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Întrecere entuziastă 
la Viscoza Lupeni 

Pe locul de frunte
Hotărît să-și respecte 

angajamentele luate în 
întrecerea socialistă, co
lectivul întreprinderii Vis. 
coza Lupeni muncește cu 
avînt. El a încheiat prima 
lună a anului cu toți in- 
dicatcțrii de plan îndepli
niți. Succese de seamă a 
obținut în întrecere har
nicul colectiv ai secției 
sulfura de carbon, în 

» _ Irunte cu comunistul Taș- 
cău Petru, care anul tre

cut a produs peste sar
cinile de plan 128 tjne 
sulfura de carbon. Deși 
în acest an are un plan 
majorat, secția sulfura de 
carbon, deținătoarea titlu
lui de „Secție fruntașă 
în întrecerea socialistă 
pe anul 1963" încă din 
prima lună a anului și-a 
depășit planul lunar sî- 
rtiîndu-se pe primul loc 
::: întrecerea socialistă.

L)in nou printre evidential
Pera Grigore, Matees- 

cu Nicolae, Pop Gheor- 
ghe, Jureloiu Vasile, Da
bu Florian, Birceanu Eli- 
sabeța. Briceag Elena 
Mogs Veronica, Funduc 
Maria, Mircea Maria, 
Manta Grigore. Sulici 
Samson și multi alți mun
citori din secțiile Visco- 
zei Lupeni se află în 
fruntea întrecerii socialis
te.

Birceanu Elisabeta, una 
din deținătoarele titlului 
de fruntașă în întrecerea 
socialistă pe anul 19c„ 
este din nou pe unul din 

< primele locuri în întrece
rea muncitoarelor de la 
răsucit. In luna ianuarie 
ea a produs aproape 2 500 
kg. fire bine torsionate și 
fără nici un rebut și ast-

Un succes

fel s-a situat și de astă 
dată printre evidențiații 
în întrecere.

Printre evidențiatele 
subsecției răsucit se află 

i muncitoarele Creinicea- 
nu Ana, Tomolea Veroni
ca, Dabelea Ilinca, Me- 
gheș Florica ți altele, care 
la rîndul lor, au produs 
peste 2 400 kg. fire fără 
să dea nici un rebut.

In subsecția depănat, 
comunista Moga Veroni
ca, precum și tovarășele 
sale de muncă Cretu Ana, 
Lumperdean Maria, Fun. 
duc Mafia și Mocanu 
Maria, datorită frumoa
selor rezultate obținute 
în producție au cîșțigat 
din nou titlul de eviden
țiate în întrecerea Socia
listă.

remarcabil

Orașul Vulcan, această veche așezare minieră este 
în continuă dezvoltare. An de an localitatea se îm
bogățește cu noi si noi construcții.

IN CLIȘEU : Blocul 7 nu de mult dat în folosință.
---------------©---------------

Grijă față de om

Colectivul sectorului III de la 
mina Lupeni, cel mai mare sector 
de producție din Valea Jiului, s-a 
langajat ca în acest an să extragă 
peste sarcinile de plan 12 000 tone 
de cărbune cocsificabil.

In vederea îndeplinirii sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
asumate în întrecere, în cadrul 
sectorului s-au luat măsuri care să

Constantin
722 tone di
642 tone pe 
găzile cond’ 
și Ghioancă Sabin, iar brigada lui 
Aslău Ioan a realizat o depășire 
de 232 tone de cărbune. Dintre 
brigăzile de la pregătiri, cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
cele conduse de Vlad Dumitru,
Olteanu Alexandru
Victor.

Din experiența 
colectivelor fruntașe

obținut o înaltă

asigure extragerea unei producții 
ritmice. Prin îndeplinirea șl depă
șirea planului la 
lucrările de pre
gătiri se asigură 
menținerea în 
funcție a 4 aba
taje frontale. In a- 
ceste abataje s-a
productivitate. In fiecare abataj, pre
gătirea operației de tăiere se face 
din timp și în cele mai bune condi
ții. Pușcarea durează în medie două 
ore. In frontul de lucru se repar
tizează apoi rațional forța de 
muncă. Un maistru miner îndru- 
mează și organizează munca in fie
care schimb și abataj. In schim
bul în 
cuează 
mător 
lea se
nou pușcare. Astfel, • într-un ciclu 
complet de 3 schimburi se obține

care se pușcă se și eva- 
cărbungle. In schimbul ur

se armează. iar în al trei- 
face montare, răpire și din

o avansare de o fîșie pe toată lun
gimea frontului.
Cărbunele se puș-

și Butnaru

In 
rului 
măsuri 
asigura 
tinuare 
optime 
mineri.

cadrul secto- 
s-au luat 
căre vor 

și în con- 
condiții 

de .muncă 
realizareabrigăzilor de

ritmică a sarcinilor de plan. Așa de 
pildă, abatajul frontal nr. 3 vest ca- 
re„este pe terminate, va fi înlocuit 
cu abatajul frontal 4 est care e 
în curs de pregătire. S-au luat, de 
asemenea, măsuri pentru
rea utilajelor de rezervă. Măsurile 
luate pentru îmbunătățirea conti
nuă a procesului de 
garantează că minerii 
III își vor respecta cu 
gajamentele.

asigura-

producție, 
sectorului 
cinste an-

ȘT. EKART
©---------------

întrecerea filatorilor 
pentru a produce cit птаі 
multe bobine fără nici un 
rebut se soldează cu bune 
rezultate In luna trecută 
numeroși filatori printre 
care Trifan Luchian, Ju- 
veloiu Vasile, Darloczi 
Dănilă, Goșa Iosif, Căti- 
neânu Viorel, Pop Gheor- 
ghe au produs fie
care intre 7 000—8 000 
bobine fără nici un re
but. Centratorul Darloczi 
Dănilă, de exemplu, a 
centrat nu mai puțin de 
68 940 bobine fără nici 
un rebut. Acesta este un 
succes remarcabil dar nu 

\ este unicul realizat în ul- 
-- timul timp. Brigada a Il-a 

de filatori, din schimbul

condus de maistrul Io- 
nescu Ștefan in întrece
rea pentru cît. mai multe 
bobine produse fără re
but, a muncit cu multă 
exigență și astfel a reușit 
să producă in luna ia
nuarie 12 000 bobine din 
care doar o singură bo
bină a fost refuzată de 
către controlul de calitate 
al secției.

Un asemenea succes 
obținut de brigada de fi
latori din care s-a remar
cat în mod deosebit Pop 
Alexandru, cu 15 200 bo
bine produse fără nici un 
rebut, constituie un nou 
imbold în desfășurarea în
trecerii socialiste pentru 
cît mai multe produse de 
bună calitate.

Recent a avut loc adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri a coȘutetuIui'sindicatului de Ța gru
pul 3 construcții din Lupeni.

Darea de seamă prezentată de tov. Anghel Con
stantin a cuprins multe aspecte din activitatea con
structorilor. Cum era și firesc, una din problemele 
asupra căreia s-au oprit măi mult atît darea de. sea
mă cît și discuțiile a fost aceea a condițiilor de viață 
și de muncă ale constructorilor.

Din dezbateri a reieșit că grija fața de om a fost 
principala preocupare a comitetului sindicatului. To
varășii Bortică loan, Vasian Cornel, Alexandru 
Constantin, Beloiu Nicolae, înscriși la discuții în ju
rul dării de seamă au arătat în cuvințul lpr grija 
de care a dat dovadă comitetul sindicatului, sub 
conducerea organizației de partid, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de viață ale constructo
rilor. Numeroși muncitori și tehnicieni de pe șantier 
au avut satisfacția de a primi în folosință aparta
mente construite de ei. De asemenea, datorită luării
din timp a unor măsuri organizatorice de către co
mitetul sindicatului s-a îmbunătățit calitativ mîncarea
servită la can- -------------------- - —
tina construc
torilor, pre
cum și con
dițiile de ca
zare.

Populației
Colectivul I.I.S. „Jiul" Petroșani 

se străduiește să găsească și să 
folosească cele mai bune metode

---------- -------------------------------------------------- ■

jînăra laborantă Paroș Rozalia de la Viscoza Lupeni lucrează eu
conștiinciozitate la determinarea rezistenței firelor. 

■Iat-o în clișeu în timpul lucrului.

f de muncă pentru ca pîinea, să 
fie fabricată în condiții de calitate 
tot mai bune. Hotărîtoare în ce pri
vește fabricarea unei plini de cea 
mai bună calitate este, așa după 
cum se știe, însușirea și respecta
rea de către toți muncitorii a pro
cesului tehnologic de fabricație. 
La noi în fabrică s-au făcut în 
această privință multe lucruri bune 
întreprinderea dispune de un la
borator înzestrat cil aparatură și 
utilaje necesare analizelor. In sco
pul generalizării experienței înain
tate în fabricarea unei plini de 
calitate au fost organizate schim
buri de experiență, intre întreprin
derea noastră și trusturile de pa
nificație Constanța și Baia Mare, 
care ne-au fost d< osebit de utile 
atît în ridicarea calificării profe
sionale a muncitorilor cît și în 
ce privește lărgirea sortimentelor 
de fabricație. In ultimii ani nu
mărul produselor de panificație a 
crescut de la 42 la 54 sortimente, 
iar punctajul mediu de calitate cu 
2,8 puncte fată de prevederile a- 
nului precedent. In cursul anului 
trecut planul de desfacere la sor
timentul pîine intermediară a fost 
depășit cu peste 2 250 tone.

că direct pe cra
ter, fapt care re
duce atît efortul 
fizic cît și tim
pul de evacua
re a cărbunelui. 
Toate acestea au 

' făcut că randa
mentul obținut în 
cărbune pe luna 
ianuarie să fie' su
perior celui pre
văzut cu 220 kg. 
de cărbune pe 
post. Sporirea
randamentelor în 
abataje, a viteze
lor de avansare, 
au asigurat extra
gerea ritmică a 
producției prevă
zute, depășirea 
considerabilă a 
sarcinilor de plan. 
Tn luna ianuarie ' 
planul de produc
ție pe sector a 
fost depășit , cu 
3237 tone de căr
bune cocsificabil.
In perioada res- | 
pectivă toate bri
găzile din sector 
și-au îndeplinit 
și depășit sarci
nile de plan. Mine
rii din brigada

Mecanicul Daniian Traian din secția reparații auto 
de la l.P.I.P. Livezeni este apreciat pentru calitatea 
bună a lucrărilor pe care Ie execută.

condusă de Petre , motor.
Iată-1 in timpul lucrului, executînd reparația unui

pîine de bună calitate
PETRE HUREZAN 

directorul I.I.S. „Jiul" Petroșani

In scopul acoperirii cerințelor me
reu crescînde ale populației, LI.S.' ~ 
Jiul" Petroșam, împreună cu con- 
Ahcerea O.C.L. Alimentara au luat 
măsuri de extindere a rețelei co
merciale prin înființarea ,de cepțr? 
specializate, amenajarea de noi, 
spații și dotarea cu mobilier cores
punzător în majoritatea localități
lor. In mod experimental a fost 
introdus transportul produselor 
în timpul nopții, la un număr de 
două centre specializate urmînd 
ca acest sistem să fie extins, și. la 
restul centrelor specializate din 
Valea Jiului.

Cu toate că activitatea LLS. 
„Jiul" a fost îmbunătățită față de 
anii trecuți, totuși mai persistă li
nele lipsuri și greutăți care șe cer 
grabnic înlăturate. De pildă, 
cu prilejul unei analize făcută 
în adunarea generală a organizației 
de partid, asupra îmbunătățirii con
tinue a parametrilor calitativi, a 
reieșit că în întreprinderea noas
tră mai sînt o serie de rezerve 
care, valorificate judicios, pot du
ce la îmbunătățirea calității plinii. 
Din adunarea generală s-a desprins

că fluxul tehnologic nu este ur
mărit cu atenție de către labora
tor și brigadieri, anumite faze de 
lucru tare sînt hotărîtoare în ob
ținerea unor produse calitative nu 

-se- respectă conform rețetelor de 
'fabricație întocmite in funcție de 

r calitatea făinii și a' celorlalți fac
tori.-Se «întimplă uneori, ca timpul 

■ de î fermentare, dospire finală și 
rbglrhul de coacere să flu. se des- 
fășoare la temperaturi medii coreS- 
4W’ziitoare Unii brigadieri nu a- 

Sofdă suficientă > preocupare îm
bunătățirii- regimului de coacere 
negii jind suplimentarea cu aburi a 
cuptoăr.elor mebanice. Un alt ne
ajuns întîmpinat' este și acela ‘că 
-uiieori- în iplină desfășurare a pto- 
teSuluifde -fabricație se fac între
ruperi de ■ curent și apă, fapt ce 

' influențează negativ calitatea pro
duselor. De asemenea nu avem su
ficiente mijloace de Iransport prin 
intermediul cărora să poată fi isl- 
gurat un transport , corespunzătb! 
care să nu ducă la turtirea și de 
formarea produselor. Toate acestei 
contribuie ca' pîinea produ«ă de 
noi să nu' fie uneori 1 de dea 
mâi bună calitate. Consumatorii au 
criticat nu odată și . faptul că pli
nea nu este destul de crescută pre-

(Continuare în pag. 3-a)



2 STEAGUL roșu

Spre î
Vizibil supărat pe cei din fur, 

bâtiinui cu pălărie de vînător pe 
cep deschise larg ușa cabanei.

— Uitați-vă — rosti el — întin
și nd mina spte o culme singura
tică •— cunoașteți locul ? Dar la 
Tâpl Alb, Crucea Trăsnitului, Po
liță Stânulețllor ați fost ? Tinerii, 
Vreo 8—-10 la numdr, mișcară ne
gativ din cap.

— Vedeți — glăsui el doje
nitor — și mai spuneți că iama 
nu aveți ce vedea In Retezat I A- 
poi, inchlzînd ușa, se întoarse spre 
masa unde grupul excursioniștilor 
desiășurase o hartă turistică, punc
tă cu degetul arătător mai multe 
cote și completă : acesta trebuie 
să tie itinerariul vostru.

...Prin stratul subțire de zăpadă 
excursioniștii pășeau atenți în ur
ma pensionarului Merișan Aristide.

Deși nu-i cunoșteau decît de 
cîteva ore, omul acesta ciudat îi 
cucerise. Explicațiile date în fața 
jnepilor verzi . răsăriți parcă clin 
stratul de nea, minunatele legende 
dtlpre lacurile alpine се-și rid ar
gintul in soare, drumul întortocheat 
și priveliștea imenselor văluiri de 
piatră eu contururi rotunjite de 
hlamida zăpezii umplu inimile ti
nerilor de satisfacții.

Cu fețele îmbujorate de tăriile 
înălțimilor, componența grupului

Mi-e somn. E Ora 24. Căldura 
din tren, combinată cu tic-tac-ul 
roților și legănatul vagonului sînt 
gata să mă aștearnă plocon în bra
țele lui Orfeu. De la ultima stație 
s-au mai urcat în compartiment 
două persoane, una trecută de cea 
de-a doua tinerețe, iar cealaltă să 
tot aibă vreo 25—28 de ani. Cea 
Snai în vîrstă s-a așezat în fața 
mea la fereastră, iar cea mai tînă- 
ră tot lingă fereastră pe banca de 
Vizavi. De felul meu nu sînt un 
om prea comunicativ, de aceea pre
fer să-mi înfund capul în palton. 
tOnă la București e cale lungă. 
Poate reușesc să trag un pui de 
somn. Vecinele mele, sînt, după 
prima impresie, două persoane 
tare de treabă. Amară deziluzie.! 
Abia au apucat a se face comode 
și limbile — pjnă atunci parcă în
ghețate de frigul de afară — lu- 
înd contact cu căldura din\ tren, 
prind să se dezghețe.

Cea de vizavi scoate cu mișcări 
îhcele dintr-un toc de piele o pe
reche de ochelari cu ramă masivă 
și tot cu aceleași mișcări îi așea-

n al ț im i
condus de Merișan s-au oprit sub 
Streini Mare. Aici s-a instalat ta
băra de popas.

Glumele și cintecele oamenilor 
se amestecă cu stridențele sono
re ale aparatelor de radio cu tran- 
sistori. Pe spirtiere, câni și ibrice 
au’ și început să aburească cu mi
ros ispititor sub acțiunea flăcări
lor aurii. E ger dar nimeni nu-i: 
simte. Se mănîncă comod și cu 
poită de invidiat. In față, proli- 
lîndu-se falnic pe orizontul ce
rului, vîrful Retezat se arată în 
toată splendoarea măreției șale.

...Se înserează. Undeva, jos, văi
le s-au ascuns sub o perdea ce
nușie. Poleit de ultimele raze ale 
soarelui, grupul de tineri se îna
poiază din excursie. Din cauza 
oboselii, sacul din spate pare mai 
greu, drumul spre cabană mai 
lung, iar iriglll dușmănos și înțe
pător. Totuși nimeni nu se plfnge. 
Efortul tăcut a fost răsplătii din 
plin. O luminiță în zare grăbește 
paști tuturor. Puțin mai tîrziu în 
interiorul caid și plăcut al adă
postului Bula, Merișan Aristide, 
prietenul nedespărțit ai înălțimi
lor, întocmea cu noii săi prieteni 
itinerariul unei viitoare excursii 
în Retezat.

A. NICULESCU

îmbrăcată in 
frumosul cos
tum national, cu 
ulceaua de pă- 

mînt, fetita din 
clișeu ne amin
tește despre fru
moasa poezie 
„La fîntînă" a 
marelui nostru
poet George
Coșbuc. Foto-
grafia a fost
însă făcută cu
prilejul inter-
pretării piesei
„Colinaș Voini-
cui" de micii ar-
tiști amatori din
Aninoasa.

O persoana, „erudită.**4
ză pe nas. Ochelarii n-au lentile 
(ia ce vor fi folosind astfel ? 1) sînt 
numai rame. Probabil că împrumu
tă oarecare „prestanță" celui ce 
îi poartă. Probabil că tovarășele 
mele de drum se cunosc măi, de 
mult căci se a- 
dresează foarte fa
miliar una alteia. 
Și iată așa din 
vorbă în vorbă
(din vorba lor, 
căci eu nu. am 
scos nici una) să
rind pe nerăsuflate de la un su
biect la altul, aflu că cea mai tî- 
nară a fost .la cineva în vizită în 
Valea Jiului, iar cea mai în vîrstă 
se duce la cineva în vizită la Bu
curești.

Discuțiile care se duc de aici 
încolo încep să mă intereseze. 
Se vorbește despre oamenii de pe 
Vale. Cea mai în vîrstă. „Dragă 
eu sînt oarecum o femeie cultă și

Micro-schiță umoristică 
cu macro-învățăminte 
pentru cei ce se simt 

vizați

VARIETĂȚI
Pollvinllplrolidonul — 
înlocuitor al oîngelul

Polimerii folosiți în medicină 
au revoluționat, pur ți simplu, a- 
ceastă știință. Polivimlplrolidonul 
este denumit pe drept cuvînt în
locuitor al sîngelui. Polivinilpiroli- 
donul cu greutate moleculară joa
să „suge" din organism toxinele, 
este eficient în combaterea cîtorva 
forme de septicemii, este folosit 
în tratamentul difteriei, .scarlatinei, 
tetanosului i cel cu greutate molecu
lară medie îndeplinește mai multe 
funcții ale sîngelui, iar polivinil- 
pirolldonul macromolecular poate 
prelungi pînă la 10 zile efectul 
penicilinei, insulinei sau novocai- 
nei.

Aptitudinile copiilor
Teoria după care copiii nu tre

buie lăsați să învețe să citească 
înaintea virstei de 6 ani și jumăta
te, adică înainte de a căpăta „dis
poziția de a citi", a fost combă
tută de curînd de prof, universi
tar R. Lynn de la departamentul 
de psihologie al Universității Exe
ter. Acesta afirma că perceperea 
și învățarea precisă a unor cuvin
te întregi poate fi ușor realizată 
de copiii intre vîrstă de 2 ani 
și jumătate, 3 ani și jumătate și. 
chjar mai devreme, și că, ceea ce 
este mai important, acest exerci-' 
tiu face plăcere copiilor.

Sabina cosmică
cu înveliș gazos propriu

Intr-una din lucrările sale, pro
fesorul sovietic V. Nikiforov a 
imaginat o variantă Interesantă a 
alunizării unei cabine cu echipaj: 

„Aș plasa cabina într-un înve
liș spumos, format din cîteva stra
turi gazoase. învelișul va proteja 
pe cosmonauți de marile fluctuații 
de temperatură, de radiațiile dău
nătoare emise de Soare și de sub
stanțele de la suprafața Lunii. 
Fiind înconjurați de spuma trans
parentă, cosmonauții vor putea 
să culeagă în liniște primele mos
tre de roci și minerale din regiu
nea alunizării, să elucideze inter
acțiunea rocilor lunare cu gazele 
provenite din spumă, să Stabileas
că cu oarecare aproximație gradul 
de nocivitate a vaporilor emiși de 
substanțele volatile".

mă îngrozește oarecum incultura 
multor oameni de prin părțile 
astea. Ei nu știe ce e aia o operă, 
ei nu știe ce-i aia un teatru bun 
(Ah, gramatica asta I). -De unde 
să știe ei dragă eind majoritatea 

e.veniti (vai 1) de 
ia țară ?

îmi vine s-o 
iau într-un mod 
nu prea politicos 
de tnînă, să co- 
borîm din tren și 
să ne oprim la 

Teatrul de stat din Petroșani.
Mi-aminlesc că tocmai astă sea
ră joacă o operetă pusă în scenă 
de amatori. Să asculte ropotele de 
aplauze de la finele fiecărui act, 
ale mîinilor bătătorite de muncă. 
Și mai departe...

...Multi din ei vine dragă cu 
camionul direct de la magazinul 
de mobilă (Ce-o fi rău în asta?) 
și intră în blocuri de unde pînr

iNSTANTA NEE

Povestea unor „comenzi"
Profită de o lipsă de atenție и 

șefului de atelier și se iurișă afa
ră pe ușa atelierului de reparat 
Încălțăminte. Cinci se convinse că 
nu fusese observat iși iuți pașii 
indreptindu-se spre primul bufet. 
Abia etnd se ailâ în fața unui 
pahar umplut cu țuică aburindă 
răsufla ușurai, bucurindu-șe în si
nea lui de „isprava" făcută,

— Bravo lie, Chircule — iși zi
se dînd pe gîtlej conținutul paha
rului. Te-ai dovedit și dș data a- 
ceasta șiret ca Vulpea din poves
te. Adică ce, o să stai gîrbovit 
să cârpești niște încălțări cînd im 
aiaia de valoarea lucrării „nu 
pică" nimic, tu, care ești în stare 
de lucruri mari...

La ai doilea pahar golit, Chircii 
Dumitru se și vedea mare meșter 
cismar, iar dubă încă trei-patrui 
pe toți ciienții bufetului îi vedea 
viitorii lui clienți.

Se tăcuse lirziu, clienții bufe
tului se răriseră pe cînd glodurile 
„meșterului" Chitcu îi dădeau fot 
mai mult năvală cu idei ce-i în
colțise.

— lncearcă-ți norocul — îi șop
tea un glas lăuntric.

— Să încerc, dar cum — vroia 
să întrebe paharul al cărui con
ținut îl amețise de-a Ыпеіеа. insă 
observă cu nespusă părere de rău 
că paharul gol nu-i răspunde, iar 
banii i s-au terminat pentru a face 
o nouă comandă.

Cu gîndul la comandă ieși clă- 
tinîndu-se pe picioare dar hotărî! 
ca tncă de a doua zi să-și încer
ce norocul.

Ziua următoare iși duse girului 
la înfăptuire. Treaba i-a mers muit

acum au locuit care ce știu pe 
unde.

Cea mai tînără are și ea păreri 
dar nu și le exprimă decît foarte 
rar. Preferă s-o asculte mută de 
admirație pe erudita ei cunoștință 
de călătorie și se încline la fie
care vorbă, aprobativ din cap. 
Apoi, cum dinsa cunoaște Bucu- 
reștiul cu toate surprizele lui, îi 
recomandă pe un ton protector 
celej mai în vîrstă.

— Dacă vă duceți la București 
să mergeți neapărat să vedeți ba
lena aceea din tîrgui Obor. Să ve
deți acolo probă de pește (vecina 
mea stă cam prost cu. zoologia). 
Apoi discuțiile se succed pe ace
leași teme presărate cu aceleași 
stridente dezacorduri gramaticale 
„ei nu știe, ei nu vede, ei nu 
pricepe"... E de prisos să mă a- 
Snestec în discuție.

Și pe «înd sînt gata să trec în 
brațele Iul Orfeu, mai pot să aud.

— Mă voi duce neapărat să 
văd peștele acela...

1. CI ОСІЙ

Măreață și im
punătoare. Uni
versitatea Lo
monosov din
Moscova este o 
adevărată ce
tate a științei și 
culturii. După 
cum se vede și 
din clișeu, chiar 
și noaptea ea 
luminează ca un 
far strălucitor.

mai ușor decît și-o închipuise. 
Nu-i vorbă că mediul în care îi 
încolțise ideea năstrușnică i-a fost 
părtaș și. ia ducerea el la bun sfîr- 
șit. $i-a găsit „clienți" in persoa
na a doi muncitori naivi, care a* 
mefiți de băutură s-au lăsat ușor 
convinși să-și „comande" cîte o 
pereche de încălțăminte ta „meș
terul Chircu". Ba le-a luat și „a- 
Vans". De la primul, 380 Iei, pen
tru confecționarea unei perechi de 
cisme, iar de la celălalt, 200 lei, 
pentru o pereche de'pantofi.

Naivii citeați au avut ce aș
tepta executarea comenzii. Necins
titul cismar lucrător în atelierul 
de aismărie al complexului coope
rativei „Sprijinul minier*' din Lu
pe ni a trăsese pe sfoară.

Atlînd de isprava necinstitului 
cismar conducerea cooperativei l-a 
obligat să restituie sumele însușite.

M. hUPENEANU

-- -а, Г-1 -

ȘTIATI CĂ...
...cele mai multe zile de ploaie 

pe an, în medie 325, se înregis
trează în împrejurimile orașului 
Bahic Felix situat în sudul Repu
blicii Chile,- cu un număr de 348 
zile de ploaie, anul 1916 a fost a- 
nui cel mai ploios din această re
giune.

...cea mai mică cantitate de 
precipitații a fost anunțată de sta
țiunea meteorologică Arica din 
Chile,- media anuală în secolul 
nostru este de 0,5 mm. In deșertul 
Atacama (nordul Republicii Chile), 
în decursul ultimilor 375 de ani 
nu au căzut nici un fel de preci
pitații înregistrabile.

...pentru a înlătura lipsa acută 
de apă din regiunea Hong Kong, 
în luna februarie, pe rîul Indus, 
va începe construirea unui baraj 
pneumatic din nylon.

...în S.U.A. aproximativ un co
pil din zece este stîngaci ?

...oamenii de știință evaluează 
că un milion de gallon! de apă de 
mare conține aur în valoare de 1 
cent (60 bani) ?

...în lume există peste un mili
ard de anaifabeți, dintre care 11 
milioane in S.U.A. ?

...în Australia densitatea popu
lației este de 36 per milă pătrată, 
în timp ce în India de 349 ?

...în fiecare an în lume se pro
duc aproximativ un milion de cu
tremure, dintre care majoritatea 
în adîncul oceanelor î

...în Danemarca există 4 550 000 
de porci, ceea ce depășește cu 
210 000 numărul locuitorilor aces
tei țări ?

...pentru creșterea și dezvolta
rea unei plante sînt necesare nu 
mai puțin de 70 elemente chimice, 
ta special azot, fosfați, potasiu ’
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Brigada de fron- 
taliști condusă de 
tninerul Ciuciu An
drei de 
rul I В 
Lupeni 
cit 
spor. Din 
în care 
această 
brigadă 
extrase 
cinile 
mai bine de 40 
tone cărbune.

Iată, în clișeu, a 
parte din membrii 
brigăzii respecți 
ve, împreună cu 
minerul șef de 
schimb Anița Ghe- 
orghe, la ieșirea 
din

la
al
a 

bine

secto- 
minei
mun- 

și cu 
abatajul 
lucrează 
harnică 

au fost
peste sar
de pian

mia a.
a- 
si 

avînt 
tactica

Volumul cuprinde lucrările scri
se de V. I. Lenin în perioada iu
lie 1912 — februarie 1913. In 
ceste lucrări Lenin analizează 
definește caracterul noului 
revoluționar, formulează
bolșevicilor în aceste condiții, ex
plică necesitatea luptei pentru u- 
nitatea partidului, necesitatea în
tăririi legăturilor lui cu masele, 
demască activitatea dezorganiza
toare pe care o desfășurau men- 
șevicii lichidatori și troțkiștii. Vo
lumul cuprinde, de asemenea, o 
serie de articole în care V. I. Le
nin subliniază necesitatea luptei 
împotriva pregătirilor de . război, 
pentru înlăturarea pericolului răz
boiului mondial.

INNSBRUCK 7 (Agerpres).
Cea de-a 10-a zi a Jocurilor 

limpice de iarnă, consacrată 
trecerilor de schi, bob, patinaj 
teză și hochei pe gheață, ș-a

&iTw
К •• Js Cea de-a 10-a

Olimpice
zi a Jocurilor 
de iarnă

O- 
în- 
Vi- 
bu-

Populației 
piine de bună calitate

curat de un timp frumos, in cursul 
nopții a nins Ia Seefeld și Lizum, 
dar dimineața s-a înseninat și soa
rele a strălucit peste munții Tiro- 
lujui. Echipe de lucrători au ne
tezit traseul de fond de la Seefeld, 
astfel că la ora 9,30, cînd s-a dat 
Startul în ștafeta feminină 3X5 
km., pîrtia se prezenta în condiții 
optime. Cu un „trio" redutabil, a- 
vînd in frunte dubla campioană 
olimpică, Clavdia Boiarskih, echi
pa U.R.S.S. a condus de la primul 
pină 
du-și 
care 
patru 
lizate
sînt remarcabile și arată pregăti
rea perfectă a schioarelor sovie
tice care au ieșit victorioase in 
toate probele de fond. Acest suc
ces a coincis cn cîștigarea celei

pentru а asista la ultima 
a boburilor de patru per- 

Echipajul Canadei condus 
curaj de Victor Emery din

locul fruntaș pe care 
de la prima coborîre 
record de T02"56/100 
de 1 500 m. Medalia de

(Urmare din pag. I-a)

Volumul cuprinde lucrările scri
se de către întemeietorii marxis
mului din iulie 1870 pînă în fe
bruarie 1872. Cea mai mare parte 
a materialelor incluse în carte se 
referă la activitatea lui Marx și 
Engels desfășurată în cadrul In
ternaționalei I-a. In aceste mate
riale sînt expuse cele mai impor- 
■fanțe teze ale teoriei marxiste cu 
privire la cauzele sociale ale răz
boaielor de cotropire, sint demas
cate pretextele sub Care clasele 
dominante și ideologii lor încer
cau să justifice războiul. Un șir 
de articole cuprinse în volum, 
grupate sub titlul „însemnări des
pre război", tratează despre de
pendența dintre calitățile militare 
ale armatei unui stat și orîndui- 
rea Iui socială și politică. Volu
mul mai cuprinde și lucrarea lui 
Marx „Războiul civil din Franța”, 
Una din operele de căpetenie ale 
Comunismului științific.

uneori uri grad mare de umi- 
cîteodată în interiorul 
găsesc corpuri străine, 
aduce cinste eolectivu-

zintă 
ditate, iar 
ei se mai 

Ifapt ce nu 
lui nostru.

Pentru lichidarea acestor defi
ciențe conducerea LI.S. „Jiul" a 
luat o seamă de măsuri pentru ca 
pîinea, acest aliment de bază, să 
fie fabricată în condiții de calitate 
tot mai bune. In primul rînd s-a 
indicat muncitorilor și tehnicienilor 
să-șj însușească tehnologie de fa
bricație începînd de la cernutul 
făinii, frămîntare, fermentare și pî- 
nă ia coacere. Pentru reducerea 
umidității pîinii, a fost organizată 
mai bine supravegherea lucrări
lor premergătoare, iar echipele de 
frămîntători au fost îndruirfate să 
folosească cu pricepere apometrele 
pentru măsurarea cantităților de 
apă ce se introduc în amestecuri. 
A fost combătută cu tărie atitu
dinea unor frămînțători, 
troduceau apă. în făină 
țină seama de indicațiile 
rului. De asemenea, s-au
suri pentru respectarea timpului de 
frămîntare și fermentare a maie- 
lei, pentru revenirea aluatului du
pă frămîntare. S-a 
cocător să țină o 
să a timpului de 
scoatere a fiecărei
din cuptor. In bună parte aces
te măsuri au fost de natură să a- 
jute muncitorii să aplice cît mai 
concret 
obținind 
litat'e.

Pentru 
ta și să 
de desfacere, se cere ca în viitor 
magazinele Q.C.L. Alimentara.

care in- 
fără Să 

laborato- 
luet mă-

indicat fiecărui 
evidentă preci- 
introducere și 
șarje de pline

tehnologia da fabricație, 
o pîine de mai bună ca-

ca plinea să fie proaspă- 
nu lipsească din unitățile

--- O-
Cu ajutor ui separatorului 

electromagnetic
In secția separare a preparației 

din Lupeni a intrat în funcțiune 
un separator electromagnetic. Se
paratorul are rolul de a atrage bu
cățile de metal feroase 
bunele brut. Pe lîngă 
previne unele defecțiuni 
provocate de obiectele 
la utilaje, separatorul duce la ușu
rarea eforturilor muncitorilor 
la benzile de claubaj.

NOTĂ; TIMP PIERDUT
din 
de 

lui

cadrul 
la £u-
Neag,

Zilnic, zeci de mașini 
I.P1 T.F. străbat drumul 
peni pină la Cimpu 
trarisportind lemnul din pădure ia
gara Lupeni. Sus în pădure, mun
citorii forestieri depun toate stră
duințele pentru a Încărca 
mașinile, iar pe 
caută să ajungă 
la depozitul din 
Dar ce folos.
cîștigă ia 
curs, este
cărcare. Intr-adevăr, din 
tiabet oriruntări e muncit 
C** tfepotft și a unui număr in- 

... suficient de muncitoff descărcfitori, 
■ fiecare mașină Sti cite 2—3 ore

parcurs, 
cit mai 
tranzitul 
Timpui

încărcat și I 
pierdut la.

repede 
șoferii 
repede 

gătii.
se

par- 
des- 

cauza 
In a-

ce

(a rind așteptîndu-și descărcarea. 
Ca urmare, pe o zi de lucru se 
adună atitea ore pentru fiecare 
mașină, inert ar putea să f< 
in timpul respectiv ce] puțin 1 
curse Sn plus pină ia pădure 
ș; inapoi I

In acest timp conducerea Г. 
Petroșani se 
mașinile la

De ce nu 
organizarea 
descărcării mașinilor venite cu ma
terial lemnos fn depozitul Lupeni ? 
S-ar cîștiga astfel multe ore pre- 
Loose care ar putea fi Întrebuin
țate la executarea altor transpor
turi.

emiterea comenzilor, să 
mai justă orientare. Nu rare 
fost cazurile cînd, datorită aces
tui neajuns, magazinele au rămas 
fără sortimente necesare desfa
cerii, iar alteori și-au creat sto
curi peste necesar, fapt ce a dus 
la învechirea plinii și pe bună drep
tate la reclamații din partea consu
matorilor. Pentru reglementarea a- 
cestei situații s-a luat ffiășura ve
rificării și centralizării .comenzi
lor de către un Merceolog dele
gat al O.C.L. Alimentara, măsură 
ce va duce la îmbunătățirea apro
vizionării magazinelor și desfacerii 
produselor în stare proaspătă ta 
Consumatori.

Și la fabrica de pîine din Lupeni 
s-au luat măsuri hotărîtoare pen
tru îmbunătățirea calității pro
duselor. Astfel, au fost înlocuite 

. cavele de frămîntat ale malaxo
rului, s- 
caldă și
talice pentru pardosirea sălilor de 
lucru.
produse mărunte de 
din Petroșani a fost dotată cu un 
cuptor modern avînd o capacitate 
de coacere de 7,5 tone produse în 
24 de ore, cu o mașină de rulat' 
franzelă și cornuri, cu cinci dospi- 
toare precum și cu o sita pentru 
cernerea mecanică a făinii.

Colectivul I.I.S. „Jiul" Petroșani 
este conștient că în fața șa stau 
sarcini de mare răspundere în a- 
provîzionarea populației cu produ
se de panificație, djn abundență și 
de bună calitate. In acest sens ne 
vom spori eforturile, vom milita cu 
toată hotărîrea pentru ca pîinea 
pe care o punem la dispoziția 
populației să fie mereu mai bună.

-a montat un boyler de apă 
J s-a procurat plăcile me-

De asemenea, secția de 
franzelărie

de-а 10-a medalii de aur de către 
reprezentativa U.R.S.S. la actuala 
Olimpiadă Albă.

Mii de spectatori s-au deplasat 
la Igls 
coborîre 
soane. 
cu mult
Montreal s-a dovedit imbatabil. El 
și-a păstrat 
l-a ocupat 
cu timpul 
pe o pîrtie
argint a revenit Austriei, în timp 
ce italienii au avut o nouă decep
ție. Bobul la cîrma căruia se afla 
Eugenio Monti, 
pion mondial, a 
dalia de bronz, 
două persoane, 
racterizat 
echipajele 
au smuls 
cisive.

Clasament : 1. Canada; 2. 
tria,- 3. Italia II; 4. Italia I; 5. 
mania; 6. S.U.A.

©--------------

întreceri de hochei pe gheață 
Lupeni

chipele preparației și minei 
peni au demonstrat un joc 
mos care s-a încheiat cu scorul 
de 6—5 în favoarea echipei de 
juniori a 
In echipa 
parație au 
Ardeleanu, 
dău, Coman, 
Lupeni 
Ocroglici, Grohman, 
can.

In continuare a avut loc un 
frumos concurs de patinaj vjteză. 
Celor situați pe locurile frun
tașe, anutpe tinerilor* Ardelaati 
Victor III,, Bauer < az.iniir și Szed
lak loan li s-au

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

la ultimul kilometru, luîn- 
revanșa asupra suedezelor 
ctșfigaseră titlul olimpic cu 
ani în urmă. Timpurile rea- 
în toate cele trei schimburi

în orașul
Pe patinoarul asociației sportive 

Preparatorul din Lupeni s-a dis
putat meciul de hochei pe ghea
tă dintre echipele 
Lupeni 
troșani.

După 
tîlnirea 
9—7 în favoatsa echipei Prepa
ratorul Lupeni.

Formațiile : Preparatorul Lupeni: 
Kovacs. Pop, Deak. Hitter, Vej- 
del, Voronca. Echipa Institutului 
de mine: Serban, Lefter, Keul, 
Răduc-an, Udrea, Imre. A arbitrat 
cu competență tov. Ardelean Vic
tor I.

In deschidere, juniorii din e-

și Institutul

un ioc vin 
s-a încheiat

Preparatorul 
de mine

disputat 
cu scorul

Pe-

în
de

de opt ori cam- 
obținut doar me- 

Ca și la bobul de 
surprizele au ca-

întrecerile de „4”, unde 
cu greutate mai mare 
secunde și „sutimi" de-

Aus-
Ger-

Lu- 
fru-

asociației. Preparatorul, 
de juniori de la pre- 
jucat : Szabo, Bauer, 
Pop, Gheorghina, 

iar
tinerii

Ba
iu cea a minei 

Szedlak, Kadas, 
Leică. Uile-

I

acordat premii.

SAU: Echipa C.C.V.J. -
clasamentului

In ultima întîlnire disputată la 
Lupeni, echipa Jiul din Petrila a 
reușit o frumoasă victorie învin- 
gînd cu scorul de 4—1 pe re
prezentativa minerilor din Lupani. 
Scorul putea fi și mai mare da
că jiuliștii din Petrila ar fi pre
zentat cele două jucătoare de la 
mesele 5—6. La masa a 5-a s-a 
dat un dublu forfait, iar la masa 
a 6-a Savu Marinele de la Lupeni 
a cîștigat prin 
versarei. Cu 
Jiul Petrila s-a

nepr?zentarea ad- 
victoria obținută, 
clasat pe locul П 

în acest cam
pionat, ' acu- 
mulînd un nu-

A in fruntea

măr de 
cele 29 У 
C.C.V.J. 
C.C.V.J.

27%’ 
obținute 

Cu 
cîștiga după doi i 

nou titlul de campioană și 
dreptul de a 
Jiului ia. faza 
doara, sferturi

Din lotul 
campionat de 
parte lăcătușul Lâzăr Iosif, candi
dat de maestru, inginerul Mitrică 
Dianu — jucător de categoria I-a, 
ing. Helkovski Victar, strungarul 
Bredan loan, eleva Ciulavu An
gela și funcționara Cioara Vio-

punete 
de 

această

față de ' 
echipa 

victorie.
ani din 

obține 
Valea 
Hune-

rsprezenta 
pe regiunea 
de finală, 
folosit în actualul 
echipa C.C.V.J. fac

din căr- 
faptul că 
ce pot fi 
de metal

T

mine

puț-sud-

se va

♦
4
4
4

Ф

J
*

♦ 
t

4
4

— Diija. 

puț-sud-

Paroșeni.
ține la sediul E.D.M.N. din

5, la data de 10 mar-

Exploatarea 
deschideri de noi 

Petroșani
Anunță ținerea unui 

pentru ocuparea 
posturi de maiștri

— maistru

concurs 
următoarelor

miner la sectorul investiții
— maistru 

Aninoasa.
miner la raionul minier

— maistru miner la raionul minier
Aninoasa.

— maistru miner la raionul minier

4 
4 4 
:
4
4
4
4
4

I
4

plînge că nu-i ajung 
transportat lemnul.
se iau măsuri pentru 
bunei desfășurări a

Concursul
Petroșani, str. 23 August nr. 
tie 1964.

Condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați 4
" . Г —-.1 A . —а.. .   . —' П  1  • ■ я ■ . a ... S

4

Printre sudorii electrici cu o înaltă calificare de 
la termocentrala Paroșeni se numără și Chican Stancu. 
El execută suduri la conductele de înaltă presiune. 
Pentru realizările dobîndite în muncă, sudorul Chi
can Stancu a fost evidențiat în întrecerea șo-, 
eialistă.

sini cele prevăzute de Regulamentul privind or
ganizarea și desfășurarea concursurilor aprobat 
prin Н.СЛ4.

Actele ce trebuie depuse precum și celelalte 
condițiuni ce se cer concurentiior se află afișate 
la sediul exploatării.

Cererile și actele se vor depune Ia biroul de 
evidentă a personalului pînă cel mal tîrziu la 
data de 29 februarie a. c.

i
♦
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Conferința de presa 
de la Moscova

Oameni de știință sovietici despre programul și scopui lansării 
stațiilor cosmice „Electron-Г* și „Electron-2“

MOSCOVĂ 7 (Agerpres).
La 6 februarie a avut loc la 

Moscova o conferință de presă la 
care cunoscuți oameni de știință 
sovietici au vorbit despre progra
mul și scopul lansării stațiilor cos
mice ,,Elektron-l" și ,,Elektron-2“.

După cum a, arătat acad. M. 
Keldiș, care a deschis conferința 
de presă, cele două stații cosmice 
reprezintă primul sistem cu ajuto
rul căruia se efectuează concomi
tent măsurători în diferite puncte 
ale spațiului cosmic periterestru.

Serghei Vernov, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., specialist în cercetarea 
centurilor de radiații, a spus că . 
aparatele științifice funcționează 
normal. El a arătat că sateliții tre-

- = ©=- ----------

iniilnirea limit repreitmuniil 
Шішгіеі. filipinelor 

ți fedeimiei fflalayeze
BANGKOK 7 (Agerpres).
Vineri dimineața a avut loc o nouă 

întîlnire a reprezentanților Indo
neziei, Filipinelor și Federației 
Malayeze pentru a dezbate pro
blemele legate de conflictul ma- 
layez. După iutîlnire a fost dat 
publicității un scurt comunicat în 
care se spune că au fosț exami
nate „unele aspecte ale principi
ilor călăuzitoare ale încetării fo
cului" la frontiera dintre Indone
zia și Malayezia, Se anunță, tot
odată, că cei trei miniștri au că
zut de acord asupra constituirii 
unor comitete de lucru compuse 
din reprezentanți ai celor trei de
legații, în vederea examinării mo
dului în care au fost respectate 
acordurile încheiate la Manila cu 
prilejul conferinței la nivel înalt 
a celor trei țări.

CAIRO. După cum anunță agen
ția MEN, întîlnirea propusă de A- 
rabia Saudită și acceptată de Re
publica Arabă Unită în vederea 
reglementării problemelor în sus
pensie între cele două țări va a- 
vea loc la Ryad (capitala Arabiei 
Saudite), nu mai tîrziu de sfîrșitul 
acestei luni.

ATENA. Sofocles Venizelos, cu
noscut om politic grec, unul din 
fruntașii partidului Uniunea de 
centru, a încetat din viață, vineri 
dimineața în vîrstă de 70 de ani, 
în urma unui edem pulmonar, în 
timp ce se întorcea din insula 
Creta spre Pireu.

CAIRO. La Cairo s-a anunțat 
că R.A.U. și Maroc vor face din 
nou schimb de ambasadori, la 25 
februarie. Deși relațiile diplomati
ce dintre cele două țări nu au fost 
rupte în mod oficial, ambasadorii 
fuseseră retrași, ca urmare a di
vergențelor care s-au manifestat 
între guvernele acestor țări în le
gătură cu conflictul de frontieră 
algero-marocan.

FEW YORK. Agenția Associa
ted Press anunță că un avion de 
transport al flotei navale ameri
cane de tip , C-54" s-a prăbușit în 
flăcări in apropiere de Calverton, 
statul New York, în cursul unei 
violente furtuni. Șase din cei opt 
membri ai echipajului și-au pier
dut viața în acest acciddnt; cei 
lalți doi sînt grav răniți.

TUNIS. Săptămînalul tunisian 
„Jeune Afrique" anunță că în pre
zent populația Africii este de 272 
milioane locuitori. In comparație 
cu anul 1950 s-a înregistrat o creș
tere de 72 milioane. 

buie să asigure ,,o patrulare înde
lungată a spațiului cosmic și să 
îngăduie descoperirea unor feno
mene rare, dar extrem de intere
sante, care se produc în momen
tul cînd Pămîntul ajunge în flu
xurile corpusculare, pe care le e- 
mite Soarele". El a subliniat cu 
satisfacție că „Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în Cosmos 
asigură posibilitatea studierii cen
turii de radiație fără perturbații".

In expunerea sa, Konstantin 
Gringauz, doctor în științe tehni
ce, s-a ocupat de cercetările efec
tuate în regiunea cosmică situată' 
imediat după centurile de radiații, 
iar prof. I. Kalinin a spus că, prin 
metoda măsurătorilor directe în 
Cosmos, cercetătorii speră să ob
țină răspunsul la întrebarea ce se 
petrece în această zonă exterioa
ră în timpul furtunilor geomagne
tice.

Râspunzînd la întrebările cores
pondenților, M. Keldîș a declarat 
că, cu ajutorul unei singure ra
chete, pot fi plasați pe orbită mai 
mult de doi sateliți. Desigur, a a- 
dăugat el, cu cît numărul sateli
ților cu diferite orbite va fi mai 
mare, cu atît mai complicată va 
fi problema sub aspect tehnic.

Una din întrebări s-a referit la 
perspectivele de colaborare între 
oamenii de știință sovietici și a- 
mericani în domeniul Cosmosului. 
Acad. Blagonravov a arătat că, cu 
cît se va realiza o înțelegere re
ciprocă mai mare între popoare, 
cu atit va fi mai strînsă prietenia 
în acest domeniu important al 
cercetărilor științifice.

-------- = - E 

Situația din Rhodesia de sud
SALYSBURY 7 (Agerpres).
Primul ministru al Rhodesiei de . 

sud, Winston Field, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că acesț teritoriu „nu mai este de 
acum înainte o colonie". Această 
declarație a lui Field, făcută cîteva 
zile după reîntoarcerea sa de la 
Londra, unde a avut convorbiri cu 
membri ai guvernului britanic în 
legătură cu cererea rasiștilor din 
Rhodesia de sud de a se' acorda 
o așa-zisă independență acestui 
teritoriu, a atras atenția în mod 
deosebit comentatorilor de presă. 
Unii observatori, arată agenția

---------------©

Adeziunea populației 
fața de noul

ZANZIBAR 7 (Agerpres).
O serie de organizații din Zan

zibar au adresat președintelui re 
publicii, Abeid Karume, scrisori 
și telegrame exprimînd adeziunea 
față de noul guvern al țării și tot
odată dorința lor de a contribui

I

Plimbarea unui jaguar 
prin orașul

RIO DE JANEIRO 7 (Agerpres).
» Un bătrîn jaguar de Ia un 
ț circ din orașul Petrppolis, a 
J reușit să deschidă poarta cpștii
• în care se afla și a ieșit în oraș
• să se plimbe. Trecînd pe un pod
• din centrul orașului, animalul se 
‘ pomeni fata în față Cu un cer-
• șetor care purta pe piept in- 
« scripția „Orb și paralitic'. Ja- 
", guarul se apropie de cerșetor, 
J pare-se cu intenții pașnice, dar
• acesta, răstălmăcindu-i intențiile
• și uitind complet de „infirmită- 
’ file" sale, făcu un salt specta- 
ț culos pe parapetul podului și 
j de acolo în apele fluviului. In-
• tr-un stil de înotător consacre?,

„Nici o intervenție 
a N.A.T.O. în Cipru"

LONDRA 7 (Agerpres).
John Bernal, președintele exe

cutiv al Consiliului Mondial al 
Păcii a dat publicității o declara
ție intitulată „Nici o intervenție 
a N.A.T.O. în Cipru", în care a- 
probă poziția guvernului cipriot 
de neadmitere a trupelor N.A.T.O. 
pe insulă.

„Consiliul Mondial al Păcii, se 
subliniază în declarație, sprijină 
această poziție a guvernului și 
poporului cipriot, după cum a spri
jinit și îndelungata luptă a ciprio- 
ților pentru independentă. Ameste
cul N.A.TO. in treburile interne 
ale unui stat suveran constituie 
o încălcare a Cartei O.N.U. și 
crează un perico] serios pentru 
pace.
. Consiliul Mondial al Păcii cere 
Consiliului de Securitate să ia mă
suri în conformitate cu Carta 
O.N.U care să garanteze inde
pendența deplină și integritatea 
teritorială a Ciprului. Consiliul 
Mondial al Păcii îi îndeamnă pe
luptătorii pentru pace să între
prindă neîntîrziat acțiuni în spri
jinul acestei cereri".

----------1~— EgASe— ---------

Declarația făcută de U Thant 
la New Yorkla înapoierea

NEW YORK 7 (Agerpres).
Secretârul general al O.N.U.. U 

Thant, s-a înapoiat joi seara la 
New York, venind din Tunis. In
tr-o declarație făcută pe aeroport, 
el a arătat că a fost nevoit să-și 
întrerupă călătoria prin unele țări 
ale Africii, nu numai din cauza 
situației din Cipru, dar și datorită 
litigiului dintre Ruanda și Burundi

France Presse, consideră că între 
autoritățile britanice și Field a 
fost încheiat un acord secret în 
baza căruia Marea Britanie ar re
nunța la dreptul său de a inter
veni în Rhodesia de sud.

Vicepreședintele partidului U- 
niunea națională africană Zim
babwe, Leopold Takawira. a de
clarat că, dacă un asemenea acord 
a fost încheiat între Anglia și 
guvernul Rhodesiei de sud, aceas
ta nu ar putea însemna decît în
ceperea unei „ere de tulburări" 
în țară.

din Zanzibar și Pemba 
guvern al țării

la construirea noului stat inde
pendent, la dezvoltarea lui econo 
mică și culturală. Printre aceste 
organizații se numără Federația 
femeilor. Uniunea învățătorilor, 
Uniunea națională a studenților 
din Zanzibar și Pemba etc.

î 
î *Petropolis * 

cerșetorul reuși să se îndepăr- | 
teze rapid de locul „întîlnirii". ț 

Continuîndu-și plimbarea, ja- î 
guarul dădu peste un agent de • 
circulație, care, surprins, s-a ur- J 
cat pe un felinar și de acolo a * 
făcut uz de singura „armă" pe J 
care o avea asupra sa — fiu ie- J 
rul. Colegii săi, chemați în a I 
iutor și constatînd despre .e . 
era vorba, au preferat să-1 lase ’ 
pe agent să se descurce singur ♦ 

Problema a fost în cele din » 
urmă rezolvată de jaguarul în- * 
suși, care, după un timp a fă- 4 
cut calea întoarsă și s-a îna- I 
poiat nesilit de nimeni, în cușca J 
sa de Ia circ. *

Răspunsuri la mesajul lui N.S. Hrușciov 
din 31 decembrie 1963

MOSCOVA 7 (Agerpres).
Râspunzînd la mesajul lui N. S. 

Hrușciov adresat la 31 decembrie 
1963 șefilor de state și guverne, 
președintele Jorge Alessandri Ro- 
driguez al Republicii Chile arată 
că tara sa dorește în mod sincer 
pacea și este încredințată că con
tradicțiile internaționale pot fi re
zolvate prin mijloace pașnice în 
c ndițiile respectării tratatelor în 
vigoare. Președintele arată că 
ideile cuprinse în mesajul lui N. S. 
Hrușciov vor fi studiate cu cea 
mai mare atenție de guvernul chi
lian.

Șeful guvernului provizoriu al 
Republicii Dahomey, Christophe 
Sogio, salută mesajul șefului gu
vernului sovietic exprimîndu-și în 
același timp încrederea că O.N.U. 
si, în ceea ce privește statele afri
cane. Organizația Unității africa
ne, ar putea acorda un ajutor e- 
fectiv în pregătirea, iar apoi și 
încheierea unui tratat cu privire 
la reglementarea pe cale pașnică 
a problemelor teritoriale și de 
frontieră.

Sirimavo Bandaranaike, primul 
ministru al Ceylonului, arată în 
mesajul său de răspuns xiă înche- 

precum și a conflictului provocat 
de constituirea Federației Mala
yeze, în legătură cu care, după 
cum a spus el, i-au fost solicitate 
bunele sale oficii.

Râspunzînd la o întrebare în 
legătură cu posibilitatea unei în
truniri a Consiliului de Securi
tate pentru a examina situația 
din Cipru, U Thant a răspuns că 
tratativele de la Londra nu au 
dus la progresele care erau aștep
tate. El a subliniat că, dacă gu
vernul Ciprului va cere interven
ția O.N.U,, Consiliul de Securitate 
se va putea întruni, „și cred, a 
arătat II Thant, că ar putea găsi 
o soluție pozitivă". Secretarul ge
neral al O.N.U. a indicat, de ase
menea, că dacă președintele Ci
prului, Makarios, ar dori să vină 

,1a Națiunile Unite „prezența sa 
ar fi utilă".

U Thant a subliniat pe de altă 
parte că vizita făcută în Africa a 
fost constructivă și că, dacă si
tuația internațională îi va permite, 
speră să o poată continua.

9 februarie
PROGRAMUL i; 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,30 Țeatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Muzică 
de estradă, 11,05 Pagini din ope
rete clasice, 1,1,30 Muzică popu
lară, 12,00 Interpreți de muzică 
ușoară, 13,10 De țoale pentru toți, 
14,00 Noi înregistrări de muzică 
populară, 15,50 Din muzica corala 
a compozitorilor noștri înaintași, 
16,30 Muzică din opere, 17,00 Al
bum de muzică ușoară, 18,01 Me
lodii populare cerute de ascultă
tori, 18,30 Cărți care vă așteaptă, 
19,00 „Am îndrăgit o melodie" — 
emisiune de muzică ușoară romi- 
nească, 19,35 Program interpretat 
de Ioana Radu, artistă a poporu
lui, 20,00 Teatru la microfon : „E- 
vantaiul". Comedie de Carlo Gol
doni, 21,35 „Noutăți... noutăți" — 
emisiune de muzică ușoară. PRO
GRAMUL II. 8.00 Clubul voioșiei. 
9,00 Muzică din opere cerută de 
ascultători, 10,00 Muzică populară, 
11,00 Transmisiune din Sala Pa
latului R.P.R. a concertului orches
trei simfonice și a Corului Filar
monicii de slat „George Enescu' 
13,15 Melodii populare, 13,45 Mu
zică ușoară interpretată de Con
stantin Drăghici, 14,15 La micro

ierea unui acord internațional, 
prin care statele să renunțe la fo
losirea forței în rezolvarea liti
giilor. teritoriale și a problemelor 
de frontieră, va crea un climat 
internațional care va permite re
zolvarea și a altor probleme care 
se ivesc între state si cer să fie 
examinate de urgență. Pentru ca 
un asemenea acord să fie pe de
plin eficace și de lungă durată — 
se spune în mesajul de răspuns 

este necesar să fie întărit, atît 
pe bază regională cît și pe bază 
internațională, mecanismul rezol
vării pe cale pașnică a litigiilor 
teritoriale în concordanță cu prin
cipiile dreptății și obiectivitătii. 
In legătură cu aceasta, rolul 
O.N.U. precum și respectarea Car
tei ei, capătă o importanță tot 
mai mare.
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0 nouă demonstrație 
antîamericană la Accra

ACCRA 7 (Agerpres).
După cum anunță agenția UPI, 

în cursul zilei de joi, la Accra a 
avut loc o nouă demonstrație an«. 
tiamericană. Grupul de demon
stranți s-a oprit în fața ambasa
dei S.U.A. scandînd lozinci de 
protest. La Accra s-a anunțat o- 
ficial că Statele Unite și-au reche
mat ambasadorul din Ghana pen
tru consultări. După cum se sub
liniază, această acțiune diplomati
că, care a urmat după demonstra
țiile anf iamericane, nu reprezintă 
o rupere a relațiilor cu Ghana, cl 
un mijloc „de a exprima nemul
țumirea S.U.A. față de guvernul 
Ghanei".
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Crește numărul studenților 
americani care vor 

să viziteze Cuba
NEW YORK 7 (Agerpres).
Ziarele americane anunță 'că un 

număr tot mai mare de studentl 
din S.U.A. își exprimă dorința de 
a vizita Cuba, cu toate că aceasta 
constituie o încălcare a interdic
ției Departamentului de stat. Du
pă cum se știe, anul trecut, din 
inițiativa Comitetului studențesc 
pentru călătorii în Cuba, un nu
măr de 57 de studenți americani 
au vizitat această țară. Anul a 
cesta peste 101 de studenți și-au 
manifestat intenția de a pleca în 
Cuba în cursul verii.

fon : „Satira și umorul", 15,00 Mu
zică ușoară cerută de ascultători, 
16,00 Muzică populară romînească 
și a minorităților naționale, - 17,25 
Din muzica popoarelor, 18,26 Mu
zică ușoară romînească, 19.00 Cîn- 
tece și jocuri populare, 19,30 In
terpret! romîni de operetă, 20.05 
Muzică de dans, 21,30 File de is
torie. literară : Calendar literar pe 
luna februarie, 21,45 Muzică de 
dans.
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9 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
placido; REPft-BLICA : Arhiva se
creta de pe Elba,- I.ONEA : Ultimul 
tren din Gun Hill,- PETRILA : O 
perlă de mamă; LIVEZENI : .Cerul 
n-are gratii; AN1NOASA : Marile 
speranțe; VULC AN : A fost prie
tenul meu; CRIVIDIA : Mecanicul 
conducea trenul,-: LUPENI • La răs- 
pîntie; BĂRB ATENI : Casa de la 
răscruce; PAROȘENI: Prietenul 
nostru comun,- URICANi : La virMa 
dragostei.
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