, Alecsandri. Ion Sla
vici, Alexandru Vlahuța și mulțj. 
alți reprezentanți de frunte ai li
teraturii noastre.

Orașul de jos 
legate între ele 
planuri înclinate 
șerpuiesc pe sub 
capătă pe z^ce

peptru industria textilă, mo- 
stofe, produse lactate, prepa- 
de carne etc. Această varie- 
de produse duce faima ora- 

și în peste 
sînt expor-
Astăzi, Si-

atrag atenția 
și turiștilor, 
este muzeul 

stil

nivelul cerințelor unui 
partid, fapt pentru care 
de bază i-a prelungit 
candidatură cu încă 6

peste 250 000 
păstrează di- 

trădătoruluj 
istorice pur-

sub
18, 

este
19

în
nu vede deficiențele care 
diferite apartamente fini-

-„o
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Ed. Meridiane,

GH.
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„Maeștrii artei romînești .
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Nicolae Gri 
colecția 
88 pag..

TUDORIU — Bacău, 
cgiectia 

pag.,

y.
ridiane 
tpriștic", 92

Ed. Me
„Mic îndreptai
7 lei.

principale 
adineeascâ 
dividual și care vor constitui 
bîectul discuțiilor în seminar.

Cu prilejul dezbaterilor asup/a 
lecției „Calitatea de membru 
partid. Cum se face primirea 
partid" am cerut cursanților 
vină cu exemple concrete din 
tivitatea organizației noastre
bază în munca de primire în partid. 
Discutînd despre această proble
mă, tovarășul Matei loan a vor
bit 
pe 
un 
că
situeze la 
ție.

Discuții 
purtat și
despre rolul și importanța stagiu
lui de candidat. Acest stagiu, spu
nea cursantul Trăznea Constantin, 
constituie o școală de educare co
munistă, o forțnă eficace de înar
mare temeinică a viitorilor comu
niști cu cunoașterea politicii parti
dului, a prevederilor Statutului 
P.M.R. Despre importanta stagiu
lui de candidat, au mai vorbit și 
.cursanții Sfetcu Constantin, C.ra- 
suc Eugen și alții. Cu prilejui dez
baterilor, cursanții au dat exemplu 
negativ pe tînărui Cojan Constan
tin din acest cerc, care, în peri
oada stagiului de candidat nu s-a 
ridicat la 
membru de 
organizația 
stagiul de 
luni.

In discuțiile purtate ș-au dat și 
alte exemple. Bunăoară, s-a ară
tat că unii candidați de partid, 
printre care tov. Szocs loan, deși 
au fost în concediu de odihnă au 
venit cu regularitate la ședințele 
cercului. Cînd s-a discutat despre 
disciplina de partid au fost dați 
ca exemple negative cursanții 
Manta Valeria și Pali Eugen din 
cadrul cercului, care într-o peri
oadă nu participau cu regularitate 
la adunărjle generale ale organi
zației de bază.

Pe viitor mi-am propus să spri
jin mai mult pe cursanții Pădu- 
rean Iosif, Tura Clara, Toma Ioan, 
Rubaș Francisca și Manta Valeria, 
care nu prea iau cuvînțul la dis
cuții și întîmpină greutăți în însu
șirea materialului.

SIMION GRECU 
propagandist mina Pețrila

nizare și automatizare. La Sibiu 
se produce utilaj minier și pentru 
industria chiniică, siderurgică, con
structoare de mașini, alimentară, 
aparate de precizie, mașini și u- 
hlaje 
bilă, 
rate 
late
șului, atît în țară, cît 
50 de alte țări, unde 
tate mărfurile de aici.
biul, cu cei peste 100 000 locui
tori al săi, dă anual o producție 
industrială globală în valoare de 
aproape 2 miliarde lei.

I a Sibiu au арй- 
~ rut noi cartiere,

capăt W cu sute de aDarta-
1 al tării mente conforta-

__________ bile. Siluetele zvel
te ale schelelor

vestesc prezența unor noi șantie
re de locuințe... In Terezianum — 
mahalaua de DÎnă mai ieri — se 
ridică un nou cartier modern.

Noile cvartale, magazinele mari, 
iluminatul fluorescent dau Sibiu
lui aspectul unui oraș modern. In 
cursul după-amiezelor, mii de si- 
bieni se îndreaptă de cele mai 
multe oii spre cluburile amena
jate pe lingă uzine și instituții, 
spre bibliotecile înzestrate cu mii 
de volume în diferite limbi, spre 
numeroasele cinematografe, spre 
teatrul unde funcționează două sec
uii — una in limba romînă și alta 
în limba germană. Viața oameni
lor, a întregului oraș, a căpătat un 
sens nou, luminos. Străvechiul ca
ras

nou,
și-a redobfndit tinerețea.

TRAIAN CATINCESCU 
corespondent Agerpres 
pentru regiunea Brașov

și orașul de sus, 
prin scări, 
și ulicioare 

vechile ziduri, 
trece o nouă 

lierețe. In construcțiile recente 
orașului se îmbină armonios mă
reția trecutului cu prezentul nou, 
socialist.

Sibiului de azi îi este caracte
ristică viața nouă, trepidantă, care 
pulsează pretutindeni. In ultimii 
aiji, orașul ș-a îmbogățit cu nume
roase întreprinderi industriale 
economice.
utilajul de 

' montate în
lucrărilor un mare

prin 
ce 
își 
ti- 

ale

șl 
Mașinile moderne și 
mare 

ultimul
productivitate 
timp asigură 

grad de meca- 1
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NOTE ȘI COMENTARII
Se caută un vinovat

In partea dinspre Livezeni a 
orașului Petroșani, constructorii 
au înălța! multe blocuri mari șt 

frumoase. Unele din ele sînt de
ja locuite, iar altele în curs de 
construcție. Tare s-au mai bucu
rat locatarii noilor apartamente 
cînd au văzut că au încălzire 
centrală, confort, de toate.

— Acum nu mgi ne irfimîntâ 
problema cărbunilor și transpor
tul cenușei — și-au 
tăcuți.

Intr-adevăr nu-i 
aceste probleme ci 
durii și apei.

— Cutn așa ? — se vor întreba 
cei neinițiafi.

Simplu ca bună ziua, 
termice din cartier au 
special de funcționare, 
merg și apoi stau. Că 
fi mare bai. dar cînd
ele, nici căldură nu-i Si să vezi 
drăcie că acum, iarna cînd e irig, 
calariierele de pe scări îngheață, 
im temperatura din 
abia de se ridică fa 
grade.

-— Ce ne facem

spus ei satis-

mai irămîntă 
aceea a căi-

♦

*

22, scările I și II, de la
2 scările I, 11 și III, de 

Dar ce să ie mai înșir pe

♦ 
*
♦
♦ 
♦
♦ 
* 
♦

♦

♦
♦

♦

blocul 
blocul 
la...
toate că sînt vreo 15—16 la nu
măr.

— Nu-i nimic o să vină I.L.L.-u! 
șă le repare.

După atîtea necazuri s-au ivit 
iei Și lei de ipoteze. Unii susți
neau că-ș vinovati lucrătorii ce a- 
șigură aprovizionarea cu combus 
libil, care cică-1 dau cu țîrîita. 
alții că I.L.L. care nit verifică ins
talația ori mai știu eu Cine.

Precum se vede, se caută, ziua 
in amiaza mare, și încă la lumi
nare un vinovat. La drept vor
bind yinovată-i neglijența, iar cine 

face vinovat de neglijenă să 
aminte.

un loc pe scaun, fără să se uite 
in jur, iară să șe sinchisească V 

<« 
cîluși de puțin de argintiul Umple- ♦

♦
♦
♦

*

♦

lor sgu de mama cu copii in bra
țe. Ei dau asaltul la ușă iâcin- 
du-Și loc cu coatele, împingînd și 
îrribrîncind. In silrșit. după ce se 
văd așezați
ușurare, ca după un marș forțat. 
Schimbîridu-și radical fizionomia 
feței ei devin smeriți, binevoitori, 
și... „politicoși". Cu greu mai poli 
recunoaște în ei pe ..voinicii" de 
adineauri, Și glasul li-i altul, 
mai ce-i auzi rugători, cu 
mai irezistibilă politețe.

— Vă rog fiți amabil, aș

pe scaune, răsuflă cu

Ки
ева

se 
ia

Centralele 
an regim 
Merg ce 

stau rt-ar 
nu merg
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fraților fără 
căldură întreabă alarmați loca
tarii pe fachișlii de la centralele 
de încălzit.

— Răbdare și tutun, iar de n-o 
șă aveți acum o fi berechet la vară 
— spun ei mai In glumă mai în 
serios.

— Da, dar știți că au înghețat 
și crănat de ger caloriferele de 'o

Fiii amabil!...»
Situațiile de acest iei sînt fa

vorizate, bineînțeles și de modul 
defectuos cum circulă i.neori auto
buzele I.C.Q. Petroșani acUm iarna. 
Căci aștepți, și iar aștepți, uneori 
autobuzul, pînă îngheți bocnă. Ori
cum, însă, factorul determinant 
rămîne omul cu gradul lui de ci
vilizație și politețe.

Sosește mult așteptatul autobuz 
in stație. Nici nu s-a oprit bine 
și atiumiți călători, de obicei din
tre cei mai tineri, prind să-și 
arate „voinicia" fată de 
și iemei. îndeosebi la cap 
acest soi de călători — 
care constatăm cu regret 
*i elevi

bătrîrii 
de linie 
printre 
că sînt

fin neapărat să ocupe

vrea 
un bilet pînă... Si-ți îndeasă banii 
in mină. Iar tg călător în vîrstă. 
imbrîncit citeva clipe mai inainle 
de tînărui vinjos ce stă acum 
comod pe scaun, trebuie să faci 
serviciul de a-i procura bilet u- 
zînd și de bunăvoința altora, care 
transmit bunii din mină în 
pînă la taxatoare pretum și 
tul retur.

E drept că alteori пи-ți dă
să-i cumperi bilet, ci te roagă ci;

. aceeași amabilitate să transmiți 
taxatoarei abonamentul..

— Dar iii amabil călătorule de 
acest fel și așcultă-mă : de 
roșești nici un pic atunci 
stînd pe scaun, rogi — 
cu... politețe — pe bătrinul 
în picioare lingă tine 
bilet ?

mină 
bile
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5 februarie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me-' 

dinului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,56 Muzică din operete, 
10.00 Teatru la microfon: „Cora
bia cu un singur pasager". Sce
nariu radiofonic de Dan Tărchilă, 
11,07 Muzică din operete, 12,15 
Lecția de limba franceză. Ciclul II 
(reluare), 12,30 Muzică populară 
din Transilvania, 13,10 Muzică din 
opere, 14,30 Roza .vînturiior, 15,00 
Miizică ușoară de Aurel Girovea- 
nu. 15.20 Melodii populare din 
țări socialiste, 16,15 Muzică de es
tradă, 
nească,
pentru evidențiați 
socialistă, 
te, 20,40 
Ciclul II.
terprelată 
Concert
PROGRAMUL II. 8,30 Sumarul pre
sei centrale, 9,00 Cîntece și jocuri 
populare, 9,30 Muzică ușoară in
terpretată de mici formații, 11,15 
Universitatea tehnică radio —- ci
clul metalurgie - Procedee teh
nologice avansate de forjare, de 
ing. M.
„Steagul Roșu" 
a П-a) reluarea 
februarie, 11,30
Frunză, Niță Vădeanu la fluier și 
Nelu Stan la vioară, 12,05 Arii ce
lebre clin opere, 12,30 De toate 
pentru toți (reluare), 14,10 Muzîcă 
populară suedeză, 14,30 Selectiuni 
din operete romînești, 
zică ușoară romînească, 
curj populare,- 17,00 Muzică din o- 
pere interpretată 
landa Mărcu lescu 
hail Știrbei, 18,05 
liști de muzică 
Lectură dramatizată : 
sul" și „Anul nou"
Țic. 19,30 Lecția de limba engleză. 
Ciclul 
lodie' 
șoară 
viața,

17,50 Muzica ușoară romî-
18,30 Program muzical 

în întrecerea 
19,25 Album de roman-

Lecția de limba rusă.
20,55 Muzică ușoară in- 

i de Vico Toriani, 21,15 
de muzică din opere.

Codreanu, de la Uzinele 
Brașov (partea 

emisiunii /lin 4 
Cîntă /Eugenia

15,30 Mu-
16,12 Jo-

de soprana Io- 
și tenorul Mi- 

Orchestre și so- 
populară, 18 30 

Schitele ,,RÎ- 
de Nlcolae

I, 19.45 „Am îndrăgii o me- 
— emisiune de muzică u- 

romînească, 20,15 Școala și 
22,00 Muzică de dans.

* 
♦

*
*

* 
*

5 februarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE ; 

Să ne trăiești Gnat; REPUBLICA : 
Arhiva secretă de pe Elba; 
TRIL A -.
NOASA : Baronul de Mtinchauzen.- 
LUPENI ;
FAROȘENI; i ecioara; 
TEN1 : Alarmă pe Insulă.

PE-
Fortăreață pe Rin,- ANI-

Adorabile ■ mincinoase;
ВДВДА-
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O propunere importantă 
a guvernului R. D. G.

3. Trimisiil special A- 
Benga transmite:

D. Germane,

externe, 
Geneva, 

lui S. K.
W, Fos- 

copreședinți ai Co- 
i pentru 
a guver-

guvernul
Germane 

hotărît să

document,
Democrate 
este ferm 
toate căile eforturile

îndreptate spre dezar-

GENEVA 
gerpres C.

O delegație a R. 
condusă de Georg Stibi, adjunct 
al ministrului afacerilor 
aflîndu-șe în prezent la 
a înmînat la 3 februarie 
Țarapkin (U.R.S.S.) și lui 
ter (S.U.A.), 
mitetului celor 18 state 
dezarmare, o declarație < 
nului R.D.G. ' .

In acest 
Republicii 
declară că 
sprijine pe 
popoarelor 
mare și spre destinderea continuă 
a încordării internaționale.

Pentru națiunea germană, se 
spune în declarație, problema pre- 
întîmpinării unui război termonu
clear „este o problemă de impor
tanță vitală". Pe pămîntul german, 
la frontiera celor două state ger
mane, stau direct fată în față cele 
mai puternice alianțe militare e- 
xistente în lume. Nu se poate ad
mite ca în această regiune să fie 
acumulată și pe viitor substanța 
explozivă pentru dezlănțuirea unui 
război atomic. „Dacă pacea va fi

-----©

Reluarea luptei 
greviste în Asturia

MADRID 3 (Agerpres).
In Asturia a fost reluată lupta 

grevistă. La 1 februarie a început 
greva a 1 500 de muncitori de la 
combinatul metalurgic din apropie
re de Oviedo, declarată în semn 
de protest împotriva hotărîrii ad
ministrației de a nu respecta con
dițiile contractului de muncă.

Patronii au fost nevoiți să ac
cepte tratative cu reprezentanții 
sindicatelor în vederea reglemen
tării conflictului de muncă.

-- »(•)

Catastrofă la mina „Armata 
Cehoslovacă “ din Karvina

urma
viața 13 persoane 

explozia a avut 
unei grave încăl- 
de protecție a 
lucrărilor de ex-

PRAGA 3 (Agerpres).
După cum ■ transmite agenția 

Ceteka. în mina „Armata Ceho
slovacă" din Karvina, în timpul 
înaintării într-un abataj a avut loc 
la 1 februarie o explozie a gazu
lui de mină. In urma exploziei 
șt-au pierdut

S-a stabilit că 
loc ca urmare a 
cări a regulilor 
muncii în timpul 
cavare.

Brigăzi de salvare desfășoară 
lucrările de înlăturare a urmări
lor * 1 catastrofei.

tografiile prevăzute, 
Pickering, direcfdrul
,Jet Propulsion", a 

cursul unei conferințe 
aparatele de televiziune 
bordul navei
nenzilor terestre.

Dr. Homer Newell de la Admi
nistrația națională pentru proble
mele aeronauticii și spațiului — 
NASA - - a declarat că" zborul lui 
..Ranger-6" „a fost o mare decep
ție, dar asemenea eșecuri sînt cau
za pentru care lansările navelor 
cosmice de acest tip sînt prevă
zute în serie". El a anunțat că un 
alt „Ranger" va fi lansat peste o
lună.

TOKIO. In luna ianuarie re
zervele de aur și de valută străi
nă ale Japoniei au scăzut cu 28 
milioane de dolari.

STOCKHOLM. In capitala Sue
diei continuă greva artiștilor, 
regizorilor și scenariștilor de la 
radio-televiziune, declarată cu o 
lună în urmă în sprijinul reven
dicărilor cu privire la majorarea 
salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

RANGOON. In nordul Birma- 
niei s-a semnalat o scădere 
obișnuită a temperaturii — 
nus 2 grade, fenomen care 
s-a mai întîmplat în această 
giune de 67 ani.

RANGOON. Ziarul birmanez 
„Guardian" relatează că un in
cendiu de mari proporții a mis
tuit un întreg sat pescăresc ca
re purta numele de Zibyuthaung, 
situat la 300 kilometri vest de 
Rangoon. Doi copii și-au pierdut 
viața și mai multe alte persoane 

au fost rănite. Peste 5 000 de 
locuitori au rămas fără adăpost. 
Autoritățile au luat măsuri ur
gente de ajutorare a sinistrați-

- = ©

Reizbucnirea 
vulcanului Etna

ROMA 3 (Agerpres).
De cîteva zile vulcanul Etna

cratere 
este a- 
și cul- 
specia-

a 
devenit activ. Cantități uriașe de 
lavă se revarsă din două 
ale vulcanului. Deși lava 
proape de regiunea locuită 
tivată din jurul vulcanului, 
liștii care țin sub observație vul
canul au declarat că această reiz- 
bucnire nu prezintă pericol pentru 
populație. Asemenea erupții au 
fost înregistrate în cursul anului 
trecut.

Decretul emis de
DELHI 3 (Agerpres).
La Delhi s-a anunțat oficial că 

președintele Indiei a emis un de
cret care prevede că Lala Bahadur 
Shastri, ministru fără 
îl va a iuta pe primul 
Nehru în ce privește
Ministerului Afacerilor Externe, a 
Comitetului pentru energia atoml- 

portofoliu, 
ministru 

activitatea

consolidată în centrul Europei, a- 
cest lucru va avea o importanță 
hotărîtoare pentru cauza păcii în 
întreaga lume".

Guvernul R.D.G., se arată în de
clarație, solicită Comitetul celor 
18 să adreseze Adunării Generale 
a O.N.U. următoarea propunere: 
să recomande statelor caje dețin 
arma nucleară, și care, poate, au 
amplasat această armă pe pămîn
tul german să evacueze treptat a- 
ceastă armă și să-și asume obli
gația de a respecta cele două 
state germane ca teritorii libere 
de arma nucleară, împotriva că
rora nu trebuie folosită în nici un 
caz această armă.

O dată cu declarația guvernului 
R.D.G., copreședinților Comitetului 
celor 18 le-a fost prezentat pro
iectul de acord dintre guvernul 
R.D.G. și guvernul R.F.G. cu pri
vire la renunțarea totală Ia arma . 
nucleară.

CONGRESUL PARTIDULUI 
SOCIALIST FRANCEZ

Gaston Defferre desemnat candidat la postul 
al Franței —de președinte

PARIS 2 (Agerpres).
In ședința din 1 februarie a 

Congresului Partidului- Socialist 
Francez (SFIO), care a durat pînă 
seara tirziu, r-a discutat în conti
nuare problema poziției partidului 
în viitoarele alegeri prezidențiale. 
Candidat al ȘFIO la postul de pre
ședinte al Franței a fost desemnat, 
în unanimitate, primarul Marsiliei, 
Gaston Defferre. El a pronunțat la 
congres un ampît^discurs în care 
și-a expus poziția în probleme so- 
cial-economice și în ceea ce pri
vește politica externă. El a decla
rat că, dacă va fi ales, nu are în 
vedere să modifice substanțial ac
tuala constituție a Franței și că 
intenționează să elaboreze un plan 
de dezvoltare economică care ur
mează să fie realizat în etape de 
cinci ani, din 1965 și pînă in 1980.

Conferința Comitetului englez 
pentru apărarea păcii

păcii, la lucrările căreia 
parte reprezentanți ai di- 
orgănizații ale partizani- 
precum și ai sindicatelor

LONDRA 3 (Agerpres).
La Londra s-a desfășurat Con

ferința Comitetului englez pentru 
apărarea 
au luat 
feritelor 
lor păcii 
și organizațiilor obștești., Această 
conferință a avut drept obiectiv 
stabilirea unui program de acțiuni 
comune ale partizanilor păcii din 
Anglia pentru etapa următoare.

Colin Sweet, 
al Comitetului 
rarea păcii, a 

sale

secretar general 
englez pentru apă- 
subliniat în cadrul 
că ultimele eveni- 

internațional și
semnarea Tratatului de

nucleare în 
medii au creat un climat 
favorabil pentru încheie- 
acord în domeniul dezar- 

a cerut guvernului en

cuvîntării 
mente pe plan 
inai ales 
la Moscova cu privire Ia interzi
cerea experiențelor 
cele trei 
mult mai 
rea unui 
mării. El
glez să întreprindă acțiuni concre
te în direcția încetării cursei înar
mărilor.

Ceilalți vorbitori au subliniat 
în unanimitate necesitatea întări
rii continue a acțiunilor de masă

președintele Indiei
că și a secretariatului Cabinetului 
miniștrilor.

Totodată, ministrul justiției As 
hok Sen, va mai îndeplini func
țiunile de ministru .al poștei și te
lecomunicațiilor, iar ministrul pen
tru problemele parlamentare Satya 
Sinha, pe acelea de ministru al in
formațiilor și radiodifuziunii.

BELGRAD 3 (Agerpres).
După1 cum transmite agenția 

Taniug, într-o conferință de presă 
ținută la Belgrad vicecancelarul 
Austriei, dr. Bruno Pittermann, a 
declarat că, în discuțiile pe care 
le-a purtat cu președintele Tito și 
cu președintele Skupștinei Fede
rative, Edvard Kardeli, au fost a- 
nalizate diferite probleme legate 
de dezvoltarea colaborării- econo
mice dintre Iugoslavia și Austria.

In altă ordine de idei, vicecan
celarul a declarat că acordă o im
portanță foarte mare construcției 
sistemului hidroenergetic și de na
vigație pe Dunăre în regiunea 
Porților de Fier. El a avut convor
biri privind planurile de îmbună
tățire a navigației pe Dunăre ca 
și construcția pe care o vor efec
tua Iugoslavia și Romînia, iar le
gat de aceasta și despre participa
rea Austriei la finanțarea acelei 
părți din construcția de la Porțile

Defferre s-a pronunțat împotri
va „torțelor de șoc" atomice na
ționale, socotind că crearea lor 
costă prea scump Franța. El a a- 
dăugat că Franța trebuie in pri
mul rînd 'să-și întărească puterea 
economică pentru a rezista concu
rentei dinăuntrul lagărului occi
dental.

Franța, a subliniat 
trebuie sa participe la 
atenuare a încordării 
dintre Est și Vest. „In 
iătoriei mele în U.R.S.S., 
Defferre,/ in-am convins că condu
cătorii sovietici sînt animați de o 
dorință de pace sinceră și profun
dă. Este necesară, a spus; el, rea
lizarea unei 
pașnice care 
unei adinei 
poare".

vorbitorul, 
politica de 

relațiilor 
timpul că- 

a spus

autentice coexistențe 
să fie un rezultat al 
apropieri între po-

Ѳ

ale partizanilor păcii în lupta pen
tru destinderea încordării interna
ționale. nenlru dezarmate, împo
triva primejdiei unui nou război. I

z

și
au

cir-

BUDAPESTA. Erzsebet Jozo, 
locuitoare dintr-un sat de lînga 
orașul Hodmezovâsărhely, a gă
sit o comoară din peste 1 000 de 
monezi vechi de aur în greutate 
totală de 6 kg.

Colaboratorii Muzeului Națio
nal au găsit în aceiași loc încă 
286 monezi cu efigia împăraților 
bizantini Teodosie al II-lea 
Valentinian al III-Iea, care 
domnit în anii 430—450.

BONN. Intr-un accident de
culație luni. Ia Hamburg, nouă 
persoane au murit iar alte 14 
au fost rănite ca urmare a- cioc
nirii unui autobuz de postamen
tul unei pasarele.

NAIROBI. După cum anunță 
Agenția France Presse, în apro
piere de Nairobi, capitala Ke- 
nyei s-a produs o catastrofă fe
roviară. Șapte persoane au mu
rit.

RIO DE JANEIRO. Elicoptere 
ale aviației braziliene au fost 
trimise Ia Belmonte, oraș situat 
în nord-vestul Braziliei, pentru 
a evacua populația amenințată 
de inundațiile provocate de um
flarea apelor fluviului Jaquitir- 
honha. Măi mult de 1 000 de lo- s

1 -parul i întreprindere» poligrafică Hunedoaraor. 56. Тек interurban Э22» autoraa:
4

de Fier, care este menită să mo- 
derriizeze navigația. Vicecancela
rul a subliniat interesul său pen
tru colaborarea în această regiu
ne și a arătat că Austria acordă 
o mare importanță Dunării ca 
mijloc de comunicație, care poate, 
contribui la o mai ușoară plasare 
a mărfurilor austriece, în special 
a mărfurilor de dimensiuni mari, 
pe piețele țărilor dunărene. El a 
subliniat că susține dezvoltarea 
relațiilor economice ale Austriei 
cu aceste țări, arătînd avantajele 
Dunării ca mijloc de comunicație 
prin exemplul că distanța dintre 

I Viena și București este egală cu 
cea dintre 
Budapesta 
grafic de

I

Viena și Rotterdam, iar 
este mai apropiată geo- 
Viena decît Salzburgul.

-=©

studenți izolațiPatru
în peștera Falkenstein R.F.G.

BONN 3 (Agerpres).
Patru studenți din Tubingen 

(R.F.G.) care au întreprins sîmbă- 
tă o excursie științifică în peștera 
Falkenstein din Bavaria au rămas 
izolați de lumea exterioară, în ur
ma unor ploi torențiale. Nivelul 
apelor din peșteră a crescut, tă- 
indu-le excursioniștilor căile de 
ieșire. După 15 ore de așteptare, 
un scafandru sportiv i-a desco
perit într-o galerie pe un loc înalt. 
Studenții trebuie să mai aștepte 
aproximativ încă 24 de ore pînă 
se vor retrage apele la nivelul lor 
normal.

„Ranger-6“ nu a
WASHINGTON 2 (Agerpres). 
Agențiile americane de presă, 

eu anunțat că în cursul dimineți: 
de 2 februarie nava cosmică ..Ran 
ger-6' . lansată de Statele Unite 
spre Lună, a aselenizat. Din cauza 
unor defecțiuni tehnice, aparatele 
de televiziune de pe bordul navei 
n-au putut transmite spre Pămînt 
nici una din cele .3 000 de. fotogra
fii prevăzute a fi transmise cu 
cîteva minute înainte de aseleni
zare.

☆

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Referindu-se la defecțiunile teh

nice care au împiedicat nava cos
mică „Ranger-6", să poată lua fo-

Operațiunile pentru 
mineri îngro- 
Reklinghauen 
un rezultat, 

a găsit cor
ale celor doi

cuitori au abandonat cartierele 
joase.

BONN, 
salvarea celor doi
păți în mina de la 
nu au dus la nici 
Echipa de salvare 
purile neînsuflețite 
mineri.

MOSCOVA. La 2 februarie a 
sosit Ia Paris Konstantin Rudnev, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de stat pentru co
ordonarea lucrărilor de cercetări 
științifice al U.R.S.S.

HAVANA. In legătură cu 
convocarea între 9 și 13 martie 
în Chile a celui de-al II-lea Con
gres al tineretului latino-ameri- 
can, Federația studenților uni
versitari din Cuba a adresat un 
apel tuturor organizațiilor stu
dențești din țările Americii la
tine chemîndu-le la acțiuni ener
gice în vederea pregătirii aces
tui forum al tineretului.

BUENOS AIRES. Intr-o ciocni
re de trenuri la Altamirano, si
tuată Ia 100 km. de Buenos Aires, 
și-au găsit moartea 10 persoane, 
alte 30 fiind rănite.

întâlnire între miniștrii 
de externe ai Izraelului 

și Franfei
PARIS 3 (Agerpres).
Ministrul de externe al Izraelu

lui Golda Meir, care se află la Pa
ris, într-o vizită de două zile, s-a 
întîlnit cu ministrul de externe al 
Franței, Couvc de Murville.

Potrivit agenției France Presse, 
cei doi miniștri de externe au dis
cutat problema aderării Izraelujui 
la Piața comună, probleme , pri
vind situația din Orientul Apro
piat, precum și alte probleme in
ternaționale.
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Acțiuni ale partizanilor 
congolezi

LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres).
In provincia congoleză Kwilu, 

în ciuda măsurilor luate de gu
vernul lui Adoula în vederea 
„restabilirii ordinei" continuă ac
țiunile detașamentelor de parti
zani care, după cum s-a mai a- 
nunțat, de mai multe zile atacă 
trupele guvernamentale. In curstll 
zilei de duminică în localitatea 
Gungu, partizanii au atacat găr
zile guvernamentale, acestea 
înd nevoite să ceară ajutoare 
gențe de arme și muniții. In 
ceeași zi partizanii au deschis 
cui, asupra 
Idiofa. După 
UPI, avioane 
țelor O.N.U.
pe cetățenii 
regiune. In 
aduse și trupe guvernamentale din 
provincia Katanga.
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