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Sectorul II de la mina Aninoasa

Din prima lună în rîndul 
colectivelor îruutașe
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Minerii sectorului II de 
la mina Aninoasa, pe 
baza rezultatelor obținu
te în anul trecut, a con
dițiilor și posibilităților 
existente, s-au angajat 
ca încă din prima lună 
din acest an să obțină 
realizări la nivelul colec
tivelor fruntașe.

Pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și a an
gajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă, în 
cadrul sectorului a fost 
întocmit un plan de mă
suri tehnico-organizato- 
rice. La întocmirea aces
tui plan s-a ținui seama 
de experiența cîștigată in 
muncă de brigăzile de 
mineri și cadrele tehnice 
din sector, de posibilită 
tile și rezervele existen
te, de cerințele ce se im
pun. In stratul 15, de pil
dă, în urmă cu cîteva 
luni, randamentul obținut 
era scăzut, deoarece tă
ierea cărbunelui se făcea 
numai cu ciocanul de a- 
bataj. Aici, prin măsuri
le luate, s-a-u creat con
diții ca această opera
ție să fie făcută prin puș- 
care. Pentru aceasta s-a 
introdus apă industrială 
în galeria: de bază și de 
cap pentru stropirea pra
fului de cărbune. Tot în 
acest strat au fost intro
duse perforatoare pneu
matice rotative. Datorită 
acestor măsuri, brigada 

'<»ndusă de Asmarandei 
Augustin a reușit să obți
nă în cursul lunii trecute 
un randament mediu de 
peste 5 tone de cărbune 
pe post, față de 4.1 tone 
planificat și să depășeas
că sarcinile de plan cu 
peste 200 tone de cărbu
ne.

Condiții mai bune de

lucru au fost create șl în 
stratele 17 și 18. Aici a 
lost îmbunătățit simțitor 
aerajul, iar1 abatajele au 
fost completate cu numă
rul necesar de transpor
toare. Astfel, s-a reușit, 
ca în aceste două strate 
productivitatea muncii să 
crească cu peste 
sută.

S-au luat, de 
nea, măsuri în 
creșterii vitezelor, de a- 
vansare. S-a extins perfo- 
rajul umed Si în stratele 
13 și 5. Tot aici 
introduse încă 
transportoare. Ca 
brigăzile conduse 
ко Ioan și Silviu Stau, 
prin depășirea vitezelor 
planificate de avansare, 
au obținut randamente de 
peste 5,5 tone de cărbu
ne pe post.

In același timp, condu
cerea sectorului a luat 
măsuri pentru întreține
rea în cele mai bune con
diții a galeriilor și' lucră
rilor miniere fapt care, a 
dus la îmbunătățirea 
transportului și deci, la 
aprovizionarea ritmică a 
brigăzilor cu materiale 
și vagonete goale.

Datorită acestor măsuri, 
sectorul II de la Aninoa
sa a reușit să se situeze 
încă djn primă lună a 
anului în rîndul colecti
velor fruntașe din Valea 
Jiului. Din abatajele aces
tui sector au fost extra
se în luna ianuarie peste 
750 tone de cărbune în 
plus de plan. In același 
timp, randamentul obți
nut întrece pe cel plani
ficat cu 240 kg. de Căr
bune pe post Aceste rea
lizări constituie 
obținerii de noi
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Intr -o lună,
60 tone fier vechi

1
i

I

Tinerii din Uricani au 
prim trimestru al anului 
I.C.M., 60 tone fier vechi.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini, comitetul U.T.M. 
de la mină a organizat săptămânal cu tinerii acțiuni 
de strîngere a fierului vechi.

Ca urmare, s-a reușit ca într-o singură lună să se 
colecteze întreaga cantitate de fier vechi prevăzută 
pe acest trimestru din care 40 de tone au și fost pre
date I.C.M., restul de 20 de tone 
urmind să fie ridicat 
tea.

In această acțiune 
țiat in mod deosebit 
de bază U.T.M. de la 
Il V și VI precum și tinerii Nis- 
tor Gheorghe, 
Mocanu Tudor, 
Georgescu 
și alții.

Pînă la 
tru tinerii 
rîți să mai 
fier vechi.

avut sarcina ca în acest 
să colecteze și să predea

zilele 1 aces-

s-au eviden- 
organizațiile 
sectoarele 1,

Ciancă Gheorghe,
Bădescu Nicolae, 

loan Bogdan Gheorghe

sfîrșitul acestui trimes- 
din Uricani sînt hotă- 
strîngă. încă 60 tone de

ION GÎSCA
secretarul comitetului U.T.M. 

mina Uricani
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Realizări 
de la mina Uricani 

Pe loc de cinste
Colectivul sectorului I 

de la mina Uricani a de
pășit sarcinile de plan pe 
luna ianuarie a.c. cu 5,7 
la sută și a realizat la 
prețul de cost însemnate 
economii. Aceste realizări, 
rod al hărniciei brigăzi
lor din subteran, situea
ză sectorul I în fruntea 
întrecerii pe mină.

In cursul lunii ianuarie 
a.c., în acest sector, s-au

evidențiat brigăzile de mi
neri conduse de comuniș
tii Timofte Spiridon, Pîn- 
zaru Alexandru, Mano- 
lache Vasile, Maftei Stan 
și Ștefan Nicolae care 
odată cu anul 1964 ®u în
ceput să extragă din aba
tajele lor cîte două fîșii 
de cărbune pe aripă și 
schimb, contribuind ast
fel substanțial la depăși
rea planului.

Cu angajamentul depășit
Urmărind lichidarea ne

ajunsurilor care au frînat 
anul trecut mersul normal 
al producției, conducerea 
sectorului II de la mina 
Uricani (șef ing. Mihala- 
che S. Gheorghe) a luat, 
pe lîngă alte măsuri teh- 
nico-organizatorice, și pe 
acelea de a plasa aba
tajele pe o direcție 
planul de înclinare 
stratului, de stabilire
unui echilibru just între 
forțele de muncă de la 
regie și cele din abataje

și de îmbunătățire a re
partizării cadrelor tehni
ce pe schimburi și locuri 

muncă. Aceste măsuri, 
și ^hărnicia brigăzilor, 

permis sectarului II să 
cu 900 tone 

cocsificabil
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cit 
au 
depășească
de cărbune 
angajamentul de a extra
ge peste sarcinile 
in luna ianuarie 
tone de cărbune

Rezultate bune 
obținute și la lucrările 
pregătire unde planul 
sector a fost depășit 
5 la sută.
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Lucrări gospodărești
La inițiativa muncitori

lor din . sectorul adminis- 
’tătic în aprimie-ea- pu
țului Balonrir, s-au . depo
zitat prin munca pa
triotică circa 300 mc de 
lemn de mină, lucru care 
ușurează mult aprovizio
narea brigăzilor din sub
teran. Pentru luna fe
bruarie a.c. sectorul ad
ministrativ preconizează 
Îndiguirea unui drum de 
coastă, colectarea a 15 
tone fier vechi și nume
roase lucrări pentru îm
bunătățirea transportului 
la -suprafață.

Succese însemnate în 
muncă obțin și muncitorii 
din sectorul administra 
tiv. Refolosind o serie de 
materiale vechi, ei au re 
parat cuptoarele pentru 
încălzirea lămpăriei. . a 
băii muncitorilor și a se
rei de flori, 
porțiunile 
drumului 
depozitul 
renovat
două cămine muncitorești, 
iar pentru muncitorii ne
căsătoriți s-a construit, 
cu concursul lor, o can
tină restaurant.

au repara! 
erodate ale 

dintre mină ș< 
de exploziv, au 
complet cele

ț
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timpul scurt care a trecut pînă acum din acest 
la secția tratamente termice de la U.R.U.M.P.
efectuat lucrări ample de dezvoltare a capaci- 
de producție. S-a construit un nou cuptor eleo-

Capacitatea secției s-a triplat
In

an, 
S-au 
tații
trie cu o capacitate sporită, două cuptoare de cimen
tare și un cuptor electric de recoacere. Prin intra
rea în funcțiune . a acestor cuptoare, capacitatea de 
producție a secției se triplează. Aceasta va asigura 
aplicarea tratamentelor termice corespunzătoare la 
un număr mult mai mare de piese, ceea ce va per
mite redimensionarea multor repere în scopul redu- . 
cerii consumului de metal și creșterea duratei de 
funcționare a pieselor.

Drumul ce duce spre sectorul III-Piscu al minei Aninoasa, trece 
printr-un tunel lung de citeva sute de metri. In clișeu, un grup de 
mineri intrînd în tunel. Tunelul e luminat electric și are o secțiune 
special amenajată pentru acei oe-1 străbat, iar minerii la rfndul lor 
sînt înarmați cu nedespărțitele lor lămpi.

©

Mica mecanizare — cale importantă 
de perfecționare a procesului de producție

monta- 
meca- 
constă 
cu ca- 

in

spațiile existente, de 
a secțiilor de prestări

de executarea Iu-, 
mecanizare din 
Astfel, la II.L.

Petroșani pentru 
număr de patru

In economia socialistă, una din 
căile de creștere a productivității 
muncii și de reducere a prețului 
de cost este mica mecanizare care 
are ca scop înlocuirea sau reduce
rea volumului de muncă manuală 
la unele operații sau faze ale pro
ceselor de producție prin 
rea unor mașini, instalații, 
nisme etc. Mica mecanizare 
în executarea unor lucrări
racter productiv, neprevăzute 
planul de investiții dar cu eficien
ță economică imediată — lucrări 
de mică mecanizare și moderni
zare a utilajelor și . instalațiilor 
existente, de îmbunătățire a teh
nologiei producției, de eliminare 
a locurilor înguste; 'completări de 
utilaje in 
dezvoltare
de servicii etc.

Creditul bancar, ca sursă de fi
nanțare p lucrărilor de mică me
canizare, asigură avantaje impor
tante întreprinderilor. Căutînd să 
folosească aceste avantaje, unele 
întreprinderi și organizații econo
mice din Valea Jiului s-au preocu
pat în anul 1963 
crărilor de mică 
credite bancare. 
„6 August" din 
executarea unui
lucrări s-au acordat credite în va
loare de 388 000 lei, cu economii 
anuale de 278 000 lei. Pentru con
fecționarea ^de cărucioare de trans
portat bobine, modificarea siste
mului de încălzire a apei la spă
lătoria de bobine și mecanizarea 
alimentării cu cărbune a celor 3 
cazane de aburi la T.I.S. „Viscoza" 
Lupeni s-au acordat credite în va
loare de 129 000 lei cu economii 
anuale de 138 000 lei. Astfel de 
credite au primit și unitățile car
bonifere din Valea Jiului în valoa
re de 207 000 lei, cu feconomii a- 
nuale de peste 
cum și I.C.O. 
Petroșani pen
tru 
rea 
de 
re a
lor în valoa
re de 110 000

un milion lei pre-

lei cu economii anuale de. 144 000 
lei. Termocentrala Paroșeni a e- 
xecutat eu întîrziere în anul tre
cut lucrările de mica mecanizare

- confecționarea și montarea con- 
casorilor de sfărîmat zgură, con
strucția și montarea greblelor me- 
Ganice la coturi-intrare în moară 
și confecționarea tuburilor pentru 
introducerea aerului cald la caza- 
nele de la generatoarele 1, 2 și 3 
în valoare de peste 200 000 lei fapt 
ce a întîrziat realizarea econo
miilor prevăzute. Măi există și u- 
nele întreprinderi care nu s-au 
preocupat suficient pentru execu
tarea lucrărilor de mică mecani
zare, cum ar fi întreprinderea fo
restieră Petroșani, cooperația meș
teșugărească etc.

In anul 1963 s-au adus îmbună
tățiri condițiilor de creditare a 
lucrărilor de mică mecanizare și a 
altor lucrări productive neprevă
zute în planul de investiții. Insă 
rezultatele obținute pînă în pre
zent nu sînt din cele mai bune cu 
toate că aceste reglementări au 
fost aduse la cunoștința conduce
rilor întreprinderilor și li s-a ce
rut de către organele bancare să 
se preocupe de identificarea aces
tor obiective.

Din recentele analize asupra, pla
nurilor de măsuri tehnico-organi- 
zatorice întocmite de întreprinderi 
și organizații economice pentru a- 
nul în curs, a reieșit că ele nu 
conțin, în suficientă măsură, o- 
biective de lucrări de mică meca
nizare, fapt ce impune personalu
lui răspunzător din aceste între
prinderi și a personalului bancar 
de a revizui aceste planuri de 
măsuri și a le completa cu noi 
prevederi care să ducă la obține
rea de rezultate mai bune în ac
țiunea de mică mecanizare.

DUMITRU PATRAȘCOIU
B.R.P.R. Filiala Petroșani

amenaja- 
remizei 

adăposti- 
autobuze^

♦
♦

♦

♦

♦

♦

o
♦

♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
o

Vincze Francisc și Codrin Teodor se numără printre cei mai buni electricieni din 
cadrul atelierului electromecanic a! minei Lonea. Avind o înaltă calificare, ei execută 
reparații din cele mai pretențioase.

IN CLIȘEU : Cei doi electricieni muncind la repararea unui Întrerupător A.G.R. 
de 40 de amperi.
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Cei ce ne
Astăzi ți-ai scos de la 

croitor o haină nouă: 
Un lucru nou, practic, 
frumos, constituie întot
deauna un prilej de bu
curie.

V-a(i gindit însă vreo
dată la munca celor ce 
ne fac haine ? Se spune 
că frizerul și croitorul 
sînt prieteni nedespărțlti 
ai tînărului și — de ce 
nu ? — și ai celor vîrst- 
nici ?

Să intrăm puțin în in
timitatea meseriei lor. Să 
ie cunoaștem bucuriile, 
irămîntăriie.

Cîți nu ne-ат cusut 
hainele ,,după modă" la 
secția de croitorie nr. 
20 care aparține coope
rativei „Jiul" din Petro
șani l Și de fiecare da
tă, un om de statură po
trivită, căruia timpul i-a 
argintat timplele ne-a 
urat: „S-o purtați sănă
tos, s-o purtați cu plă
cere".

ca- 
co- 
co- 
de

Si
Cu

♦
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♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦

fac haine
Omul acesta e Popă 

Gheorghe, responsabilul 
secției de croitorie nr. 20. 
Colectivul secției• pe 
re o conduce, e un 
lectiv Închegat, un 
iectiv cu dragoste
muncă, cu un dezvoltat 
simț al frumosului și În
totdeauna la Înălțimea 
cerințelor exigente ale 
clienților.

— Meștere, aș ѵгёа o 
haină, așa și așa. Vă 
rog s-o dați s-o lucreze 
un băiat priceput.

— Fiți fără grijă, 
meșterul zîmbește
subînțeles. Ea el în sec
ție sînt meriți băieți pri- 
cepuți. Ba ăr putea spu
ne că toți sînt la fel de 
pricepuți. Dar pe client 
trebuie să-l liniștești. In
diferent cui îi va fi în
credințată comanda, lui ♦ 
Marc Tiberlu, Bălăcescu

I. CIOCI.EI

♦ 
♦

♦
♦

(Continuare fn pag. 3-a)

♦

♦
♦
♦
♦
♦♦

**н*нм*нжннн«н*мн«»•••»••***
4



bunăstarea celor ce
expresie a înaltei griji 

muncesc
Bugetele staturilor populara 

fața da
Bugetele sfaturilor populare sint 

9 vie expresie a grijii pe care 
partidul și guvernul o poartă în
floririi localităților noastre, ridică
rii continue a nivelului de trai 
material și cultural al celor ce 
muncesc. Bugetul sjatului popular 
al orașului regional Petroșani, ca
te a fost dezbătut șl aprobat in 
ultima sa sesiune, precum și bu
getele sfaturilor populare din ce
lelalte localități ale Văii Jiului, o- 
glindesc cu putere acest lucru. Pe 
1964 sînt prevăzute fonduri impor
tante, care vor asigura satisfacerea 
într-0 măsura crescîndă a cerințe
lor materiale și culturale ale oa- 
menilor muncii, precum și noi în- 
iăptuirl gospodărești în localită
țile Văii Jiului.

Semnificativ in această direcție 
este faptul că bugetul pe 1964, 
care se ridică la suma de 163 281 000 
lei, prevede o creștere a cheltuie
lilor in scopuri sociai-culturale și 
gospodărești fată de 1963 de 11 la 
suta. f»in acest buget, pentru gos
podărirea comunală s-au alocat 
î U30 000 iei — cu 16J8OOO iei mai 
■Olt față de 1963; pentru învăță- 
mînt suma de 17 241 000 lei — cu 
1 588 000 iei mai mult ca în 1963; 
pentru sănătate și prevederi sociale 
31 655 «Kt lei — cu 
mai mult ca în 1963; 
șt artă 2 580 000 Iei 
lei mai mult ca în
tru investiții se alocă 
lei, cu 4 190 000 lei mai mult ca în 
1963. Creșteri importante sînt pre
văzute și la celelalte capitole bu
getare ale sîaturijor populare.

Printre obiectivele mai impor
tante ce urmează a se realiza în 
Valea Jiului în anul 1964 din su
mele alocate prin bugetul Sfatului 
popular orășenesc Petroșani se 
numără construirea a 1679 noi a- 

partamente in localitățile Petro
șani, Vulcan, Iupeni și Aninoasa, 
volum care reprezintă 41 la sută 
din planul total de construcții de 
locuințe în întreaga regiune Hu
nedoara. Se construiesc în 1964 o 
șdoală cu 16 săli de clasă la Vul
can, 6,68 km. rețete de canalizare, 
1,5 km. rețete de apă potabilă, se 
vor moderniza 34 400 m.p. străzi, 
sa vor amenaja noi spații comer
ciale In orașele Petroșani și Lu
pani.

Tot in bugetul statului popular 
al orașului regional Petroșani pe 
anul 1964 se prevăd sumele nece
sare terminării noului cinemato
graf în orașul Iupeni și a unor 
noi obiective ale industriei locale 
precum și dotarea cu 15 autobuze

2 628 000 lei 
pentru cultură 
— cu 313 000 
1963, iar pen-

63 421 000

dobîndite 
actirn, a sarcinilor sporite 
stau în față ' în acest do- 
sfaturile populare din o- 

și comunele Văii Jiului au 
: să obțină în 1964, cu spri-

a lo
in a- 

între 
popu- 

orașele

însuflețită în- 
obiective au 
planul adop- 

. ianuarie am
orașului re

Pe baza experienței 
pînă . 
ce Ie 
meniu, 
rasele 
hotărî t 
jinill maselor lărgi de oameni ai 
muncii noi și importante reali
zări în , înfrumusețarea și buna 
gospodărire 
calităților, 
cest scop, 
staturile 
lare din 
și , comunele Văii 
Jiului a pornit o 
trecere, ale cărei 
fost stabilite prin 
lat de sfeșiiinea din 
a Sfatului popular al 
gio:;al Petroșani.

Prin obiectivele pe 
vede, acest plan constituie un 
însuflețîtor program de acțiuni 
patriotice în vederea. înfrumuse
țării continue a localităților Văii 
Jiului. Ё1 este menit să îmbine 
munca celor care înalță noi blo- 
cufi de locuințe și alte clădiri 
social-cullurale, cu nninca patrio
tică a mii și mii de cetățeni dor
nici de a spori frumusețea așeză
mintelor noastre miniere.

Principalul obiectiv el înțrece- 
țti4 peti itice între sfaturile popu- 

e«ta «tindere# spetiilor 
vtoîb ta noile oartiit-e. transfot-

care le pre- 
const'ituie

lag. TBAIAN BLAJ
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular al orașului 
Petroșani
■w ssșș-w

S;e prevăd, 
întreagă de 

contribuie

noi a I.C.O. Petroșani, 
de asemenea, o serie 
alte lucrări menite să 
la ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

Sesiunea Sfatului popular al o- 
rașulul regional Petroșani de la 
sfârșitul lunii ianuarie a. c. care 
a dezbătut bugetul pe noul an, a 
oglindit prin cuvîntul deputaților 
— reprezentanți al oamenilor mun- 

din Valea Jiului — recunoștin-

Jiului la acțiunile 
și

de
înfrumusețare a o-

s-a se-subliniat atît în 
popular ' orășenesc

cii
la pentru atenția deosebită pe ca
re partidul și guvernul o acordă 
celor ce muncesc și totodată ho- 
tărîrea de a folosi aceste fonduri 
eu deosebită grijă, cu eficacitate 
maximă. In acest scop s-a subliniat 
necesitatea intensificării muncilor 
patriotice, creșteri» aportului popu
lației Văii 
gospodărire 
raselor.

Așa cum 
siunea Siatului 
regional Petroșani, cit și în sesiu
nile celorlalte sfaturi populare o- 
rășenești șj comunale din Valea 
Jiului care au avut loc în aceste 
zile, trebuie acordată o atenție deo
sebită întreprinderilor tutelate șj 
finanțate din bugetul sfatului și 
care au un rol important in deser
virea populației. S-a cerut cu in
sistență ca I.C.O. să folosească ju
dicios parcul suficient de autobuze 
de care dispune și astfel să îmbu
nătățească transportul în comun, 

Sere în orașul Petrila
beneficiile peste plan rea- 

in anul 1963 de unitățile tu- 
de șfalul popular orășenesc 

achizi- 
produ- 
săditor 

verzi.

Din
lizate 
telate 
Petroșani, recent au fost 
ționate două sere necesare 
cerii de flori și material 
pentru amenajarea zonelor

Aceste două sere au fost pre
date de către Sfatul popular al o- 
rașuiui regional Petroșani, Sfatu
lui popular Petrila.

Pentru a asigura buna funcțio-

blocuri, 
arbuști

marea terenurilor dintre 
prin plantări de arbori și 
decorativi, prin crearea de întin
să covoare de iarbă și ilori, in 
locuri de recreare pentru oamenii 
muncii.

Planul muncilor patriotice pen
tru ; anul 1964 prevede efectua 
rea pe întreaga Vale a Jiului a

Un bogat program de acțiuni patriotice 
localităților Văii J iuluipentru înfrumusețarea

de peste un milion 
obiectivele prevăzute 
numără : amenajarea, 

și extinderea zonelor

4 000 000 ore de muncă patriotica 
în cadrul acțiunilor, la care vor 
fi mobilizați peste 100 000 cetă
țeni. Valoarea economiilor pre
văzute să se realizeze prin aceste 
acțiuni este 
lei. K intre 
în plan se 
întreținerea 
verzi în toate cartierele noi din 
Valea Jiului, plantarea a 2 500 
arbori și arbuști, a 75 000 flori, 
amenajarea de solarii pentru co
pii, baze sportive, reparări de 
străzi, drumuri, podețe, hțdroame- 
liorări etc.

Planuri amănunțite, privind . or
ganizarea acțiunilor patriotice pe 
anul 1964 și-au întocmit toate 
sfaturile populare orășenești și 
Comunele din Valea Jiului. Dar 
pectin ca. prevederile cuprinse în 

iar I.L.l. să pună un mare accent 
pe buna funcționare a centralelor 
termice de încălzire a locuințelor 
și pe calitatea lucrărilor de repara
ții. Sfaturile populare trebuie să 
intervină cu mai multă operativi
tate și competență pentru îmbună
tățirea calității noilor obiective pe 
șantierele de construcții, respecta
rea termenelor de dare în folosin
ță, pentru buna gospodărire a ma
terialelor.

Una din principalele sarcini ce 
stau în prezent în iața Sfatului 
popular al orașului regional Petro
șani, cit și a sfaturilor populare 
subordonate, este aceea de a stu
dia propunerile făcute de deputați 
în sesiuni privind folosirea judi
cioasă а fondurilor bugetare, de a 
lua măsuri de înfăptuire a acestor 
propuneri.

Comitetul executiv al sfatului 
popular apreciază că atît discuțiile 
purtate de deputațl, cît și propu
nerile lor, constituie un ajutor pre
țios în munca sa de viitor.

Ținînd seama de faptul Că în a- 
eest an se împlinesc 20 de ani de 
la eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist și 15 ani de Ia înfi
ințarea sfaturilor populare. Comite
tul executiv al sfatului popular o- 
rășeneșc Petroșani, sub îndrumarea 
permanentă a Comitetului orășe
nesc de partid desfășoară o acti
vitate neobosită pentru mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii în vede
rea obținerii de noi succese în 
toate domeniile de activitate, de 
a aduce o contribuție tot mai ma
re la înflorirea localităților Văii 
Jiului, la înfăptuirea politicii 
dutuf de ridicare continuă a 
stării materiale și culturale 
lor ce muncesc.

par ti- 
bună- 
a cc-

e

al ora- 
pentru 
cores- 
procu-

nare a acestor sere, comitetul 
xecutiv al sfatului popular 
șului Petrii a a luat măsuri 
încadrarea lor cu personal 
punzător, precum și pentru 
rarea materialelor necesare.

Folosind din plin capacitatea de 
producție a acestor sere, Sfatul 
popular din orașul Petrila și-a pro
pus ca 
rii, să 
zonele 

odată cu venirea primăve- 
dezvolte și să lărgească 
verzi din localitate.

planuri să prindă viată,
este necesar

aceste
să devină realitate,
ca sfaturile populare, deputății a- 
cestora, să desfășoare de pe acum 
<? susținută muncă organizatorică. 
Astfel trebuie întocmită docu
mentația pentru fiecare obiectiv 
prevăzut în planurile de acțiuni 
de înfrumusețare, spre a se putea 

acțiunile patriotice res- 
termenelor de execuție, 
cuprinse în planurile 
populare trebuie defal- 

circumscripții electorale.

asigura multe mijloace de trans
port, numărul necesar de partici- 
panți la 
[ ectarea 
Sarcinile 
sfaturilor 
cate pe 
astfel ca fiecare deputat să cu
noască acțiunile pe care trebuie 
să le întreprindă și să le dezba
tă cu alegătorii respectivi. In ve
derea mobilizării unui maro nu
măr de oameni ai muncii de toate 
categoriile la muncă pentru am» 
najarea terenurilor din jurul blo
curilor în care locuiesc ’a în
frumusețarea cartierelor, . trebuie 
reorganizate și instruite comite
tele cetățenești pe străzi și blo
curi astfel со ele să devină wti’ 
ve. Comisiile permanente ale sfa
turilor populare sînt chem-’ir

o 
asi- 
ne- 
de

Sistemul contractărilor are 
importanță deosebită pențru 
gurarea fondului de proddse 
cesare satisfacerii ceriu țetor 
consuni ale populației, aprovizio
nării industriei cu materii prime 
din agricultură. Prin sistemul con
tractărilor, statul nostru socialist 
cointeresează producătorii agricoli 
în sporirea producției agroalimen- 
tare, le acordă ajutor materia! și 
le asigură posibilitatea de a-și 
desface produsele la prețuri stimu
lative, independent de conjuctnra 
pieții. Avansurile acordate fără 
dobînzi, sporurile de preț pentru 
livrarea de cantități mai mari de 
produse, acordarea de furaje con
centrate constituie forme eficien
te de sprijinire a celor care vted 
statului produse agroalimentare.

Țăranii întovărășiți, ceilalți pro
ducători agricoli din satele Văii 
Jiului s-au convins prin fapte că 
sistemul contractărilor te 
sibilitatea de a valorifica 
dițiuni avantajoase carnea, 
și lina. Aceste avantaje 
larg popularizate în prezent, ci nd 
în comunele Văii Jiului, în satele 
din ' raza orașelor, se desfășoară 
acțiunea de contractare a linii, 
cărnii și laptelui de către întovă
rășirile zootehnice și producătorii 
individuali cu 
tractante.

Contractarea
rite de carne, 
tuie una din 
ce stau în prezent în fața sfaturi
lor populare. Această ac
țiune importantă trebuie urmărită 
zi de zi. Tuturor sfaturilor popu
lare le-au fost repartizate din timp 
sarcinile de plan privind contrac
tările pe acest aii. Muncind stărui
tor pentru realizarea acestor pre
vederi, sfaturile populare din lo
calitățile Vulcan, Bănită și Uricant 
au asigurat contractarea unor can
tități sporite de asemenea pro-

dă po- 
în cou- 
laptale 
trebuie

organizațiile con-

unor cantități spo- 
lapte și lină coneti- 
principalele sarcini

i -»
1

I

j

In sprijinul îmbunătățirii activității unităților 
comerciale

Sfaturile populare, se ocupă cu 
tot mai multă competență de îm
bunătățirea activității organiza
țiilor comerciale, spre a asigura 
astfel aprovizionarea populației 
în condiții tot mai bune. Prin

■ * -T -» -T J ч'

studieze găsirea de ndi resurse de 
înfrumusețare a localităților Văii 
Jiului, să vină cu propuneri con
crete de valorificare în acest scop 
a materialului sădilor ce poate ,11 
procurat din jurul localităților. 
Sfaturile populare au. de aseme
nea, datoria de a studia folosirea 
cu mai multă eficiență a spriji

nului pe care or
ganizațiile U.T.M., 
comitetele de fe
mei îl pot da 
bunei gospodăriri 
a losalităților.

Planul da organizare a întrece
rilor patriotice adoptat de cea 
de-a 18-a sesiune a Sfatului popu
lar al orașului regional Petroșani 
are drept scop intensificarea ac
tivității gospodărești a 
populare din orașele și 
Văii Jiului, întărirea 
lor cu masate, spre a 
cu noi și noi succese
XX-a aniversare a eliberării pa
triei, precum și împlinirea a 13 
ani de la crearea sfaturilor popu
lare. Sfaturile populare din Va
lea Jiului și-au fixat ca
de cinste să înfăptuiască pînă Ia 
29 August Bl le șuti din lucrări
le pravăzute în planul muncilor 
patriotice pe 1964 și »ă realizeze 
econolbii îh vm-fe. d| «20000 
'fi. ' 

sfaturilor 
comunele 

legăturilor 
întîmpma 
cea de-a

sarcină

duse. Rezultatele bune obținute de 
aceste sfaturi populare pe țtrîmul 
contractărilor au la Bază făptui că 
la această acțiune au participat :.i 
continuă să participe, alături de 
organizațiile contractuale, numeroși 
deputați care desfășoară o muncă 
susținută de masă arătînd practic 
producătorilor avantajele contrac- 
' arilor, felul în care aceasta’ con
tribuie la stimularea producției, la 
ridicarea bunăstării lor.

In Valea Jiului există posibili
tăți nu numai pentru realizarea în 
întregime, ci chiar pentru depăși
rea volumului de contractări pla
nificate. Pentru aceasta este nece
sar ca și în localitățile în care s-a 
prevăzut încheierea contractărilor 
în a două etapă a acestei acțiuni, 
să se treacă din timp la încheie
rea de contracte. Organele execu
tive ale sfaturilor populare trebuie 
să urmărească zilnic 
contractărilor, să ia 
unde se semnalează 
urmă.

Organizațiile contractuale D.C.A., 
0.R.A.C.A, și I.C.I.L. trebuie să-și 
îmbunătățească simțitor activitatea 
în ce privește operativitatea înche
ierii contractărilor, urmărirea în
deplinirii prevederilor 
la termenele stabilite și organiza
rea corespunzătoare 
produselor contractate, deoarece în 
această privință au existat lipsuri.

Sfaturile populare eomunale tre
buie să acorde o atenfie perma
nentă popularizării avantajelor de 
care se bucură producătorii prin 
sistemul de contractări și să folo
sească din plin acest mijloc de 
sporire a producției animale, de 
folosire a bogatelor resurse de ca
re Valea Jiului dispune în această 
privință, în vederea creșterii con
tinue a veniturilor producătorilor 
și îmburi^tățirii aprovi2wpirii 
populației.

desfășurarea 
măsuri «colo 

rămîneri în

contractuale

a recepției

♦

cu aceasta,
secția comercială 

popular orășenesc

sfaturile 
a

Pe- 
spo- 
sen- 
raa-

sfaturile 
sprijin mai 
comerciale 

ce privește ritmici- 
îmbunătăți-

1

grija sfaturilor populare, organi
zațiilor comerciale le sînt puse 
la dispoziție noi localuri necesa
re. sporirii numărului unităților de 
desfacere.

Paralel 
populare, 
Sfatului 
troșani au acordat o atenție 
rită repartizării mărfurilor în 
sul aprovizionării mai bune a 
gazinelor periferice.

Cert este însă că 
populare pot da un 
mare organizațiilor 
mai ales în 
tatea aprovizionării, 
rea deservirii în unități, menține
rea curățeniei, respectarea regu- 

. Iilor generale de comerț. In acest 
scop, sfaturile populare pot or
ganiza consfătuiri cu gospodinele, 
eu oamenii muncii privind modul 
în care sînt deserviți în unitățile 
comerciale. Cu mai multă perse
verență trebuie urmărită de că
tre sfaturile populare aplicarea 
propunerilor făcute de echipele 
de control obștesc.

In anul care a trecut, unele 
unități comerciale. îndeosebi 
T.A.P.L., au depășit nivelul pla
nificat privind cheltuielile de. cir
culație. Acest lucru a dus la ne- 
realizarea unor venituri 
tul sfaturilor populare, 
învățăminte din această 
sfaturile populare, prin 
lor, trebuie să urmărească activi
tatea organizațiilor comerciale din 
raza lor de activitate și să 1э 
îndrume în vederea folosirii po
sibilităților de răducere ș ch^ltu- 
lglitor de Circulație

i

la buge- 
Trjgînd 
situație, 

organele

,v



Printre brigă
zile evidențiate în 
întrecerea socia
listă din sectorul 
II al minei 
se numără 
condusă de 
rul Fatol 
In prima 1 
anului ț 
și-a depășit sarci
na de plan cu 44 
tone de cărbune.

IN CLIȘEU : 
Schimbul condus 
de tinărul Ilca 
loan din brigada 
lui Fatol Vosile, 
înainte de a 
tra în mină.

in-

Lonea 
și cea 

! mine- 
Vasile, 

lună a 
brigada

d е
5 (Agerpres).

ziua в 8-a a Oilm
an

km. (fe-
2 locuri 
(maseu- 
repurtat 
Bpiars-

victoria în 
5 km., cucerind astfel

representing 15 
toile d® start in

de sport austrieci au avut satis
facția să aplaude 
prezentanților lor 
Manfred Stengl, 
medalia de apr.

Dis de dimineață la Igls 
put proba boburilor de 4 
ne. După primele două 
în clasament conduce
Canadei urinat de Italia și Austria.

o victorie a re- 
Joșef Fjestmsntl- 
care au cueerit

a înce- 
persoa- 

coborîri 
echipajul

☆

Este necesara o nouă cale de acces 
la depozitul „Combustibilul**

mecanici, au 
construire a 

gara orașului 
aflată în curs

închide complet singura cale de 
acces în acest depozit I

Se pune întrebarea : poate fi o- 
prită lucrarea respectivă către 
na Dîlja sau blocat depozitul 
combustibil ? Bineînțeles că 
una nici alta I Atunci, singura
luție este căutarea unei posibilități 
pențru a construi o nouă cale 
acces către depozit. Iată insă 
sîntem în prima decadă a lui 
bruarie, iar la mijlocul lunii

montarea podului, deci blo- 
depozitului —• și încă nu s-a 
absolut nimic pentru amena- 
unei noi căi de acces.

mi- 
de 

nici 
so-

Prin toamna anului trecut, în 
Petroșani și-a început activitatea 
un nou șantier. Zeci de muncitori 
săpători, betoniști, 
început lucrările de 
liniei ferate de la 
la noua mină Dîlja, 
de deschidere.

După multe eforturi depuse de 
harnicii muncitori ai șantierului, 
construcția respectivă a ajuns la 
Jiu, unde în prezent se ridică pi- 

■ lpnii de susținere a podului. Prin 
’ aceasta însă s-a ajuns la o ștîn- 
jenire simțitoare a circulației ma
șinilor către depozitul de com
bustibil. Iar, odată cu începerea 
montării podului metalic, se va

de 
eă 
fe- 
în-

cepe 
carea 
făcut 
jarea

Posibilități există în această di
recție. Se cere însă mai multă bu-

Егл.'з:

Gazeta de perete — 
oqlinda preocupărilor din sector

De-а lungul anilor, gazeta de 
perete „Meseriașul" din sectorul 
VIII al minei Petrila s-a dovedit 
un mijloc eficace de educare, a co
lectivului, de atragere a acestuia 
la îndeplinirea sarcinilor de pro- 

yducție.
In cîteva ediții ale gazetei, co

muniștii Terentică Nicolae, Dănes- 
cu Ioan, Glodeanu luliu, Biro Io
sif și Șulea loan au înfățișat ac
tivitatea depusă de muncitorii din 
echipele pe care le conduc, felul 
în care aceștia au reușit să 
situeze mereu la loc de frunte 
întrecerea socialistă pe sector, 
alte ediții, gazeta s-a ocupat 
ridicarea calificării muncitorilor
în mod deosebit de pregătirea pro
fesională a tinerilor meseriași 
niți nu. de mult de 
Iii profesionale.

Ingrijindu-se de 
matică a gazetei, 
partid a îndrumat 
redacție să trateze 
specială modul în 
șoară învățămîntul

Astfel, colectivul de re- 
a solicitat cîte un articol 

Arti

colectivul de 
pricepere și 
gazetei. In 
fost satirizat

al
a
Kecskeș Adal- 
să lipsească de

După

se 
în 
In 
de
Și

lui. In activitatea sa, 
redacție folosește cu 
suplimentul satiric 
urmă cu două luni 
printr-o caricatură 
bert, care obișnuia
la învățăinîntul de partid, 
apariția caricaturii tov. Kecskeș a 
început să frecventeze cu regula
ritate ședințele cercului. Intr-o 
altă caricatură a fost satirizat tî- 
nărul Csenteri losif care umblă 
dintr-un atelier în altul ținînd oa
menii de vorbă și neglijîndu-și 
sarcinile profesionale. De 
Csenteri losif își vede de 
și folosește efectiv timpul 
cru.

Dacă gazeta noastră din
faee față, în linii generale, sarct- 
піівк pe care le are, aceasta se 
datorește în mare măsură și fap
tului că cei 34 de colaboratori ai 
săi sînt muncitori și tehnicieni 
re se bucură de încredere și 
toritate, sînt bine pregătiți 
punct de vedere profesional și 
litic.

atunci 
treburi 
de lu-

sectgd

pe băncile

orientarea 
organizația 
colectivul 

într-o
care se desfă- 
de partid din 

de

І

ve- 
șco-

te- 
de 
de 

ediție

ca-
an
din

ce

de circulație cu 
Singura soluție 

unui dru® îp spa- 
pe mulul Jiului,

amenajarea 
depozitului, 
în cartierul C.F.R. „Steaua", 
circulația mașinilor se poate 
în continuare pe strada Ne- 

sau strada Dr. Avram Stanca, 
pentru că amîndouă străzile 
înguste și nu se pretează la 

intensă de mașini în

pe porțiu- 
să se facă 

necesare

l

i

uăvoință și interes dia partea 
lor în cauză — beneficiar, șantier 
și depozit. Noua cale de acces 
către depozit trebuie să corespun
dă necesităților 
autocamioanele.
este 
tele 
pînă 
Aici, 
face 
deii 
Dar, 
sînt
o circulație 
dublu sens, este necesar să se cir
cule pe ele în sens unic: pe O stra
dă să se facă intrarea mașinilor 
din strada Karl Marx pînă la me
iul Jiului, către depozit, iar pe cea
laltă ieșire dinspre depozit către 
strada Karl Marx. In acest fel s-ar 
rezolva legătura depozitului de 
combustibil cu orașul.

Este necesar însă ca 
nea de pe malul Jiului, 
lucrările de amenajare
pentru noua cale de acces. Un bul
dozer ar putea să niveleze pămîn- 
tul și să lărgească spațiul dru
mului, iar la primăvară platforma 
de circulație să fie balastată — e- 
ventual și pavată —, să se facă 
șanțuri de scurgere a apelor plu
viale și alte asemenea amenajări.

Amenajarea noii căi de acces 
către depozitul de combustibil din 
Petroșani, revine în grija servi
ciului de investiții al G.C.V.J. și 
șantierului care execută lucrarea. 
Pînă acum însă nu s-a luat nici 
o măsură. Ce se așteaptă ? Ca in
trarea în depozit să fie complet 
blocată, iar activitatea „Combusti
bilului" să fie oprită ? Aceasta nu 
poate fi admisă 1

Este necesar ca noua
acces către depozitul de 
tibil din Petroșani să fie
ziat pusă în lucru, iar sfatul popu
lar să vegheze la buna executare 
a lucrării respective. Timpul este 
scurt și »u așteaptă I

cale de 
eombus- 
neîntîr-

INNSBRUCK
Miercuri, în 

piadei Albe de la Innsbruck 
fost cunoscuți noii campioni olim
piei în probele de schi 5 
minin), 50 km. săniuțe — 
și 5 000 m. patinaj viteză 
lin). Un strălucit succes a 
schioare sovietică Clavdia 
kih, care a obținut 
proba de
cea de-a doua medalie de aur din 
cedrul actualei ediții a Jocurilor 
Olimpice de iaană.

42 de schiori 
țări au semnat
proba de 50 km. un adevărat „ma
raton al zăpezii". Schiorii suedezi 
în frunte cu „veteranul' Sixten 
Jernberg, campion mondial la Za- 
корме, și-au luat o frumoasă re
vanșă in întîlnirea directă cu fon- 
diștii finlandezi care dominaseră 
probele de 15 și 30 iun. In pofida 
celor 35 de ani, apreciatul schior 
Sixten Jernberg 
rabdă pregătire 
finalul probei să 
așteptări și să
iotrînd în posesia medaliei de aur 
De remarcat că dublul campion o- 
limpic finlandezul E. Mantyranta 
s-a clasat pe locul 9. la aproape 4 
minute de învingător.

Numeroși spectatori au urmărit 
desfășurarea probei de 5 000 m„ 
care a dus pe pista de gheață 
cele mai cunoscute vedete ale pa
tinajului viteză. In cursul desfășu
rării probei, 
fost de 6 nri 
7'38"4/10 de
Knut Johannesen, noul 
olimpic.

La săniuțe — 2 locuri, amatorii

Ій clasamentul general după 
desfășurarea probelor de ieri con
tinuă să conducă U.R.S.S. cu fi me
dalii de aur, 8 de argint. 5 de bronz 
urmată de Franța 
aur. 3 de argint; 
dalii de aur, 2 
bronz,- Norvegia 2
3 de argint, 3 de bronz; Germania 
(echipe unită) 2 medalii de aur, 3 
de argint, 3 de bronz; Austria 2 
medalii de aur, 3 de argint, 2 de 
bronz etc, S.tl.A. 1 medalie de aur, 
1

cu 3 medalii de 
Finlanda 3 me
de argint. 2 de 
medalii de aur,

a arătat o admi- 
fizică, reușind în 
se comporte peste 
termine victorios.

de argint, 1 de bronz etc.

☆

recordul 
corectat 

către

olimpic a 
și stabilit la 
norvegianul 

campion

(Urmare di* pag. l-a)

INNSBRUCK 5 (Agerpres).
Ieri în grupa В a turneului 

limpic de hochei pe gheată de 
Innsbruck echipa R. P. Romîne 

victorie
5—2

c
le 
a 

obținut prima victorie învingînd 
cu scorul de 5—2 (0—1; 4—1:
1—0) echipa Austriei prin punctele 
marcate de lonescu, 1. Szabo. Ca- 
lamar, G. Szabo și Ferenczi. R. P. 
Polonă a dispus cu 7—0 (2—0; 
3—0; 2 0) de Italia.

Rezultatele înregistrate în gru
pa A : Canada Finlanda 6--2 (2—1; 
3—0; 1—1); U.R.S.S, — Germania 
10—o (2-0; 5—0; 3—0); Suedia — 
Elveția 12—0 (3—0; 5—0; 4—0).

О

FAC HAINE

colectiv bun, 
cel condus de Popa 

Pe masa din camera 
reviste de moda. Pe 
și modele ale noută-

înlr-izn
e

ce-
în-.
Ba

sector, 
dacție 
de la patru propagandiști, 
colul scris de propagandistul cer
cului de studiere a Statutului 
P.M.R. a înfățișat modul în care 
s-a reușit ca la fiecare lecție si 
seminar să existe o frecvență de 
sută la sută. Intr-un alt articol, 
tov. Foro losif, membru în biroul 
organizației de bază a criticat a- 
numite aspecte din activitatea cer
curilor și cursurilor conduse de 
propagandiștii Bako Dionisie, Do- 
mokoș loan și Keiling Rudolf, unde 
frecvența cursanților abia se ridi
că Ia 40—50 la sută. In continuare, 
autorul a reliefat măsurile luate 
de organizația de partid pentru 
îmbunătățirea frecvenței la învă- 
țămînt. pentru recuperarea lecțiilor 
rămase în urmă la cursul seral 
anul II condus de propagandistul 
Keiling Rudolf,

Organizația de bază se îngri
jește să imprime gazetei de perete 
combativitate și spirit de intransi
gență față de lipsurile ce se ma
nifestă și în alte domenii de acti
vitate. Iată, de pildă, în 
articole au fost criticați 
rii Crăciun Dorel și
©heorghe pentru faptul eă au iest 
șăsiți dormind in timpul servila-

unul din 
muncito- 
Căluaăru

s-o dai cit mai repede la Iada de 
vechituri. Ne străduim să nu pro
ducem clienților asemenea ,,ob
sesii".

Ne străduim l Acesta e cuvîntul 
ce/ mai potrivit. Despre strădaniile 
acestui mic dar închegat colectiv 
vorbesc realizările lor din anul 
trecut. Nici o lună sub plan, dim
potrivă, în toate lunile depășiri 
între 20—30 la sută. Vorbește și 
condica de reclamații cu 
albe, vorbesc scrisorile 
(urnire ale clienților și 
de care acest colectiv 
în cadrul cooperativei.

pagini 
de mul- 

aprecîerea 
se bucură

Alexandru, sau lui Păsoi loan, 
clientul nu va ieși pe ușa secției 
de cit mulțumit. E greu de făcut 
aprecieri 
așa cum 
Gheorghe.
de primire, 
pereți роге 
ților de sezon.

Colectivul secției studiază 
rințele clientului nehotărlt și-l 
Brumă fn alegerea modelului,
s-ar putea spune că e un colectiv 
care cfacă nu creia/ă modele noi, 
aduce îmbunătățiri celor existen
te, pe măsura cerințelor.

— Noi atunci sîntem mulțumiți 
— spune responsabilul 
clientul pleacă satisfăcut 
manda executată. Astfel 
păm Cu toată inima fa 
lor. O haină 
prost croită sau 
cusută te obse
dează și ai vrea

— ci nd 
de co- 
partici- 
bucuria încredere I

Astăzi ți-ai SCQS Q haină de 1q

croitor. Un om între două virste
ti-a urat „S-o purtati cu plăcere".
l-ai mulțumit Și i-ai promis să
mai vii și altă dată.

Și vei mai veni. Vei veni cu

LUDOVIC MANEA 
responsabilul gazetei de perete 

din sectorul VIU E. M. Petrila

po-

Maistrul minier Băricilă Gheorghe Se bucură de multă apreciere la mina Vulcan. 
Deși tînăr, el a acumulat o valoroasă experiență în muncă. Iată-1 în clișeu discutând 
<rg un grup dț mineri din sectorul IV despre îmbunătățire^ calității eirbUBehii.
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A N U N
Exploatarea 

deschideri de noi 
Petroșani

Anunță ținerea unui

T

concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi de maiștri:

4

a
«
♦ 
f
4
«
*
♦
«
♦
* 
f

f
— maistru miner la sectorul investiții — Dîlja, '
— maistru miner la raionul minier puț-sud- .

у Aninoasa. «
• — maistru miner la raionul minier puț-sud- '

Anipoasa. <î
• — maistru miner la raionul minier Paroșenl. ’

Concursul se va ține la sediul F.D.M.N. din <
Petroșani, str. 23 August nr. 5, la data de 10 mar- • 
tio 1084.

Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați 
sini cele prevăzute de Regulamentul privind or
ganizarea și 
prin H.C.M.

Arfele ce 
eondițiuni ce 
la sediul exploatării.

Cererile și arfele se vor depune la biroul de 
evidență a personalului pînă ccl mai tîrztu la 
data de 29 februarie a. c.

desfășurarea concursurilor aprobat

trebuie depuse precum și celelalte 
se cer coneurenților se află afișate

*
«

â
J
4
4
4
»
4
i
i
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La Saigon continuă consultările 
in vederea formării noului guvern

SAIGON 5 (Agerpres).
La Saigon continuă. consultările 

în vederea formării unui nou gu
vern sud-vietnamez. Generalul 
Nguyen Khanh, actualul șef al 
juntei sud-vietnameze, scrie agen
ția France Presse, a primit în a- 
cest scop, în ultimele două zile, 
numeroși oameni politici. Obser
vatorii atrag atenția însă asupra 
rivalității dintre diferiți politicieni 
sud-vietnamezi, care își dispută 
dreptul de a prelua conducerea 
noului guvern sud-vietnamez. Se 
remarcă îndeosebi fricțiunile din-

tre personalitățile politice din re
giunile de sud și centru ale țării, 
între liderii catolici și budiști,, în
tre partizanii întăririi legăturilor 
americano-sud-vietnameze în răz
boiul contra partizanilor și cei ca
re sînt de părere că trebuie adop
tată o poziție mai 
aceste fricțiuni nu 
subliniază
„nu este 
Khanh să 
guvernului
să fie încredințate militarilor".

O---------------

Raportul prezentat de Wiliam Foster 
președintelui S. U. A.

rezervată. Dacă 
vor fi depășite, 
France Presse, 

ca generalul
agenția

exclus
ia el însuși conducerea 
și o serie de portofolii

WASHINGTON 5 (Agerpres).
William Foster, directorul Agen

ției S.U.A. pentru ' dezarmare și 
controlul armamentelor, și șeful 
delegației S.U.A. la conferința de 
dezarmare de la Geneva, a pre
zentat președintelui Lyndon John- 

un raport în care se spune 
s-au

son
că „în cursul anului 1963 
dezvoltat perspective de pace noi 
și încurajatoare și omenirea trece 
în prezent printr-o perioadă de 
schimbări internaționale semnifica
tive".

Importanța acestor perspective, 
arată raportul „nu trebuie subapre-

< iată". El a subliniat că „progre
sul tehnologic în dezvoltarea ar
melor ofensive a creat, pentru pri
ma oară în istoria noastră, obsta
cole în asigurarea unei' apărări 
eficace împotriva armelor războ
iului". Acorduri privitoare la măsuri 
practice pot stabili căi care să a- 
sigure reducerea riscului conflicte
lor provocate prin accident 
eroare de calcul, verificarea 
mejdiilor implicate de cursa 
mărilor, promovarea unei 
mari stabilități".

Explozii Ia ambasada americană 
din Nicosia

cum anunță agențiile de 
marți seara la Ambasada 
din Nicosia a,u explodat 

pricinuind pagube 
rănind un militar 
garda ambasadei.
cu aceasta președin-

a-

In încheiere, Makarios a lansat 
un apel poporului cipriot 
a sprijini autoritățile în 
descoperirii atentatorilor.

Purtătorul de cuvînt 
tamentului de Stat al 
bert Mcloskey, a dat
marți seara o declarație a guver
nului american în care, protestînd 
împotriva acestui act 
își exprimă speranța 
pe care 
Makarios 
duce la

pentru 
vederea

Depar-al
S.U.A., Ro- 
publicității

0 antologie a prozei și poeziei 
romînești apărută in Brazilia

RIO DE JANEIRO
La Rio 

cent în 
Vainer o
poeziei romînești. Volumul cuprin
de lucrări 
Caragiale. 
trescu, M. 
M. Beniuc, 
teanu.

de Janeiro 
traducerea 

antologie

5 (Agerpres). 
a apărut re
lei Nelson 

a prozei si

de Ion Creangă, I. L. 
Al. Sahia, Cezar Pe- 

Sadoveanu, T. Arghezi, 
E. Camilar, Fr. Mun-

NICOSIA 5 ' (Agerpres).
După 

presă, 
S.U.A.
două bombe, 
materiale și 
merican din

In legătură
tele Makarios a făcut o declara
ție în care se spune, printre al
tele, că atentatul împotriva amba
sadei americane este 
sebit de revoltătoare, 
săvîrșit т de dușmani 
cipriot.

o crimă deo- 
că el a fost 
ai poporului

le va lua 
și guvernul 

descoperirea

regretabil, 
că măsurile 
președintele 
Ciprului vor 
vinovaților.

©

Ancheta în legătură cu asasinarea 
lui J. Kennedy

WASHINGTON 5 (Agerpres).
De două zile comisia numită de 

președintele Johnson pentru an
chetarea asasinării președintelui 
John Kennedy interoghează cu u- 
șile închise pe Marina Oswald, 
văduva prezumtivului asasin al 
președintelui. Potrivit unei decla
rații a președintelui comisiei, ju
decătorul Curții Supreme, Earl 
Warren, interogatoriul va mai con
tinua încă două zile. De aseme-

a spus că este po- 
constatări făcute de 
fie date publicității, 

i cu procesul lui 
Oswald, pare

--- o

îm-

capăt 
rîndul

arată

asasinatelor 
populației

al
se 
de 
tn 

din

în mesajul 
uciși în fiecare

SăU

al

- = ©=—

Apelul adresat tfe Bertrand Russel 
tonduca.jrilor Eliupiei 
îi Rtodesiei ie nwd

LONDRA 5 (Agerpres).
Intr-un apel adresat marți

paratului Halle Selassie al Etio
piei și primului ministru al Rho- 
desiei de nord, Kenneth Kaunda 
și altor lideri africani, de cunos
cutul om de știință și filozof bri
tanic Bertrand Russel, laureat 
Premiului Nobel pentru pace, 
subliniază necesitatea urgentă 
a se pune 
masă în 
Ruanda.

După ce
că în Ruanda sînt 
zl un număr impresionant de oa
meni, Bertrand Russel cheamă pe 
conducătorii africani să intervină 
pentru a pune capăt masacrelor și 
pentru a găsi o soluție stabilă pro
blemelor privind Ruanda.

-=© = -
Un alt colaborator apropiat 

al lui Kennedy 
si-a anunțat demisia

'' WASHINGTON 5 (Agerpres).
Un alt colaborator apropiat

fostului președinte John Kennedy 
și-a anunțat demisia din postul pe 
care îl deținea la Casa Albă. Este 
vorba de Timothy Reardon, asis
tent special al președintelui John
son și secretar al cabinetului pre
ședintelui, care și-a prezentat de
misia cu începere de la 1 1 martie. 
El va prelua un post într-o altă 
instituție guvernamentală.

In afară de Reardon au mai de
misionat de la Casa Albă, consi
lierii Theodore Sorensen și isto
ricul Arthur Schlesinger.

nea, Warren . 
sibil ca unele 
comisie să nu

In legătură
Ruby, asasinul lui 
exclus ca acesta să poată începe 
la Dallas și la data fixată — 17 fe
bruarie. Numărul martorilor citatl 
de avocații lui Ruby pentru șe
dința specială a tribunalului con
vocată la 10 februarie — în cursul 
căreia avocații vor cere transfe
rarea procesului în alt district — 
este atît de mare încît depozi
țiile nu se vor putea încheia In 
cîteva zile.

Noi ciocniri la frontiera 
Kenyei cu Somalia

NAIROBI 5 (Agerpres).
La frontiera de nord-est a Ke

nyei cu Somalia, se spune intr-un 
comunicat oficial dat publicității la 
Nairobi, au avut loc noi ciocniri 
militare între grănicerii 
șl persoane de origină 
Incidentele s-au extins i 
districtul Mandera din 
de nord-est, unde, după 
știe, o mare parte a populației, de 
origină somaleză cere alipirea la 
Somalia.

—©=—
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RYAD. Postul de radio Mecca 
a transmis un comunicat în care 
se arată că, „răspunzînd bunelor 
oficii ale trimișilor speciali ai 
președinților Abdel Salam Aref 
și Ben Bella, dornică de a con
tribui la. îmbunătățirea atmosfe
rei arabe, Arabia Saudită se de
clară în favoarea reluării rela
țiilor diplomatice cu Republica 
Arabă Unită".

FRANKFURT. Uniunea inter
națională a foștilor luptători din 
rezistență a anunțat că Josef 
Mengele, fostul medic al trupe
lor naziste, cunoscut sub numele 

la lagă- 
la Au- 
justiție 

criminal 
prezent

Agenția 
că a- 

Pellis- 
Ocea- 

cu un
condiții dramatice a fost 
de Bruno Apitz in roma- 
„Gol printre lupi" (după 
făcut și un film) trăiește, 

tînărul Stephan-

luptă

de 
de
de 
ca

de „îngerul morții" 
rul de exterminare 
schwitz, și căutat 
pentru a fi judecat
de război, se găsește in 
în Paraguay.

NEW YORK. Potrivit unui ra
port al comisiei Direcției muni
cipale pentru problemele tinere
tului din New York 571300 de 
tineri în vîrstă între 14 și 24 de 
ani din acest oraș nu urmează 
nici un fel de școală. 72 200 din
tre aceștia sînt șomeri totali sau 
parțiali. In raport se relevă că 
majoritatea șomerilor sînt negri 
și portoricani.

ROMA. După 
crărilor comisiei 
italiene, la Roma
programul referitor Ia schimbu
rile în domeniul culturii, științei, 
tehnicii, învățămîntului si spor
tului între Uniunea Sovietică si 
Italia pe anii 1964 —1965.

ROMA. 1 750 000 de funcțio
nari din Italia au declarat o gre
vă de 24 de ore, revendicînd 
majorarea salariilor.

Această grevă a paralizat ac
tivitatea de la căile ferate, cen
trale telefonice, școli și alte in
stituții guvernamentale.

RIO DF JANEIRO.
Associated Press relatează 
viatoarea franceză Brissa 
sier a reușit să traverseze 
nul Atlantic cu un avion
singur motor, zburînd 2 607 km. 
fără escală, de la Dakar (Sene
gal) la Natal (Brazilia).

TOKIO. Consiliul de
pentru interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen din insula 
Okinawa a cerut încetarea ma
nevrelor trupelor americane ca
re se desfășoară pe această 
insulă.

ROMA. La 5 februarie N. S. 
Patolicev, ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S. a fost pri
mit de Aldo Moro, președintele 
Consiliului de Miniștri aly Ita
liei, cu care a avut o convorbire.

1
i
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Eroul romanului

„Gol printre lupi“ trăiește
BERLIN 5 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

ADN ziarul „B Z am Abend" a- 
nunță că copilul polonez a cărui 
salvare din lagărul de la Buchen
wald în 
descrisă 
nul său 
care s-a
Este vorba de 
Jerzy Zweig în vîrstă de 23 de 
ani, în prezent student la Politeh
nica din orașul Lyon (Franța).

Ziarul a publicat o fotocopie de 
pe legitimația de deținut a lui 
Stephan-Jerzy care a fost adus în 
lagărul de la Buchenwald la 5 
august 1944 în vîrstă de 3 ani îm
preună cu . tatăl său.

încheierea lu- 
mixte sovieto- 
a fost semnat

BAGDAD. La Bagdad a sosit 
în fruntea unei delegații, imamul 
Ghâleb Ben al Omanului. La so
sire, el a declarat că această vi
zită se încadrează intr-un tur
neu prin mai multe țări arabe, 
urmărind să obțină ajutor pen
tru intensificarea luptei antico
lonialiste a poporului din Oman,

И z

kenyofi 
somaleză. 
în întreg 
provincia 

i cum se

Televiziunea în Ucraina

retransmit

de televi- 
să facă 

stațiile de 
Dnepro-

KIEV 5 (Agerpres).
Rețeaua de televiziune se ex

tinde în Ucraina. Recent a intrat 
în funcțiune stația de 
sie de la Vinița.

Anul acesta centrul 
ziune Kiev va începe 
schimb de programe cu 
televiziune din Harkov,
petrovsk, Donețk, Odesa. Nikolaev. 
Herson. Curînd va intra în func
țiune stația de retransmisie de la 
Ujgorod. Oamenii muncii din . re
giunea transcarpatică vor vedea pe 
ecranele televizoarelor lor progra
me transmise de stațiile de tele
viziune Moscova și Kiev.

-- ЯЯ © -- ---

/Muzeul din Weimar
WEIMAR 5 (Agerpres).
La Weimar (R.D.G.) a avut loc 

festivitatea inaugurării unui muzeu 
închinat memoriei 
lagărul nazist de 
la Buchenwald. O 
a muzeului este 
Ernst Thăelmann,
Partidului Comunist din Germania, 
asasinat în lagărul de la Buchen
wald.

victimelor din 
concentrare de 
secție specială 

consacrată lui 
conducătorul

SJIIU
Sfatul me

KHARTUM. Curtea marțială 
din Khartum a început procesul 
celor 60 de persoane acuzate de 
a fi provocat tulburările în re
giunile din sud ale 
de la mijlocul lunii 
Pentru actele comise, 
văd pedepse evaluate 
închisoare.

nică radio (reluarea emisiunii din 
6 februarie), 12,30 Lecția de limba 
franceză. Ciclul I (reluare), 13,30 
Limba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur, despre „Prefixe și su
fixe" (reluare), 13,40 Formații ro- 
mînești de muzică ușoară, 15,00 
Actualitatea în țările socialiste, 
15,30 Muzică populară, 17,15 Anul 
olimpic 1964, 18,40 Lectura dum-

Sudanului 
ianuarie^ 

legile pre
ia 10 ani

к

Partizanii congolezi își intensifica acfîunile
[ LEOPOLDVILLE 5 (Agerpres).

Corespondenții agențiilor de 
i presă transmit că. în provincia 

congoleză Kwilu lupta detașamen
telor de partizani a luat o consi
derabilă amploare. Citind surse 
bine informate, agenția Reuter re
latează că în cursul luptelor din 
3 spre 4 februarie, 15 sate au fost 
distruse. Un avion, care a zburat 
marți deasupra regiunii, a fost do- 

. borît. Corespondentul agenției UPI 
relatează ea partizanii atacă tru-

pele guvernamentale din centrele 
importante ale provinciei Idiota și 
Gungu. La Gungu, partizanii atacă 
fără întrerupere trupele congole
ze, impiedicînd. in același timp, 
aterizarea avioanelor cu muniții 
trimise din capitală.

Operațiuni de o mare amploare 
ale partizanilor au avut loc în lo
calitatea Leverville și împrejurimi, 
situată în nord-vestul provinciei 
Kwilu, unde compania anglo-olan- 
deză „Unilever" este proprietara

a peste 20 000 de acri de plantații 
de palmieri și a numeroase rafi
nării. Eurc^țenu de la plantațiile și 
rafinăriile companiei au fost ne- 
voiți să se evacueze. Triburile din 
această regiune s-au răsculat, dis- 
trugînd o parte din instalațiile com
paniei și plantații.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press relatează că de fapt, 
în afară de două centre, întreaga 
regiune se află sub controlul part' 
zanilor.

PROGRAMUL I. 7,30 
dicului, 8,00 Sumarul" presei cen
trale, 8,30 Muzică din opere, 9,00 
Muzică populară, 10,00 Melodii 
distractive, 11,05 Program de val
suri, 11,30 Muzică din operete, 
12,30 Soliști romîni de muzică u- 
șoară, 13,10 Arii din opere, inter
pretate de Lia Hubic și Mira Po
pescu, 14,00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor, 14,30 Emisiunea neavoastră preferată, 19,00 Soliști 
de basme : „Greuceanu", de Petre 
Ispirescu 15,30 Potpuriuri și fan
tezii’ din operete, 16,15 Concert de 
estradă, 17,12 Muzică populară in
terpretată de Tita Bărbulescu șl 
Ion Drăgoi, 17,30 In slujba patriei 
18,00 Program muzical pentru evi
dential în întrecerea socialistă,
18.40 Muzică ușoară cerută de as
cultători, 19,30 Universitatea teh
nică radio, 20,10 Cîntece din fol
clorul spu, cerute de ascultători.
20.40 Lecția de limba engleză. 
Ciclul II, 21,00 Momente din isto
ria literaturii romîne (V): Școala 
ardeleană. Prezentare de conf. univ.
Emil Boldan, 21,45 Părinți și co
pii. PROGRAMUL II. 8,30 Sumarul 
presei centrale, 8,40 Cîntece 
pre ceferiști și petroliști, 9,30 
zică din operete. 10,05 Cîntă 
Pacatiuș și Ion Oprea — în
gram muzică populară, 10,30 Piese 
de estradă, 11,15 Universitatea teh-

șl formații artistice de amatori, 
19,30 Teatru la microfon: „Cui
bul de piatră" de Hella Vuolijoki, 
20.49 Muzică de estradă. 21,50 In
terpret! de 
10 întrebări, 
punde acad.

muzică ușoară. 22.30
10 răspunsuri. 

Horia Hulubei.

7 februarie
7 NOIEMBRIE 3 

REPUBLICA 3 
Elba; PE-

pe Rin; LO-
des- 
Mu- 
Ana 
pro-

PETROȘANI 
Să ne trăiești Gnat; 
Arhiva secretă de pe 
TRILA: Fortăreață
NEA : Ultimul tren din Gun Hill; 
ANINOASA : Drumul partizanilor: 
VULCAN : Baronul de Mimchauzen; 
CRIV1DIA : Făclii; LUPENI : Ado
rabile și mincinoase; BĂRBATENI : 
Casa de la răscruce.
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