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Școlii profesionale de u- 
cenici din Lupeni, ca o- 
dată pe săptămînă, seara, 
după terminarea activită
ții școlare, să se tină cu 
elevii cite o conferință. 
Abordînd diferite teme, 
aceste conferințe ’ con
tribuie la ridicarea nive
lului politic și de cultură 
generală al elevilor, la

conferințe
educarea lor în spiritul 
patriotismului socialist și 
al internaționalismului 
proletar. Printre conferin
țele ținute în ultimul 
timp sînt „Munca — o 
chestiune de glorie și e- 
roism", „Pagini din tre
cutul de luptă al parti
dului", Momente 
lupta U.T.C.-iștilor

din
sub

conducerea partidului".

O contribuție însemnată la predarea noilor blocuri 
de locuințe din orașul Vulcan aduce si brigadă de 
instalatori calorîferiștî condusă de comunistul: Arba- 
zangvicî Dușan, Brigada formată din 17 tineri mon
tează toate instalațiile de încălzire la blocurile aflate 
în construcție.

IN CLIȘEU: Șeful.de brigadă ArbazanoviciDușan 
și instalatorul Giuga Nicolae pregătind instalarea 
unor noi radiatoare.

Noi succese
pe graficul întrecerii
Avansări de peste 2 m pe zi

le execută 
este' săpa-

1 februarie 
de mineri.

Una din lucrările principale pe care 
sectorul de investiții de la mina Vulcan 
rea unui nou depozit de exploziv. De la 
aici lucrează concomitent două brigăzi 
Una este cea condusă de Szekely Ignat, iar cealaltă 
de Baiog Ladislau. Intre cele două brigăzi a început 

vie întrecere. Balog La- 
sectorul de 

la sectorul II, Totuși el 
minerit, se străduiește 
ortacul său; Rezultatele

încă din primă zi a lunii o 
dislau a venit de curînd la 
înainte a lucrat în cărbune 
posedă multe cunoștințe în 
să nu fie lăsat în urmă de
n-au întîrziat să se arate. Cele două brigăzi au ob
ținut în perioada ce a trecut din această lună avan
sări zilnice între 2-—2,5 m.I.

investiții.
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Cărbune pesle plan
La mina Ariinoasa minerii continuă să muncească 

cu însuflețire pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan. Trei, din cele 4 sectoare productive 
din cadrul exploatării și-au depășit sarcinile de plan 
pe luna in curs. Colectivul sectorului I, de pildă, ăre 
în această lună, un plus de producție de 200 tone 
de cărbune. Randamentul realizat pe sector este Su
perior celui planificat cu peste 50 
pe post. Sectorul III are o depășire, 
februarie, de 270 tone de 
productivitatea muncii pe 
tone de cărbune pe post, 
a fost obținut de minerii
pășit sarcina planificată la acest indice cu 150 
de cărbune pe post. Sectorul II și-a depășit, de 
menea, sarcinile de plan cu 48 tone de cărbune.

cărbune, 
sector a 
Cel mai

kg. de cărbune 
în perioada 1—6
In același timp 
crescut lă 1,591 
mare randament

sectorului II care au

Cu toți indicatorii realizați

I iincționarea centralelor termice 
cerințelor!la nivelul

Dezvoltarea continuă a cons
trucțiilor de noi locuințe în Va
lea Jiului, a pus și problema asi
gurării unui sistem -eficace de în
călzire a interioarelor, după nece
sitățile de confort mereu crescîn- 
de ale celor ce muncesc. In acest 

ч scop' în ultimii ani a luat o lar
gă ■ extindere încălzirea prin siste
mul de; centrale termice — calo
rifer — cate prezintă avantajul 
că este mai ieftin, asigură o tem
peratură constantă în cafnere, iar 
umiditatea și viteza de circulație 
a aerului cald corespunde con
dițiilor puse de igienă' și confort.

Printre numeroasele centrale ter
mice ridicate în ultimii ani, se nu
mără unități puternice ca centra
la -Livezeni IV care asigură căl
dură și apă caldă pentru .22 blo
curi însumînd .684 apartamente, 
centralele Braia I și Viscoza III 
Lupeni, Dimitrov — Petroșani, Ro
manilor — 
bînd. peste 
dir. întreg 
nifer.

Cu toate 
termice și 
trr buna lor funcționare, în fie
care-iarnă, există nemulțumiri din 
partea unor locatari care reclamă 
că nu . primesc suficientă căldură, 
sau apă caldă — în special la 
etajele superioare ale blocurilor.

Una din cauzele acestei' situații 
o constituie întreținerea necores
punzătoare a instalațiilor centra
lelor. termice de către , sectoarele.

Vulcan și altele, înglo- 
3 000 de apartamente 
bazinul nostru carbo-

avantajele centralelor 
condițiilor create pen-

de- 
kg. 

ase-

deColectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni 
la Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani mun
cește cu însuflețire pentru îndeplinirea si depășirea 
tuturor indicatorilor de plan. Prin îmbunătățirea pro
cesului tehnologic în fiecare secție, folosirea la ca
pacitatea maximă a utilajelor și alte măsuri, munci
torii de aici au obținut în luna ianuarie silccese re
marcabile, Planul la producția globală a fost depășit 
cu 5 la sută, iar la producția marfă cu 9,7 la sută. 
Productivitatea muncii a sporit cu 6,2 la sută față 
de sarcina planificată. Cele mai frumoase rezultate 
au fost obținute de secția construcții metalice care 
și-a depășit planul cu 44 la sută. In același timp 

planul la utilaje miniere a fost 
depășit cu 47 la sută. Turnătorii au 
'fost și ei la înălțime. Ei și-au depă
șit planul la oțel lichid du 8 la 
sută.

locale I.Lît. Astfel, la centrala 
nouă Braia I — Lupeni, pusă în 
funcțiune cu întreaga capacitate 
abia; la. începutul acestei ierni, per
sonalul de deservire a și demontat 
parțial instalațiile de ventilatoare, 
care aveau menirea să insufle aer 
în focarul cuptorului și deci să 
sporească, ritmul de ardere a 
cărbunilor, ’Așa este situația și la 
centrala Braia II, unde aceste ven
tilatoare de tiraj nu funcționează.

O altă muză a deficiențelor de 
la centrale o constituie slaba ca
litate a lucrărilor de întreținere 
a motoarelor electrice de la pom
pe. La Lupeni, la centrala de la 
blocul 8 turn, două motoare de la 
pompele de refulare și circulație 
a apei calde sînt arse de multă 
vreme. Astfel, în locul motorului 
de 7 kW a fost pus unul de nu
mai 4 kW, ceea ce face ca pompa 
să nu aibă, suficientă putere de 
împingere, iar apa caldă nu ajun
ge la etajele superioare. Totoda
tă lipsa de presiune 
face ca și la celelalte 
mice apa să nu urce 
II în sus. Cît despre
amestecare a apei calde în boi
lere, ele sînt mici (la centrala 
Braia I de numai 1,1 kW) încît 
se încălzește ușor și după o oră 
de funcționare 
tru a , se răci.

întreruperile

a apei reci 
centrale ter- 
de la etajul 
pompele de

trebuie oprite pen-

dese de curent

ȘT. MIHAI

fContinuare în pag. 3»a)

fă-

în pag. a IV-a 

adresate de N. S. Hruș- 
legătură cu situația din

• Mesaje 
ciov în
Cipru

• Mesajele Iui U Thant
• Plenara C.C. al P.S.U.G.
• Ședința Consiliului de Securitate
• Succese ale detașamentelor de 

partizani în Vietnamul de sud

Minerul Hădărugă Vasile de la sectorul III al minei Vulcan a 
acumulat în meserie o bogată experiență. Zilnic; în abataj sau cu 
prilejui intrării și ieșirii din mină el împărtășește ortacilor săi unele 
„secrete" ale mineritului.

IN CLIȘEU: Minerul Hădărugă Vasile antrenat într-o convorbire 
cu ortacii din schimb.

e

infăptuirea angajamentului de întrecere 
o chestiune de onoare

Zilele trecute, ziarul nostru a pu
blicat angajamentele de întrecere 
ale colectivelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la exploa
tările miniere și din celelalte uni
tăți economice pe anul 1964, an
gajamente ce exprimă hotărîrea 
oamenilor muncii din Valea Jiului 
de. a 
nate 
XX-a 
trlei.

fiecărei

rite de produse — cărbune, ener
gie electrică, lemn, mătase etc. — 
de a aduce venituri bănești cît 
mai mari statului exprimă și an
gajamentele celorlalte exploatări, 
întreprinderi și șantiere din Va
lea Jiului.

Pentru fiecare colectiv, pentru 
fiecare muncitor, inginer și tehni- 
ciah angajamentele de întrecere 
constituie o chestiune de onoare, 
un cuvînt dat care trebuie respeO 
tat pe deplin. Angajamentele de
vin astfel o bază trainică pentru 
activitatea economică 
unități.

In scopul realizării 
angajamentelor, odată
rea acestora, în cadrul fiecărei u- 
nități au fost elaborate 
tehnico-organizatorice și 
Pe baza studierii 
concrete la fiecare 
și a numeroaselor 
cute de muncitori 
nicieni au fost i 
de măsuri 
care urmăresc punerea în valoare 
a unor noi rezerve ale procesului, 
de producție, realizarea ritmică a, 
■sarcinilor de plan, ridicarea nive
lului tehnic, al producției prin ex
tinderea utilajelor moderne și a 
procedeelor avansate, îmbunătăți
rea calității produselor și realiza
rea de economii.

a fiecărei

întîmpina cu cît mai însem- 
realizări în muncă cea de-a 
aniversare a eliberării pa- 

- v? j ' s‘.
Stabilite pe baza unei analize 

temeinice a posibilitățilpr și pe 
baza propunerilor făcute :cu oca
zia dezbaterii cifrelor de plan în 
vederea utilizării din plin a rezer
velor interne din: cadrul,
unități economice, angajamentele 
îndreaptă eforturile colectivelor de 
muncă spre realizarea principali
lor indicatori de plan - - sporirea 
producției, a , productivității mun
cii, îmbunătățirea continuă a cali
tății producției, realizarea unor 
importante economii la prețul de 
cost etc. Minerii ; din Lupeni, bună
oară s-au angajat să depășească 
sarcinile planului anual de produc
ție cu 20 000 tone de - cărbune 
sificabil, din care pînă la 23 
gust vor fi
15 000 tone; să realizeze 
ductivitate cu 10 kg. pe post 
mare decît sarcina prevăzută, 
obțină economii de 800 000 lei; să 
reducă consumul specific de lemn 
planificat 
cărbune, 
șeni s-au 
cantitate 
electrică • peste plan. Asemenea ho- 
tărîri, de a pune la dispoziția e- 
conomiei naționale cantități - spo-

extrase peste
o

COC- 
Au- 
plan 
pro-
mai 

, să

cu 0,5 m.c./1000 tone de 
Energeticienii din Paro- 
angajat să producă , o 

importantă . de energie
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Centrala termică a preparației din Lupeni furnizează aburi și apă 
caldă atît. pentru secțiile preparației, cît și pentru 
citorii cafe lucrează la centrală întrețin cu’ grijă 
parametrii optimi de funcționare spre a asigura o 
consumatorilor de aburi și apă caldă.................

♦

mina Lupeni. Mtin- ; 
instalațiile, mențin < 
bună deservire a >

integrale a 
cu stabili-.

măsuri 
politice, 

posibilităților, 
loc de muncă 
propuneri fă- 

i, ingineri și teh- 
întocmite planuri 

tehnico-organizatorice

(Continuare în pag. 3-a)

: In ritm intens
I Cu fiecare zi ce, trece, se con
turează tot mai mult noul ansam
blu de locuințe — Livezeni V. 
Pînă in prezent, aici au fost ■ în
cepute 10 blocuri noi, iar alin 8 

' blocuri urmează a ii puse în Iiicru 
în lunile următoare. Dintre aces
tea, uh număr de 15 blocuri vor 
ii dale in folosiriță în semestrul 
II al anului iar celelalte "3 rărriîn 
ca spații in lucru pentru amil 1 
Viitor. ' '

Cdeva blocuri ca В 12, В 13 au , 
ajuns' deja la ultimul etaj cu zi- ' 
daria, în timp ce blocurile F, В 
11 și altele sînt doar‘la fundații 
și zidăria parterului. Conducerea! 
șantierului a luat din timp mă- 
șurile necesare •’ de aprovizionate 1 
cu Ușii de beton. ‘ cărămidă, agre- < 
gate iar pe șantier funcționează o i 
centrală de mortar care asigură ] 
zidarilor întreaga , cantitate ? de 1 
mortar. La buna . desfășurare a1 
lucrărilor o contribuție însemnată ’ 
aduce și sectorul I.P.I.P. Livezeni ; 
care montează macaralele necesa- 1 
re, întreține în bune condițiurii < 
betonierele, iar. prin serviciul au- î 
to asigură aprovizionarea ritmică, 
cu , materiale a constructorilor. ‘

J
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Ptauul de perspectivă al efebului
Jntr-o convorbire avută nu de 

mbit cu tovarășul Pope Gheorghe, 
directorul clubului muncitoresc 
din tones, acesta ne-a spus: „In- 
troaga activitate a clubului trebuie 
astfel organizata incit să răspundă 
cerințelor si preocupărilor colec
tivelor de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile pe ca
re le deservește, ta baza acestei 
organizări *tă desigur planul de 
muncă al clubului, întocmit lu
nar. ta începutul acestui an ne-am 
Întocmit si un plan de perspecti
vă, adică un plan care șg cuprind! 
acțiunile cultural-artistice și admi
nistrative pe anul 1W4".

intr-adevăr în fața directorului 
clubului se află un plan de pers
pectivă eu toate acțiunile pe care 
Si le-a propus să le susțină în a- 
ceșt an, colectivul de conducere 
al clubului. împărțit pe capitole, 
defalcat pe trimestre și luni, cu 
responsabilitatea directă a fiecărui 
membru din colectivul de condu
cere plauul constituie un adevă
rat îndreptar al activității de vi
itor. Planul cuprinde șapte capi
tole și anume i propaganda prin 
conferințe, acțiuni cu cartea, pro- 
grâme artistice, repertoriile forma
țiilor, organizarea timpului liber 
*1 oamenilor muncii, acțiuni cu 
filmul și probleme administrative

La capitolul privind propagan
de prin conferințe, de exemplu, 
planul prevede ținerea unui ciclu 
d® 84 de conferințe și expuneri, 
din care 24 conferințe tehnice, 24 
politice, 24 de cultură generală si 
12 expuneri pe diferite tenie, a- 
dică cite șapte conferințe pe lună.

Acțiuni multe și interesante vor 
fl duse și cu cartea. In această 
direcție planul prevede ținerea a 
28 de seri literare, 10 seri de poe
zii, 120 recenzii de cărți, 50 pre
zentări de cărți noi, 4 seri de ghi
citori literare 4 simpozioane teh
nice, 4 simpozioane literare, 8 ex
poziții și standuri de cărți și mul
te altele, în total 324 de acțiuni.

Cit privește programele artis
tice și repertoriile formațiilor, în 
planul de perspectivă sînt trecute

LUNA CĂRȚII 
LA SATE

Un bun prilej pentru populari
zarea și răspindirea cărții în rîn- 
dul maselor largi de oameni ai 
muncii îl constituie luna cărții la 
Mte, care se organizează în acest 
an in perioada 1 februarie — 1 
martie. Luna cărții la sate are ca 
scop creșterea numărului de citi
tori din rîndul țăranilor întovă
rășiți, difuzarea unui număr mai 
mare de cârti cu conținut axat pe 
problemele ce Ie ridică dezvolta
rea continuă a agriculturii noas
tre socialiste, atragerea unor largi 
colective obștești care să sprijine 
difuzarea cărții la sate.

In- cadrul „Lunii cărții la sate” 
se vor organiza zile ale cărții.

In pianul de muncă. întocmit cu 
această ocazie au fost prevăzute 
organizarea a o serie de acțiuni 
ca: consfătuiri eu cititorii, recen
zii și prezentări de cărți. Astfel, 
biblioteca centrală orășenească din 
Petroșani va organiza la căminele 
culturale din Maleia și Dîlja Ma
re, două consfătuiri la cărțile: 
„Să creștem albine” de M. Badea 
și „Cum creștem viermii de mă
tase" de Xenia Moldovan. Biblio
teca comunală din Iscroni va or
ganiza consfătuiri la cărțile „Șo
seaua milionarilor" de P. Vintilă 
și „Moment istoric''. Celelalte bi
blioteci comunale vor organiza, de 
asemenea, astfel de acțiuni.

Toate acțiunile prevăzute să se 
organizeze în cadrul „Lunii cărții 
la sate" sînt menite să contribuie 
la pătrunderea cărții la sate, la 
ridicarea nivelului politic și cul
tural al țăranilor întovărășiți și a 
muncitorilor forestieri.

R. BALȘAN 
corespondent 

numărul programelor artistice pe 
care trebuie să le susțină flecare 
formație artistică în parte cît și 
numărul lucrărilor și a pieselor 
noi pe care acestea trebuie s§ le 
includă în repertoriu.

Un capitol interesant este cel 
care se ocupă de organizarea tim
pului liber al muncitorilor. Aici 
sînt prevăzute o serie de excursii 
In tară, regiune și Valea Jiului, 
serbări cîmpeneștl, seri de odih
nă, reuniuni tovărășești.

Rășfolnd planul de perspectivă 
al clubului muncitoresc din Lonea, 
»e poate aprecia că este un plan 
bogat care cuprinde acțiuni inte
resante $i utile.

Attt conducerea clubului cît și 
comitetul sindicatului de la mina 
Lonea vor trebui» să urmărească 
îndeaproape felul cum sînt înde
plinite sarcinile prevăzute tn plan. 
Această cerință trebuie respectată 
mai ales atunci cînd se întocmesc 
planurile lunare de muncă ale clu
bului.

C. COTOȘPAN

înzestrată cu cărți din cele mai variate domenii (peste 27 000 
volume), biblioteca clubului sindicalelor din Petroșani atrage zilnic zeci 
de cititori tineri șî vîrstnici care găsesc aici cărți pe gustul și după 
preocupările fiecăruia.

Fotoreporterul nostru a surprins un moment de la biblioteca clu
bului, bibliotecara Biebe Eva înregistrind noi cărți în fișele de citi
tori ale elevilor Zăpîrțan Georgeta din clasa a VIII-a, Rugia Mariana 
din clasa a VII-a si a tovarășei Muntean Elena.
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Zăpada căzută peste noapte ves
tise parcă mai repede ivirea zo
rilor. In blocuri, luminile se a- 
prinseseră de mult, Oamenii își 
pregăteau merindele pentru șut. 
Pe străzi domnea forfotă speci
fied dimineților. .Ninsoarea straș
nică, ce nu contenise toată noap
tea, se mai ostoise. Începuse o 
nouă zi de muncă, In fabrici, uzi
ne, întreprinderi, lucrul Își relua- 
se cursul normal. Elevii intraseră 
ia prima oră de curs. Numai la 
clubul sindicatelor din Petroșani 
era liniște deplină. Se făcea toa
leta de dimineață a sălilor. Focul 
duduia în sobele mari de teraco
tă, radiind în jur o căldură plă
cută, odihnitoare. Prin ferestrele 
larg deschise, aerul proaspăt și 
rece pătrundea cu ușurință. Pes
te cltva timp aveau să sosească 
și primii oaspeți. Atmosfera tre
buia să 
trebuia 
bului.

...Au 
cărților, îndrăgostiți ai sportului 
minfii șl ai jocului de biliard, iu
bitori ai muzicii și culturii. Erau 
muncitori din schimbul II. elev.

fie caldă, primitoare. Așa 
să înceapă activitatea clu-

venit. Brâu prieteni oi
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Activitate culturală 
bogata

Biblioteca clubului din Bărbă- 
teni este dotată cu 1Q863 de cărți 
cu conținut literar, științific și 
tehnic. Responsabila bibliotecii, 
tov Zamfir luliana depune o mun
că susținută pentru răspîndirea 
cărții prin casele țăranilor și mun
citorilor din satul Bărbăteni.

In anul 1963 au circulat un nu
măr de 20 491 de cărți la 1 971 de 
cititori. Tot in anul 1963 s-au ți
nut 104 acțiuni cu cartea, ca re
cenzii. simpozioane urmate de pro
grame artistice, seri literare.

Un sprijin in acțiunile culturale 
l-a dat acestei biblioteci Si colec
tivul didactic de la Școala gene
rală de 8 ani din localitate. To
varășii profesori Slănescu Maria, 
Bulgaru Cornelia și alții au ținut 
in anul trecut 26 de conferințe, 
fiecare fiind urmată de programe 
artistice.

E. TETILEANU 
corespondent

de

>eraliști și studenți care se află 
în vacanța de iar nd. Vin zilnic 
pe ia club unde își petrec ore 
recreare.

— In aceste iile de iarnă 
spunea tovarășul Șoșoi Petru 
directorul clubului — sălile clu
bului nostru cunosc o afluență 
deosebită. Cea mai intensă activi- 

taie însă se desfășoară dupâ- 
amiaza și continuă piuă seara tir- 
ztu. După amiaza Își dau întiinire 
aici artiștii amatori cu instructorii 
lor, cititorii, tinerii din orchestre 
cu instrumentele Îndrăgite.

bq ora 17 au venit primii artiști 
amatori — cei di я formația de 
teatru. Peste puțin timp replicile 
tinerilor Pop Mihai, Szekely Cla
ra năd'trea'-r- Ti ' lacob Cons

Filmul „Pisica de mare" o pro
ducție a studioului cinematogra
fic București, est? un film de a- 
venturi » cărui acțiune demască 
uneltirile agențiilor imperialiste de 
spionaj împotriva statului nostru.

Plănuind să pună mîna pe unele 

IN CLIȘEU: O secvență dta film.

planuri privind tehnologia unor 
mine de mare importantă, rețeaua 
dz spionaj încearcă s-o atragă de 
partea ei pe inginera Livia Gre
gorian de la centrala minieră 
Printr-un vicleșug — fata e con
vinsă de către spioni că acționea
ză sub îndrumarea securității pen
tru prinderea căpeteniilor spioni
lor Livia ajunge să lucreze îr> 
subordinea bandiților

Rețeaua de spionai al cărei con
ducător este „Pisica de mare” — 
un spion ce lucrează în umbră, ne
cunoscut de nimeni urmărește să

—©--------------

„Să mal poftiți pe la поГ
Elevii Școlii profesionale de u- 

cenici din Lupcni desfășoară o 
rodnică activitate cultural-artistică. 
Ansamblul artistic format din fan
fară, cor, orchestră de muzică 
populară, brigadă artistică de a- 
gitație, recitatori, soliști vocali și 
instrumentiști cuprinde peste 200 
de țineți elevi ai școlii profesio
nale.

Zilele trecute, ansamblul artis-; 
tic al școlii profesionale din Lu- 
peni a prezentat la cinematograful 
„7 Noietnbrie” din Uricani un pro
gram artistic în cinstea harnicilor 
mineri uricăneni care se află pe 
primele locuri în întrecerea socia
listă.

Programul a fost alcătuit din- 
tr-un repertoriu bogat, compus clin 

««O •*•**«****•<
rumerde . acordate ta unison, de

tronau o melodie veselă, armo
nioasă, antrenantă. Membrii or
chestrei simfonice se pregătesc și 
ei asiduu pentru concurs.

...Se însera. Ninsoarea se porni
se din nou. Fulgi mari se cerneau 
agaie ca dintr-a sită uriașă. In 
sala mare a clubului continuau 
să intre grupuri, grupuri de bă
ieți și iele. Orchestra de muzi
că ușoară a dat aripi unei melo
dii vesele, tinerești. Joia de tine
ret începuse. Ca la un semn, în 
sala s-a făcut liniște. Tovarășa 
profesoară Bota Laurenția de la 
Școala medie din Petroșani 
cut o călduroasă expunere a 
și opetei scriitorului Alecit 
so. Alternlnd cu dansul, au 
lor. și alte momente culturale 
au întregit și înfrumusețat 
gramul joii de tinerei.

...Se tăcuse tîrziu. Luminile în
cepuseră sd se stingă una cite arta. 
Prieter.fi clubului se îndreptau 
voioși spre case. Ultimul care a 
plecat a fost tovarășul Soșoj Pe
tru directorul clubului. Se înche
iase o noua zi de activitate la 
clubul sindicatelor din Petroșani.

răsunau 
ciad In 
instruc*

tantin și Hațeg a nu Sotiia, 
scurt, precis, hotă rit. Din 
cînd tov. Alexandru Jeles, 
totul formației intervenea dind in
dicații, corecttrid un gest, lămu
rind o intonație.

— Cu piesa „Jocul de-a vacan 
ța" de Mihail Sebastian, pe care 
am puș-o in scenă cu acești ti
neri entuziaști — spunea tovară
șul Jeles — vom participa la faza 
a Il-a a celui de-al VIf-lea con
curs ai formațiilor artistice de a- 
matori ce se va ține in localitate 
chiar in cursul acestei luni. Așa 
Că... pregătirile sini avansate, ți
nerii manifestă interes și pasiune 
și... sperăm la un loc fruntaș.

Bună dispoziție era Și in sala 
cate repetă brigada artistică 
agitație a U.R.U.M.P, împreună 
tovarășul Vasiu Ioan instructo
rul brigăzii, tinerii Panța Ioan, 
Strrelfer Francisc, Romimcici Elena 
si ceilalți repetau de zor 
program 
platul concurs. Intr-o oiță 
zeci de ochi erau ațintiți spre ba
gheta dirijorului Vasile Lucaciu. 
Noteie se desprindeau sprințare 
de pe portative, iar zecile de ins- 

ІП 
de 
cil

noul 
al brigăzii pentru apro- 

salâ,

intre în posesia planurilor. Fo
tografiile lor urmează să fie pre
date prin Livia Gregorian unui 
spion care sosește în acest scop 
in tara noastră. Acest spion cade 
în inimile securității. Substituim- 
du-se spionului, căpitanul de secu-

ritate Cernea pleacă la întllnirea 
cu Livia Gregorian. ■ >

Căpitanul de securitate Cernea 
controlează toate acțiunile spioni
lor reușind în cele din urmă să 
prindă „Pisica de mare".

Din distribuție fac parte actorii: 
Leopoldina Bălănuță, Victor Re- 
bengiuc. Colea Răutu Nlcolae Si- 
reteanu, Toma Dimhriu, Haralam- 
bie Boroș Iurte Darie George 
Mărutză, Dorin Dron și alții.

Filmul rulează începînd cu da
ta de 13 februarie a.c.

cîntece corale, recitări, un montaj 
literar închinat eroicelor lupte'de 
la Grivita din februarie 1933, un 
program ai brigăzii artistice de 
agitație, la care și-au adus con
tribuția fanfara și orchestra școlii, 
precum și soliștii vocali Mitrea 
Vasile, Drăgoi loan și Vieru Pa
vel.

Programul prezentat în sala ar
hiplină a fost viu aplaudat de că
tre publicul spectator, iar la ter
minare, spectatorii și-au exprimat 
mulțumirea față de program spu- 
nîndu-le elevilor artiști la despăr
țire ! „Să mai poftiți pe la noi cu 
asemenea; programe".

M. AVRAM 
corespondent
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UNDE MERQEM ?
Și această duminică va 

fi bogată in manifestări 
cultural-sportive. Atît în 
sălile culturale ți de 
sport, cit și pe pîrtiile de 
schi și săniuțe se vor des
fășura concursuri 'și dis
pute pasionante, atracti
ve.

• In sala Teatrului de 
Stat din Petroșani — la 
ora 20 — va fi prezentată 
comedia lui Sergiu Făr- 
cășan ..Sonet pentru o 
păpușă", din distribuția 
căreia fac parte, printre 
alții. Gheorghe Iordănes- 
cu, Dumitru Drăcea, Di- 
mitrie Bitang, Realini 
Lupșa, Georgeta’ Nicolae, 
Stefania Donca, Vaier 
Dpnca.

• In sălile cluburilor, 
spectatorii se vor Intilni 
Cu artiștii amatori care 
vor prezenta frumoase 
programe, urmate de dans, 
în sala clubului sindica
telor din Petroșani, de 
pildă, va fi orgnizată o

----------------------------■ ■■■■-..............................................................................................................................................................................................

Funcționarea centralelor termice — la nivelul cerințelor!
(Urmare din pag. I-a)

cute de I.R.E.H. îngreunează și 
ele mult funcționarea centralelor 
termice, mai ales că ele se pro
duc, de obicei, seara, cînd caza- 
nele funcționează din plin.

Principala greutate însă în bu 
na funcționare a centralelor se da- 
torește lipsei de... cărbune. In
tr-adevăr, la centrala Viscoza III 
Lupeni, care deservește 426 aparta
mente și noua școală se aduc zilnic 
abia 3—4 autocamioane (12—14 
tone) de cărbune: unui cazan î: 
revine deci pe 24 ore de abia 
1 000—1 500 kg. cărbune, cantita
te insuficientă, știut fiind că nor
mativele de funcționare a cazane- 
lor prevăd arderea a 200 kg. căr
bune pe oră de cazan. Datorită 
acestei lipse de cărbune, focul 
abia arde în cazane, dînd o tem
peratură de numai -55—70 grade, 
în loc să ardă din plin pentru a 
ridica temperatura apei în cazan 
la 85—95 grade, ca în apartamen
te radiatoarele să încălzească din 
plin.

Este semnificativ de arătat în 
această direcție că pe luna ianua
rie (pînă în ziua de 29) centrala 
termică Viscoza III a primit de 
abia 81 mașini de cărbune iar 
în cursul a 4 luni de funcționare 
în această perioadă de iarnă (l 
octombrie 1963—29 ianuarie 1964) 
au sosit aici numai 207 mașini de 
cărbune. Dacă socotim încărcătura 
unei mașini la 4 tone cărbune (cu 
toate că majoritatea au fost bas
culante care încarcă mai puțin) re
vin numai 800 t'one pe 4 luni, adi
că abia,., jumătate din cît ar fi 
trebuit pentru perioada de iarnă. 
Asemenea situații sînt și la alte 
centrale termice. Astfel, centrala 
3 Vulcan în luna noiembrie 1963
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j ducere auto.

seară distractivă pentru, 
evidentiații în producție 
de la U.R.U.M.P, O plăcu
tă seară de' dans vor pe
trece și tinerii aninoseni 
in sala clubului lor din 
localitate.

• Activitatea sportivă 
va fi, de asemenea, bo
gată. Iată programul în- 
tîlnirilor sportive de azi :

VOLEI. Categoria A— 
ora 11. In sala Institutu
lui de mine echipa stu
denților din localitate va 
primi replica met'alurgiș- 
tilor din Cîmpia Turzii.

BOX. Cu începere de 
la ora 18, va continua în 
sala de sport din Lupeni 
etapa regională a cam
pionatului republican in
dividual de juniori.

SCHI. Pe pîrtiile de Ia 
-'raja se vor desfășura 
întrecerile în cadrul cam
pionatului republican de 
juniori și seniori.

Muncitoarea Brăneț Marja de le I;I.S. „Viscoza" 
Lupeni a fost aleasă de curînd de tovarășele ei de 
muncă organizatoare de grupă sindicală. In întreaga 
•i activitate sortăreasa se străduiește să fie la înăl
țimea acestei încrederi.

IN CLIȘEU ; Muncitoarea Brăneț Maria la locul 
de muncă.

c primit 180 tone cărbune, în de
cembrie 1963 cantitatea de 244 to
ne, iar în 28 zile din ianuarie a.c. 
de abia 176 tone cărbune, cantitate 
insuficientă fată de necesități. O 
socoteală simplă arată că în ia
nuarie, cu cărbunele primit — 176 
tone — cinci cazane din centrală 
pot arde cu foc intens abia 6—7 
ore! Și atunci, pînă la împlini
rea a 24 ore din zi ce Să se ardă ? 
Muncitorii fochiști din centralele 
termice au găsit însă o soluție.. 
fac foc moale în cazane incit la 
nici o centrală temperatura nu tre
ce de 55—70 grade, și astfel îr.

Dispensar
In ultima vreme dispensarul din 

comuna Cîmpu lui Neag a început 
să fie tot mai mult ocolit de să
tenii oare au nevoie de anumite 
tratamente medicale. De mamele 
cu copii mici nici nu mai vorbim. 
Dacă dispensarul medical ar fi si
tuat într-un local necorespunzător, 
nu ar fi dotat. eu echipamentul 
necesar sau ar avea un oficiant 
sanitar necorespunzător, lucrul ar 
fi de înțeles. Dar dintre aceste 
neajunsuri nici unul nu-i este pro-

----------------------------- ■   - _ ,    r -  ---------------------

Sarcini mobilizatoare în noul contract colectiv
Contractul colectiv al minei Lu

peni pe anul 1964, cuprinde anga
jamente mobilizatoare în toate do
meniile de activitate. In primul 
capitol din noul contract colectiv 
se prevede depășirea planului de 
producție cu 20 000 [one cărbune 
cocsificabll. sporirea productivită
ții muncii la 1,230 tone cărbune 
pe post, față de 1,220 tone plani
ficat, realizarea unei economii la 
prețul de cost al producției în va
loare de 800 000 lei. Tot la acest 
capitol, colectivul minei Lupeni 
s-a mai angajat să reducă consu
mul specific de lemn de mină cu 
0,5 m.c. pe mia de tone cărbune 
extras, să îmbunătățească în per
manență calitatea producției, gra- 
nulația acesteia și să reducă umi
ditatea din cărbune.

Pentrii înfăptuirea acestor sar
cini, comitetul sindicatului, spri
jinit și îndrumat de comitetul de 
partid, și-a propus să mobilizeze 
întregul colectiv de muncitori, in
gineri și tehnicieni în întrecerea 
socialistă, să analizeze lunar în 
cadrul adunărilor grupelor sindi
cale și a comitetelor de secții fe
lul în care fiecare sector și briga
dă de mineri își realizează planul 
și angajamentele de întrecere. Co
mitetul sindicatului se va preocu
pa în permanentă de extinderea și 
generalizarea inițiativelor „Trai 
fîșii la două zile", „Nici un va- 
gonet de cărbune rebutat pentru 

apartamente radiatoarele sînt mai 
mult reci!

Pentru îmbunătățirea funcționă
rii centralelor termice se impune, 
în primui rînd, punerea la punct 
a stării tehnice a centralelor da 
către sectoarele I.L.L. clin localități, 
apoi introducerea de către comite
tele de blocuri a unui, control efi
cace asupra aprovizionării cu căr
bune a centralelor termice pentru 
a se primi întreaga cantitate de 
cărbune necesar . pentru încălzit, 
conform normativelor tehnice. Nu
mai așa se va reuși ca în aparta
mente să fie căldură !

Ѳ--------------

medical neglijat
priu. Totuși există o cauză care 
îndepărtează oamenii : neglijența 
sfatului popular din localitate căt
re nu a luat, măsuri . să asigure 
dispensarul cu combustibil pentru 
zilele de iarnă. Si cum într-o în
căpere unde domnește un frig de 
8—-10 grade nu poți nici să stai, 
nici să te dezbraci, sătenii din co
mună se întreabă : pînă cînd va 
fi neglijat dispensarul lor ?

PETRU MOJOATCÂ
Cîmpu lui Neag

șist". Prin comisia inginerilor și 
tehnicienilor, comitetul sindicatu
lui va sprijini cabinetul tehnic îu 
realizarea sarcinilor prevăzute îu 
planul tematic de inovații stabilit 
pentru anul 1964.

Un loc important în contractul 
colectiv îl ocupă grija conducerii 
lebnico-administrative și comitetu
lui sindicatului față de crearea con
dițiilor optime de muncă pentru 
mineri. Pentru protecția muncii și 
igiena industrială s-a alocat suma 
de 5 542 000 lei, din care pentru 
tehnica securității 300 000 lei, iar 
pentru materiale igenico-sanitar și 
echipament de protecție peste 
1 200 000 lei.

In nou! contract colectiv se pre
vede ca în cursul anului 1964 să 
fie calificați in meseriile de mi
ner, ajut-or miner, artificier, meca
nici de locomotivă, mecanici de 
pompe și de mașini de extracție 
un număr de aproape 600 de mun
citori. In scopul ridicării califi
cării și a reîmprospătării cunoș
tințelor muncitorilor se preconi
zează organizarea unui număr de 
15 cursuri pe specialități, care vor 
fi urmate de peste 800 de mun
citori. Pentru prevenirea îmbolnă
virilor de silicoză se va extinde 
perforajul umed la toate frontu
rile de lucru în steril.

In scopul creșterii productivită
ții muncii și reducerii efortului 
fizic al minerilor, în Cursii anului

înfăptuirea angajamentului de întrecere - 
o chestitmo de onoare

(Urmare din pag. I-a)

Esențial este însă ca planurile 
(de măsuri tehnico-organizatorice să 
1 fie realizate pas cu pas în terme

nele și cu efectele economice pre
văzute. Iată o condiție primordială 

\ pentru înfăptuirea ritmică a săr
ii c inilor de plan și a obiectivelor
i de întrecere. Avînd în vedere a- 
' cest iucru, numeroase colective au

trecut chiar de la începutul anu
lui le realizarea acestor planuri. 

» La mina Petrila, bunăoară, s-a a- 
. cordat o deosebită atenție reali- 
s zării prevederilor din planul M.T.O. 
; cu privire la îndeplinirea ritmică,
ii din prima lună a anului, a sarcini- 
J lor de plan. In acest scop s-a a-

sigtirat linia de front necesară 
chiar peste prevederile planului 
M.T.O., de 720 m.l„- s-au luat mă
suri în vederea sporirii vitezelor 
de avansare, prin remedierea de
ficiențelor la lucrările de rambleu 
etc. Aceste măsuri și-au dovedit 
din plin eficiența: mina Petrila 
și-a depășit sarcinile de plan pe 
prima lună a anului cu 2800 tone 
cărbune. La mina Aninoasa au fost 
luate măsuri pentru extinderea 
mecanizării. La I. F. Petroșani au 
fost luate măsuri pentru valorifi
carea superioară a masei lemnoa
se prin mecanizarea lucrărilor fo
restiere și ridicarea calificării ca
drelor. In scopul scurtării duratei 
de execuție, pe șantierul de con
strucții din Lupeni s-au luat mă- 

,suri pentru îmbunătățirea aprovi
zionării locurilor de muncă. In alte 
unități au fost' înfăptuite, de ase
menea, o seamă de prevederi din 
planurile M.T.O. ceea сё a asigu
rat obținerea unor importante suc
cese în realizarea sarcinilor de 
plan din prima lună a anului. Ast
fel, minerii Văii Jiului și-au de
pășit sarcinile de plan cu 9242 
tone de cărbune, muncitorii fores
tieri și-au depășit sarcinile de 
plan la producția globală cu 5,43 
la sută. Importante succese au 
înregistrat în activitatea lor și 
muncitorii energeticieni. prepara
tori, constructori, cît și alte co
lective.

Succesele din prima lună a a- 
nului constituie o garanție sigură 
că în lunile ce urmează realiză
rile pe calea înfăptuirii obiective
lor de întrecere vor fi și mai în
semnate. Se impune însă ca mă
surile preconizate în planurile 
M.T.O. în vederea asigurării rit
micității producției să fie realizate 
în continuare. O deosebită aten
ție va trebui acordată îndeosebi

sectoarele miniere vor h dotate 
cu noi utilaje, printre care 6 trans
portoare blindate, 45 transportoare 
cu raclete de tip ușor, 144 ciocane 
de abataj, 6 ventilatoare pneuma
tice, 30 perforatoare pneumatics, 
numeroase vagonete de mină și al
tele,

In vederea lărgirii sferei de cu
prindere a muncii cultural-educa
tive ds masă și, orientării ei spre 
problemele esențiale ale procesului 
de producție, comitetul sindicatu
lui își propune să reorganizeze cele 
6 brigăzi artistice de agitație, sa 
înființeze biblioteci volante în toa
te sectoarele minei. Totodată, co
mitetul sindicatului își propune să 
îmbunătățească munca cu cartea, 
să atragă pînă la finele anului cel 
puțin 70 la sută din numărul sa- 
lariaților exploatării pentru a de
veni cititori ai bibliotecii centrale 
și a celor volante. In scopul popu
larizării cărții în rîndul muncito
rilor se vor organiza numeroase 
acțiuni cu cartea, 3 expoziții eu 
cărți tehnice și beletristice. De 
asemenea, pentru folosirea în mod 
plăcut și util a timpului liber al 
salariaților vor fi organizate 14 
excursii colective, mai multe ser
bări cîmpenelști, seri de odihnă, 
iar la activitatea culturală c© se 
desfășoară la club vor fi atrași 
încă 300 de muncitori, tehnicieni si 
ingineri.

AVRAM MICA 
corespondent 

măsurilor preconizate pentru îm
bunătățirea calității producție u 
Mai ales că, datorită depășirii con
ținutului de cenușă admisă, exploa
tările miniere au pierdut prin pe
nalizări pe luna ianuarie apr gape 
6000 tone de cărbune.

înfăptuirea planului de produc
ție se hotărăște la fiecare loc de 
muncă, în fiecare brigadă și schimb, 
fată deci necesitatea ca soarta 
planului, înfăptuirea punct cu punct 
a angajamentelor să se afle în 
permanență în atenția fiecărui co
lectiv, a fiecărui muncitor, ingi
ner și tehnician. Aceasta presu
pune o preocupare susținută pen
tru perfectionarea procesului de 
producție, a organizării lucfului la 
fiecare loc de muncă, pentru pro
movarea tehnicii noi, a metodelor 
avansate, ridicarea pregătirii pro
fesionale a tuturor cadrelor care 
deservesc producția.

Un rol însemnat in intensifica
rea continuă a întrecerii socialiste 
pentru realizarea angajamentelor 
luate îl au organizațiile de sindi
cat. Ele sînt chemate să sprijine 
efectiv conducerile tehnice în a- 
sigurarea condițiilor tehnico-econo- 
mice necesare realizării de către 
fiecare brigadă, echipă, de către 
fiecare muncitor a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate.

Prin înfăptuirea integrală a sar
cinilor de plan și a angajamente
lor de întrecere, oamenii muncii 
din Valea Jiului, mobilizați de 
organizațiile de partid, vor obține 
succese însemnate în muncă în 
einstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, aducînd o 
nouă contribuție la înflorirea eco
nomiei noastre socialiste.

10 februarie
PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,06 Piese de estradă, 9,25 
Valsuri interpretate de fanfară, 
10,15 Muzică din opere, 11,05 „Me
lodii de iarnă" — muzică ușoară 
romînească, 11,40 Selectiuni din o- 
peretele lui Franz Lehar, 13,10 
Soliști romîni de muzică ușoară, 
14,00 Din muzica popoarelor, 14,30 
Vreau să știu, 15,29 Muzică din o- 
perete, 16,30 Muzică ușoară, 17,40 
Tinerețea ne e dragă, 18,35 Muzi
că ușoară romînească, 19,00 Re
vista economică radio, 19,20 Poe
mul simfonic „Don Quijote" de 
Richard Strauss, 20,10 Din comoa
ra folclorului nostru : Cîntecul epic 
(balada), 20,40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul I, 21,15 Tribuna radio, 
21,25 Arii din opere de Verdi și 
interpreții lor, 22,20 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,40 Mu
zică populară din Muntenia, 9,00 
Melodii vesele din operete, 10,05 
Melodii populare, 11,15 Lectură din 
volumul „Don Pablo, Don Pedro 
și Vera Lukăsovâ" de Bozena Be- 
nesovâ, 11,30 Cîntece și jocuri 
populare, 12,05 Muzică ușoară, 
14,10 Arii din operete romînești 
interpretate de Ion Dacian, 14,30 
Muzică populară, 15,00 Melodii de 
dragoste, 16,12 Muzică ușoară de 
Stefan Kardoș, 17,00 Muzică popu
lară din țări socialiste, 19,00 Mu
zică romînească de estradă, 19,40 
Cîntă soprana Teodora Lucaciu și 
tenorul Cornel Stavru, artiști e- 
meriți, 20,30 Din cele mai cunos
cute melodii populare, 21,30 Oa
meni de seamă din istoria cultu
rii : Galileo Galilei.

« ■ • - V ■ » »

10 februarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Placido; REPLIBLICA : împărăția o- 
glinzilor strimbe; PETRILA: O 
perlă de mamă; LONEA : Marele 
drum; LIVEZENI : Cerul n-are 
gratii; ANINOASA : Marile spe
ranțe.- VULCAN : A fost prietenul 
meu; CRIVIDIA : Mecanicul con
ducea trenul; LUPENI: La răipîn- 
tie; URIGANI: La vîrsta dra
gostei.



în legătură eu situația

situația care 
problemei Ci-

că în ultimul

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Du
pă cum transmite TASS, N. S. 
Hrușciov a adresat vineri primului 
ministru al Marii Britanii, preșe
dintelui S.U.A., președintelui Fran
ței, primului ministru al Turciei și 
primului ministru al Greciei me
saje în legătură cu 
se creează în jurul 
prului.

In mesaje se arată
timp situația în Republica Cipru 
ss agravează, cteînd primejdia 
unor grave complicații internațio
nale în regiunea Mării Medit’erane. 
„Divergentele dintre cele două co
munități din Cipru — cea greacă 
care constituie majoritatea popu
lației și cea turcă, ațîtate de mult 
din afară, sînt folosite ca pretext 
pentru un amestec fățiș în treburile 
interne ale Republicii Cipru.

Se discută niște variante de „ho- 
tărîri" ca de pildă trimiterea 
Cipru de trupe ale N.A.T.O. 
de trupe ale unor țări membre 
N.A.T.O., deși aceste variante 
la bază un singur scop — 
rea de fapt de către forte 
ale N.A.T.O. a Republicii 
care promovează o politică
aderare la blocuri militare. Cu alte 
cuvinte, este vorba de un atentat 
grosolan ia suveranitatea, indepen
denta și libertatea Republicii Ci
pru, despre o încercare de a pune 
acest mic stat neutru sub contro
lul militar al N.A.T.O.

Toți cei care sînt interesați în 
menținerea păcii, în asigurarea po
sibilității pentru toate statele — 
mari și 
de a-și 
nală în 
interese
barea dacă 
lor nu este o vorbă goală înscrisă 
în Carta O.N.U., dacă dreptul la 
libertate și independență este în- 
tr-adevăr dreptul sacru al tuturor 
popoarelor, al tuturor statelor, 
ce se intenționează excluderea 
publicii Cipru din rîndul celor

- = 0 = -

Ședința Consiliului 
de Securitate

în 
sau 
ale 
au

ocupa- 
armate 

Cipru 
de ne-

rora le este dat să se bucure de 
binefacerile suveranității și de po
sibilitatea de a-și organiza viața 
națională fără amestec din afară ? 
Nu se consideră oare că suvera
nitatea este un drept numai al 
celor puternici și că adevărata in
dependență este un privilegiu nu
mai pentru cei care dispun de for
te armate puternice?

Nu se consideră oare totodată 
că statele mici ca Republica Ci
pru, care nu dispune nici de ar
ma nucleară, nici de forțe armate 
numeroase, sînt' altfel de state, de 
suveranitatea si drepturile Cărora 
este posibil să nu se țină seama ?

Asemenea concepții, dacă ele ar 
călăuzi în relațiile internaționale 
guvernele marilor puteri, îndeosebi 
ale statelor membre permanente în 
Consiliul de Securitate, ar putea 
reprezenta un grav pericol pentru 
pacea generală, ar putea constitui 
o sursă de complicații internațio
nale implicînd consecințe 
pentru popoare".

In continuare, în mesaj 
tă : 
sînt 
ve 
cru 
prii
duri, 
mele 
care 
mare 
nale".

Mesajul amintește că 
acord între toate statele, întruchi
pat în Carta O.N.U., care arată în 
ce organe internaționale trebuie 
examinate asemenea probleme ca 
cea cipriotă, și anume Consiliul de 
Securitate, unde această problemă 
a fost supusă, spre examinare la 
cererea guvernului cipriot.

In continuare se spune : „Ținînd 
seama de toate împrejurările care

Plenara С. С. al Р. S. U. G

grave

se ara- 
cipriot i i„Sîntem convinși că

pe deplin în stare să-și rezol- 
ei înșiși treburile interne, lu
pe care guvernul Republitii Ci
l-a declarat' în repetate rîn- 
și să găsească pentru proble- 
care îi stau în față soluțiile 
vor corespunde în 
măsură intereselor

cea mai 
lor națio-

există un

metode în 
internaționale, 

cheamă toate 
și în primul 

permanenți ai

BERLIN 8 (Agerpres).
Intre 3 și 7 februarie a avut loc 

la Berlin a V-a plenară a C.C. al 
P.S.U.G. Plenara a dezbătut rapor
tul tov. Walter Ulbricht prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., cu pri
vire Ia „înfăptuirea politicii eco
nomice în 1964, acordîndu-se o 
atenție deosebită industriei chimi
ce".

Au fost, de asemenea, prezentate 
rapoarte cu privire la planificarea 
și conducerea construcțiilor, apli
carea noilor măsuri în organizarea 
comerțului și influenta lor asupra 
producției mărfurilor de 
sum. Plenara a ascultat 
cu privire la pregătirea
organelor de partid în 1964.

©--------------

ja rg con- 
un raport 

alegerii

mici, puternice și slabe - 
organiza viata lor națio- 
conformitate cu propriile 

și năzuințe. își pun între- 
suveranitatea state

de 
Re- 
că-

o
Se-

știe, Con- 
la cererea

luat' cuvîn-
externe alafacerilor

Zulficar Aii Bhutto, 
ședință a Consiliului 
urmează să aibă loc

NEW YORK 8 (Agerpres).
La 7 februarie a avut loc 

nouă ședință a Consiliului de 
curitate consacrată problemei Kaș- 
mirului. După cum se 
siliul a fost convocat 
guvernului pakistanez.

In cursul ședinței a 
tul ministrul 
Pakistanului,

Următoarea 
de Securitate
la 10 februarie.

—O—
in vederea reglementării 

conflictului americano-panamez
WASHINGTON 8 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, or

ganismul consultativ provizoriu al 
O.S.A. a adoptat propunerea de 
Constituire a unei comisii generale 
pentru a ancheta cauzele diferen
dului americano-panamez și a în
cerca să găsească o reglementare 
a conflictului, 
dat publicității 
subliniază că a 
rea mai multor 
lucru care vor
studieze diferitele aspecte ale di
ferendului. Totodată, 
o comisie, alcătuită 
tanți ai Mexicului, 
publicii Costa 
și Uruguayului 
cel mai scurt 
Panama pentru 
rile .

Organismul consultativ provizo
riu al O.S.A. a adresat, de ase
menea, un apel guvernelor S;U.A. 
și Republicii Panama „de a se ab
ține de la orice act care ar putea 
duce la violarea păcii în Panama".

Intr-un comunicat 
la Washington se 
fost aprobată crea- 
comisii speciale de 
fi însărcinate să

Rica, 
care 

timp 
a-și

a fost creată 
din reprezen- 
Braziliei, Re- 
Paraguayului 
va pleca în 
în Republica 
începe lucră-

Hrușciov 
din Cipru
se creează în legătură cu planurile 
de organizare a unei intervenții 
militate împotriva Republicii Ci
pru — se arată în mesaj -— gu
vernul sovietic condamnă aseme
nea planuri, ca și în general folo
sirea Unor asemenea 
practica relațiilor 
Guvernul sovietic 
statele interesate, 
rînd pe membrii
Consiliului <ie Securitate, care poar
tă principala răspundere pentru 
menținerea păcii și securității in
ternaționale, inclusiv S.U.A. și Ma
rea Britanie, să dea dovadă de 
reținere, să țină seama în mod rea
list , sub toate aspectele, de toate 
consecințele pe care le poate avea 
o invazie armată asupra Ciprului, 
să respecte suveranitatea și inde
pendenta Republicii Cipru".

„Uniunea Sovietică, de și nu se 
învecinează nemijlocit cu Republi
ca Cipru, nu poate rămîne indife
rentă față de situația ce se creează 
în regiunea de est a Mediteranei, 
regiune nu atît de îndepărtată de 
frontierele sudice ale U.R.S.S., 
ales dacă se ține seama de 
dul în care s-au schimbat în 
le noastre concepțiile despre 
tante.

In prezent trebuie folosite
prestigiu 
conducă- 

Statelor 
Britanii,

mai

dis-

în-
treaga greutate, întregul 
internațional și influenta 
lorilor Uniunii Sovietice, 
Unite ale Americii, Marii
Franței, precum și ale statelor ve
cine cu Cipru, Turcia și Grecia, 
pentru a nu admite încordarea mai 
departe a atmosferei în legătură cu 
Ciprul, pentru a pune capăt pasiu
nilor atîțate din afară, care s-au 
și răsfrînt asupra acestei situații 
într-un mod atît de negativ, și prin 
aceasta să contribuim la întărirea 
păcii în această regiune impor
tantă".

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

Mesajele lui U Thant
NEW YORK 8 (Agerpres).
La 7 februarie, secretarul gene

ral al O.N.U., U Thant, a adresat 
mesaje identice miniștrilor aface
rilor externe ai Indoneziei, Filipi- 
nelor și Federației Malayeze în 
care arată că își dă acordul de 
principiu la cererea guvernelor ce
lor trei țări de a însărcina Tailanda 
să supravegheze încetarea focului 
la frontiera situată în insula Bor
neo dintre Federația Malayeză și 
Indonezia. In mesaje se subliniază 
că această hotărîre nu impune nici 
o răspundere financiară din partea 
Națiunilor Unite.

Potrivit
U.P.I., guvernul 
zînd ia cererea 
lalte trei țări, 
trimită o echipă
Sarawak și în Borneo de nord, pen
tru 
lui.

relatărilor agenției 
tailandez răspun- 
guvernelor celor- 
intentionează să 

de observatori în

a supraveghea încetarea focu-

☆

и 
sori 
da și primului ministru al Regatu
lui Burundi în care îi informează 
că a însărcinat din nou pe repre
zentantul său permanent în Congo, 
Max Dorsinville, cu o misiune pe 
lingă guvernele celor două țări, 
în scopul aplanării divergențelor 
provocate de conflictele tribale. 
„Știrile privitoare la dificultățile 
care există de-a lungul frontierei

Thant, a adresat vineri scri- 
președintelui Republicii Ruan-

—=o

198 nave inactive
LONDRA 8 (Agerpres).'
Potrivit unor date oficiale pu

blicate la Londra de către Societa
tea 
mă, 
a.c. 
fost
ciale.

engleză de navigație mariti- 
la începutul lunii februarie 

în întreaga lume capitalistă au 
inactive 198 de nave corner-

Comunicatul comun sovieto-nigerian
LAGOS 8 (Agerpres).
In capitala Nigeriei a fost sem

nat vineri un comunicat comun cu 
privire la vizita pe care delegația 
Sovietului Suprsm al U.R.S.S. a fă-

schimb folositor de păreri în pro-

cut-o în această tară.
In cursul convorbirilor care au

avut Ioc cu acest prilej, se subli-
niază în comunicat, s-a făcut un

blemele internaționale actuale. Ce
le două părți, se arată în comuni
cat, consideră că principiile coexis
tentei pașnice trebuie 
zească relațiile dintre 
municatul subliniază, de 
că rezolvarea problemei
generale și totale ar avea un mare 
rol pentru întărirea păcii — nă
zuință a tuturor popoarelor lumii.

©--------------

să călău- 
state. Co- 
asemenea, 
dezarmării

Componența noului guvern 
sud-vietnamez

SAIGON 8 (Agerpres).
La Saigon s-a anunțat sîmbătă 

dimineața, componenta noului gu
vern sud-vietnamez format de ge
neralul Nguyen Khanh, care, 
afară de postul de
și-a asumat și funcția de 
te al Comitetului militar 
nar.

Șeful statului a fost
generalul Duong Van Minh, liderul 
juntei militare înlăturate de la 
putere de generalul -Khanh la 30 ia- 

principalul autor 
stat antidiemist'e.

în
prim-ministru 

președin- 
revoluțio-

desemnai

nu arie 1964 și 
a] loviturii de

Succese

8
articol

continuă 
arată în 
pierderi

dintre Burundi și Ruanda 
să fie neliniștitoare — se 
scrisoare. Se semnalează 
grele de vieți umane și de aceea
este de datoria Organizației Națiu
nilor Unite și a mea personal de 
a acorda tot ajutorul 
situații de acest' fel".

După cum a declarat 
tor de cuvînt al O.N.U., 
sinville are misiunea de 
ta direct guvernele celor 
în numele secretarului
pentru a stabili măsurile necesare 
pentru restabilirea ordinei.

posibil în

un purtă- 
Max Dor- 
a consul - 
două țări, 

general.

Totodată, Nguyen Ton Hoan, 
care s-a întors recent din Fran
ța, unde a fost exilat, Nguyen" 
Xuan Kanh, guvernatorul Băncii 
Naționale, și generalul Do 
fost ministru al informațiilor 
timpul guvernului precedent 
fost’ numiți vicepreședinți ai 
siliului de Miniștri.

Portofoliul afacerilor externe în 
noul guvern a fost atribuit . lui 
Phan Huy Qust. Generalul Tran 
Thien Khiem a fost numit ministru 
de război.

©

Mau. 
în 
au

Con-

<r *»

ale detașamentelor de partizani 
în Vietnamul de sud

NEW YORK
Intr-un

tului său din Saigon ziarul
York Times" relatează despre noi
le succese ale 
din Vietnamul 
ciocnirilor care 
februarie, 
tiv 250 1 
pierderi 
mentale, 
arme.

Ziarul
tele de partizani, a 
se intensifică tot 
provocat1 zilele acestea o mare în- 
frîngere trupelor guvernamentale 
în luptele ce s-au desfășurat în

(Agerpres).
al coresponden- 

„New

forțelor 
de sud.
au avut 
ziarul.

patriotice 
In cursul 
loc la 6 

aproxima-, scrie
de partizani au provocat 
grele trupelor guverna- 
capturînd peste 100 de

subliniază că detașamen- 
căror activitate 
mai mult, au

delta fluviului Mekong, la 85 mile 
sud-vest de Saigon. In cursul altei 
operații partizanii au ocupat avan
postul Toi Lay, la 15 mile la sud 
de Kan-To, unul din marile orașe 
din delta fluviului Mekong. După 
aceea, partizanii au atacat' două 
companii ale armatei sud-vietna- 
meze trimise în ajutor. In urma 
acestor operațiuni au fost uciși 32 
de militari sud-vietnamezi, ,20 au 
fost răniți, iar alți 38 au fost dați 
dispăruți.

Ziarul recunoaște că în ultima 
săptămînă atacurile partizanilor în 
întreaga tară au devenit mult mai 
însemnate și mai iptenss, provo- 
cînd trupelor guvernamentale mari 
pierderi în armament.

Jocurile Olimpice de Ia
INNSBRUCK 8 (Agerpres).
In penultima zi a Olimpiadei de 

iarnă doar schiorii și hocheiștii au 
mai fost angajați în competiții pen
tru cucerirea medaliilor olimpice. 
Ceilalți sportivi au devenit spec
tatori, și în satul olimpic se pre
gătesc pentru festivitatea de închi
dere. Pe colina de la Bergisel, fla
căra olimpică arde la fel de vie 
ca și în ziua inaugurării Jocurilor. 
Ea Va fi stinsă astă-seară 'după ce 
săritorii de la trambulină 
termina întrecerea care va 
na pe ultimul învingător al 
olimpiade.

Sîmbătă dimineață, la
ningea liniștit și termometrul ară
ta minus 5 grade cînd echipele de 
schiori a 15 țări s-au aliniat la 
startul probei de ștafetă 4X10 km. 
După primul schimb conducea Fin
landa, urmată de U.R.S.S: la 6” și 
Norvegia la 12". In schimbul doi 
sovieticul Vaganov merge foarte 
tare și aduce pe primul loc echi
pa U.R.S.S., tatonată de Norvegia 
la 7". Apoi nordicii forțează în

își vor 
desem- 
acestei

Seefeld

schimbul al treilea și lupta se în
tețește cu fiecare kilometru parcurs. 
Suedia și Finlanda se află pe pri
mele locuri în ultimul schimb. 
Roenlund și Mantiuranta poartă a- 
cum ștafeta și speranțele celor 
două echipe într-un înverșunat 
duel pentru medalia de aur. Pină 
la urmă Roenlund cîștigă cîteva 
secunde și cu aceasta cea de-a tre
ia medalie de aur a Suediei la a- 
reste jocuri. Medalia de bronz a 
fost și ea deosebit de „disputată". 
Cu 4 km. înainte de sfîrșit norve
gianul 
tea lui 
juns și 
echipei

Proba de slalom special băr
bați a reunit pe muntele Birgitzopfl 
50 de concurenți. Pîrtia a măsurat 
470 m. cu o diferență de nivel de 
2C0 m. și 78 de porți. Francezii care 
porneau 
cere au 
Bonlieu, 
uriaș și 
timp în

Groeningen se afla înain- 
Pavel Kolcin, dar a fost a- 
apoi întrecut de veteranul

U.R.S.S.

favoriti în această între- 
suferit un eșec. Francois 

campion olimpic la slalom 
realizatorul celui mai bun 
calificări, a căzut chiar

Innsbruck
lucru s-a în- 
Claude Killy, 
au reușit să 

in mare for

în prima manșă, fiind obligat să 
abandoneze. Același 
tîmpla't și cu Jean 
In schimb austriecii 
prezinte un schior

.mă. Este vorba de Peppi Stiegler, 
fotograf în vîrstă de 25 de ani. El 
a mers constant' în ambele manșe 
și a ccupat locul I, deși mimai cu 
un avans de 14 sutimi de secundă 
față de americanul Kidd, care a 
conslituit surpriza concursului. Cu
cerind 
lează

această probă, Austria ega- 
scorui în meciul neoficial pe 
l-a susținut cu Franța în 
alpin la actuala olimpiadă, 
cum ss știe, fiecare dint're 

țări a cîștigat cîte 3

seara la Innsbruck într-u- 
cele mai importante me- 
turneului olimpic de ho-

care 
schiul 
După
cele două 
probe.

Vineri 
nul din 
ciuri ale
chei pe gheață s-au întîlnit repre
zentativele R.S. Cehoslovace și Ca
nadei. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 3-1 
(0-0; 0-1; 3-0).
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