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Pionierii noului la lucru
început rodnic

Odată cu începutul anului, ino
vatorii din cadrul exploatărilor 
miniere, uzinelor și întreprinderi
lor Văii Jiului au inaugurat o 
nouă etapă de căutări neobosite 
pentru găsirea căilor de perfec
ționare a procesului de producție 
și punerea în valoare de noi re
zerve interne în scopul îndeplini
rii integrale a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de întrecere. 
Roadele activității lor sînt însem
nate. De la începutul anului, în 
cadrul unităților aparținind C.C.V.J. 
s-au înregistrat 32 inovații din ca
re 26 au și fost deja aplicate. E- 
eonomiile post calculate se ridică 
la 42 478 lei.

In cursul primei luni a acestui 
an la cabinetul tehnic al prepara- 
tiei Lupeni s-au înregistrat 8 noi 
propuneri de inovații dintre care 
majoritatea au fost acceptate.

In centrul preocupării 
realizarea planului tematic

Candidați la primul loe
Pentru rezultatele obținute în 

cursul anului trecut în mișcarea 
'de inovații, colectivul preparației 
' upeni candidează la ocuparea 
Mimului loc în concursul de ino
vații pe grupul de unități din ca
drul M.M.E.E. In anul 1963. la pre- 
parația Lupeni s-au înregistrat 166 
de inovații din Care 84 au fost a-, 
plicate. De relevat că în cursul 
anului trecut numărul inovatorilor 
din rîndurile muncitorilor s-a du
blat, iar al celor din rîndurile teh
nicienilor a crescut cu 10 la sută 
față de anul precedent.

Cele mai importante inovații în
registrate și aplicate anul trecut 
au fost: „Dispozitiv pentru plasa
rea cornierelor la 
pelor de elevator" 
călușul Drotzinger . 
-.tiv de îndreptat i 
jentru centrifugă" 
muftcitorii Orz Mihai și Pall E- 
duard, precum și propunerea fă
cută ■ de strungarul Ganea Alexan
dru pentru îmbunătățirea ascuțirii 
frezelor. Valoroase propuneri de 
inovații 
Regeni 
tatorul Pop Teodor 
Popovici Liviu.

Rezultate ''deosebite în cursul a- 
milui 1963 au obținut și inovato
rii de la mina Vulcan. Ea cabine
tul tehnic al minei s-au înregistrat 
46 de propuneri din care 32 au 
fost acceptate, iar 25 au fost a- 
plicate. Economiile postcalculate 
ale inovațiilor se ridică la 538 536 
Iei. Prin aceste rezultate, și colec
tivul minei Vulcan candidează, de 
asemenea, pentru primul loc în 
clasamentul concursului de ino
vații pe grupul de unități din ca
re face parte pe M.M.E.E.

In scopul dezvoltării realizări
lor obținute, colectivul cabinetu
lui tehnic de la această exploata
re și-a pus în centrul atenției rea
lizarea integrală a planului tema
tic de inovații pe anul 1964. In a- 
cest scop au fost organizate co
lective de inovatori cărora li s-au 
repartizat temele 
inovații pentru a 
Iuționarea lor. In 
colective au fost 
buni inovatori,
vacs s Emeric, Radu Nicolae, 
can Gheorghe.

Măsurile preconizate își , arată 
din plin eficiența. De la începutul 
anului, la mina Vulcan au fost în
registrate 5 inovații, din care 3 au 
fost acceptate. Printre acestea se 
numără „Prelucrarea prin electro- 
eroziune a metalelor dure", propu
să de ing. Iosip Petru și maistrul 
Stoican Gheorghe, inovație prevă
zută și în planul tematic; „Anexa
rea unei mandrine pentru burghiu 
la strung" autor — muncitorul Tres- 
tian Carol și inovația „Trecerea 
comenzii mașinii de extracție 2 T 
2500 la comandă cu contactoare 
electromagnetice".

din planul (ie 
se ocupa de so- 
fruntea acestor 

numiți cei mai
cum sînt tov. Ko-, 

Stoi-

montarea cu- 
propusă de lă- 

Andrei, „Dispo- 
sîrmă de cablu 

' propusă de

au făcut și electricienii 
Romulus, Pop Vasile, flo- 

și maistrul
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> Moment solemn și o zi în- 
I semnată in viața brigăzii con

duse de tînăra Briceag Elena

din secția bobinaj
„Viscoza" Lupeni.
tovarășelor ei de

j nerei brigadiere
i nează drapelul de
2 în întrecere.
I

de la I.I.S.
In prezența 

muncă, ti-
i se înmî-
evidențiată

In ziua de 14 februarie îh aba
tajele minei. Vulcan munca conti
nua - parcă cp mat mult spor Fie- 

a fost aprovi-care loc de muncă
zlonat din timp cu materialele ne
cesare, transportul 
în bune condițiuni.
neri, prezenți 
locul dădeau 
brigăzilor de 
în această zi 
a fost depășit
bune. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute

s-a desfășurat
Maiștrii tiii- 

aproape peste 'tot 
un sprijin prețios 

mineri. Rezultatul: 
planul pe exploatare 
cu 300 tone de căr-

de

Ceferiști evidențiați în întrecere

IDIȚOIU GHEORGHE, mecanic; SUCALĂ SIM ION, impiegat de mișcare; NEDO- 
PACA PETRU, operator; BAIU IOAN, șef edhipă districțiîl C.S.,, BOBEA GHEOR

GHE, mecanic; MURĂREȚ DUMITRU, șef manevră din cadrul complexului C.F.R. Pe
troșani.

sectorul Ш care 
a dat peste 
plan 266 tone 
de cărbune. De
pășiri de peste 
80 tone de căr
bune au 
gistrat și 
toarele 
V.’ S-au 
cat de

înre- 
sec-

IV și 
remar- ’ 
aseme

nea brigăzile 
conduse de Bă- 
lău Petru, Ka- 
racsonvi (Ru
dolf, Costea 
loan:, Rusii Ghe-f 
orghe, Marghi- 
tan -Tiberiu și 
alții.

Prevederi din contractul colectiv 
al minei Vulcan

A fost încheiat contractul co
lectiv al minei Vulcan. La întoc
mire au contribuit în mod substan
țial propunerile venite din partea 
minerilor, tehnicienilor și- ingineri
lor exploatării. Cum de creșterea 
producției și productivității muncii 
este strins legată bunăstarea și 
viața lor tot mai fericită, mulți 
dintre șalariații minei au venit cu 
propuneri concrete a căror înfăp
tuire contribuie la sporirea randa- 
menlelor, reducerea 
cost al cărbunelui și 
însemnate economii.

Printre obiectivele
* colectiv, un Icfc’ îfflporianf H oca- 

î depășirea sar- 
anul 1964. Deși 
1963, colectivul 
sarcini de plan 
el s-a 

colectiv,

prețului de 
realizarea de

contractului

pă îndeplinirea și 
cinilor de plan pe 
în comparație eu 
minei Vulcan are 
substanțial sporite, 
prin contractul < 
depășească cu 15 000 tone 
bune din care 10 000 de 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei.

Extragerea acestei însemnate can
tități de cărbune peste plan se va 
obține, în cea mai mare parte pe 
baza creșterii productivității mun- 

prevederii din 
va spori cu 17 
în comparație 
Bineînțeles că

angajat, 
să le 
de căr- 
tone în

măsurilor tehnl- 
preconizate, lăr- 
inovații și rațio- 
continuă a cali-

cii care, potrivit 
contractul colectiv, 
kilograme pe post 
cu cea planificată,
un cuvînt greu de spus în aceasta 
îl are și dezvoltarea pe viitor a 
minei, înfăptuirea 
co-organizatorice 
girea mișcării de 
nalizări, ridicarea
ficării. Volumul lucrărilor’ de pre
gătire ce vor fi executate în acest 
an se ridică la 13 730 rfietri liniari. 

'Aceasta .înseamnă alproape 14 kilo
metri de noi dTumuri subterane. Din 
acestea, 11 300 metri liniari de ga
lerm vor fi armate metalic, cil 

"324 ml. mai mull decît în anul 
1963.

In vederea urmăririi felului 
care sînt traduse în viață obiecti
vele, preconizate în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, contractul 
colectiv prevede analizarea lunară 
a felului în care ele sînt înde
plinite, de aceasta răspunzînd in
ginerul șef al exploatării. O mai 
mare atenție va fi acordată schim
burilor de experiență, dezvoltării 
mișcării de inovații și raționali
zări menite să ducă la creșterea 
productivității muncii și realiza
rea de economii. In acest scop se 
va îmbogăți planul tematic al ino
vațiilor și raționalizărilor, iar nu
mărul lor e preconizat să crească 
cu peste 50 la sută 
cu anul trecui.

La baza creșterii 
muncii stă ridicarea 
lificării, ’ pentru ca

în.

în Comparare

ca ele să 
randament.
de scurtă 

200 de to- 
obține ca:- 
de ajutori

productivității 
continuă a ca- 
fieeare miner 

să fie stăpîn pe tehnica nouă, să
poată folosi mașinile și utilajele 
moderne cu pricepere 
lucreze cu maximum de 
Cursurile de un an și 
durată vor fi urmate de 
varăși din care 60 vor 
lificarea de mineri, 60
mineri, iar 90 vor deveni artifi
cieri, mecanici de puț de extracție 
și de locomotive de transport.

■ Cursurile de ridicare a calificării 
vor fi urmate, de asemenea, de 200 
mineri, 120 ajutori mineri și 220 
elecîro-mecanici și alți meseriași.

Deși destul de ■ numeroase și im
portante, acestea. sînt totuși doar 
cîteva spicuiri, din obiectivele cu
prinse în • contractul colectiv al 
minei Vulcan pe anul 1964. Tra
ducerea lor în viață la termenele 
fixate, ducerea la îndeplinire și a 
celorlalte angajamente din con
tract va contribui din plin la în
deplinirea " înainte de termen a 
angajamentelor de întrecere.

--------------------------------------------------r ZÎASS «ВАМ ---------------------------------------------------------

Sudura automată și semiautomată se extinde
Tehnica sudurii auto-- 

mate' și semiautomate, 
procedeu înaintat care a- 
sigură c productivitate 
de 6—7 Ori mai mare în 
comparație cu sudura ma
nuală , și în același timp 
o calitate superioară a 
produselor asamblate, se 
folosește în peste 60 de 

întreprinderi constructoare 
de mașini din țara, noas
tră.

O mare extindere a 
căpătat această metodă în 
construcțiile navale, de 
material rulant - și: auto- 
vehicul.e, unde asambla
rea tablelor are o pon
dere însemnată. Din vo- 
lutnul total de sudură.

necesar pentru construcția 
unei nave, mai mult de 
40 la sută se execută cu 
mijloace automate și semi
automate. Aproape 500 
km de sudură automată 
și semiautomată realizea
ză anual constructorii de 
utilaj petrolier din Plo
iești, Tîrgoviște și Cîm- 
pina în confecționarea 
cazanelor de presiune și 
a altor agregate. La uzi
nele „Vulcan" unde după 
acest procedeu înaintat 
se realizează aproximativ 
40 la sută din volumul 
total al lucrărilor de a- 
samblare, s-a introdus 
recent o altă metodă îna
intată — sudura în baie

de' zgură a pieselor groa
se, care mărește de a- 
proape două ori produc
tivitatea muncii „față de 
sudura automată. Cu suc-, 
ces aplică acest procedeu 
și muncitorii de la uzi- 

, nele „23 August", „Semă
nătoarea", „Grivița ro
șie", „1 Mal".

Dată fiind importanta 
economică a unor ase

menea moderne procedee, 
în acest an sudura auto
mată și semiautomată va 

fi extinsă la un volum
de lucrări cu 15 la sută
mai mare față de anul
precedent, iar cea în baie 
de zgură cu 6 Ia sută.

(Agerpresj



CONCURSUL BIBLIOTECILOR 
SINDICATELOR

Rășpîndirea cărții 
la sat

Bibliotecile clubului și căminu

lui cultural din satul Bărbăteni 
cuprind numeroase volume. Sătenii 

s-au obișnuit să treacă deseori pe 

la aceste biblioteci pentru a îm
prumuta cărți. A început să le 

placă, din zi în zi tot mai mult 

să citească, să cunoască fenomene 

din natură și societate, evenimen-
•

te din toată lumea. De rășpîndirea 

luminii cărui în casele locuitori

lor din Bărbăteni se ocupă și unele 

cadre didactice de la Școala ge

nerală de 8 ani nr. 3. Lupeni. Prin 

grija tovarășei învățătoare Bucur 
Olivia, cărțile sînt difuzate de e- 

chlpe de pionieri la locuințele oa

menilor. Aceștia le primesc cu plă

cere, mulțumind conducerii școlii 
și copiilor pentru atenția ce le-o j 

acordă.

EMIL TETILEANU 

corespondent I

In aceste zile la clubul din Urieani
Ne aflăm în plină perioadă de 

concurs. Formațiile artistice de a- 
matori ale cluburilor, căminelor 
culturale și cooperativelor meșteșu
gărești sînt angajate în prima fa
ză, interînțreprinderi și intercomu- 
nală a celui de-al VII-lea concurs. 
Ațît pentru această fază cît și 
pentru cele superioare, majoritatea 
formațiilor artistice de amatori s-au 
pregătit cu toată seriozitatea. Zil
nic formațiile artistice au ținut 
repetiții, și-au îmbogățit reperto
riile, au prezentat programe artis
tice pentru a-și verifica pe deo
parte stadiul de pregătire, iar pe 
de altă parte pentru a se familia
riza cu publicul. Pregătiri asemă
nătoare au făcut și artiștii ama
tori ai clubului muncitoresc din 
Urieani.

Deseori, după șutul de diminea
ță, puteau fi văzute îndreptîndu-se 
spre club, grupuri, grupuri de oa
meni pentru a lua parte le repeti
țiile formațiilor. Dar spectatorii 
din Urieani urmăresc tot timpul
пип se pregătesc artiștii lor.

întrebat fiind cum s-au pregătit 
pentru concurs formațiile artistice, 
directorul clubului muncitoresc din 
Urieani, tovarășul Bota Liviu a 
spus: „Artiștii noștri amatori, au 
■acordat toată atenția pregătirii lor 
pentru concurs. Succesele obținu
te In prima etapă a concursului de 
către formațiile și artiștii noștri 
amatori ne obligă ca și în etapa 
a doua să ne prezentăm bine și,

Spectacole
Miercuri și joi, Teatrul de stat 

— secția estradă — din orașul Pi
tești a prezentat în aula I.M.P. și 
în sala Teatrului de stat spectaco
lul muzical-coregrafic „Sus revis
ta", care s-a bucurat de apreciere 
*' a partea nutoferoșiloi spectatori.

------- —e----------

La Joia tineretului
In fiecare săptămînă. la clubul 

sindicatelor din Petroșani se or
ganizează de către Comitetul oră
șenesc U.T.M. și conducerea clu
bului joi ale tineretului. Cu a- 
ceastă ocazie se țin diferite re
cenzii, se prezintă programe artis
tice sau se organizează diferite

La biblioteca clubului muncitoresc din Lonea au sosit cărți noi.
Bucuria cititorilor. Fotografia o prezintă pe tînăra Irure Melania ale- 
gîndu-și cartea preferată.

... - ■;s.- - -

bineînțeles, să ocupăm locuri cit 
mai bune. Dorința noastră este să 
ne calificăm pentru fazele superi
oare. Și sperăm că vom reuși".

— De fapt este o speranță în
dreptățită — interveni tovarășul 
Boiță Sergiu, instructorul forma
țiilor artistice ale clubului. Serio
zitatea cu care au privit artiștii 
noștri amatori concursul, stadiul 
lor de pregătire cît și regularita
tea cu care s-au ținut repetițiile 
ne face să credem că ne vom ca
lifica pențru faza superioară.

Intr-adevăr tovarășul Boiță Ser
giu avea dreptate. De luni și pînă 
sîmbătă sălile clubului au fost me
reu ocupate. Cele trei brigăzi ar
tistice de agitație, taraful și orches
tra de muzică ușoară, corul, forma
ția de dansuri și cea de muzicu
țe, soliștii, au ținut zilnic repeti
ții. Și ceea ce este mai bun, e 
faptul că o parte din aceste for
mații au prezentat mai multe spec
tacole pentru muncitorii mineri 
uricăneni.

In ziua cînd am vizitat clubul 
tocmai avea repetiție taraful. For
mat din 24 persoane, taraful numă
ră în rîndurile sale artiști talentați 
cum sînt Vîjdea Gavrilă și Tudoran 
loan Ia acordeon, Coti Alexandru 
Zanca Autjustin și Tănăsescu A- 
dam la vioară, Dumitru Тоша la 
țambal, Benki Iustin la contrabas 
și alții. Pentru concurs, taraful a 
inclus în repertoriul său 6 noi jo
curi și cîntece populare din regiu
ne.

o----------
de estradă

Astă seară, spectacolul muzical- 
coregrafic „Sus revista" va putea 
fi urmărit de către spectatorii din 
centrul minier Lupeni în sala Pa
latului cultural din localitate.

Același spectacol va fi prezsn- 
tat în zilele următoare și în alte 
localități din Valea Jiului.

concursuri. La una din ultimei^ 
joi, elevii Școlii populare de artă 
au recitat poezii ale scriitorilor 
romîni, iar brigada artistică de a- 
gitație a Cooperativei „Jiul" a 
prezentat un program artistie.

dnga francisc
corespondent

Dar cu melodii noi șe vor pre
zenta la concurs și orchestra de 
muzică ușoară și soliștii. Toma lu- 
liu la saxafon, Lăzărescu Ioan la 
chitară, Varga Ladislau la piston 
și Benki Gavrilă la baterie sînt' 
numai cîțiva din membrii acestei 
orchestre. Acestora li se adaugă 
soliștii vocali de muzică ușoară și 
populară: Ispas Greti, Leahu Mia, 
Săbău Rornică, Ordog Eva, Năsă- 
leanu loan, Vascu Ecaterina și 
Maxim Iacob, mulți din ei, bine 
cunoscuti publicului spectator din 
Valea Jiului din concursurile an
terioare sau cu ocazia spectaco
lelor prezentate.

Cuvinte frumoase se pot spune 
și despre membrii brigăzilor artis
tice de agitație, formația de dansuri 
alcătuită din 8 perechi și despre 
cor care numără peste 120 de per
soane.

C. COTOȘPAN

Pe ecranul cinematografului „Republica“ din Petroșani

„CUCERIREA EVERESTULUI"
Incepînd de ieri, pe ecranul ci

nematografului „Republica" din 
Petroșani rulează filmul „Cuceri
rea Everestului", o producție a 
studiourilor engleze. Filmul este 
închinat expediției care a realizat 
prima cucerire a Everestului (în 
1953).

După ce redă un scurt istoric 
al expedițiilor anterioare care au 
eșuat, filmul arată că ceea ce o 
deosebea pe aceasta de celelalte 
a fost științifica și minuțioasa ei 
pregătire.

Expediția, organizată de Socie
tatea regală de Geografie și de 
Clubul Alpin al Angliei și condu
să de colonelul John Hunt, cu
prindea oameni de diverse națio
nalități și un mare număr de ha
mali recrutați din nepalezi. .

Ascensiunea în munții Himalaia 
a fost realizată pe coasta sudică/ 
pornind din statul Nepal.

Filmul urmărește cele mai im
portante etape ale acestei eroice 
bătălii, instalarea taberelor inter

Recent, la Petroșani s-au ana
lizat rezultatele obținute de cele 
12 biblioteci ale sindicatelor din 
Valea Jiului in cadrul concursu
lui, organizat de C.C.S., care s-a 
desfășurat în perioada 1 ianuarie 
- 31 decembrie 1963. Cu această
ocazie s-au stabilit bibliotecile 
fruntașe pe Valea Jiului.

Concursul a avut ca obiective 
printre altele: rășpîndirea ideolo
giei marxist-leniniste, populariza
rea politicii partidului și guver
nului nostru, a realizărilor obți
nute de țara noastră, U.R.S.S. și 
celelalte țări de democrație popu
lară, rășpîndirea cunoștințelor ști
ințifice in rîndurile oamenilor 
muncii spre lectură

Trebuie să subliniem că pentru 
traducerea în viață a acestor o- 
biective, bibliotecile sindicatelor 
din Valea Jiului au dispus de o 
serioasă bază materială. Așa de 
exemplu, cele 12 biblioteci antre
nate în concurs numără peste 
158 000 de cărți și broșuri din care : 
25 130 politice, 15 969 tehnice, 
97 249 beletristice și 19 700 din 
alte domenii.

In perioada concursului, la cele 
12 biblioteci ale sindicatelor din 
Valea Jiului au fost înscriși 23 676 
de cititori din care 15 729 sînt 
muncitori, 2144 ingineri și tehni
cieni care au citit în acest timp 
254 305 cărți și broșuri. Demn de 
remarcat este faptul ră din nu
mărul total al cărților citite 26 834 
sînt politice. 24139 tehnice, iar 
restul de literatură beletristică și 
din alte domenii de activitate.

Pentru atragerea cititorilor spre 
lectură, cele 12 biblioteci ale sin
dicatelor au organizat în perioada 
concursului un număr de 1268 de 
acțiuni cu cartea la i are au parti
cipat 91 335 de tovarăși.

Pe locul I s-a situa! biblioteca 
clubului muncitoresc din Bărbăteni 
care a înscris în perioada con
cursului Î971 de cititori, realizînd 
un indice de 96 la sută cititori din 
numărul salariaților pe care îi de
servește biblioteca. Tot la această 
biblioteca, în perioada conclusu
lui au fost difuzate 20 491 cărți și 
broșuri și s-au organizat mai mul- < 
te acțiuni cu cartea. Ceea ce me- ! 
rită să fie subliniat în mod deose
bit este munca dusă pentru popu
larizarea și rășpîndirea cărții teh
nice prin cele 8 biblioteci mobile. 
Numai la șantierul 7 construcții 
din Bărbăteni au fost sprijiniți să 
se califice ca zugravi, zidari, ten- 
cuitori, tîmplari, instalatori de. 
apă etc. în total 80 de tovarăși. 
Printre aceștia pot fi evidențiați 
Bătinaș Grigore, Dobrin Dumitru, 
Ferestrău loan, care s-au calificat 
în meseria de zugravi, Moldovan 
Iuliu, Ifrim Dumitru și alții în 
meseria de zidari.

Pe locul II s-a clasat biblioteca 
clubului din Lonea care a înseris 

Nortray, unui năs
cut în Noua Ze- 
elandă, celălalt in

Dar în cele din
urma greutățile
sînt învinse și
vîrful Everest.
înalt de 8890 m
este cucerit la
sfîrșiul lunii mai
1953. Cei care au
reușit să cîștigă
această bătălie.
deosebit de grea
sînt 1Edmund Hil-
lary Și Teșing

IN CLIȘEU; O secvență din film. Nepal.

în perioada concursului 3195 de 
cititori, realizînd un indice de 94 
la sută cititori din numărul sala
riaților pe care îi deservește și 
a difuzat un număr de 32 185 cărți 
și broșuri. Un fapt îmbucurător 
pentru colectivul bibliotecii clu
bului din Lonea îl constituie a- 
cela că din numărul total al căr
ților difuzate în perioada con
cursului peste 7 000 sînt cărți po
litice și 6 995 cărți tehnice. Tot la 
biblioteca clubului din Lonea au 
fost organizate în perioada con
cursului un număr de 224 acțiuni 
cu cartea la care au participat 
18 976 de tovarăși.

Pe locul III s-a clasat biblioteca 
clubului din Urieani care a în
scris în timpul concursului un nu
măr de 1659 cititori care au citit 
13 769 cărți și broșuri și care a 
organizat un număr de 94 acțiuni 
cu cartea, Printre acțiunile orga
nizate la această bibliotecă pot fi 
amintite recenziile la cărțile ..Bi
blia hazlie", „Fiicele , lui Marx", 

, Lenin, tovarăș, om" care s-au 
bucurat de un succes deosebit.

Rezultate frumoase în perioada 
concursului au obținut și biblio
tecile cluburilor muncitorești din 
Lupeni, Vulcan și Petroșani care 
au înscris un număr mare de citi
tori și au difuzat un număr în
semnat de cărți și broșuri. Așa de . 
pildă, la biblioteca clubului din ■! 
Lupeni au fost înscriși 5051 cit’/r 
torî care. au citit 32 033 volume? 
La biblioteca clubului din Vulcan 
au fost înscriși 3282 cititori care 
au citit 48 724 volume.

R. BALȘAN 
corespondent

---- © —

Reziiitatele інііизіоіиі 
tilmsiai la sate

.. Recent, .Comitetul pentru cultu
ră și artă din Petroșani a anali
zat într-o ședință felul cum s-a 
desfășurat în perioada 5—31 ia
nuarie 1964 cea de-a doua etapa 
a festivalului filmului la sate. D'J 
raportul prezentat de tovarășul 
Cătană Tudor a reieșit că la cele 
12 cinematografe sătești din ' Va
lea Jiului au fost prezentate, în 
perioada amintită, 30 de filme cu 
peste. 200 spectatori.

Pianul de 17 000 spectatori pre
văzut să se realizeze în cadrul 
festivalului filmului la sate a fost 
depășit cu 4383 de spectatori. La 
obținerea acestor realizări au con
tribuit cele 25 de premiere festive 
și prezentări de filme organizate 
în cadrul festivalului.

Cele mai frumoase rezultate în 
cadrul festivalului au fost obținute 
de cinematografele sătești din Is- 
croni, Jieț și Dîlja Mare.

mediare, lupta 
cu asperitățile na
turii; vînturile 
puternice, gerul 
tăios și mai ales 

lipsa de oxigen.
care se intensifi
că pe măsură ce 
expediția se apro
pie de vîrf.
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Azi, alături de muncitorii din transportul feroviar, întregul 
nostru popor sărbătorește Ziua ceferiștilor. Ziua curajoșilor și de- 
votaților fii ai, clasei noastre muncitoare — ceferiștii — consti
tuie o evocare a glorioaselor lupte revoluționare ale muncitori
lor ceferiști de la Grivița, conduși de P.C.R., care s-au ridicat 
la luptă împotriva exploatării capitaliste și a politicii reacționare 
a

î
i
i

?

guvernului burghezo-moșiere sc.
Nedreapta orînduire a fost insă răsturnată, și prin lupta oa

menilor muncii conduși de partid se înalță în Republica noas
tră luminosul edificiu al socialismului.

Jn anii puterii populare, 
pairii, o puternică dezvoltare 
viar. Prin investițiile făcute 
de măsuri tehnico-organizatorice 
zat; 
mai 
țină

a crescut capacitatea de 
bune le permit harnicilor 
succese mereu inai frumoase 

zi și noapte pentru transportarea 
de mineri spre uzinele și fabricile

odată cu înflorirea întregii noastre 
a cunoscut și transportul fero- 

de stat, prin înfăptuirea a o seamă 
transportul feroviar 

transport. Condițiile 
ceferiști din Valea

în activitatea lor ce o depun 
cărbunelui scos din subteran 
patriei.

s-a moderni- 
de muncă tot 
Jiului să ob-

*
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Gelaburare strtaâ, rezultate bune
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Modernizarea transportului 
feroviar în Valea Jiuliri

Dezvoltarea continuă a minelor 
din Valea Jiului, sporirea produc
ției de cărbune, precum și lărgi
rea activității celorlalte unități 
economice și de deservire a popu
lației au determinat creșterea an 
de an a volumului transporturilor 

Sț feroviare.
\ Dezvoltarea acestor transporturi 

a pus și pune în fața muncitori
lor din cadrul complexului CF.R. 
Petroșani sarcini de mare impor
tantă. Pentru a se putea menține 
la nivelul acestor sarcini condu
cerile unităților din cadrul com
plexului C.F.R. au luat o serie de 
măsuri tohnico-organizatorice. In 
același timp, au fost investite fon
duri însemnate care au avut un 
rol hotărîtor în modernizarea 
transportului in Valea Jiului. Ast
fel, lucrările de sistematizare și 
centralizare electrodinamică a com
plexului Petroșani și a stației Li- 
vezeni, începute cu cîțiva ani în 
urmă, au lost terminate în luna 
octombrie 1963. Acest lucru a dus

1 la creșterea capacității de prelu
crare și tranzit la stațiile respec
tive în condiții mult mai bune de 
siguranță a circulației. Sistemati
zarea stației a condus, de aseme
nea, la obținerea unor indicatori 
superiori în exploatarea feroviară. 
Timpul de efectuare a parcurselor 
a fost redus de la 5—6 minute la 
10—15 secunde. Prin darea în ex
ploatare a mesei și a coloanelor 
de manevră s-a scurtat și timpul 
de manevră la compunerea și des
compunerea trenurilor. Sistemati
zarea a adus și alte avantaje ca
re au îmbunătățit simțitor activi
tatea stației. Printre acestea se 
numără : concentrarea activității 
acesteia în mina unei singure per
soane — impiegatul de mișcare — 
blochist, în comparație cu 20—30 

»’ salariați cîți erau înainte,- exclu

derea posibilității de a primi tre
nuri pe linii ocupate; cunoașterea 
în orice moment a situației liniilor 
din stație cu ajutorul lumino-sche- 
mei blocului de centralizare elec
trodinamică.

In continuare se vor lua și alte 
măsuri de modernizare a trans
portului. S-a trecut, de pildă, cu 
titlul de experiență, la remonta
rea trenurilor cu locomotive Die
sel electrice pe secția Petroșani— 
Craiova. In curînd pe această sec
ție majoritatea trenurilor vor cir
cula avînd în față aceste locomo
tive de 2100 C.P. Aceasta va duce 
la sporirea considerabilă a tona
jului brut pe tren de marfă și la 
reducerea substanțială a timpului 
de mers între stații, adică, în ge
neral, Ia utilizarea mai rațională 
a parcului de vagoane.

Toate acestea au creat condiții 
ca din punct de vedere organiza
toric să se ia măsuri mai eficiente 
în scopul remoreării trenurilor cu 
supratonaj. alimentării mai ritmi
ce a bazinului carbonifer cu va
goane goale și pentru marșrutiza- 
rea unor transporturi în vederea 
tranzitării trenurilor fără prelucra
re prin eît mai multe stații de dis
poziție sau triaj.

Pe viitor, odată cu creșterea 
parcului de locomotive Diesel și 
introducerea lor și pe secția de 
circulație Petroșani — Simeria, se 
va evita staționarea trenurilor în 
stația Pui, unde pînă în prezent 
se face alimentarea cu apă și cu
rățirea focului la locomotivele eu 
aburi. De asemenea va crește to
najul brut pe tren și pe această 
secție.

IOAN MAER
inginer principal R.C.M.

Petroșani

Ren izarea sarcinilor de plan ale 
stației C.F.R. Lupeni este strîns 
legată de activitatea preparației 
de cărbune din localitate și vice
versa. Pentru ca vagoanele să

-- = —

CIFRE Ș! FAPTE
• Planul de producție pe anul 

1963 a fost depășit pe complexul 
C.F.R. Petroșnai cu 4,2 la sută.

• Prețul de cost al transportu
rilor a fost redus cu 1,8 la sută, 
realizîndu-se economii în valoare 
de 786 376 lei.

• In anul 1963 mecanicii de 
locomotivă din Depoul C.F.R. Pe
troșani au remorcat 3489 trenuri 
cu lonaje sporite. Au fost trans
portate în plus 572 278 tone măr
furi și s-au economisit 6 270 tone 
combustibil convențional.

• Au fost trimiși de sindicat 
pentru n-și petrece concediul în 
stațiunile balneo-climaterice 159 
salariați.

• S-au mutat în case noi 38 de 
familii de ceferiști.

• Un număr de 6 mecenici și 6 
fochiști de pe locomotive cu aburi 
din depoul Petroșani au fost cali
ficați pentru funcția de mecanic 
și mecanic-ajutor pentru locomo
tivele Diesel electrice.

• In cursul anului 1964 o treime 
din totalul mecanicilor și fochiști- 
lor din depoul Petroșani vor fi 
calificați, cu scoatere din produc
ție pentru locomotive Diesel e- 
lectrice.

• In complexul Petroșani există 
81 fruntași în producție și 185 e- 
vidențiați în întrecerea socialistă 
precum și 4 echipe și 3 brigăzi e- 
vidențiate.

• In acest an din stațiile Petro
șani și Lupeni au fost expediate 
140 trenuri marșrute. Planul de 
transport pe RCM a fost depășit 
cu 32 500 tone.

i
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Vă prezentam cîțiv'a dintre mecanicii și fochiștii eVidonțiați în întrecere de la Depoul C.F.R. Pe
troșani (de Ia stingă la dreapta) : Crișan Iosit, mecanic, Szilagyr Adam, fochist, Maci Pavel, mecanic, 
Hîndea Victor, fochist, Oprea Ioan. Marinescu Victor și Surducan Fra ncisc, mecanici.

fie introduse la încărcare în tim
pul cel mai scurt, iar cele încăr
cate aduse în stație la legătura 
Irenurilor, între cele două unități 
există o strînsă colaborare. Im- 
piegații de mișcare din stație îm
preună cu dispecerii de transport 
din cadrul preparației se ajută reci- 
oroc. Nu odată locomotiva de mane
vră a etației a ajutat la aducerea 
v agoanelor încărcate din preparație, 
iar locomotiva preparației a făcut 
manevră în stație. Pentru evitarea 
anumitor deficiențe ce s-ar putea 
nroduce, conducerile celor două 
unităti fac zilnic analiza realizării 
planului de transport, iar odată 
pe lună această analiză se face și 
cu participarea muncitorilor. Toate 
acestea au dus la obținerea unor 
realizări de seamă.

Astfel în luna ianuarie, planul 
de producție al stației a fosr rea
lizat și depășit la toți indicii. Au 
fost expediate peste plan 7 319 to
ne de mărfuri, ceea ce reprezintă 
o depășire a planului cu peste 5 
la sută.

Staționarea vagoanelor la încăr- 
care-descărcare a fost simțitor re
dusă, obținîndu-se o economie de. 
3 236 ore/vagon.

Realizările obținute se datoresc 
efortului depus de întregul co
lectiv al stației și în special de 
tura impiegatului de mișcare Ne
grea Gheorghe. O mare însemnă
tate în obținerea acestor realizări 
a avut-o totodată și strînsa cola
borare cu preparația cărbunelui 
Lupeni.

I. JOCA
impiegat de mișcare — stația

C.F.R. Lupeni

Tonaj sporit 
pe fiecare tren
Sînt mai bine de doi ani de 

cînd lucrez ca mecanic pe locomo
tiva 50 1 80. Deși această locomo
tivă nu face parte din categoria 
locomotivelor de mure putere, to
tuși . am reușit să remorc tonaje 
care aproape că echivalează cu ce
le remorcate de o locomotivă 
150 1000.

Pe secția Petroșani- -Vulcan un
de în mod obișnuit face serviciu a- 
ceastă locomotivă, declivitatea li
niei este destul de pronunțată. De 
aceea și tonajul aferent acestei lo
comotive eăte destul de mic : 835 
tone de la Petroșani—Vulcan șl 
660 tone de la Lupeni- Petroșani. 
Acest lonaj a rămas de mult In 
indicatoarele tehnice, deoarece sn 
mod curent se remorcă 1000— 1050 
tone pînă la Vulcan și 900—950 
tone de la Lupeni—Petroșani. Ca 
să faci acest lucru și ca să fii si
gur că vei ajunge cu bine la des
tinație trebuie să ai o locomotivă 
bine întreținută, ale cărei mecanis
me să lucreze fără devieri.

Faptul că atît eu cit și ceilalți 
colegi ne îngrijim zilnic și cu 
răspundere ca starea termotehnică 
a cazanului să fie cit mai perfec
tă a avut' un efect însemnat asu
pra realizărilor obținute. Cu oca
zia spălării, sîntem prezenti cu 
toții la depou, reparațiile efec- 
tuîndu-se sub directa noastră supra
veghere Tratarea apei cu dezin- 
crustant, purjările făcute la timp, 
precum și reviziile minuțioase fă
cute înainte de a pleca la drum și 
la capetele de secție, au dus la evi
tarea defectărilor în parcurs și la 
înregistrare de economii de combus
tibil. Numai în luna ianuarie a 
acestui an. brigada ce lucrează pe 
locomotiva 50 180, a realizat o eco
nomie de 19,71 tone combustibil 
convențional.

EMIL HAIDU
mecanic de locomotivă depoul

Petroșani

Hărnicie în n&ua meserie
Fulgji de nea ce căzuseră toa

tă noaptea, se opriră brusc. Zăpa
da ce se așternuse peste noapte 
a tost repede înlăturată pentru ca 
activitatea stației să nu fie slinje- 
nită. In stație totul se desfășura 
normai ; trenurile soseau și plecau 
conform 
linia de 
manevră 
vagoane
nevră anunța la difuzoare liniile pe 
care urmau să meargă vagoanele. 
O mină nevăzută Întorcea maca
zeie din zona de manevră, iar va
goanele urcau lin acolo unde in- 

cabina turn 
soră mai

cabine turn, 
instalată „masa 

l-am găsit pe 
Șuta Gheorghe.

graficului. De sus. de pe 
tragere, locomotiva de 
Împingea un grup de 

fa triere. Șeful de ma
sa те- 
relatat : 
aseamd- 
acai și

( dica șeful. Sus, In 
( din stația Petroșani, 
l mică a celeilalte 
\ unde este 
\ de manevră", 
) manipulatorul
/ Pe lu mi no-schemă urmărea mer- 
r sul vagoanelor, iar cl nd aces- 
' tea depășeau secțiunea, printr-o 

simplă manipulare а ипщ comu
tator, macazeie se schimbau pe 
linia comandată.

Meseria de manipulator la ma
sa de manevră este o meserie 
nouă. Ea a apărut odată cu darea 
în exploatare a noilor instalații 
de centralizare 
Pentru 
lor de 
cabina 
ceasta 
ceasta 
troșani
nență, se compun și se descompun 
zeci de trenuri. De aici, de la a- 
ceasta masă. se manipulează 
toate macazeie din zona de 
manevră. Pentru a exeicita a 
ceasta nouă meserie — de manipu
lator la masa de manevră — au fost 
aleși cei mai buni revizori de ace 
și acari, care cunosc ia perfecție 
poziția macazelor din zona res-

electrodinamică. 
ușurarea muncii impiegați 
mișcare — blochiști — de ia 
turn, a fost conrțrultă a- 
masă de manevră. A- 

din cauză că în stația Pe
se manevrează in perina

( pectlvă. Printre aceștia se număr!

macaze. Insa, 
optime de 

totuși foarte

ior trenurile să 
pleca conform gra- 

stau liniștit ne 
doar pe butoane și 
schimbă de îndată
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și tov. Șuta Gheorghe. El a lu
crat timp de peste 10 ani ca acar 
și revizor de ace în această zo
na de manevră, in noua lui func
ție dovedește siguranță și rapidi
tate in executarea parcursurilor, 
Pentru munca depusă comunistul 
Șuta Gheorghe este apreciat de 
colectivul stației.

întrebat despre noua 
serie. Șuta Gheorghe ne-a

— Această meserie se 
nă intrucrtva cu cea de
revizor de ace, fiindcă și unii și 
alții manipulează 
datorită condițiilor 
muncă ea diferă
mult. Ca acar într-o stație necen 
tralizată aveam de lucru nu glu
mă. Trebuia să alerg de la un 
macaz la altul, pe vreme bună 
sau rea, pentru ca partida de ma
nevră să-și poată efectua progra
mul de lucru, 
poată sosi și 
ticului. Acum 
scaun și apăs 
rrtacazele iși 
poziția.

Secțiunea fiecărui macaz se în
tinde pînă dincolo de marca de 
siguranță și, atita timp cit un va
gon se află pe secțiunea respec
tivă macazul nu poate fi mani
pulat, deoarece se scoate automat 
din funcție. Abia după depășirea 
secțiunii se deblochează instalația 
și se poate manipula macazul. 
Astfel se evită orice pericol în 
circulație. înainte manipularea a 
2—3 macaze se făcea in 4—5 
minute, acum acest lucru se face 
în 10—15 secunde. Șeful de ma
nevră cunoaște și el timpul nece
sar pentru parcurgerea secțiunilor 
de către grupurile de vagoane și 
in iuncție de aceasta dezleagă va- < 
goanele ce sînt manevrate.

I. CRIȘAN
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Prima facultate prin televiziune

LENINGRAD 15 (Agerpres).
La Leningrad a fost creată pri

ma facultate prin televiziune din 
lume. Studioul orășenesc de tele
viziune a creat pentru cei 22 000 
de studenți, care urmează cursu
rile fără frecvență ale Institutului 
politehnic din Leningrad fără a 
întrerupe munca de producție, un 
canal special pentru transmiterea 
lecțiilor.

Aceste cursuri au o 
doi ani. Se
superioare, geometrie 
mecanică teoretică, 
După doi ani de 
vor da examen Ia 
a preda lecții au

din

fa
un 

pro-

cele mai bune cadre didactice 
oraș.

Consiliul de învățămînt al 
cultății prin televiziune ține 
contact strînș cu auditorii și
fesorii. Lecțiile vor fi însoțite de 
diagrame demonstrative, diapoziti
ve etc. Dacă în timpul audierii u- 
nei lecții, studenții au nedumeriri 
ei se pot adresa prin telefon punc
tului de consultații al studioului, 
de unde lectori suplimentari dau 
răspunsurile cuvenite.

80 000 de studenți de la cursu
rile fără frecvență ale altor 
tute de învățămînt superior 
Leningrad pot, de asemenea, 
cunoștințe la noua facultate.

©--------------

Declarațiile primului ministru 
al Angliei

tivele cu 
ajunge ia 
măsurilor
curilor prin surprindere". El a re
levat că la Geneva, Anglia poate 
spijini propunerea cu 
crearea de posturi de 
în țările N.A.T.O. și 
membre ale Tratatului
șovia, precum și propunerea 
Johnson cu privire la „înghețarea 
armelor nucleare".

Amintind despre
cadrul convorbirilor cu 
tele S.U.A. a problemei 
re. la comerțul 
primul ministru 
că exportatorii 
să hotărască ei
ma exportului spre Cuba, 
noastră în acest domeniu, 
el, reprezintă „o practică 
cială obișnuită".

tacîdente grave 
în Congo mijlociu

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).
Ziarul „Courrier d'Afrique", ca

re apere la Leopoldville, relatează 
că în localități situate în Congo 
mijlociu au avut loc recent grave 

mai 
Zia- 
din 

Leo-

Celio- 
a so- 

minis-
Uru- 

de

durată de 
predau : matematici 

descriptivă, 
chimie, fizică,

studiu studenții 
institut. Pentru 
fost solicitate

instl- 
din 

primi

incidente, în urma cărora 
multe persoane au fost ucise, 
rul arată că 200 de polițiști 
provincia învecinată, Lacul
paid, au lansat un atac asupra lo
calității Bolobo, punînd în derută 
jandarmii locali și ucigînd nume- 
reși locuitori care au încercat să 
se apere 
cidentele 
vizitei în 
ședintelui 
mijlociu,
jandarmeria ar fi reușit la 13 fe
bruarie să recucerească 
dar situația continuă să 
fuză în această regiune.

Ziarul nu menționează
care au provocat incidentele.

cu arcuri și săgeți. In- 
s-au produs în cursul 
această localitate a pre- 

provinciei Congoului 
Eketebi. Potrivit ziarului

Bolofeo, 
fie con-

PRAGA 15 (Agerpres).
Răspunzînd invitației ministrului 

afacerilor externe al R. S. 
slovace, V. David, la Praga 
sit într-o vizită de 5 zile 
trul afacerilor externe al
guayului, Alejandro Zorilla 
San Martin. După cum anunță a- 
genția Ceteka, A. Zorilla de San Mar
tin va duce tratative cu conducă
tori ai Cehoslovaciei, cu privire 
la dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări.

Intr-un interviu acordat unui 
corespondent al agenției Ceteka 
ministrul Uruguayan a declarat : 
„Cred în principiul colaborării 
pașnice și coexistenței prietenești

dintre popoare și îl sprijin. De a- 
cest principiu este călăuzit guver
nul Uruguayului în politica sa 
exterhă, el dorind să stabilească 
legături economice și culturale cît 
mai largi cu toate țările lumii".

Ministrul a relevat că guvernul 
Uruguayului a salutat cu satisfac
ție încheierea Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzice
rea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară. „Acest tratat tre
buie apreciat ca un prim pas con
cret pe calea spre încheierea unor 
noi acorduri menite să ducă la 
destinderea încordării internațio
nale", a spus în încheiere A. Zo
rii! î de San Martin.

LONDRA 15 (Agerpres).
In interviul televizat, filmat la 

Washington înainte de a părăsi 
S.U.A., unde a făcut o vizită de 
două zile, primul ministru al An
gliei, Alec Douglas Home, a răs
puns între altele la o întrebare 
referitoare la progresul în tratati
vele dintre Est și Vest. El a de
clarat: „Am fost întotdeauna de 
părere că sectorul în care trata-
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In discuția Consiliului de Securitate

Uniunea Sovietică 
un progres este cel al 
privind prevenirea ata-

pot

privire la 
observație 
în țările 

de la Var- 
lui

în-
a

in

discutarea în 
președin- 
referitoa- 
cu Cuba, 
a

Angliei < 
britanic 
britanici 

singuri în

Problema Kașmirului
NEW YORK 15 (Agerpres). 
Consiliul de Securitate s-a 

trunit la 14 februarie pentru 
discuta problema Kașmirului.
prezența lui Zulficar Aii Bhutho, 
ministrul afacerilor externe al 
Pakistanului. și Mohammed Aii, 
ministrul educației naționale al 
Indiei. Luînd cuvîntul la ședință, 
reprezentantul Franței Seydoux 
și-a exprimat speranța că lipsa 
unui acord între India și Pakis
tan nu va duce la dezlănțuirea 
violentei la frontiera comună in- 
diano-pakistaneză și că cele două 
părți nu vor refuza bunele oficii. 
Reprezentantul Norvegiei, Sivert 
Nielsen, a insistat asupra necesi
tății unei medieri din partea se
cretarului general al O.N.U., iar 
reprezentantul sovietic, Nikolai 
Fedorenko a sprijinit propunerea 
indiană ca ambele părți să facă o 
declarație prin care să se anga
jeze că nu vor recurge la forța 
armelor în reglementarea litigiu
lui.

relevat 
trebuie 
proble- 
Politica
a spus 
comer-
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Partizanii sud-vietnamezi 
își intensifică acțiunile

SAIGON 15 (Agerpres).
Autoritățile militare americane 

din Vietnamul de sud au relatat, 
potrivit agenției Associated Press, 
că în ultima săptămînă acțiunile 
partizanilor sud-vietnamezi s-au in
tensificat în mod considerabil față 
de perioada anterioară. Numărul 
acțiunilor partizanilor a fost săp- 
tămîna trecută ce! mai ridicat de 
la înlăturarea lui Ngo Dinh Diem. 
Potrivit acestor relatări, în săptă- 
mîna amintită au avut loc 738 de 
incidente, față de 508 în săptămî- 
na precedentă. Pierderile trupelor 
guvernamentale s-au ridicat în a- 
ceeași perioadă la 700 de oameni, 
de două ori mai mult față de săp
tămâna anterioară.

---------  —gtAsa== . —---------

Selecționarea juriului care urmează 
să-l judece pe Ruby

DALLAS 15 (Agerpres).
La 15 februarie, judecătorul Joe 

Brown a cerut avocaților lui Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Oswald, și 
procurorului general Henry Wade, 
să înceapă la 17 februarie, cum 
fusese prevăzut, selecționarea ju
riului care urmează să-l judece 
pe Ruby. „Numai interogînd pe 
eventualii jurați — a declarat ju
decătorul — vom putea într-ade- 
văr constata dacă acest proces 
trebuie sau nu V1 fie transferat în 
alt oraș".

nu și-au as- 
tărăgăna cît 
alegerii celor

Avocații lui Ruby 
cuns intenția de a 
mai mult procedura 
12 jurați selecționați dintr-un nu
măr de 900 de locuitori ai orașu
lui Dallas. Avocatul Beli a decla
rat că apărarea va face „o exami
nare foarte riguroasă și completă" 
a fiecărui 
determina 
judecăți 
știente".

eventual jurat pentru a 
dacă are sau nu „pre- 

conștiente sau incon-

cauzele

contractului privind vlnzarea 
autobuze engleze către Cuba.

CAIRO. Agenția MEN anunță că 
in luna aprilie se va întruni la 
Cairo prima conferință medicală 
afro-asiatică. Conferința va exa
mina problemele ocrotirii sănătă
ții în țările Asiei și 
cum și rezultatele 
cetări în domeniul 
cale și cancerului.

Africii, pre- 
recentelor cer- 

bolilor tropi-

statue antică 
părăsit Muzeul

PARIS. Vestita 
„Venus din Milo" a 
Luvru, în drum spre Japonia. Pînă 
la Marsilia, statuea călătorește cu 
un vagon special, iar de aici 
Tokio va ii îmbarcată pe un 
Ea va figura printre cele mai 
teresante exponate la o mare 
poziție.

la 
vas. 
in- 
ex-

de statistică 
japonez a anun- 
în Japonia s-au 
de șomeri. In 

de aseme- 
care

deTOKIO. Biroul 
pe lîngă guvernul 
țat că anul trecut 
înregistrat 400 000
întreaga țară există, 
nea, 2,5 milioane persoane 
nu au o slujbă permanentă.

TOKIO. In timpul unei furtuni 
puternice, care s-a declanșat în 
ultimele două zile, în regiunea de 
coastă din nordul insulei Hokaido 
s-au scufundat un vas pescăresc 
și un petrolier japonez. Echipajul 
celor două vase format din 15 per
soane a pierit.

LONDRA. Presa engleză anunță 
că Consiliul sindicatelor din comi
tatul Aberdeen a adoptat în una
nimitate o rezoluție de protest 
împoiriva încercării Statelor Uni
te de a împiedica îndeplinirea

JOHANNESBURG. La Johannes
burg, s-a anunțat că autoritățile 
rasiste au interzis unui număr de 
patru membri ai conducerii Con
gresului sindicatelor din R.S.A. să 
desfășoare activitate obștească. A- 
ceastă măsură se integrează în 
campania dusă de guvernul sud- 
african împotriva activității aces
tei uniuni sindicale, care reunește 
peste 50 000 de muncitori, în ma
joritate africani.

1? februarie

11,05 Muzică u- 
la acordeon, 

din operete, 13.10 Mu- 
romînească, 14.00 Din 
dansurile popoarelor, 

să știu, 15,00
15,27 Muzică

16,15

Program 
distrac- 
Melodii 
estradă,

Urmînd tradiția inițiată de Mac
millan ca prim-miniștrii britanici 
să se întîlnească de două ori pe 
an cu președinții americani, la 
Washington a avut loc săptamîna 
aceasta prima luare de contact o- 
ficială între președintele Lyndon 
Johnson și premierul Alec Douglas- 
Home.

Această întîlnire a avut loc pe 
fondul unor probleme grele pe 
care diplomația celor două țări le 
are de rezolvat: situația creată în 
Cipru, în Asia de sud-est, con
flictul dintre S.U.A. și Panama, 
Vietnamul de sud. Africa de est.

Potrivit comunicatului, tratati
vele anglo-americane s-au ocupat 
de toate aceste probleme cît și de 
comerțul Angliei cu țările socia
liste și in special cu Cuba, de 
latiile Est-Vest, de
supra dezarmării și altele.

înainte de toate merită să 
reținut — pentru importanța 
care o reprezintă în fața opiniei
publice din S.U.A. și Anglia — 
accentul pus încă de la • începutul 
comunicatului asupra tratatului 
privitor la interzicerea parțială a 
experiențelor nucleare. In această 
ordine de idei, comunicatul rele
vă necesitatea de a se căuta noi 
mijloace în vederea reducerii în
cordării pe linia „soluționării paș
nice a problemelor ce despart Es
tul și Vestul".

tratativele
re- 
a-

fie
Pe

întrevederile Johnson-Home
Insă, după cum observă și 

gențiile de presă, participants 
tratative nu au făcut nici o pro
punere concretă în această diree- 
tie, reafirmîndu-și în schimb, ho- 
tărîrea de a menține „obligațiile 
militare în cadrul N.A.T.O.". Fap
tul că guvernul conservator se 
află anul acesta într-o perioadă 
preelectorală, s-a oglindit și în a- 
titudinea rezervată adoptată de 
premierul britanic față de proiec
tul american de creare a unor 
forțe nucleare multilaterale în ca
drul N.A.T.O.

Problema Ciprului a cărei gra
vitate a fost subliniată de repe
tate ori în ultimele zile nu figu
rează în mod explicit în comuni
cat, deoarece întrevederile dintre 
cei doi oameni de stat s-au în
cheiat înainte ca ei să fi avut la 

dispoziție rezultate practice ale 
sondajelor întreprinse pentru a 
obține adeziunea guvernului ci
priot la noul plan anglo-american 
cu privire Ia Cipru.

Greutățile pe care le întimpină 
Statele Unite în politica lor In 
Vietnamul de sud și Anglia în 
ceea ce privește Federația Mala- 
yeză, au făcut ca situației din A-

a- 
la

sia de sud-est să i se acorde o 
deosebită importanță în cadrul 
convorbirilor. După cum mențio
nează presa occidentală, în aceas
tă problemă cei doi oameni de 
stat au ajuns „la un acord deplin" 
Anglia și-a afirmat hotărîrea de a 
sprijini intrutotu] și sub toate 
aspectele politica S.U.A. în Viet
namul de sud, obținînd in schimb 
promisiunile de sprijin american 
în Federația Malayeză.

Dar nu aceste probleme. în le
gătură cu care există un anumit 
consens anglo-american, au dat 
tonul recentelor convorbiri ' de la 
Washington. Expunerea separată 
în comunicat a pozițiilor celor 
două țări în ce privește Cuba și 
în general relațiile S.U.A. cu ță
rile Americii Latine, absența din 
comunicat a oricărei referiri la co
merțul cu țările socialiste, confir
mă că în aceste domenii se men
țin divergențele dintre cele două 
țări.

Respingînd indirect presiunile a- 
merlcane ce s-au exercitat asupra 
Angliei pentru a o determina să 
rupă relațiile comerciale cu Cuba, 
primul ministru Ноше declara la 
13 februarie că Marea Britanie,

ca să trăiască, are nevoie de co
merț și sublinia din nou că guver
nul său, nu numai că nu intențio
nează să impună vreo opreliște a- 
supra comerțului cu Cuba ci, mai 
mult, dorește să extindă comerțul 
cu toate țările socialiste.

Atît presa americană cît șt cea 
britanică acordă importanță diver
gențelor manifestate în aceste do
menii între Anglia și S.U.A., diver
gențe pe care ziarul londonez 
.Times" le apreciază ca „profun
de". „Financial Times" scrie în 
această privință : „Englezii nu au 
tăcut nici o concesie în problema 
comerțului cu Cuba. Guvernul bri
tanie a insistat asupra faptului că 
acest comerț se va baza în esență 
pe considerente de ordin econo
mie. In ceea ce-i privește pe a- 
mericani, ei vor continua desigur 
să preconizeze boicotarea comer
cială a Cubei. însă ideea că Wa
shingtonul ar putea adopta măsuTl 
de represalii împotriva firmelor 
engleze care furnizează materiale 
și utilaj Cubei, 
matură".

Ziarul „New 
bune" constată
comunicatul publicat după aceste 
convorbiri nu cup.rinde „nimic con
cret, de pildă, cu privire la Cuba 
și nici cu privire la Cipru".

PROGRAMUL 1. 7.30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,06 Melodii de estradă, 10,17 
Scene din opere, 
șoară interpretată
11.40 Pagini 
zică ușoară 
cîntecele și
14.30 Vreau 
de uverturi,
tivă din operete, 
populare, 16,45 Muzică de
17.40 Tinerețea ne e dragă, 18,35 
Muzică ușoară, 19,00 Revișta eco
nomică radio, 20,10 Din comoara 
folclorului nostru : jocuri din Măr- 
ginimea Sibiului, 20,40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul I, 21,15 Tribuna 
radio, 21,25 Arii din opere inter
pretate de soprana Magda Iancu- 
lescu și baritonul Octav Enigă- 
rescu, 22,20 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,40 Cîntece și jo
curi populare, 9,00 Muzică din o- 
perete 10,05 Cîntă orchestra de 
instrumente populare a Radiotele- 
viziunii din Leningrad, 10,30 Mu
zică ușoară, 11,15 Lectură din nu
velele Iui Găbor Andor, scriitor 
din R. P. Ungară, 11.30 Melodii 
populare din Oltenia, 12,05 Muzi
că ușoară 14,10 Selecțiuni din o- 
pereta „Paganini" de Lehar, 14,30 
Melodii populare, 15,00 Muzică u- 
șoară romînească, 17,00 Melodii 
populare interpretate de Dan Moi- 
sdscu și Pavel Tornea. 19,00 Cîntă 
Maria Caniglia și Beniamino Gigli 
— arii din opere. 19,40 Muzică de 
estradă, 20,10 Agenda teatrală,
20.30 Doine și jocuri populare,
21.30 Oameni de seamă din isto- 

culturii : Michelangelo.

este cel puțin pre-

York Herald Trl- 
cu nemulțumire că

17 februarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE, 

Pisica de mare,- REPL1BLICA : Cu
cerirea Everestului: I.ONEA : Voi 
fi mamă; PETRILA : Idiotul; LIVE- 
ZENI : Pompierul atomic; 
NOASA : A fost prietenul
VULCAN : Salut viață; CRIVIDIA : 
Cinci oameni la drum; LUPENI : 
Povestea unei veri; URICANI: Ul
timul tren din Gun Hill.

ANI- 
meu;

GH. CIOBAN U
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