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Io inireteiea socialistă 

Colectivul sectorului III 
la loc de frunte

Printre muncitoarele evidențiate în întrecerea so
cialistă de la I.I.S. „Vîscoza" Lupeni se numără și 
sortatoarea Groza Ana. Iat-o în timpul lucrului.

---------- -----Q---------------

In acest an la gaterul 
din Lonea

In întrecerea socialistă 
pe exploatare, colectivul 
sectorului III al minei 
Petrila continuă să se 
situeze la loc de frunte. 
In perioada care a trecut 
din acest an, minerii de 
aici au extras mai bine 
de 1600 tone de căr
bune peste plan, ceea ce 
reprezintă aproape 30 la 
rută din angajamentul pe 
1964. Acest spor de pro 
ducție s-a realizat pe 
seama creșterii producti
vității muncii, care a a- 
tins pe sector 3,551 tone 
cărbune pe post, cu 56 
kg. mai mult de cît pre
vederile planului.

Cel mai mare randa
ment pe sector l-a rea
lizat brigada condusă de 
comunistul Cîșlaru loan, 
care în acest an a dat 
1 027 tone de cărbune 
peste plan. Succese im
portante au dobîndit și 
minerii din brigăzile co
muniștilor Laszlo Ștefan 
și Enache Chiriță, care au 
extras 629 și, respectiv, 
449 tone de cărbune în 
afara sarcinilor de plan. 
De menționat faptul că 
în recenta consfătuire de 
producție, cele trei bri
găzi amintite au fost de
clarate evidențiate în în
trecerea socialistă.

In anul 1963, colectivul minei 
Uricani' a obținut succese Însem
nate în bătălia pentru sporirea 
producției și productivității mun
cii, raportind primul îndeplinirea 
sarcinilor anuale de plan și reali
zarea celei mai mari productivități 
pe bazin.

Anul 1964, după cum confirmă 
rezultatele din prima lună, se do
vedește demn de predecesor... In 
ianuarie minerii din Uricani au 
trimis Ia zi peste sarcinile de plan 
2600 tone de cărbune, au realizat 
o productivitate cu 50 kg. pe post 
mai mare decît cel planificat. Toa
te sectoarele minei și 90 la sută 
din totalul brigăzilor de mineri 
și-au îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan. Iată un bilanț rodnic, o 
întruchipare a entuziasmului co
lectivului minei de a repurta și 
in noul an succese noi, tot mai 
sporite, demne de titlul de mină 
fruntașă. Dar nu numai atit. Suc
cesele primei luni sînt, totodată, 
rodul gîndirii, preocupării și mă
surilor luate la această exploata
re pentru asigurarea ritmicității 
producției în toate sectoarele. Este 
vorba de aplicarea la timp și cu 
eficiența preconizată a prevederi
lor din planul de măsuri tehnico-

organizatorice întocmit odată cu 
dezbaterea cifrelor de plan pe a- 
nul 1964. Și de subliniat că unele 
măsuri, a căror eficiență se re
simte azi din plin prin desfășura
rea optimă a procesului de pro
ducție, au fost luate chiar înainte 
de începerea anului. Iată doar cî
teva : s-au creat stocuri de lemn 
la toate punctele greu accesibile 
pe timp de iarnă, cum sînt planul 
5, puțul Balomir și altele, s-au 
luat măsuri pentru încălzirea ae
rului la intrare în mină la puțul 
4, s-au instalat două compresoare 
de rezervă dintre care unui a in
trat in funcțiune. O mare impor
tanță a avut asigurarea 
luna decembrie a liniei 
necesară pentru lună 
creîndu-se 6 abataje de
ceea ce a asigurat ca linia de front 
activă
cu 6 
derile 

Iată 
cursul
strangulările în producție cauzate 
anii

încă din 
de front 
ianuarie, 
rezervă,

pe ianuarie să fie de 98 mJ., 
m.l. mai mare declt preve- 
din planul M.T.O.
și alte măsuri, înfăptuite în 
ultimei luni. Pentru a evita

trecuți fn timpul iernii de

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

>- La Lonea, în apropierea podului ce traversează 
Jiul, se află unul din gaterele I. F. Petroșani, 
unde o mică parte din buștenii aduși de trenul 
forestier de pe văile Aușelului sau de pe parche
tele de la Voevodu, sint tăiați în cherestea.

Incepînd din primele zile ale acestui an, la ga
terul din Lonea se desfășoară o serie de lucrări 
cu scopul lărgirii capacității de producție și va
lorificării superioare a masei lemnoase.

Calitatea pe

Cherestea pentru minele Văii Jiului
Suh conducerea maistrului Ilie Dumitru, o echipă 

de. muncitori toarnă fundația unui nou gater de mare 
capacitate. Fabricat de, uzinele ,,Progresul" din Brăila, 
acest gater de o construcție modernă, de mare ran
dament, va permite prelucrarea unei importante can
tități de bușteni. In următoarele luni, după intrarea 
în funcțiune, noul gater va produce cantitățile de 
cherestea necesare aprovizionării minelor Petrila, 
Lonea, a întreprinderii „6 August", a șantierelor 
construcții din Valea

In adunările grupelor 
sindicale din luna tre
cută, minerii sectorului I 
al minei Petrila s-au an
gajat să îmbunătățească 
în permanentă calitatea 
producției prin alegerea 
atentă a șistului vizibil 
la fronturile de- lucru. 
Majoritatea brigăzilor din 
sector, printre care cele 
conduse de tov. Bartha 
Francisc, Mîrza Aurel. 
Miehiev Gheorghe, labă- 
caru Vasile 
străduit 
trecută 
trimită 
cu un

în abgtaje
cubi de ste-

atenție deo- 
realizării acestui 

agitatorii din bri-

au organizat cu or- 
lor convorbiri pe 
calității, îndemnîn- 

să- aleagă șistul. Ei

de
Jiului.

Secție pentru lăzi
din Lonea, au început să se 

de 
de-

Tot aici, la gaterul 
desfășoare lucrări pentru amenajarea unei secții 
lăzi, la producerea cărora se vor folosi exclusiv 
șeuri de lemn de fag care pînă acum nu erau folosite 
sau erau valorificate cel mult ca lemn de foc. Pentru 
noua secție, careKva ocupa o parte din hala cu o su
prafață de 600 m.p. ce se construiește aici, se vor 
monta circulare de spintecat, retezat, freze de cojit, 
un exhaustor de evacuare a talajului etc. Secția va 
valorifica, prin prelucrarea în lăzi, 10 000 tone de
șeuri de fag anual, fapt care va contribui la valorifi
carea superioară a masei lemnoase.

Pentru sistematizarea depozitului 
de material lemnos

Mărirea capacității de producție a gaterului face 
necesară și sistematizarea depozitului din jurul ga
terului. Pentru aceasta se vor construi, în perioada 
care urmează, 240 m. linii ferate înguste precum și
numeroase podvale din beton pen
tru depozitarea și conservarea che
restelei.

De asemenea, ia această unitate 
se va amenaja un atelier pentru 
întreținerea numeroaselor utilaje 
care vor intra în acest an în func
țiune. Atelierul va fi dotat cu un 
strung, mașină de tensionat pînze 
de gater etc.

C ițiți în pa<?. a IV-а

• Din țările socialiste
• Congresul muncitorilor fe

roviari japonezi
• Inirîngeri ale trupelor gu

vernamentale sud-vietname- 
ze

■ In legătură cu problema pa
namezi

• G. Ball a sosit la Londra
• Situația din Cipru

și altele, șrau 
în perioada 
acest an să 

ziuă cărbune

ca 
din 
la - 
conținut tot mai

primul plan 
redus de cenușă, alegînd 
și depozitînd 
zeci de metri 
ril.

Acordînd 6 
sebită 
indice,
găzile conduse de tov. 
Stan, Constantin, Ciopleăn 
Emiliân și Neagu Gheor- 
ghe 
tacii 
tema 
du-i
au arătat că fiecare din 
aceste brigăzi a fost pe
nalizată în luna trecută 
cu 27—35 tone de cărbu
ne pentru șist vizibil.

Hărnicia minerilor de la investiții
Colectivul sectorului de 

investiții de la mina Pe
trila este cunoscut în 
întregul nostru bazin car
bonifer pentru rezulta
tele frumoase pe care le 
obține în procesul de 
producție. In luna tre
cută, toate brigăzile din 
sector și-au îndeplinit ori 
Xiepășit planul de pro
ducție. Brigada lui Tă- 
taru Petru, de exemplu, 
lucrînd la batonarea 
cultului puțului orb 
11, orizontul 14, și-a 
pășit cu 26 Ia sută 
nul realizînd totodată
crări de bună calitate.

Succese importante 
dobîndit în producție

planul pe luna 
în proporție de 
sută, precum și 
tovarășilor Fleș- 

Bunduc

cir- 
nr. 

de- 
pla-
lu-

minerii din brigada con
dusă de comunistul Do- 
garu Sevastian. Ei și-au 
realizat 
trecută 
115 la 
brigăzile
can Constantin, 
Dumitru și Kalath Otto, 
care au executat lucrări 
de bună calitate. La rea
lizările acestor brigăzi un 
aport de seamă l-au dus 
minerii și ajutorii de mi
neri Nemeș Vasile, Bînă 
loan, Bălășoiu Vian, Hă- 
răbuș Romulus, Hînceanu 
Petru și alții.

au
Și

LUDOVIC MANEA
corespondent

Supravegherea funcționării instalațiilor moderne din cadrul prepara- 
ției Coroeșți' cere multă atenție, pricepere- și conștiinciozitate. Sint 
calități pe care tînărul Wapke Wilhelm, muncitor la secția spălătorie, 
le dovedește din plin.

Emisiunilor locale — un conținut 
bogat!
pentru pionieri și școlari. In ca-, 
drul rubricii „Flutură cravatele ro-’ 
Șii 
invitați pionieri 
pecte din viața 
grame artistice.

Reportajele și 
menea ocupă un loc de seamă în 
emisiunile noastre locale. Reporta
jele intitulate „Prin secțiile Visco- 
zei", „Cu microfonul printre pre
paratori", „Școala nouă", „Harni
cele gospodine ale orașului” ‘ și 
portretele scrise despre mineri, pre
paratori, filatori și textilist'e, cons
tructori și deputați s-au bucurat 
de aprecierea 
nilor locale.

In scopul 
sipni variate 
dueativ cît mai 
microfon oameni 
peni, evidential 
cialistă, medici, 
ralul de stat, cadre didactice, de
putați și gospodine.

Stația de radioficare Lupeni are 
uh număr însemnat de colabora
tori. Colectivul de redacție al sla
bei a primit uu sprijin prețios, din 
partea g numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni dintre care re
marcăm pe tovarășii Petre Cons
tantin, Enciu Gheorghe, ZS'.di Ele
na, Nicorici Nicolae, Tivig Ni- 
colae, Nuță Stelian, Moga Vero
nica, Sandu Tudor, Ardeleanu Vic
tor 
bit

л

De cînci ori pe săptămînă vo
cea bine cunoscută a crainicului 
anunță în difuzor. „Aici centrul de 
radioficare Lupeni. Bună seara Sti
mați ascultători. Vă invităm să 
ascultați emisiunea locală". La o 
asemenea invitație răspund cu drag 
posesorii’ de difuzoare — peste 
1 100 la număr — deoarece emisiu
nea locală

Cum am 
sul pentru 
misiunilor ? 
ocupărilor 
frămîntă. oamenii 
șui Lupeni, ara

de două ori pe lună, au 
să prezinte 

lor fericită și

portretele, de

foști 
as

pro-

ase-

transportului subteran de la mina Petrila o contribuție de 
de întreținere a căilor de transport condusă de muncite-

La buna desfășurare a 
seamă o aduce și brigada 
rul Novac Ștef an.

IN CLIȘEU : Șeful de brigadâ împreună cu tovarășii lui de muncă,

le-a trezit interesul.. 
reușit să trezim intere- 
urmărirea atentă a e- 
Punînd în centrul pre- 

noastre- problemele ce 
i muncii diri .ora- 
întocmit un plan 
de muncă lunar, 
defalcat pe zile 
în care ne-am 
axat pe sarcinile 
ce revin colecti
velor din Lupeni. 
Am inițiat rubri
ci care sint as
cultate cu viu in
teres.
besc 
în 
„Noutăți în do
meniul tehnicii 
miniere ', . Inova
tori și inovații", 
„Tribuna cetățea
nului", „Pe teme 
de educație sa
nitară". ..Tribuna 
deputatului". Pă
rinți -șr copii", 
„Permită cu a- 
ce" sînt cîteva 
din rubricile emi
siunilor noastre 
locale.

Nu am neglijat 
nici emisiunile

ascultătorilor emisiu-

realizării unor emi- 
și cu un conținut e- 

bogat, invităm la 
ai muncii din Lu- 
în întrecerea so- 

lucrători din apa-

„Me vor- 
evidențiații 
producție".

și Regeni Pavel, care au vor- 
în cadrul emisiunilor locale

MARGARETA CÂTA 
responsabilă cu emisiunile locale — 

centrul de radioficare Lupeni

(Continuare in pag. 3-a)
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Etapa regionala 
a campionatului

in zilei» de 7, 8 și 9 februarie 
Ыу desfășurat pe masivul Straja 
din Lupani campionatele R.P.R. de 
șchi — etapa regionala. La între
ceri au participat peste 50 de spor
tivi din raioanele Or ăștia, Hune
doara și orașul regional Petroșani. 
Timpul frumos, zăpada abundenta 
#u făeut ca întrecerile să se des
fășoare în bune cpnditiuni.

REZULTATE TEHNICE : Cobori re 
1 800 m. diferență de nivel 420 ». 
SENIORI: i. Muntennu Constan
tin — Lupeni; JUNIORI: Birlida 
Dumitru — 30 Decembrie Petro
șani i JUNIOARE : Stanciu Rodica
— Școala medie Lonea, SENIOA
RE : Dengel Uttp — Petroșani ; 
ELALOM SPECIAL manșe I 39 
porti nr. II 35 porți, pîrtia 400 m. 
diferență de nivel 150 m. ; SE
NIOR! : Цш Victor — Petro
șani i juniori : BJrlida Dumitri»
— 30 Decembrie Petroșani t JU
NIOARE : Stanciu Rodica — Stea
ls medie Lonea ; SENIOARE ; Den- 
gel Uite — Petroșani i FOND 
IS KM. SENIORI: Lupeș Gheorghe
— Lupeni; FOND 5 KM. JUNIORI: 
Peter Iosif — Lupeni ; в KM. SE
NIOARE: Katp Terezia •»- Lupeni I 
10 KM. JUNIORI: HegedUș Zoltan
— Lupeni30 KM. SENIORI: Kra- 
g«l loaif — Petrila; 4X10 KM. 
ȘTAFETA: Echipa orașului regio
nal Petroșani i Lupas Gheorghe, 
Kragel loșif, Peter Aron, Anrbruș 
Fetru.

ANGER ANDREI
Ли comisia regională de schi

Concurs pe Straja :
In «ifole de 5 și В februarie pe 

plrtiil» de pe muntele Straja 9 
avut loc concursul de schi el Văii 
Jiului din cedrul campionatului 
R,p.R„ ediția 1964. Concursul a 
fwt organizat de către comisia 
orășenească de schi Petroșani.

Iată cîștigătorii întrecerilor. SLA
LOM URIAȘ SENIORI: Schmidt 
Alfred — Energia Paroșeni : JU
NIORI : Nleqară Constantin — Pa
rângul Petroșani; JUNIOARE: Stan
ciu Rodica — Școala medio Lonea; 
SENIOARE: Dengel Utte --- Pe
troșani ; SLALOM SPECIAL: SE
NIORI : Schmidt Alfred — Energia 
Paroșeni; JUNIORI: Nicoară Cons
tantin — Petroșani ; JUNIOARE: 
Stanciu Rodica — Școala medie 
Lobea ; SENIOARE : Dengel Uțte — 
Rttroșani; FOND 10 KM- SENIORI: 
Pater Avram — Lupani; FOND 15 
KM. SENIORI : Kragel loslf — Pe
trila i FOND 5 KM. JUNIORI. -. Pe
ter Igjjf — Lupani; FOND 5 KM- 
SENIOARE: Kato Terezia — Lu- I 
peni. I

Faza din clișeu ne amintește despre unul din meciuri!# de «sul 
ir«cut. In curînd însă vș încep? returul campionatului. Atunci Iubi
torii fotbalului nu s# vor consola doar cu... fotografii.

LA LUPENI

Faza regională a campionatului de box
Pentru cucerirea titlurilor de 

campioni ai regiunii Hunedoara le 
boa (juniori), au fo§ț necesare 
două zii® de aprige dispute. Jn a- 
ceste zile s-au întrecut pugiliști 
representing raioanele Brad, (an
trenor Bora Traian), Qrgslie (an- 
trenpr Lungu load). Hunedoara (an
trenor prof, Ruku Mihai) si Valea 
Jiului (aptrener N. Barbu).

Cu prilejul acestor reuniuni s-au 
evidențiat pugiliștli hunedorenl ca
re au practicat un bas curat, tn 
linie, cp leviluri corecte. Țoale 
reuniunile au fost bine conduse de 
arbitrii Ivan Pave], Tudor Con
stantin si Tritan loslf (Hunedoa
ra) și Vîrlan Constantin (Potro- 
nani). O notă bună merită orgoni- 
aarea ireproșabilă care a contri
buit la buna desfășurare a galei. 
Merită a fi evidențiat pentru a- 
ceesta antrenorul Barbu N. de la 
Minerul Lupeni care a muncit mult 
In domeniul organizării.

Redăm mai jos rezultatele În
registrate In prima zi: CATEGO
RIA MUSCA : Rusu N, — Cugir 
bate la puncte pe Bnloga loan — 
Lupeni; CATEGORIA COCOS: 
Păcurar îzidor — Brad este învins 
la puncte de Udriște Mircea — 
Hunedoara; Berinton T. — Petrila 
cîștlgă prin abandon la Morar Gelu
— Brad; CATEGORIA PANA: Tri'
fa Ioan -=• Cugir bate la puncte 
pe Hies Arpad ■— Petroșani; Li(ă 
Augustin —- Hunedoara bale la 
puncte pe Roșnic Petru — Brad; 
CATEGORIA SEMIUȘQARÂ : Si- 
milie Nieglae — Brad bate la punc
te pe Gogoașa Cornelio —- Сцдіп 
CATBGOaiA UȘOARA: Varga A- 
IWSâfiaru. -țj Lupeni pierde prin 
neprezenlare în fața lui Mîțu Pti- 
m»ru categoria
UȘOARA: Sueiu Mircea — Brad 
hate la puncte pe Tîrtău Ioan — 
Cugir; CATEGORIA ȘRMIMULO- 
CIE: Sania N. Petroșani cîșți- 
gă prin abandon, In repriza a ll-a, 
la Criștea Decebal — Brad; Fîșcată 
loan — Hunedoara pierde la punc
te în fața lui Popa Constantin — 
Cugir.

Față de ziua întlle, (inelele au 
fost net superioare. Publicul spec
tator a plecat mulțumit atît pentru 
calitatea întâlnirilor cît și pentru 
lupta cornets din rjng.

Iată rezultatele finale și cam
pionii regionali:

CATEGORIA HIRT1E : Parpală 
Stgncu — Hunedoara bate pe Ion- 
cus Marius — Brad; CATEGORIA 
MUCCA: Udriște P. — Hunedoara 
bate pe Roșu Nicolae — Cugir; 
CATEGORIA COCOȘ: Berințan T.
— Petroșani bate la puncte pe 
Seghedj M- — Hunedoara; CATE
GORIA PANĂ: Trifa V. — Cugir 
bate Ia puncte pe Liță A.— Hunedoa

ra,- CATEGORIA SEMI UȘOAR A : 
Similie N. — Brad bate la puncte 
pe Popa Uie — Hunedoara; CA
TEGORIA UȘOARA; Liciil N. — 
Brad bate la puncte pe Mlțu D. — 
Hunedoara; CATEGORIA SEMI- 
MIJLOCIE: Șanta N. — Petroșani 
bate prin K.Q. în repriza a Iha 
pe Popa C. Cugir; CATEGORIA 
MIJLOCI E-UȘOARA : Tătărăsanu
Șt- — Hunedoara bate prin aban
don în repriza а п-а pe Ilie P. — 
Brad. CATEGORIA MIJLOCIE; 
Fuduli Crietea — Brad cî.știgă fără 
adversar,- CATEGORIA GREA; 
Dicu N- Cugir baie prin aban
don în repriza a ILa pe Iapchi B. 
=-r Brad.

După terminarea partidelor to
varășul Victor Schiopu a declarat ; 
Disputele ș-au ridicat la un bun 
nivel tehnic, in limitele perfectei 
sportivități și a regulamentului. 
Fiecare antrenor a prezentat pu- 
gliiști bine pregătiți dintre care 
am remarcat în mod special pe 
Trifu I. Cugir, cel mai tehnic 
boxer, urmat în ordine de Udriște 
M. — Hunedoara și Berințan Tri- 
fan — Petroșani. Dintre partide 
am reținut pe cea dintre Udriște 
M. Și Roșu N-

I. CIORTEA
I. COTESCU 

corespondenți

Faza a doua a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului în plină desfășurare

Mareu,- 13—14 ani: Ocneanu--CerDuminică dimineața, peste 300 
de concurenți s-au îndreptat spre 
dealul Ștefan din Lupeni pentru a 
lua startul cu săniuțele.

lată pe campionii acestor între
ceri :

SĂNIUȚE O PERSOANA BĂ
IEȚI 10—n ani. Ivanov V.( ll^ja 
ani; Nedel D.,- 12—13 ani: Kor- 
voSchi I.; 13—14 ani : Descu V.; 
14—15 ani: Oprita, I. FEȚE 10—11 
ani: Sohiopu Eugenia. 11—12 ani: 
Miron Aurelia; 12—13 ani: M°- 
truț Stela; 13—14 an| : Pali Iu liana; 
14—15 ani: Ocneanu Maria, SĂ
NIUȚE CU DOUA PERSOANE 
BĂIEȚI 10—11 ani: Să van—.Coa
ma; 11—12 ani: Szabo—Trandafir,- 
12—13 api : Oanceg—Laszlo.; 13—14 
ani ; Sordan—Descu; 14—15 ani : 
Oprita — Dochitescu. SĂNIUȚE 
DOUA PERSOANE FETE 10—11 
ani: Marcu—-Varga; 11—12 ani 
Albert—Iașjcu ; 12—13 ani: Pali—

Membrii esociafici sportive Parîngul lonea 
și-au analizat activitatea

Recent, în cadrul asociației 
sportive Parîngul Lonea s-a ana
lizat, în cadrul unei plenare lăr
gite, activitatea sportivă pe anul 
1963 și totodată a fost prelucrat 
planul calendaristic sportiv pe a- 
nill 1964,

Darea de seamă a activității con
siliului asoeiției sportive Parîngul 
Lonea pe 1963 a fost prezentat da 
către tovarășul inginer Foier 
Gheorghe, președintele asociației.

Din darea de seamă a reieșit că 
un număr din ce în cș mal mare 
de salariațl de la mina Lonea, și 
îndeosebi tinerii, participă la com
petiții sportive de masă. Acest lu
cru dovedește că în anul 1963 con
siliul asociației sportive Parîngul 
Legea și-a îndreptat atenția spre 
organizarea de întreceri sportive 
de masă, a spartachiadei de vară 
șl a spartachiadei de iarnă a ti
neret ului.

In vederea atragerii Ia practi
carea sportului a cît mai multi sa
lariat*. asociația sportivă și-a În
dreptat atenția spre Înființarea de 
noi secții sportive, organizarea de 
competiții sportive de masă do
tau cu premii, diplome și cupe.

Consiliul asociației sportive, în

Olimpiada de 
a luat

S-а încheiat c«a d«-a В-a ediiie 
• Jocurilor olimpice de iarnă de 
la Innshruek. După ce au asistat 
la întrecerile săritorilor de la 
trambulină, sportivii și spectatorii 
₽-at» întllnit duminică seara la Bis- 
stadion pentru ultima oară, Preșe
dintele C.I.O., A. Brundage, a 
declarat închise Jocurile, steagul 
olimpie a fost coborît de pe ca
targ, s-a stins flacăra olimpici și 
corul tirolez a cjntat un cintoc de 
rămas bun. Sportivii țărilor parti
cipante braț la braț, au păMșit «- 
rețja olimpică, șpunlndu-și ,fig re
vedere în 1968, la Grenoble, la a 
10-a Olimpiadă albă''.

Olimpiada de la Innsbruck ră 
mine memorabilă printr-o serie de 
performante care ies din comun, 
Jn fruntea tuturpr se situează de
sigur sportiva soviețieă Lidia Sko
blikova, eroina acestor Jocuri, care 
a clstigat patru medalii de aur. în 
Depind recordul stabilit de Tony 
Sailer, Ballangrud ș| Andersen, po
sesori a cîte trei medalii la edi
țiile precedente. Schiorul finlan
dez Eero Mantiuranta și campioa> 
na sovietică Klaudia Boisrakih an 
obținut cîte două medalii de aur 
în probele nordice. Dar nu mai 
Plltin ștrălUCiță este performanta 
Pădurarului suedez Sixten Jern- 
herg, acest vechi sportiv, țață a 
trei copii, pare și-a sărhătorit a 
35-a aniversare cîștiglnd la Inns
bruck proba de 50 km. și în com
ponența echipei Suediei țițlul p)lni- 
pic la ștafeta 4x10 km Remarca
bilă a fost și comportarea sportivi
lor norvegieni- După J2 ani eț re
cuceresc supremația la săriturile 
de la trambulină cu Thoralf Eugan 

nat,- 14—15 ani: Miran—Zimmarski. 
SĂNIUȚE BĂIEȚI ȘI FETE 10—Ц 
ani: Ivanov I. — Ivanov Floren
tina; 11—12 ani: Hoțea V. — Ba- 
tinca L; 12wl3 ani: Groșer I. 
Ardeleanu Li 13—14 ani : Becsue 
V. — Pall I.; 14—13 ani: La»țlo Z.

Syrmai E.

TENIS PE MASA
Concomitent cu concursul de să-ț 

IiiUțe, într-o sală special amenajată; 
a Caeși pionierilor din Lupeni, 
s-a desfășurat concursul de tenis 
de masă cu care ocazie au fost 
desemnați campionii greșului: 
FETE : Vlad Ioana,- BĂIEȚI -. Gydn- 
gy6si Edmund; DUBLU fete ■ Vlad 
Ioana — Georgean Aurora; DU- j 
BLU BĂIEȚI: Gyongyâsi — Pppes-
ci.

< elaborare cu comitetul sindicatu
lui Și U.T.M. a organizat întreceri 
sportive între sectoare și brigăzi.

Așa de exemplu, Ia fotbal în 
cursul anului 1963, pe lingă echi
pa care îi reprezintă pe minerii 
din Lonea în campionatul regional, 
ац mai activat încă 8 echipe în 
cadrul sectoarelor. Cep mai hună 
echipă a fost aceea din sectprul 
electromecanic al minei. In cursul 
anului trecut de o largă populari
tate s-a bucurat tirul. La această 
disciplină sportivă au participat 
8?9 de tineri. Cei mai bunj la a- 
cest șport sînț tovarășii Rucevski 
Mihai, Munteann Petru, Pavel Vic
tor, Ignat Mihai. Demn dp remar
cat este faptul că în anul 1963, 
echipa de tir a reprezentat regiu
nea Hunedoara la finalele pe tară 
ale Cupei Federației de tir unde 
din 16 echipe participante, Farîn- 
gul Lonea я-a clasat pe locul 9, 
iar ia individual tînăra Hlopețchi 
Măria а ocupat locul I pe țară la 
poziția in picioare (juniori), rea
lizing cu 225 de puncte un nou 
record ai R.p.R, Succese frumoase 
s-au obtfnut și Ia popice și alte 
discipline sportive.

Pentru petrecerea îp mod plăcut 

la Innsbruck 
sftrșit 
și la combinata nordică probă «tît 
de prețuită in tare fiordurilor.

Patinajul artistic a consacrat ta
lente autentice, și pentru prima oa
ră un cuplu sovietic (Belousova - - 
Protopopov) a primit medalia o- 
limpid de aur. Un fapt neobișnuit 
s-a înregistrat la patinaj viteză. 
In proba de 1 500 m. trei inși s-an 
clasat la egalitate pe locul doi- 
S-au dat trei medalii de argint, 
ceea ce a făcut la actuala
Olimpiadă să fie atribuite 103 me
dalii în loc de 102 cît era fixat 
inițial.

La bob s-au produs cele mai 
mari surprize, în timp ce la hochei 
echipa U.R.S.S. a confirmat pro 
nosticurile si a terminat neînvinsă, 
cucerind dintr-o dată trei titluri : 
olimpic, mondial și european.

Dintre sportivii micii delegații 
a R.P.R. care au participat, la a- 
peste Jocuri, cea mai bună com
portare a avut-o tînlrul Gheorghe 
VUmos, clasat pe locul 5 în pro
ba de Uiatlon. Selecționata de ho
chei după un început slab și-a re
venit spre sfîrșit și a ecupat' locul 
4 ÎJl grupa B. .<

La Olimpiada de la Innsbruck 
opt campioni de la ediția trecută 
au venit să-și apere titlurile, dar 
dintre ei numai doi : Skoblikova 
și Jernberg au reînnoit succesele.

ІП ce privește bilanțul medaljilpr, 
echipa U-R.S.S. — cu 11 de aur, 8 
de argint, și 6 de bronz — întrece 

' net recordul Norvegiei care CÎșți- 
gase 8 medalii de aur la priișa 
ediție dig 1924,

S-au încheiat Jocurile de la In
nsbruck, dar anul olimpic ește 
de-abia la început. Flacăra sim
bolică va fi aprinsă din nou peste 
8 luni, în Grecja, și apoi va fi 
dusă la Tokio unde va arde în 
zilele celei de-a 18-a Olimpiade de 
vară

I GOGA 
Redactor Agerpres

Clasnmentir pe medalii
Clasamentul pe medalii al Olim

piadei de Iarnă de la Innsbruck 
«rată astfel; 1. U.R.Ș.S. и medalii 
de aur, 8 <țe argint, 6 de brpbZ ;
2. Austria 4 medalii de aur, 5 de 
mrgipf, 3 de brpnz; 3. Norvegia 3 
medalii de apr, 6 ge argint, 6 de 
‘bronz; 4. Finlanda 3 medalii d® 
aur, 4 de argint, 3 de bronz; 5.
Franța 3 medalii de aur, 4 de ar
gint ; 6. Germania (echipă unită) 
3 medalii de aur, 3 de argint, 3 
de bronz ; 7. Suedia 3 medalii de 
«yr, 3 da argint, 1 de bronz ; 8.
S,U<A. 1 de aur, 2 de argint, 3 de 
bronz; 9 Olanda 1 de aur, 1 de 
argint; 10 Canada 1 de aur, 2 de 
bronz; 11 Anglia 1 de aur; 12 
Haifa 1 de argint, 3 de bronz ; 13. 
R.P.D. Coreeană 1 de argint; 14 

R.S. Cehoslovacă 1 de bronz.

a timpului liber, au fost organi
zate 4 duminici sportive și două 
serbări cîmpenești cu jocuri spor
tive la care au participat peste 
6 000 de locuitori din Lonea, Au 
mai fost organizate numeroase ex
cursii la cabanele din împrejurimi. 
S-a introdus, de asemenea, gimnas
tica în producție cu salariațiț din 
cadrul birourilor minei Lonea la 
care participă 40- -50 de tovarăși.

Cu toate realizările obținute, au 
mai existat însă și unele lipsuri 

ne au făcut ca succesele să nu 
fie pe măsura posibilităților. Sec
ția de fotbal n-a acordat âtentia 
cuvenită promovării în echipa de 
fotbal a elementelor tinere și іа- 
Jețltate, nu s-a preocupat întă
rirea disciplinei în rlndurile ju
cătorilor.

In vederea îmbunătățirii muncii 
de viitor e necesar ca noul comi
tet ales să ia măsuri de remediere 
a lipsurilor, să desfășoare o mup- 
că mai organizată care să ducă la 
îmbunătățirea activității, la atra
gerea unui număr mare de s^- 
lariați la practicarea diferitelor 
dișțipUne șportive.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent



Măsuri eficiente pentru perfecționarea 
procesului de producție

Să se asigure o aprovizionare ritmică 
a unităților comerciale!

Realizarea sarcinilor de plan 
sporite ce revin in anul 1964 co
lectivului preparatei Petrila im
plies perfecționarea procesului de 
producție în diferite punețe cheie 
ale fluxului tehnologic. De aceea, 
o preocupare de primă importan
tă a colectivului uzinei noastre, 
încă înainte de încheierea anului 
1863, a fost stabilirea unor mă
suri tehnico-organizatorice meni
te să pună temelia viitoarelor suc
cese in realizarea sarcinilor de 
plan pe anul 1964. Astfel, în pla
nul M.T.O. s-au preconizat o se
rie de măsuri tehnice în scopul 
perfecționării procesului de pro
ducție a diferitelor linii tehnolo
gice și, îndeosebi, a acelor pro
cese care au o importanță deose
bită în lanțul tehnologic, al pre
parării cărbunelui. Dintre aceste 
măsuri relevăm : introducerea pom
pelor automate de ungere Ій ele
vatoare, concasoare, ciururi etc. , 
mărirea capacității de decantare a 
șlamplui de cărbune prin punerea 
in funcție a unui decantor și a 
ЧИИІ nou grup de pompe; perfec
ționarea acționării dețatitoarelpr 
de șlam în vederea asigurării m- 
ȘUȚTOtei in funcționare ; asigurarea

W l,7WPWO -- --------------------------

Pentru asigurarea ritmicității producției
(Urmare din pag. I-a)

transportul la suprafață, s-au luat 
măsuri pentru peptraljzarea trans
portului producției de la 5 guri de 
mină (puncte de extracție) ia un 
slpgur punct. Totodată, mina dis
pune în prezent de o haldă de re
zervă. S-au luat masuri pentru ex
tinderea mecanizării lucrărilor de 
transport prin dotarea abatajelor 
cu încă 3 transportoare. Pentru 
îmbunătățirea sistemului de ex
ploatare, s-a trecut la plasarea 
preabațajelor pe direcție și a ca
merelor pe înclinarea sțratelor, 
ș-a îmbunătățit aerajul parțial și 
general, s-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea asistenței tehnice 
atît pentru brigăzile dig abataje

„Sus revista..."
...este intitulat spectacolul pe ca

re îl va prezenta Teatrul de stat 
de estradă din Pitești la Petroșani 
în zilele de miercuri 12 februarie 
și joi 13 februarie. Spectacolele 
vei avea joc miercuri orele 17 $i 
20 în aula I.M.P. și joi la aceleași 
ore în sala Teatrului de stat Valea 
Jiului.

NOTA 5 
0 problemă care-și 
așteaptă rezolvarea .>

In-ultimii ani, pe cuprinsul Văii i 
, Jiului яц fost ridicate numeroase 
cartiere noi ou blocuri frumoase ț 

ț și moderne, iar în jurul lor pelu- < 
și rânduri cu flori. Diferitele J 

? №dife, găle/i și cutii cu resturi j 
t menajere, puse de locatari afară, <
< în așteptarea mașinii salubrității, <
îi strică fesă aspectul. !
J Se se poale face în această j
< direcție ? In comerț exista acum ? 
r, cutii de gunoi metalice, cu ca- < 
r pac. De pildă, la Lupeni, maga- i 
? zinui de fierărie a primit sute 5 
? de asemenea cutii spre a le vin- 5 
( de. fiind mari, o familie rtu are î 
' ce face cu o asemenea cutie me- < 
I (alică. Ea este bună însă pentru ) 
i, locatarii unei case de scări. De j 
Jț pceea, ar ii bine ca orcanele

1 L.I.. din localități și comitetele < 
j de blocuri să se îngrijească pen- 5
< tru a ii cumpărate astfel de cutii ) 
I in care să lie depozitat resturi- 5 
$ le menajerei Aceste cutii sin'. 5 
5 mai ușor de golit pentru lucrăto- ț
< rii salubrității iar vara prin tap- І
< tul că au capac, prezintă condiții 1 
> de apărare egnlra răspîndirli de j 
t Către roiurile de muște a diferi- <
< Iilor microbi ■ < 

siguranței în funcționare a pompei 
de reciclare a apelor de spălare 
prin introducerea unei noi pom
pe de rezervă cu funcționarea au
tomată ; introducerea upei benzi' 
mobile de încărcare și uniformiza
rea încărcăturii la linia V-a de 
încărcare a vagoanelor C.F.R., 
confecționarea unei instalații semi
automate de curățire a cupelor de 
funicular precum și altele.

Totodată, în prima lună a anu
lui s-au realizat o serie de pre
vederi din planul de măsuri teh- 
nico-organizatoriee menite să du
că la perfecționarea procesului de 
producție. S-au montat instalații 
care asigură semnalizarea și ac
ționarea centralizată a diferitelor 
verigi ale fluxului tehnologic ca, 
de pildă, circuitul centrifugelor da 
deshidratare, circuitul transportu
lui cărbunelui brut de la punctele 
de recepție la secția de ciaubaj, 
circuitul utilajelor de încărcare și 
altele. S-ац făcut instalații care 
asigură dirijarea funcționării nor
mal© a diferitelor secții, prin sem- 
nalizarea la distanță a nivelului 
de încărcare a silozurilor, preavi- 
zînd caracterul măsurilor necesare 
pentru asigurarea funcționării fă

cit și la cele din pregătiri. S-au 
creat astfel condiții ca vitezele de 
avansare pe luna ianuarie să fie 
substanțial mai mari decît cele 
prevăzute în planul tehnic. Impor
tant pentru realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan și în viitor este 
asigurarea în permanență a liniei 
de front necesare. Este meritorie 
pe această linie preocuparea con
ducerii minei pentru realizarea 
integrală a lucrărilor de pregătiri. 
Pe luna ianuarie, bunăoară, planul 
de pregătiri a fost realizat în pro
porție de 105,85 la sută. Indicatorii 
planului de investiții au fost, de 
asemenea, realizați. Totuși, asigu
rarea unei ritmicități depline a 
producției și în lunile viitoare im
pune concentrarea atenției colec
tivului asupra lucrărilor de primă 
importanță menite să creeze con
diții optime pentru desfășurarea 
procesului de producție. Astfel, o 
deosebită urgentă prezintă săpa
rea galeriei direcționale de trans
port înspre est de pe orizontul 
500, avînd drept scop să îmbună
tățească aerajul în sectorul I, pre
cum șl Săparea galeriei din culcu
șul stratului 8, blocul Ц nord, ne
cesar atît pentru aeraj cit și pen
tru transportul de materiale.

Nerespectarea în luna ianuarie 
a indicelui de calitate care a tras 
după sine o penalizare de 340 tone 
de cărbune, cele 4 brigăzi miniere 
sub plan, cele 12 absențe nemoti- 
vate înregistrate în cursul lunii 
ianuarie sînt deficiențe a căror re
mediere constituia încă rezerve im
portante pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității economice a mi-

Emisiunilor locale
(Urmare din pag. l-a)

despre viața și activitatea lor și 
au analizat diferite aspecte ale 
muncii.

Ajutați de organizațiile de partid 
din întreprinderi și instituții, în 
munca de formare a unui larg 
colectiv de colaboratori care să 
contribuie la îmbunătățirea con
ținutului emisiunilor noastre lo
cale, am obținut rezultate îmbucu
rătoare care au dus la trezirea 
interesului abonaților pentru urmă
rirea atentă a emisiunilor locale 
ale stației de radioficare. Lupeni.

Deși am făcut pași importanți 
în direcția asigurării unui conținut 
cit mai bogat emisiunilor locale, 
încă nu am reușit să cuprindem o 
serie de probleme care necesitau 
șă fie abordate în emisiunile noas
tre, multumindu-ne șă le anunțăm 
doar sub forme de scurte relatări, 
note ori știri. De asemenea, nu 
ng-ат fblgșit de cele mai variate 

ră strangulări a procesului de pro 
ducție.

In trimestrul III ol acestui an, 
pentru prima dată în țară, va in
tra în funcție la preparația Pe
trila o instalație modernă pentru 
epurarea apelor reziduale prove
nite de la preparație și mina Pe
trila.

O altă măsură care preocup® în 
prezent colectivul preparației Pe
trila este perfecționarea instala
ției de desprăfuiire la secțiile de 
uscare și brichetare a cărbunelui, 
în scopul evitării eliminării pra
fului de cărbune în atmosferă. In 
această direcție s-a format un co
lectiv de ingineri și tehnicieni care 
studiază posibilitatea captării și 
folosirii în întregime în scopuri 
productive a prafului de cărbune.

Măsurile luate în cadrul prepa- 
rației Petrila în vederea perfec
ționării procesului de producție și 
realizării ritmice a sarcinilor pe 
anul 1964 și-au dovedit din plin 
eficacitatea. Pe luna ianuarie 1964, 
preparatorii petrileni și-au înde
plinit sarcinile de plan la toți 
indicatorii.

ing. SABIN FLOREA 
șeful preparației Petrila

nei. Stabilirea măsurilor țehnico- 
organlzatorjce corespunzătoare, în 
mod operativ, precum și munca 
plină de elan a colectivului minei 
constituie o garanție sigură Că și 
în anul 1964 minerii uricăneni vor 
ocupa un loc de cinste în întrece
rea cu celelalte colective ale mi
nelor Văii Jiului în lupta pentru 
sporirea producției și a producti
vității muncii.

gi.-.'Ș

Pregătirea temeinică, de zt cu zi reprezintă cheia succesului la 
învățătură. Acest lucru este cunoscut și de elevii Școlii profesionale 
comerciale din Petroșani. De aceea timpul afectat studiului, ei îl fo
losesc din plin.

IN CLIȘEU: Un aspect de la Școala profesională comercială din 
Petroșani din timpul pregătirii lecțiilor pentru a doua zi.

forme gazetărești ca interviuri, 
raiduri-anchetă, reportaje literare, 
foiletoane, care ar fi dus la o și 
mai mare varietate de materiale 
pentru emisiunile noastre locale.

Nu putem fi mulțumiți nici de 
felul cum am muncit în direcția 
atragerii în colectivul stației a 
unui număr cît mai mare de co
respondenți voluntari care să ne 
informeze în mod operativ cu cele 
mai actuale probleme la diferite 
locuri de muncă.

Prea puțin a fost popularizată 
munca culturală în sprijinul pro
ducției precum șl activitatea clu
bului sindicatelor din Lupeni. Nu 
am reușit să invităm la microfon 
de cît un număr foarte mic de 
brigăzi artistice de agitație, deși 
programele lor se bucură de 
aprecierea ascultătorilor emisiuni
lor locale.

Pentru acest an ne-ат propus să 
îmbunătățim conțitjutul emisiunilor

Una din sarcinile importante ее 
revin conducerilor organizațiilor 
comerciale e»te aprovizionarea rit
mică cu mărfuri a unităților de 
desfacere. In acest scop, la baza 
întregii munci de aprovizionare tre
buie să stea studiul cererilor de 
consum ale populației. Lucrătorii 
din comerț pot primi multe su
gestii prețioase în acest sens. 
Pentru aceasta însă este necesar 
ca în procesul de deservire, vân
zătorul să discute cu răbdare cu 
consumatorii spre a afla observa
țiile și preferințele clientului.

Se întîmplă ca în unitățile de 
desfacere ale comerțului din Valea 
Jiului, de multe ori să lipsească 
unele produse, în special de con
fecții, textile, metalo-chimice și al
tele, de@i aceșțe mărfuri se produc 
de industria noastră republicană 
în cantități suficiente și se găsesc 
din belșug în depozitele unități
lor comerciale cu ridicata. Astfel, 
îțț ultimul timp, la magazinele a-
limentare lipsește sarea, cafeaua
prăjită, diferite sortimente de ape 
minerale, boiaua dulce, laptele,
smîntîna, iaurtul, brînza telemea 
de oi, unele sortimente de fran- 
zelărie iar în unitățile de produse 
industriale lipsesc costume de hai
ne numere mari, căciuli eu clape, 
mănuși ds piele îmblănite, ciorapi 
groși (șosete) pentru bocanci, stofe 
de lină pură, batiste, fire de lină 
cu 5,60 lei sculul, mături, ciorapi 
,,patent" pentru femei numere di
ferite, baterii pentru lămpi de bu
zunare și alte asemenea produse, 
mult solicitate de oamenii muncii 
din localitățile Văii Jiului. Unde 

noastre prin introducerea de noi 
rubrici ca „Angajamentele devin 
fapte" „Agenda celui de-al VII-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori11, „Rubrica femeii” etc.

De asemenea, ne-am propus să 
organizăm consfătuiri cu ascultăto 
rii emisiunilor locale, pentru a pu
tea urinări eficacitatea materiale
lor și să aflăm părerea ascultăto
rilor noștri despre conținutul emi
siunilor locale. ‘ »

Sarcinile colectivelor întreprinde 
rilot orașului nostru pun în fața 
colectivului de redacție al stației 
de radioficare Lupeni necesitatea îm
bunătățirii continue a emisiunilor 
locala, astfel ca ele să devipă un 
puternic factor mobilizator al oa
menilor muncii la realizarea sarci
nilor și a angajamentelor luate ia 
întrecerea socialistă, un factor de 
răspîndire a culturii și ds educare 
a omului nou, constructor al socia
lismului.

este preocuparea acestor conduceri 
peeitru aprovizionarea ritmică ?

Asemenea deficiente în aprovi
zionarea populației se datoresc rap
tului că conducerile organizațiilor 
comerciale respective nu se preo
cupă In suficientă măsură de a- 
provizionarea ritmică, de asigura
rea stocurilor necesare, iar unită
țile cu ridicata (I.C.R.A., l.C.R.T.L, 
I.C.R.M.) nu execută integral co
menzile de mărfuri solicitate de 
magazinele de desfacere. Este înță 
șl o lipsă a gestionarilor care șe 
rezumă la emiterea diferitelor co
menzi, fără a mei insista asupra 
executării lor de către depozite. 
Aceasta pentru că mulți lucrători 
din comerț nu înțeleg încă faptul 
c§ fără aprovizionarea adecvată, 
ritmică, nu se poate face fată cu 
cinste cerințelor de bună aprovi
zionare a oamenilor muncii. Con
comitent cu munca de aprovizio
nare, conducerile organizațiilor co
merciale precum și conducerile de
pozitelor cu ridicata, trehuie sS 
dea o atenție deosebită calității 
mărfurilor, aceasta pentru a nu 
pătrunde pe rețeaua comercială 
mărfuri necorespunzătoare.

Este necesar ca conducerile or
ganizațiilor comerciale și depozi
telor cu ridicata sa urmărească 
îndeaproape felul cum se face a- 
provizionarea, să Îndrume tot acti
vul comercial pentru a asigura o 
aprovizionare abundentă a oame
nilor muncii din Valea Jiului,

IOSIF JELINEK
I merceolog principal

Secția comercială a sfatului popular 
al orașului Petroșani

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,58 Scene din operate, 1Q.00 
Teatru la microfon : „Vregu să fju 
nevasta ta". Adaptare radiofonică 
după comedia scriitorilor Czimaeek, 
Semsey, Nadasi și Csanak. 1IJ5 
Muzică ușoară rominească. 12,15 
Lecția de limba franceză. Ciclul II 
(reluare), 12,30 Melodii populare 
din diferite regiuni ale tării, 13,J0 
Arii și duete din opera „Carmen" 
de Bizet, 14.30 Roza vînțurilqr, 
15,49 Pagini din operetele lui Jo
hann Strauss, 16,30 Muzică de es
tradă, 17.50 Muzică ușoară inter
pretată de Margareta Pîsleru ți 
Alexandru Jula, 18,30 Program mu
zical pentru evidențiați în între
cerea socialistă, 19.40 Program de 
romanțe, 20,40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul II, 20,55 Melodii vechi 
de muzică ușoară, 21Д5 Ia micro
fon : Satira și umorul (reluare). 
PROGRAMUL II. 9,00 Cîntece și 
jocuri populare. 9,30 Melodii dis
tractive, 11,30 Muzică populară,
12.30 De toate pentru toți (relua
re), 13,40 Potpuriuri de muzică u- 
șoară romineaseț, 14,30 Duete din 
operete, 16,12 Muzică populară,
18.30 Lectură dramatizată dig po
vestirea „Mărul în floare” de John 
Galsworthy. 19,30 Lecția de limba 
engleză, Ciclul I. 19,45 „Am îndră
git o melodie" — emisiune 'de mu
zică ușoară romînească, 29,15 
Școala și viata, 21,20 Actualita
tea muzicală, 22,05 Muzică de dags.

— wQw—

12 februarie
PETROȘANI — 7 noiembrie ; Cava

lerii teutoni ; Republica : împărăția 
oglinzilor strîmhe; PEȚRJLA; E per
mis să calci pe iarbă; LON1A : 
Marele drum; IJVEZENI : Foț în 
linia П-a,- VULCAN : O călătorie 
spre centrul pâmîntului; PAR0- 
ȘENI : Divorț italian; LUPENI: 
Ultimul tren din Gun Hill; [SÂRBĂ- 
TENI: Un om trece prin zid; ѴЙ- 
GANI; Numai statuile tac.
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U.R.S.S.: 22 000 
noi tipuri de mașini

MOSCOVA 10 (Agerpres).
In ultimii cinci ani, în Uniu

nea Sovietică au fost create pes
te 22 000 noi tipuri de mașini, 
mecanisme, aparate, diferite uti
laje, la un inalt nivel de tehni
citate.

Anul trecut, în U.R.S.S. au fost 
realizate peste 2 500 lucrări de 
cercetări, lucrări industriale- 

experimentale și lucrări, legate 
de introducerea în producție a 
noii tehnici.

„CosfumuS azerbaidjan"
BAKU 10 (Agerpres).
Muzeul de stat de artă din 

Azerbaidjan a edita' albumul de 
desene „Costumul azerbaidjan'. 
In acest album s-a făcut pentru 
prima oară o incursiune în stu
diul attelor și s-a urmărit și sin
tetizat evoluția îmbrăcămintei c- 
zerbaidjene in secolele XVI—XX.

Autorul albumului este 
Erendî, candidat în studio:
și cunoscător al etnografiei Orien
tului. El a participai la o serie de 
expediții în Pamii, ia săpăturile 
de la Penji-Kenda.

Rasiir. 
ailelor

R. P. MONGOLA : 
Sporește 

produefîa de încălțăminte
( ULAN-BATOR 10 (Agerpres). 
\ In auul 1964, producția de în- 
; călțăminte pentru copii va crește 
) în R P. Mongolă, aproape de două 
(ori în comparație cu anul 1963. 
( In scopul sporirii continue a 
\ producției de încă’țăminte pentru 
S copii, Ia fabrica de încălțăminte 
/a Combinatului industria) 
(Ulan-Bator a fost construită 
(dată în exploatare o secție
S încălțăminte pentru copii, cu o 
? capacitate de peste 200 de mii 
\ perechi pe an.

din 
și 

de

R. P. POLONA: Uzina 
de rulmenfi de la Kelce

Kelce au fost dale 
primele obiective 
de rulmenți care

t
I

VARȘOVIA 10 (Agerpres).
In localitatea 

in exploatare 
ale noii uzine
se construiește aici.

Uzina se specializează in pro
ducerea rulmenților cu gabarit 
mic pentru industria electrotehni
că și constructoare de mașini.

Notă externă : „Războiul otelului
înalta autoritate a Uniunii euro

pene a cărbunelui și oțelului din 
care fac parte Belgia, Germania 
occidentală. Franța, Italia, Olanda 
și Luxemburgul a hotărît majora
rea tarifelor la importurile de oțel 
în țările Comunității la cel puțin 
9 la sută. Guvernele respective ur
mează să ridice această brieră va
mală pînă la 15 februarie, pentru 
ca importurile de oțel din așa- 
zisele terte țări să dea înapoi. In 
ultimul timp ofertele mai avanta
joase ale oțelăriilor 
te țări au făcut o 
rență oțelăriilor din 
cidentală și Franța.

Hotărîrea înaltei autorități 
îndreptată în special împotriva 
porturilor de oțel din Japonia, Ma
rea Britanie și Suedia. Dar nu toa
te țările membre ale Comunității 
sînt de acord cu această măsură. 
In special Olanda, protestează, de
oarece acum va trebui să plătească 
mai mult pentru importurile sale

din aceste ter- 
aprigă concu- 
Germania ос-

este
im-

astfel capacitatea sa de 
în cadrul Comunității 

să

de oțel și 
concurență 
va fi redusă. Olanda trebuie 
țină seama și de faptul că legă
turile sale comerciale cu Marea 
Britanie, care nu este membră a 
Comunității, se vor înrăutăți din 
cauza tarifelor vamale majorate.

In timp re producătorii de oțel 
din țările Comunității se așteap 
tă la o creștere a beneficiilor lot 
cu 2—3 la sută de pe urma majo
rării tarifelor la oțel, partenerii 
comerciali din țările terțe vor lua 
desigur contramăsuri așa cum s-a 
petrecut
„război al puilor de găină" 
S.U.A. și Piața 
teri, chiar în 
munității s-au 
iele" merelor,
„Războiul" otelului 
cit continuarea 
conflicte de 
între țările
гора occidentală.

Congresul muncitorilor feroviari 
japonezi

TOKIO 10 (Agerpres).
Luni s-a deschis la Tokio cel 

de-al 24-lea Congres al Sindica
tului muncitorilor de la căile fe
rate de stat din Japonia. Cei a- 
preximativ 3 000 de delegați par
ticipante la congres vor examina 
planurile ofensivei de primăvară 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
viață și muncă a

După cum s-a

portul prezentat de secretarul ge
neral al sindicatului, principalele 
revendicări ale feroviarilor se vor 
referi la mărirea salariilor, îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și 
asigurarea securității transportu
lui. Dacă aceste revendicări 
vor ti satisfăcute, a anunțat 
cretarul general, feroviarii
desfășura în luna aprilie cîteva 
greve de scurtă durată.

nu
se-
vor

feroviarilor, 
subliniat în ra-

©

Enfrîngen ale trupelor guvernamentale 
sud-vieinameze

și în cazul faimosului 
între 

comună. De altmin- 
cadrul țărilor Co- 
desfășurat „războa- 

ouălor, orezului, 
nu ar fi de- 

tuturor acestor 
interese comerciala 

„partenere" din Eu-

©

Interviul acordat de R. Butler
LONDRA 10 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat agenției 

Associated Press, în ajunul vizitei 
pe care, împreună cu primul mi
nistru Home, o va face în S.U.A.. 
R. A. Butler, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, s-a re
ferit la afirmațiile presei interna
ționale despre existența unor di
vergențe intre Statele Unite și 
Anglia, declarînd că „în pofida

avînd in- 
plan global, duc

rezoivarea pro- 
occidental și a 

ministrul de

- = ©

TURCIA

Starea nesatisfăcătoare 
a asistenței sociale

în
Să-

In

unor divergente ocazionale privind 
tactica, cele două țări, 
terese comune pe 
politici similare"

In legătură cu 
Ыептеі Berlinului
problemei germane, 
externe britanic s-a pronunțat în 
favoarea reglementării acestor pro
bleme pe calea tratativelor.

El a respins criticile formulate de 
anumite cercuri americane privind 
hotărîrea Angliei de a dezvolta 
comerțul cu țările socialiste. Po
litica britanică constă în promo
varea comerțului cu țările socialis
te, a spus el. Statele Unite 
criticat hotărîrea noastră 
de Cubei autobuze. Dar, 
știu eu, autobuzele nu

au
vin-
cîte

SAIGON 10 (Agerpres).
Agenția Associated Press anun

ță că trupele guvernamentale sud- 
vietnameze au suferit săptămîna 
trecută „una din cele mai grele 
înfrîngeri". Un purtător de cuvînt 
militar american a declarat că în 
cursul luptelor care s-au dat Ia 
Ben Cau, Ia vest de Saigon, au 
fost uciși 94 de soldați guverna
mentali. Alți 32 au fost răniți. Par
tizanii au capturat o însemnată

cantitate de armament. Artileria și 
aviația de bombardament ale tru
pelor guvernamentale au bombar
dat cu napalm și rachete lagărele 
strategice din apropiere provocînd 
uciderea a 200 de civili.

Aceeași agenție transmite că 
două bombe au explodat duminică 
seara la un stadion 
rezervat exclusiv 
ricani. Doi dintre 
uciși, iar alți 20

din Saigon, 
militarilor ame- 
aceștia au fost 
răniți.

©

In legătură cu problema panameză
WASHINGTON 10 (Agerpres).
După cum transmite agenția As

sociated Press, o sursă informată 
latino-arrrericană a declarat dumi
nică că un reprezentant al Republi
cii Panama, Arturo Morales, a in
format Comisia 
pace, O.S.A., că 
reprezentanți ai 
fost semnat un 
creț, prin care
angajau să renegocieze 
din 1903.

Știrea în legătură 
acestui memorandum 
reluată duminică și 
„Washington Post".

Intr-o 
cretarul 
Averell 
minică

interamericană de 
în anul 1962 între 
celor două țări a 
memorandum se- 
Statele Unite se 

tratatul

ISTANBUL 10 (Agerpres).
Parlamentul turc examinează 

prezent bugetul Ministerului 
nătății și Asistenței Sociale,
cursul dezbaterilor, numeroși mem
bri ai parlamentului 
pre situația grea a 
tatii în Turcia.

Luînd cuvîntul la 
natorul A. Saracioglu a arătat că 
în Turcia mortalitatea este de trei 
ori mai mare decît în țările dez
voltate. La 10 000 de locuitori, a 
spus el, revin numai 17 paturi de 
spital, iar în regiunile din vestul 
și din sud-vestul țării între 1 și 
5 paturi. In 17 vilaete (circum
scripții) din vestul tării 500 000 de 
oameni suferă de conjuctivită gra- 
nuloasă. Deși Turcia are nevoie 
în prezent de 30 000 de medici, a 
spus A. Saracioglu, dispunem de 
numai 3 500.

de a 
după 
figurează

pe lista embargoului și nimeni nu 
a propus vreodată includerea lor 
pe această listă.

cu existenta 
secret a fost 
de ziarul

declarație televizată, se- 
de stat adjunct al S.U.A., 
Harriman, a dezmințit du- 
seara existența

au vorbit des- 
ocrotirii sănă-

dezbateri.

și-a 
vizita în Marea Brila- 
pe calea aerului spre 

prilejul vizitei făcute 
la invitația Societății

---------------- _• -----------------

G. Ball a sosit la Londra

aface- 
Spyros 
propu- 
consti-

a N.A.T.O. La Departamen- 
Stat se amintește că S.U.A. 
participa la o forță interna- 
de menținere a ordinei în

LONDRA 10 (Agerpres).
Secretarul de stat adjunct al 

S.U.A., George Ball a sosit dumi
nică la Londra. El a avut imediat 
întrevederi cu Duncan Sandys, mi
nistru] de stat pentru relațiile cu 
Commonweathul și pentru colonii, 
cu lordul Carrington, ministru fără 
portofoliu, și cu ministrul 
rilor externe al Ciprului. 
Kyprianou, în legătură cu 
nerea anglo-americană de
tuire a unei forțe internaționale a 
N.A.T.O. în Cipru. Duminică noap
tea, secretarul de stat adjunct al 
S.U.A. a sosit la Atena, urmînd ca 
în cursul zilei de luni să piece la 
Ankara. Citind surse din anturajul 
delegației americane, agenția Reu
ter precizează că Ball va prezenta 
guvernelor Greciei și Turciei pla
nul comun al Angliei și S.U.A. pri
vind constituirea tortei internațio
nale de politie a N.A.T.O. pentru 
Cipru.

Departamentul de Stat al S.U.A. 
anunță France Presse a făcut cu-

noscut pe cale oficioasă că S.U.A. 
nu și-au schimbat poziția în pro
blema Ciprului și nici nu au inten
ția să revină asupra propunerii de 
constituire a- unei forte de inter
venție 
tul de 
nu vor 
țională
Cipru decît dacă toate părțile im
plicate în litigiu ar accepta 
unanimitate această forță.

Primul ministru al Marii Britanii, 
Douglas-Home în declarația făcută 
înainte de a pleca spre Canada și 
apoi spre S.U.A. a amintit că „la 

. Washington vom fi în măsură să 
continuăm discuțiile privind cons- 
iitirirea unei forțe internaționale a 
N.A.T.O. care să fie trimisă în 
Cipru".

Săntămînalele britanice „Obser
ver" și „Sunday Citizen" s-au pro
nunțat duminică în favoarea re
curgerii la O.N.U. pentru rezolva
rea crizei cipriote.

în

LONDRA. Cosmonauta Valenti
na Nikolaeva-Tereșkova și-a în
cheiat luni 
nie, plecînd 
patrie. Cu 
în Anglia 
britanice pentru comunicații inter
planetare, cosmonautei i-a fost in- 
mînată Medalia 
ții.

NEW YORK, 
declarat grevă 
de muncitori care deservesc 
centru de instrucție al armatei a- 
mericane din statul Alabama. Gre
viștii cer recunoașterea drepturi
lor sindicatului care le apără in
teresele în tratativele cu adminis
trația. Acest centru pregătește pi- 
loți pentru elicoptere, care în ma
joritate sînt trimiși în Vietnamul 
de sud.

OTTAWA. Insula canadiană New- 
foundlan, cea mai estică provincie 
a Canadei, este complet izolată de 
restul țării în urma unui viscol 
puternic. Vîntul care atinge o 
viteză de aproape 200 km. pe oră 
a întrerupt toate comunicațiile. A- 
genția U.P.I. relatează că orașul 
St. Johns, capitala acestei insule, 
a suferit mari pagube 
care se ridică la sute 
dolari. In localitatea 
Basques, vîntul a făcut 
vagoanele unui tren, 
acoperișuri au fost luate de vînt 
și un mare număr de geamuri au 
fost sparte.

TEHERAN. Agenția France Pres- 
se anunță că între 2 și 17 martie 
la Teheran va avea loc cea de-a 
XX-a Conferință a Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Asia și Ex-

de aur a societă-

La 10 februarie au 
aproximativ 1 300 

un

materiale 
de mii de 
Port Aux 
să deraiere 
Numeroase

tremul Orient. Conferința va 
deschisă de șahul Iranului în 
zența secretarului general 
O.N.U., U Thant. La lucrările 
vor participa 600 de delegați 
28 de țări. In vederea pregătirii 
materialelor Conferinței a fost 
creat un Comitet special condus de 
ministrul afacerilor externe al Ira
nului, Abbas Aram.

DJAKARTA. Agenția Antara a- 
nunță că aproximativ 3 000 de per
soane au fost evacuate din insula 
Napalu ca urmare a intensificării 
activității vulcanului Rokatenda. 
După erupția cate a avut loc luna 
trecută, vulcanul continuă să e- 
mane și acum nori denși de fum.

CONAKRY. Președintele Guinee:, 
Seku Ture, а anunțat duminică o 
remaniere a cabinetului său. Re
manierea care de fapt constă în- 
tr-o redistribuire a portofoliilor a- 
fectează ministerele cometțului, e- 
conomiei, finanțelor, planificării și 
justiției.

ROMA.
lori 
laie 
nale 
iuni 
revendică majorarea salariilor 
îmbunătățirea condițiilor d< 
că.

TOKIO. Ministrul afacerilor ex
terne al Simdiei, Torsten Nilsson, 
care se află într-o vizită la To
kio, s-a întîlniț luni cu primul 
ministru al Japoniei, Ikeda. In 
cursul convorbirilor au fost abor
date o serie de probleme privind 
relațiile comerciale dintre cele 
două țări, precum și relațiile Est- 
Vest.

Peste 30 000 de munci 
de la. întreprinderile partial- 
pentru transporturi internațio- 
auto din Italia au declarat 

o grevă de trei rile. Greviștii 
și

muc-
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menea memorandum secret, Har
riman a afirmat că dezvăluirile 
făcute în această privință ar fi re
zultatul unei neînțelegeri create de 
faptul că pe atunci se ridicase pro
blema construirii unui al doilea 
canal între oceanele Pacific și A- 
tlantic, care ar fi implicat în mod 
necesar negocierea unui nou tra
tat.

Potrivit relatărilor agenției Fran
ce Presse, surse diplomatice pa
nameze 
afacerii 
în fața 
Statelor 
se
care nu au mai 
publicității.

au declarat că. în dosarul 
Canalului Panama, aflat 

Consiliului Organizației 
Americane, au fost depu-

săptămîna trecută documente 
fost niciodată date

☆

aproxima- 
au purtat 
loznici în 
Unite să

CIUDAD DE PANAMA 10 (Ager
pres).

In capitala Republicii Panama a 
avut loc duminică o demonstrație 
în sprijinul cererilor de restabilire 
a drepturilor acestei țări asupra 
zonei Canalului. Agenția Associa
ted Press transmite că 
tiv 3 000 de persoane 
pancarte și au scandat 
care au cerut Statelor
părăsească zona Canalului Pana
ma. In cadrul unui miting care a 
avut loc în principala piață a ora
șului, președintele Federației stu
denților din Panama, Victor Avila, 
a cerut ca Panama să ridice pro
blema zonei Canalului cu același 
nume în fața Națiunilor Unite, în- 
trucît, după cum a spus el, „pa- 
na'mezii nu au nici o încredere în 
Organizația Statelor Americane, 
aflată sub controlul S.U.A.".

Manifestația a luat sfîrșit numai 
după ce un reprezentant al guver
nului a declarat că Panama va 
aduce cazul zonei Canalului Pana
ma în fata O.N.U., dacă Organi
zația Statelor Americane nu va 
acționa în această problemă.

© = —SITUAȚIA DIN CIPRU
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că, duminică după-amiază, un grup 
de polițiști ciprioți turci a ares
tat în apropiere de Famagusta trei 
soldați greci, membri ai contingen
tului grec aflat în Cipru.

Arestarea militarilor greci a pro
dus o vie nemulțumire la Atena. 
Ambasada Greciei din Nicosia a 
înaintat prin intermediul înaltului 
comisar britanic adjunct, Cyril 
Pickard, un protest vicepreședin
telui Kuciuk, cerînd punerea ime
diată in libertate a soldaților.
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