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Prevederile contractului colectiv — în sprijinul 
îndeplinirii angajamentelor de întrecere

In întrecerea socialistă ce se desfășoară în acest 
an sub semnul luptei pentru întîmpinarea cu succese 
deosebite a celei de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, colectivul minei Lonea si-a asumat angajamente 
mobilizatoare. Extragerea peste planul anual a 6 000 
tone de cărbune, ridicarea productivității muncii pe 
întreaga mină la 1,255 tone de cărbune pe post, îm
bunătățirea calității producției și realizarea de eco
nomii constituie principalele obiective de întrecere 

Contractul colectiv pe anul 1964 cuprinde preve
deri de mare importanță pentru asigurarea condi
țiilor de îndeplinire a acestor angajamente, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă. Iată cîteva din
tre ele :

Pe calea progresului tehnic
In prezent, la mina Lonea se desfășoară lucrări 

pregătitoare pentru aplicarea în viață a unor preve
deri ale contractului colectiv privind progresul teh
nic. In bună măsură se va trece la comanda de la 
distanță a transportoarelor cu raclete, prin care se 
vor elibera peste 60 de posturi de regie, posturi 

>țjlre vor fi plasate la lucrări productive. Armarea

metalică, aplicată cu 
fi acum introdusă și 
IV. Se extinde • armarea metalică în abatajele fron
tale și cameră spre a se extrage din abataje susți
nute metalic cu 3 000 tone cărbune mai mult decît 
prevede planul. In acest an se va extinde, de ase
menea, folosirea graiferelor la săparea puțurilor și 
a mașinilor de încărcat în galerii.

în scopul îmbunătățirii calității 
și sporirii economiilor

La mina Lonea II, între orizonturile 615—710, se 
desfășoară lucrări pentru săparea unui plan de ma
teriale, lucrare prevăzută în contractul colectiv pe 
anul 1964. Prin acest plan se va putea introduce în 
abataje lemn de susținere cu o lungime de 4 m. Prin 
aceasta se va crea posibilitatea măririi profilului a- 
batajelor, ceea ce va duce la reducerea simțitoare a 
consumului de material lemnos și ca urmare la mic
șorarea prețului de cost cu 1,11 lei pe tona de căr
bune.

Prin 
crările 
ținerii
de material lemnos cu 0.2 mc 
cărbune

Pentru reducerea umidității in 
lucrări de captare și dirijare a
103, 501, precum și la alte abataje din sectoarele I, 
III și V.

succes în abataje și galerii, va 
în suitorii din sectoarele II și

Prin organizarea judicioasă a muncii, prin aplicarea inițiativei 
„două cîmpuri pe schimb și aripă de abataj cameră", brigada con
dusă de Cîșlaru loan din sectorul III al minei Petrila obține o pro
ductivitate sporită, numărîndu-se printre brigăzile fruntașe în întrecerea 
socialistă.

IN CLIȘEU : Minerii brigăzii din schimbul condus de Rotaru Gheor
ghe.

Ritm susținut pentru predarea la timp 
a obiectivelor industriale

Tînărul Nevezi Ladislau se numără printre cei mai 
buni bobinatori de la S.R.E. Vulcan. EI execută lu
crări de cea mai bună calitate.

IN CLIȘEU : Nevezi Ladislau lucrînd la bobinarea 
unui motor de 100 kW,

introducerea bandajelor 
de betonare, precum și 
metalice, în acest an se

metalice la toate lu- 
prin extinderea sus- 
va reduce .consumul 
pe mia de tone de

cărbune, au început 
apelor la abatajele

Calificarea în pas cu noile 
sarcini

continuă a tehnicii noi necesită un 
de cunoștințe din partea minerilor și 
In lumina acestor cerințe, s-a trecut

Extinderea 
nivel ridicat 
muncitorilor, 

la organizarea de cursuri de ridicare a calificării pen
tru 1 200 mineri, ajutori mineri și alți muncitori sub
terani. In prezent se întocmesc programele acestor 
cursuri, pentru ca ele să corespundă cerințelor ac
tuale. să-i ajute pe mineri și muncitori să stăpînească 
din plin tehnica nouă.

Tot în acest an numeroși muncitori de la mina, 
Lonea vor urma cursuri de calificare pentru mineri, 
ajutori mineri și mecanici de locomotive subterane.

---------------0---------------

Schimb de experiență
Zilele trecute, a avut loc la Petrila un schimb de 

experiență între conducerile celor trei universități 
muncitorești din Lupeni, Vulcan și Petrila. Cu a- 
ceastă ocazie, tovarășul inginer Gheorghe Ștefan de 
la Petrila, directorul universității muncitorești din 
localitate, a predat lecția de geografie „Industria grea

Hărnicie și răspundere
Populare 
ample 
predate

Prin volumul sporit de investi
ții, Valea Jiului îsi schimbă mre- 
reu înfățișarea. An de an, noi o- 
biective îmbogățesc peisajul indus
trial al Văii Jiului. Noua prepa- 
rație de la Coroești, grupul IV de 
150 MW de la Paroșeni, mina Dîl- 
ja, puțul principal de extracție A- 
ninoasa — sud — sînt doar cîteva 
din Obiectivele ce se făuresc în 
prezent pe meleagurile Văii Jiu
lui, obiective de o mare importan
ță pentru sporirea continuă a 
parității de producție a Văii 
lui.

In dezvoltarea economică 
zinului nostru carbonifer 
de o deosebită importanță 
colectivelor de 
cieni șic ingineri 
de construcții 
munca lor plină
ja organelor de partid și economice 
locale pentru crearea unor condi
ții optime sectorului de construc
ții industriale, colectivele acestor 
șantiere au obținut' în anul 1963 
realizări importante. Au 
funcțiune primta linie de 
de la preparația Caroești, 
se fac în prezent probele 
gice, instalațiile de săpare
rilor sud Aninoasa și auxiliar nr. 
1 Dîlja și altele. La lucrările de 
extindere a termocentralei Paro
șeni, s-au obținut, de asemenea, 
rezultate importante : s-au termi
nat halele grupului generator și 
sala cazanelor, 
podurile rulante 
stația de 10
In total, în 
lea Jiului
pus în funcțiune 
49 obiective la 
suprafață

Deși valoa
rea iucrărilor de

ca- 
Jiu-

ba-a 
sarcini 

revin 
tehni-muncltori,

de pe șantierele 
ihdustriale. Prin 
de elan, prin gri-

investiții puse în funcție în 1963 
a crescut față de anul precedent, 
planul de construcții-montaje nu a 
fost îndeplinit de cît în proporție 
de 94 la sută. Aceasta se dato- 
rește atît I.C.M.M.-ului cît și șan
tierului T.C.M.E. Paroșeni, care, 
neglljînd predarea în termenul pla
nificat a unor obiective de o va
loare mai mică, și-au îndeplinit 
planul pe 1963 doar în proporție 
de 92, respectiv, 84 la sută.

Pe anul 1964, colectivelor de pe 
șantierele de construcții industria
le le revin sarcini marj, . sporite. 
Volumul total al investițiilor pe 
bazin 
decît 
cestui 
de 63
asigurate 
acum.

este cu 13 la sută mai nfare 
în 
an 
de

sînt 
din

rea
ds

pus in 
spălare 
la care 

tehnolo- 
a puțu-

Zî și noapte, pe linii aeriene de 
forță, ce . străbat dealuri și munți 
vibrează energia produsă de ter
mocentrala Paroșeni. In continuu, 
zeci de mii de kilowați iau drumul 
spre numeroase întreprinderi și 
fabrici din țară.

La funcționarea normală a cen
tralei, a tuturor agregatelor și in
stalațiilor veghează zi și noapte 
muncitori cu înaltă calificare pro
fesională, cu mult simț de răspun
dere. In afară de cei care deser
vesc aceste agregate, numit per
sonal de exploatare și supraveghe
re, sînt și cei care le întrețin. 
Personalul de întreținere are în 
răspundere repararea la timp a de
fecțiunilor ce se ivesc, repararea 
în bune condițiuni și la termenele 
prevăzute 
gatălor.

'• La data 
ce put aici
pitale a electropompei de alimen
tare nr. 3. Lucrul a fost organizat 
pe 3 schimburi. Pregătirile făcute 
anterior au asigurat buna desfă
șurare a operațiilor. Piesele de 
schimb, uneltele necesare au fost 
pregătite și aduse din timp la lo
cul de muncă. Muncitorii de la re
parații turbine, în frunte cu mais
trul Popescu Ioan au început lu
crările. Electropompa a fost de
montată în mai puțin de o zi. S-au 
depistat defecțiunile, s-a întocmit 
apoi fișa de constatare, s-a făcut 
cum s-ar spune radiografia între
gului organism al agregatului. Apoi 
muncitorii Dolcu Vasile, Radu Ale-

a instalațiilor și agre-

de 17 februarie au în- 
lucrările de reparații ca-

xandru, Albu Traian, Bugaru An- 
dronic, Bratu Nicolae și alții au 
început lucrul. Ei s-au angajat ca 
în decurs de o săptămină să ter
mine reparațiile care, în mod o- 
bișnuit, durează peste 15 zile; Du
pă 5 Zile de muncă, datorită efor
tului depus de muncitorii care lu
crează .aici, lucrările au ajuns în- 
tr-un stadiu avansat, fapt care a- 
sigură îndeplinirea angajamentului.

In curînd va intra în reparație 
un alt agregat : moara de cărbune 
2b de la cazanul nr, 2. Și aici s-au 
făcut pregătirile necesare. Au fost 
ajustate și transportate la locul de 
muncă 180 de blindaje. Un blindaj 
cîntărește între 60 -90 kg. La ate
lierul mecanic se confecționează 
buloane și piulițe pentru fixarea 
acestora. Celelalte materiale aș
teaptă, de asemenea, să fie folosi
te. La aceste pregătiri s-au eviden
țiat în mod deosebit muncitorii 
Călugăru Gheorghe și Godean 
Carol.

Muncitorii de la reparații au zil
nic de lucru. Cînd nu efectuează 
lucrări de reparații, ei pregătesc, 
după un program, piese și mate
riale pentru agregate și utilaje ce 
urmează să fie reparate, execută 
diferite lucrări auxiliare, in acest 
fel ei contribuie în mare măsură 
la buna funcționare a centralei, 
iau parte cu însuflețire la întrece
rea ce 
asigura 
nergie

se desfășoară pentru a se 
o producție ritmică de e- 

electrică.
ȘT. EKABT

Romine", 
discuții asu- 

și asupra 
fost pro-

a Republicii
Au urmat

pra lecției
formei de predare, au
puse metode eficiente de predare 
și seminarizare a cursanților pen
tru înțelegerea și însușirea cît 
mai temeinică a cunoștințelor pre
date.

anul 1963. In cursul a- 
vor fi predate un număr 
obiective din care 55 sînt 
cu documentații de pe

Multe dintre acestea 
prevăzute a fi terminate încă 
trimestrul I a.c.

Ce măsuri se impun pentru 
lizarea integrală a sarcinilor
plan, pentru predarea în termenele 
prevăzute a obiectivelor ? Este ne
cesar, în primul rînd. șă se asi
gure documentațiile pentru toate 
obiectivele planificate pentru acest 
an și, pe această bază, și 
derea finanțării lucrărilor 
se ataca la timp fiecare 
tiv. Iată o problemă care
să preocupe atît executanții cît' și

deschi- 
spre a 
obiec- 

trebuie

(Continuare în pag. 3-a)

kW.
Va-

Printre cei mai pricepuți și conștiincioși muncitori 
din secția metrologie de la U.R.U.M.P. se numără și 
comunistul Rub Iosif. El se bucură de apreciere 
pentru calitatea bună a lucrărilor pe care le exe
cută.

REPORTAJUL ZILEI

>■"« {La margine

I
De aproape un ceas, 
privirea ostenește peste 
necuprinsul Bărăgan, In 
acest anotimp șesul mo 
noton пи-ți oferă nimic 
din imaginea muncii clo
cotitoare 
în restul 
mînturile 
zate. Dar 
bia Dunării își face apa
riția în fața cîmpiei, pei
sajul capătă pe neaștep- 
Itate o altă înfățișare. Se 
zăresc departe siluete ci
tadine nedefinite, iar 
mai aproape hale în di

verse stadii, schele me
talice, stîlpt masivi din 
beton, conturînd geome
tria altor construcții, a- 
gregate de dierile form' 
și mărimi, conducte, ma
carale, excavatoare șl 
autocamioane, într-un 
cuvînt — șantierul viito
rului combinat chimic de 
la Turnu Măgurele. Pen
tru o clipă ești tentat să 
crezi că te afli dincolo 
de Olt, în împrejurimile 
Craiovei, unde, de ase
menea, se înalță un pu
ternic combinat chimic, 
unde ca și aici și în a- 
tîtea alte locuri de pe

ae bărăgan
întinsul patriei, prind 
viață Directivele celui 
de-al 111-lea Congres al 
Partidului...

cure domnește 
anului pe pă- 
sale colectivi^ 

deîi.dată ce al-

Preludiul 
schelelor

Aproape fiecare uzină, 
fiecare furnal sau cen
trală electrică din sutele 
de obiective industriale, 
al căror act de naștere 
poartă semnătura puterii 
populare, a urmat ace
lași drum — organiza
rea șantierului, ridica
rea schelelor și a zidu
rilor, instalarea utilaje
lor... Apoi, primul sunet 
de sirenă, semnalul pro
belor de producție.

Combinatul de îngră
șăminte compuse granu
late de la Turnu Măgu
rele, face, oarecum, ex
cepție. Căci simfonia vi- 
brosonetelor. care au 
„semănat" aici o adevă
rată pădure de stî'pi 
din beton, apariția sche
lelor au urmat după luni 
și luni de luptă aprigă

т. NIȚESCU
Redactor Agerpres

(Continuare în pag. 2-a)
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DE PRETUTINDENI

de șafo 
în pknă desUșurare 
Campionatul individual de șah 

al Văii Jiului e în plină desfășu
rare, in grupa de la Petroșani, se 
da o aprigă luptă pentru cucerirea 
primelor patru locuri, care asigură 
«mcurentilor participarea Ia faza 
regională a campionatului republi
can de șah, După primele 13 runde, 
pe primul loc în clasament s-a 
situat Bredan Ioan cu 10 puncte 
din 13 partide. Cele mai mari șanse 
de g cuceri titled de campion al 
Văii Jiului le are însă inginerul 
Mitrică Dianu care a acumulat 
9% puncte din 10 posibile. Dînd 
dovadă de o bupă pregătire tehni
că și tactică, el n-a cedat decît q 
jumătate de punct la Lazar Iosif, 
care de fapt cu cele 0 puncte a- 
cumulate ocupă locul III în clasa
ment. Locul IV în clasament este 
ocupat de inginerul Helkovski Vic
tor care a acumulat 8 puncte. Bine 
se prezintă în concurs și studen
tul Diaeonu Viorelr care în parti
da cu Lazăr ș trecut pe lîițgă vic
torie.

P. OLTEANU 
corespondent

FOTBAL

Unirii flBineasa a siillHt 
an im da ааігепаівеві

In cadrul pregătirilor, în vede
rea reluării campionatului regional 
de fpibal, Minerul Aninpasa a sus
ținut un joc de antrenament a- 
vînd ca partener pe Jiul II Petrlla. 
Jocul tehnic, cu multe șuturi Ia 
poartă, practicat de aninoseni cit 
fi cele 7 goluri marcate față de 
unul singur înscris de adversarii 
lor, dovedește că perioada de iar
nă a fost folosită în mod temeinic. 
Au înscris Ciurdărescu și Ghibea 
Cite 2 goluri și Barabaș. Breda și 
Furnea cîte un gol. întărită cu noi 
jucători, eehipa va avea un euvînt 
дтеи de spus în cucerirea primu
lui loc în clasamentul campiona
tului regional.

I ѵвуіГО I iMRS 
a Spartachiatai de

Orașul Lupeni a găzduit dumi
nică întrecerile de gimnastică, te
nis de m«să, șah, cro» șl alte jo
curi sportive din cadrul Sparia- 
chiadel de iarnă a tineretului. 
S-«u întrecut aici tineri și tinere 
din localitățile Lenea, Petroșani, 
Vulcan și Lupeni.

întrecerile au scos în evidentă! 
noi elemente tinere și talentate 
printre care se numără Georgean 
Aurora, Brașoveanu Eugen la tenis 
de masă, Pometescu Mariana la 
șah, cu toții de la Casa pionieri
lor din Lupeni, precum si echipa 
de gimnastică a asociației sporti
ve „Tineretul" din Lupeni.

Redăm mai j₽s cîștigătorii pro
belor : ȘAH i MASCULIN1: Amoră- 
ritei Ilie (Urieani); FEMEI: Pome
tescu Mariana (Casa pionierilor Lu
peni); TENIS DE MASĂ: SIMPLU 
BĂRBAȚI! Tecșa Tiberiu (Voința 
Lupeni); SIMPLU FEMEI: Georges
cu Aurora (Casa pionierilor din 
Lupeni); DUBLU MASCULIN: 
Tecșa-Olaru (Voința Lupeni); DU
BLU FEMEI: Georgescu-Voronca 
(Casa pionierilor Lupeni); DUBLU 
MIXT: Brașoveanu Eugen-Georgean 
Aurora (Casa pionierilor Lupeni); 
GIMNASTICĂ : Supuran, Dumitrei, 
Cătană, Pop, Vărădean, Pometes
cu, Stancu, Rusu (Tineretul Lu
peni); CROS: I. Popescu Matei, II. 
Olaru Vasile, III. Avădani Pavel, 
toți de la Minerul S. P.

După desfășurarea acestor probe 
3 avut loc o întîlnire de handbal 
în 7 între Straja și Voința Lu
peni. Jucătorii de la Straja au cîș- 
tigat întîlnirea cu rezultatul de 
34—19, s-au remarcat jucătorii 
Albu, Brașoveanu I și Popescu 
de la Straja.

☆

Pe poligonul din Petroșani, 13 
concurenți, apaiținînd asociațiilor 
sportive Minerul, Utilajul, Voința 
șl Pompierul din Petroșani, pre
cum și Partngul Lonea s-au între
cut pentru cucerirea primului loc 
în etapa а Щ-а a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului-

Pe primul log, cu Bl puncte, s-a 
clasat Plăieșu Constantin de la 
Pompierul Petroșani, urmat de Bis- 
trianu Emil de la Minerul Petro-

fa stopa a Hl-a 
iama a tineretului
șapi, cu 78 puncte și Ciulai Iosif 
de la Voința Petroșani pu 77 punc
te. Cu acest prilej s-au mai evi
dențiat și tinerii Helmeți Arpad și 
Iejec Ladislau.

☆

Pe dealul Roșia din Petrlla, 36 
de tineri împărțiti pe trei catego
rii, (seniori, juniori șj copii) s-au 
întrecut la proba de schi. Iată pri
mii clasați h fiecare categoriei 
SENIORI: Nistor loan — Parîngul 
Petroșani, Urdea Mihai — Jiu) Pa- 
trila și Colbert loeif — Utilajul 
Petroșani; JUNIORI: Matiaș M. — 
Partngul Petroșani, Mihuț Edmund 
— Elevul Petroșani, Loi Andrei 
Tineretul Petroșani; COPII: Mihuț 
Victor Tineretul Petroșani, Car
ieri Gheorghe și Boier Andrei 
Școala de 8 ani nr. 4 Petroșani.

Pentru sprijinul acordat în ceea 
ce privește buna organizare a în
trecerilor desfășurate atît la Lu
peni cît și Ia Petroșani și Petrila 
merită evidențiați profesorii de e- 
ducatie fizică și instructorii volun
tari Ciortea loan, 
Golubov Mihai, 
Slăvuteanu An- 
ghel și Ciofîcă 
loan din Lupeni, 
Muntean Pgtru 
din Lonea. Ger- 
stembrein Andrei 
și Banciu Mircea 
din Petroșani.

Nu se poate 
trece cu vederea 
faptul că unele a- 
soeiații sportive 
au privit cu su
perficialitate fi
nala acestei com
petiții. Asociații 
din centrele Vul
can. Vișcoza Lu
peni, C.F.R. Petro
șani, Unirea Bă- 
nița și altele nu 
și-au trimis nici 
un sportiv la a 
treia etapă a spar
tachiadei.

S. BĂLOI
A. SLĂVUȚEANU

corespondenți

Campion d» șahi 
la patru ani

Un băiețel de patru ani și ju
mătate, Fiorenzo Gerola, din Fol- 
garia (Italia) s-a dovedit un cam
pion la proba de slalom special. 
El a început șă învețe să schieze 
anul trecut, dînd dovadă de cali
tăți extraordinare. Deoarece, din 
cauza vlrstei, «u poate încă ș| 
participe la întrecerile sportive, i 
s-a permis să deschidă pirita la 
toate concursurile din regiune, ca
re ap avut loc anul acesta. Astfel, 
campionul în fașă, a deschiș pîj. 
tia Ja întrecerea de slalom special 
din cadrul campionatelor provin
ciale studențești, bătîndu-1 pe cam
pionul studenților în două manșe.

Tmvml de pe mumiei» 
Esfed

Locul preferat de odihnă al ce
tățenilor orașului cehoslovac Li
berec este muntele Ested. Labirin- 
tele grotelor sale, potecile întor- 
tochiate ale pădurilor, fupicularul 
care duce spre piscul munțșiui de 
unde se deschide o priveliște ne
închipuit de frumoasă, toate aces
tea atrag numeroși turiști, ex- 
cursioniști și schiori.

In urmă cu mulți ani, un pădu
rar a construit pe piscul muntelui 
o căsuță. Apoi, s-a înălțat aici un 
turn de lemn pentru observații 
ca după cîtva timp, în locui aces
tui turn să apară clădirea impună
toare a unui hotel, care mai tîrziu 
a fost mistuit de un incendiu.

Concursul de schi s-a terminat. Inmîrjarea cupelor aduce bucurie nu numai pe 
chipurile înving ătorilor ci și pe a celorlalți concure nți.

Atunci din inițiativa Consiliu
lui național al orașului Liberec 
ș-a Strips un fond special din coti- / 
zații benevole și a fost organizat 
un concurs pentru cel mai bun 
proiect al unei noi clădiri.

Juriul concursului a dat prefe
rință proiectului prezentat de in
ginerul Gubacika. Proiectul repre
zintă un turn, care va fi construit 
din oțel, beton, aluminiu și mase 
plastice și va avea o înălțime de 
40 metri. In turn vor fi instalate 
un hotel, un restaurant, o cabană 
peptru schiori, un serviciu de sal
vare a turiștilor, și o stațiune de 
televiziune.

Concurs de», stupiditate
La șfîrșițul lunii ianuarie, stu

denții universității McMașter din 
Canada au initial un concurs ne
obișnuit — stabilirea recordului 
mondial de distantă pentru o chiu
vetă. Aceasta a fost montată pe 
două roți de bicicletă pentru a pu
tea fi împinsă mai ușor, iar pe una 
din rotile bicicletei s-a instalat un 
cantor care permite Să se contro
leze distanța parcursă.

Poliția nu a apreciat însă ini
țiativa studenților. Ea a confiscat 
ciudatul vehicul conșiderîndu-1 
primejdios pentru circulație. Ulte
rior ea l-a înapoiat posesorilor, cu 
condiția ca faimoasa cursă șă nu 
aibă loc pe șoselele animate. / A

Studenții au rezolvat problema 
suprimînd roțile. Ei vor duce pe 
rînd chiuveta în spinare în loc ș-o 
împingă.

LA MARGINE DE BĂRĂGAN
(Urmare din pag. i-aj

Cți mlaștinile șj păpurișul. Gel 
cure n-a lost martorul unui astfel 
de preludiu, cu greu va putea SărȘi 
închipuie șă pe locurile pe care 
s-au durai uriașele și trainicele te
melii ale combinatului constituiau 
altădată un imperiu, din totdeauna 
netplburat, al bălților. Socotind 
inșă că un asemenea obiectiv nu 
poate fj înălțat decit aici, ia mar
ginea anuarului țării și a a/ibiei 
Dunării — lesnicioasă cale de 
transport pentru materiile prime 
cp și pentru produsele Unite, oa
menii au pornit să îmblînzească 
încă o dată natura, așa cum au 
fdPULo ia Dicai și in atîtea alte 
lawrL Pentru a ieri temeliile com
binatului de eventualele capricii 
ale Dunării, drăgile puternice și-au 
înfipt căiții in albia fluviului, în
ghițind a dată cu qpg milioane de 
R?,c. de nisip, pe care l-au trimis 
prip conducte metalice pe locui fos
telor mlaștini. Din zj în zi, tere
nul pe care avea șă șe organizeze 
șantierul șe modifica, iar după un 
timp s-a transformat in eîleva 
Platforme, situate la patru metri 
deasupra nivelului inițial, pe care 
constructorii le-au botezat simplu : 
A 1, A 8, 4 3...

Dimensiuni șl ritm
In păienjenișul de schele, con- 

duete și estacade, între coloanele 

de oțel, care cu reflexul lor ar
gintiu iac o neașteptată concuren
ța apelor Dunării, întrezărești țâră 
prea mare greutate unitățile viito
rului cpmbinat.

Poposim dfntr-un început în 
preajma celei mai evoluate dintre 
unități, o construcție de mărimea i 
ипці bloc cu 10—15 etaje, care va 
furniza fabricilor de îngrășăminte 
din cadrul combinatului o canti
tate de acid sulfuric de aproape 
7 ori mai mare decît producția tu
turor fabricilor aflpte în funcțiune 
Înainte de eliberarea țării. Gee 
mai mare parte a utilajului a lași 
de acum instalat, urmînd cq mai 
tîrziu fabrica să intre în probe 
mecanice și apoi în probele teh
nologice. in imediata vecinătate, 
in stadiul de finisare se ailă de
pozitul pentru materia primă core 
va adăposti mii de vagoane de 
pirită și centrala termoelectrică Pe 
care constructorii șe pregăteșe S-S 
predea montărilor.

In fața acestor construcții șe 
nasc unitățile care vor produce 
îngrășămintele. Unele stau încă 
sub semnul vibrosunefelor oare în
fig cu precizie și rapiditate siflm 
la S--9 mețri adlncitm. Altele îți 
descoperă fundațiile, iar la fabrica 
de acid fosfotjc a început monta
jul construcțiilor metalice.

Pretutindeni, șantierul ne în- 
tlmpjnd cu dimensiuni impresionan
te. Din mărturiile inginerului-șe! 
ailtUm că pe șantierul' acesta s-a 

turnat otita beton înciț pentru 
transportul lui ar îi necesar un 
tren lung de 15 km, iar conduc 
tele montate, numai la fabrica de 
acid sulfuric, ar putea să lege, 
puse cap ia cap, Bucureștiui ca 
morile cetăți ale Chimiei din Va
lea Trotușului.

ІП aceeași măsură, iți atrage a-' 
tentia ritmul intens în care se des
fășoară lucrările. interlocutorul 
nostru ține să precizeze ciievo 
fapte semnificative. De pildă, cu 
ajutorul vibrosuneteiur. stîlpli d- 
beton de la fabrica de agid sulfu
ric ou fost dimii eu 4Q de zile mai 
devreme decît fusese prevăzut.

In plus, 120 de constructori ae/e 
ar fi trebuit șă lucreze ig intro
ducerea pilotiloi ap fost reparti
zați sa luereze în alte sectoare 
Organizarea precisă a muncii, ețr- 
tlndereq metodelor înaintate de lu
cru, entuziasmul care domnește pe 
șantier au făcut ea mulțe alte lu
crări șă fie încheiate înainte de 
termen. Si în aceste *це de iernă, 
ca urmare a măsurilor adoptate,, 
ritmul înalț constituie una din 
principalele caracteristici qiș тип
ец desfășurate pe șgntierui de le 
Turnu Măgurele.

So'ntarc localnicii...
Cu 7--3 am în urmă. Dumitru 

Gipbanu a plecat din Tu/np Mă
gurele ea să-și încerce puterile 
pe șantierele Hunedoarei, După <?■ 

muncă stăruitoare, acolo a deve
nit șeful unei veștile echipe de 
montări. Dar cind i-a ajuns Ia 
ureche vestea că pe meleagurile 
natale va începe construcția com
binatului chimic, n-a mai stat pe 
gînduri. A pornit spre casă, dar nu 
solitar. Ц-а urmat toată echipa, 
și, după cum era șl firdsc, soția — 
șudorița Eva Ciobanii, de fel hu- 
nedoteancă. Nostalgia pentru locu
rile copilăriei, aliate astăzi pe 
drumul unor asemenea înnoiri, i-a 
făcut pe mulți localnici, ailați în 
diferte colțuri ale tării, să urmeze 
exemplui lui Dumitrii Ciabanu 
Maiștriii mecgnip Ștefan Ene, călit 
pe schelele Oneșțiului, lucrează 
acum cu băieții lui la fabrica de 
ăcid sulfuric, Maistrul dulgher Ște
fan Matu, care n-a ezitat să pă
răsească Brăila, urufe a lucrat 
mulți ani in șir ig combinatul de 
hirlie șj celuloză, depășește acum, 
lună de lună planul cu 25 - 30 ia 
sută pe șantierul Combinatului chi
mic din Tur nu Măgurele. De la 
deschiderea șantierului aici ș-au 
leîntflnil aproximativ 300 de tui- 
neni — muncitori, maiștri, ingineri, 
far alături de ei au venit nume
roși alți constructori, căliți ani de-a 
rindpl pe marile șantiere ale Bir- 
iadului și Romanului, gle Sucevei 
și Galațiului.

Medicamentele pămîntului
Cele îl fabrici ale Combinatului 

eMmfc de la Turnu Măgurele vor 

produce, între altele, 400 030 tone 
îngrășăminte compuse granulate, 
100 000 tone amoniac, 4 000 tone 
săruri de fluor și 20 000 tone sul
fat de sodiu. îngrășămintele com
puse granulate, adevărate medica
mente ale pămîntului, care conțin 
cele trei elemente fertiljzante — 
azot, fosfor și potasiu — prezintă Л 
o eficacitate sporită. E'e reduc 
cheltuielile de transport și pot li 
mult mai ușor încorporate in sol.

Noul combinat de la Turnu Mă
gurele vine să se adauge altgr 
roi cetăți ale chimiei ram, cești — 
înălțate îți anii din urmii ia Nă- 
\ odăii, Rpznov, Făgăraș - care, 
laolaltă, dau pâriuntului noi puteri 
de rodnicie.

Părăsind șantierul combinatului, 
Bărăganul пи-ti mai pare atît de 
monoton. De undeva din urm de 
pe malul Dunării, iți joa-.ă Uărui- 
for în fată imaginile schelelor, co 
ioanelor și conductelor, chipurile 
oamenilor care intiegesc fie- , 
care zi ргоЦІиі constfucțiilor. Iar 
din a/țernanta imagin iar cimuiei 
ș schelelot întrevezi viilorpi apro
piat al Bărăganului. Grînarui din 
totdeauna ai tării, pe îi-iusmf câ
ți'ia își vor da întîlnire sule de 
mi- de tone de îngrășăminte com
puse granulate, cu mii de trac
toare și combine cu agrotehnica 
înaintată și cu atîtea dte mari 
posibilități create în urma dispa
riției haturilor, se va ridica pe ° 
npuă treaptă a menirii sgle — de
venind o adevărată uzină de ee- 
taale a țării.



Organizația de bază — în sprijinul luptei 
pentru îmbunătățirea calității pieselor turnate

Două cercuri de învăță mint 
cu rezultate diferite

Turnătorie este una din sec
țiile cheia ele Urinei de reparat 
utilaj minier Petroșani și de acti
vitatea ei depind în hună măsură 
realizările secțiilor mecanică, cons
trucții metalice, reparații capitale 
în al căror flux tehnologic intră 
up mare număr de piese turnate. 
Ținîrid seama de acest lucru, bi
roul organizației de bază din sec
ția turnătorie (secretar tpv. Jîris- 
taly Ludovic) nu putea să treacă 
cu vederea faptul că deși se rea
lizează nivelul prevăzut de sarci
nile de plan pe 1964, există încă 
deficiente în ce privește calitatea 
pieselor, ritmicitatea livrării pie
selor turnate etc. In baza dreptu
lui de control al organizației de 
bază asupra conducerii tehnico-ad- 
ministrative, biroul a cerut tova
rășului ing. Armeanu Constantin, 
șeful' secției, să prezinte în fața 
adunării generale următorul refe
rat : Cum se preocupă conducerea 
administrativă a turnătoriei de îm
bunătățirea muncii la sectorul de 
preparare a nisipului, la dezbatere, 
confecționarea armăturilor de mie
zuri, transport etc.';

însăși fixarea acestor puncte 
pentru a fi puse în discuția comu
niștilor secției a dovedit o bună 
orientare din partea biroului or- 
ganizației de bază, deoarece tocmai 
în aceste sectoare există lipsuri 
carp frîneoză munca și realizările 
colectivului, dăunează calității pie
selor turnate.

Discuțiile purtate în adunarea 
generală a organizației de bază au, 
confirmat acest lucru. In referatul 
prezentat de conducerea secției s-a 
arătat, pe bună dreptate, că tur
nătoria a întîjnpinat mari greutăți 
din cauza aprovizionări; insuficien
te, nerilmice cu nisip de turnare, 
direcție în care turnătoria trebuie 
să primească mai mult sprijin atît 
din partea conducerii uzinei, cit 
și din partea direcției comerciale 
a C.C.V.J.

Nu este însă mai puțin adevă
rat că nicj în cadrul secției ni
sipul de turnare nu a fost gospo- 

JtMSrit cu grijă. Chiar la descărcare, 
a arătat în adunare tovarășul Cor
dea Gheorghe nisipul de turnare 
e aruncat pe lîngă linii, peste sti
ve de materiale din care cauză se 
amestecă cu impurități. Rămas sub 
cerul liber, nisipul este plouat și 
intră în procesul de lucru cu un 
procent de umiditate mult prea 
mare. Deși există un loc cores

ACOLO UNDE CRESC FLORILE
La sfîrșitul toamnei trecute spu

sele președintelui l-au cam puș pe 
gînduri pe Talaczi Iosif, șeful sec
torului I.C.O. din Lonea. „Să știi 
eă are dreptate președintele, își 
zicea în gînd Talaczi. Ce bine ar 
fi să putem înjgheba o seră de 
flori. Vine primăvara, începe în
trecerea patriotică pentru cea mai 
frumoasă circumscripție, cel mai 
frumos oraș. Avem de amenajat 
zonele verzi, parcurile, ne trebuie 
mii de flori și 
trandafiri să îm
podobim orașul".

Așa se face că 
tovarășul Talaczi 
a pornit într-una 
din primele di- 
mineti ale lunii 
decembrie în dru
meție spre Sfatul 
popular al orașu
lui Petrila, A in
trat la tovarășul 
peher Iosif, pre
ședintele comite
tului executiv.

— Bună dimi
neața. tovarășe 
președinte.

— Să trăiești 
Talaczi-baci. Cu 
ce treburi pe la 
noi ?

— Am să vă 
spun îndată. M-am 
gîndit la seră, a- 
vern suficiente re- 
zervț interne să 
o construim chiar 
acum, în plină 
iarnă.

punzător, nu a fost amenajat un 
depozit acoperit pentru nisip, în 
care acest material să poată fi păs
trat uscat.

In adunare s-a subliniat necesi
tatea aprovizionării cu nisip de ca
litate, anume cu nisip de Cornești 
și nisip spălat de Aghireș. Din 
inițiativa organizației de bază s-au 
alcătuit rețele pentru amestecuri 
de turnare folosindu-se acesțe ni
sipuri. Rezult'ațuț: piese de bună 
calitate, șe înlătură suflurile și 
incluziunile de nisip. Dar aceste re
țete nu au putut fi generalizate 
din cauza aprovizionării insuficien
te cu aceste nisipuri, fapt de care 
în viitor trebuie să se țină sea
ma. ,

In cadrul adunării s-au desprins 
clar măsurile ce trebuie luate pen-

RitBi susținut pentru predarea la timp 
a obiectivelor industriale

(Urmare «Un pag. I-aj

beneficiarii. O grijă deosebită va 
trebui acordată asigurării ampla
samentelor pentru construcții cît 
și utilajelor necesare executării lu
crărilor

Sarcini mari revin colectivelor 
șantierelor de construcții, îndeo
sebi celor din cadruj I.C.M.M,, în 
vederea îmbunătățirii calității, lu
crărilor. Spre deosebire de anul 
trecut, anul acesta constructorii de 
la I.C.M.M. au de executat unele 
lucrări de o tehnicitate deosebită. 
Tinînd seama de nivelul tehnic ri
dicat al lucrărilor planificate, con
ducerea întreprinderii trebuie să 
acorde o deosebită atenție recru
tării de muncitori calificați, ridică
rii calificării profesionale a ca
drelor.

Șantierelor de construcții și 
montaje energetice de la Paroșeni 
le revin, de asemenea, sarcini ІД1-, 
portante în vederea îmbunătățirii 
calității lucrărilor și predării lor 
Ia timp. In această privință efortu
rile colectivelor celor două șantie
re trebuie înireptate îndeosebi spre 
lucrările de lidîri și izolații, mon
taje la turbogenerator, montarea 
conductelor de înălță, medie și joa
să presiune și de epurare chimică 
a apei, instalații electrice, cons
trucții în sala cazanelor și sala 
de mașini etc., lucrări de primă

Etapă ce mai schimbară cîteva 
vorbe președintele însoțit de Ta- 
laczi-baci se îndreptă spre locul 
cu pricina, unde se plănuise să fie 
amenajata sere. Cei doi tovarăși 
priveau în jur, chibzuiau asupra 
construcțiilor pitice, jumătate în 
pămînt, care urmau să se ridice în 
toiul iernii.

In prima decadă a lunii decem
brie, pe malul stîng al pîrîului 
Taia au început primele săpături. 

tru îmbunătățirea activității eecr 
ției. La dezbatere trebuie pusă în 
funcțiune și cea de-a 3-ai macara. 
La confecționarea miezurilor — 
fazș deosebit de importantă pen
tru calitatea pieselor — trebuie 
luate măsuri pentru repartizarea 
de sudpri pe toate trei schimburi
le, perjtru întărirea controlului 
maiștrilor asupra calității, precum 
și pentru folosirea din plin a tim
pului de lucru.

Numeroasele propuneri făcute de 
comuniști în cadrul adunării ge
nerale au contribuit la adoptarea 
unei hot'ărîri cu măsuri bine gîn- 
dite, a căror aplicare va duce, cu 
Siguranță, la ridicarea calității pie
selor, crearea unor mai bune con
diții de muncă, la îmbunătățirea 
întregului proces de producție.

necesitate pentru punerea în func
ție a grupului IV în termenul pre
văzut.

In cadrul unităților de construc
ții industriale s-au elaborat O se
rie de măsuri pentru realizare^ la 
termen a sarcinilor de plan pe 
anul 1964, La I.C.M.M. s-au întoc
mit grafice de execuție pentru prin
cipalele lucrări: realizarea planu
rilor operative se analizează cu 
regularitate cu șefii de șantiere și 
de loturi ; dirijarea forțelor de 
muncă se face, de asemenea, în 
funcție de urgența de predare a 
lucrărilor prevăzute în plan, Pen
tru respectarea termenului de dare 
în funcțiune a grupului IV, condu
cerile șantierelor de la acest obiec
tiv au defalcat sarcinile de plan 
pe sectoare și brigăzi, realizarea 
graficului fizic se analizează lunar 
la fel și livrările echipamentelor 
și confecțiilor metalice.

Brin înfăptuirea pas cu pas, în 
termenele prevăzute a planurilor 
de măsuri tehnico-organizatorice, 
menite să asigure un ritm susți
nut de muncă, există toate con
dițiile pentru realizarea sarcinilor 
de plan pe anul 1964. îndeplinirea 
integrală a volumului sporit de in
vestiții din acest an, va însemna 
un nou Și important pas pe calea 
dezvoltării industriale a Văii Jiu
lui, a capacității de producție a 
unităților noastre economice.

La sfîrșitul lunii erau terminate 
două sere de toată frumusețea. 
Una cu o suprafață de 75 mp, iar 
cealaltă de două ori mai mare. A- 
lături de sere a fost amenajat și 
un pat caid lung de 25 m.

La începutul acestei săptămîni, 
împreună cu tov. Feher Iosif, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular, Talaczi Iosif și 
cu deputății Maszni Ana, Bucur

Cu o lună du zile în urmă, COr 
miletul d.e partid de la mina Lu- 
peni a analizat într-o plenară lăr
gită felul cum îsi desfășoară acti
vitatea cercurile și cursurile din 
rețeaua învățămîntglui de partid. 
Plenara a reliefat faptul că în a- 
nul șcplar 1963—1964 îpvățămîntul 
de partid se desfășoară mult mai 
bine decît în anul precedent. Co
mitetul de partid, birourile orga
nizațiilor de bază se preocupă 
mai concret de buna desfășurare 
a învățămîntului, marea majori
tate a cercurilor au o activitate 
rodnică.

De exemplu, la cercul de stu. 
diere a Istoriei P.M.R. anul II din 
cadrul sectorului VIII condus de 
propagandistul Leahu Gheorghe 
frecvența e de 98—100 la sută. 
Expunerile sînt făcute pe înțele
sul cursanților, discuțiile din ca
drul seminariilor sîilț de un nivel 
corespunzător. Propagandistul cer
cului participă cp regularitate la 
pregătirile organizate de cabinetul 
de partid, iar biroul organizației de 
bază se ocupă cu răspundere de 
mobilizarea cursanților la învăță- 
mîpt. Dacă se întîmplă ca unii 
cursanți să lipsească din anumite 
motive, fie motivat sau nemotivat, 
ei sînt convocați pentru o altă 
dată la învățămînt. E o muncă în 
plus pentru propagandist, dar da- 
că-1 întrebi pe tov. Leahu Gheor
ghe de ce face acest lucru îți va 
răspunde: sarcina de partid tre
buie dusă la îndeplinire. Așa se 
explică faptul că în caietul de e- 
vidență al cercului de învățămînt 
n-ai să întîlnești nici o absentă 
nemotivată. Dintre cursanți cel mai 
activi la diseuții sînt tovarășii 
Cărămidaru Sabin, Drotzinger Ru
dolf, Dombi Grigore, Dragomir 
Gheorghe, Molnar Șțefan, Molnar 
Ludovic, Oancea Tudor, Bido Ca
rol, Păunescu Grigore.

Dacă acest cerc are o activitate 
bună, nu același lucru se poate 
spune despre cursul seral anul II 
din șeptorul IX electromecanică, 
condus de propagandistul Radu 
Aurel, Tovarășul Radu Aurel, pro
pagandistul cercului caută să-și

Varile și Smida Iosif I au coborît 
treptele scării intrînd în seră.

In fața ochilor li s-a întins un 
covor verde-gălbui de toată fru
musețea. Clopoțeii de pe tulpinele 
plantelor arătau întocmai celor din 
luna mai sau iunie pe care-i afli 
în grădina fiecărui gospodar.

Despre rostul florilor din luna 
februarie al serei ne-a vorbit cu 
multă dragoste grădinarul Lăcătușu 
Alexandru. „Sera noastră e tînără 

spuse el — abia a împlinit două 
luni. Vrem să o dezvoltăm, să ri
dicăm noi construcții, dar am dori 
ca în această privință să fim mai 
mult sprijiniți de conducerea I.C.O. 
Petroșani. In prezent dispunem de 
atîtea flori îneît la primăvară pu
tem să împodobim parcurile, zonele 
verzi și rondurile din cartierele 
noi ale orașului. In seră avem pes
te 300 000 flori: begomia, lobelia, 
salvia etc. Să nu mai vorbim de 
cei peste 1 000 de trandafiri de 
diferite culgri, de garoafele chine
zești și alte specii de flori cu mi
ros plăcut, care vor înfrumuseța 
orașul nostru, cartierele noi con
struite în anii puterii populare".

Și pentru că e vorba de flori 
trebuie amintit că acestea sînt în
grijite сц migală de oameni pri- 
cepuți în ale grădinăritului : tova
rășii Lăcătușu Alexandru, Erdely 
Rozalia, Avram Maria, Sava Ele
na, Herțeg Maria, Nenu loan au 
înclinații și interes pentru o astfel 
de îndeletnicire. Fără îndoială că 
punînd îp aplicare sfaturile grădi
narului Lăcătușu Alexandru vor 
face ca această seră, ca acest izvor 
bogat de venituri să crească în 
permanență, să asigure flori țâre 
să împodobească orașul,

Z. ȘUȘTAC 

Iacă datoria ■ ia parte la toate 
ședințele de pregătire pentru pro
pagandiști, întocmește lecții bune, 
pe înțelesul cprsantilor. Necazul 
este însă altul : cursanții , din a- 
ceastă formă de învățămînt fac 
parte din două organizații de ba
ză, Birpul organizației de bază nr. 
9 В șe ocupă de mobilizarea 
cursanților la ședințele de învăță
mînt, lucru pe care nu-1 fac și 
membrii biroului organizației de 
bază nr. 9 A. Din această cauză 
frecvența la ședințele cursului este 
slabă, iar propagandistul este ne
voit să amîne unele lecții la care 
84 sînt prezenți decît un număr 
foarte mic de cursanți. In ziua de 
5 februarie a.c„ de exemplu, au 
lipsit 12 cursanți de la învăță- 
mînt, la data de .17 februarie a c.s
au lipsit 19 tovarăși. Unii cursant! 
printre care Bucșa loan, Borpș 
Petru, Koszik Iosif, Narița loan și 
alții nu au pînă acum nici o pre
zență la lecții și seminarii, lor 
alți tovarăși ca Bartha Ludovic și 
Cilik Alfred au una, respectiv, două 
prezențe în tot cursul anului de 
învățămînt.

Pentru înlăturarea deficiențelor 
semnalate în activitatea acestei 
forme de învățămînt, este necesar 
ca birourile organizațiilor de ba
ză nr. 9 A și 9 В să analizeze în 
mod temeinic această situație, să 
ia măsuri corespunzătoare In vede
rea asigurării unei frecvențe bupe 
la cursul seral anul II condus de 
propagandistul Radu Aurel.

26 febrimrje

PROGRAMUL I. 7,10 Muzică 
populară, 8,00 Sumarul presei cen- 
trale, 8,06 Muzică de estradă, 9,02 
Fragmente din operete, 9.33 Suite 
instrumentale, IC,00 Teatru la mi
crofon : „Aici centrala, vă dăm 
numărul!", scenariu radiofonic de 
Janiki și Stampfel. 10,53 Pagini or
chestrale din opere, 11,55 Melodii 
distractive, 12,30 Soliști și formații 
artistice da amatori din regiunea 
București, 13,10 Pagini din opere,
14.30 Roza vînturilor, 15,00 Melodii 
de estradă, 15,20 Din folclorul mu
zical al popoarelor, 16,13 Muzică 
de estradă de compozitori belgieni, 
17,50 Estrada instrumentelor, 1Й,3° 
Program muzical pentru evidențiați 
în întrecerea socialistă, 19,40 Pro
gram de romanțe, 20,55 Muzică u- 
șoară de Radu Șerban, 21,15 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 9,00 
Melodii populare, 9,30 Muzicfi u- 
șoară, 10,28 Pagini din operete,
11.30 Melodii populare din Tran
silvania, 12,30 De toate pentru toți 
(reluarea emisiunii din 23 februa
rie), 13,40 Muzică de estradă, 14,10 
De la fluier la marile ansambluri 
— muzică populară, 15,00 Cîntă 
orchestra simfonică a Filarmonicii 
de stat din Oradea, 15,30 Muzică 
ușoară, 16,12 Jocuri populare din 
diferite regiuni ale țării, 17,00 Dan
suri din opere, 18,05 Muzică popu
lară interpretată de Maria Păunes
cu și Vasile Petrică, 19,45 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 20,35 
Cîntă corul Radioteleviziunii, 21,20 
Actualitatea muzicală, 22,05 Muzică 
de dans, 22,45 Muzică ușoară.

26 iebruaiie
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PETROȘANI — 7 Noiembrie;
Cavalerul Pardaillan; Republica : 
Cavalerul Pardaillan ; PETRILA: 
Dragoste și pălăvrăgeli; LONEA: 
Pe urmele bandei; LIVEZENI : La
crimi tîrzli; ISCRONI: Secerișul 
verde ; VULCAN : Adorabile și 

I mincinoase ; PAROȘENI: Lăsarea 
i nopții; LUPENI : Clubul cavaleri- 
1 lor ; BĂRBĂTENI : Fiul haiducului^ 
I URICANI: Festival ChaDlin.



QREVA ÎN ITALIA
ROMA 24 (Agerpres).
La chemarea sindicatelor 

naiul societății italiene de 
porturi aeriene „Alitalia"
clarat cu începere de duminică 
noapte o grevă de 24 de ore, pen
tru a protesta împotriva concedie-

perso- 
trans- 

a de-

ril ilegale de către administrația 
societății a unui angajat.

Sîmbătă noaptea o altă grevă 
a fost declarată de către tehnicie
nii rețelei de radio și televiziune 
din Italia, în sprijinul revendică
rilor lor privind mărirea salariilor.

©

Hotărîrile Congresului țăranilor 
din

LIMA 24 (Agerpres).
Zilele acestea au luat 

crările primului congres 
lot din regiunea centrală a Peru
lui, la care au luat parte 
delegați reprezentînd peste 
lion de țărani.

Participanții au subliniat
nimitate că așa-numita lege cu 
privire la reforma agrară adoptata

sfîrșit lu
ai țărani-

500 de 
un mi-

în una-

Peru
de Camera Deputaților nu consti
tuie o rezolvare a problemei agra
re.

bl hotărîrile sale, Congresul a 
cerut naționalizarea zăcămintelor 
petrolifere exploatate de „Interna
tional Petroleum Company", elibe
rarea tuturor deținuților politici, li
chidarea definitivă a marilor pro
prietăți moșierești.

О

Geneva Consfătuirea unor 
organisme specializate 

ale O.N.U.

5.

După tulburările din orașul Homs

(Agerpres).
început o consfă- 

organisme speciali-
Geneva a
ale unor

ale O.N.U., consacrată discu- 
problemei radiațiilor nucleare

GENEVA 24
La 

tuire 
zate 
tării
și pregătirii unui raport în această 
problemă pentu a fi înaintat viitoa
rei sesiuni a Adunării Generale 
a O.N.U. La consfătuire participă 
reprezentanți ai Comitetului științi
fic al O.N.U. pentru radiații ato
mice, Organizației Meteorologice 
Mondiale și Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agri
cultură (F.A.O.).
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Puternic cutremur 
în Grecia
24 (Agerpres). 
zilei de 24 februarie, 
produs1 un puternic 
pămînt — anunță agen-

in 
cu-

H. Wilson despre unele probleme 
internaționale

agenției 
Wilson, 
care la 
va faceacestei săptămîni

în S.U.A., a declarat că 
laburist' speră să iasă în- 
în alegerile generale care

avea loc în cursul acestui

DAMASC 24 (Agerpres).
Postul de radio Damasc a anun

țat că Tribunalul special militar în 
fața căruia au fost deferite per
soanele implicate în tulburările 
care au avut loc la 22 februarie 
în orașul Homs a pronunțat du
minică seara sentința. Cinci per
soane acuzate „de a fi încăl
cat ordinele guvernatorului mi-

—©

GUVERNUL GABONEZ 
A FOST DIZOLVAT

LIBREVILLE 24 (Agerpres).
Intr-o declarație făcuta dumini

că seară, președintele Republicii 
Gabon, Leon Mba, a anunțat că 
guvernul gabonez a fost dizolvat. 
A fost creat un cabinet 
format 
ză

restrîns 
urmea- 
proble-

de ase-

din tehnicieni care 
să asigure rezolvarea 

melor curente ale țării.
Președintele a declarat,

menea, că alegerile legislative sta
bilite pentru 1 martie au fost ami
nate pentru daij de 12 aprilie.
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Succese ale forjelor 
patriotice sud-vietnameze

SAIGON 24 (Agerpres).
Referindu-se la succesele repur

tate de forțele patriotice din Viet
namul de sud și la pierderile pro
vocate trupelor guvernamentale, ă- 
genția de presă a pat’rioților sud- 
vietnamezi „Eliberarea" anunță că 
în cursul lunii ianuarie partizanii 
au doborît 9 avioane, au distrus 
14 autocamioane, și au avariat 6 
nave militare. Patrioții au capturat 
de asemenea o cantitate însemna
tă de arme și echipament militar. 
In această perioadă, trupele gu
vernamentale au pierdut aproxima
tiv 3 000 de soldați și ofițeri — 
morți și răniți.

—©=—
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Declarația 
lui Arturo Illia

Luînd cuvîntul în 
miting care a avut 
în localitatea Lenos 
„Sărbătorii naționale

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). 
cadrui unui 

loc duminică 
cu prilejul 
a recoltei",

președintele Argentinei Arturo Illia 
a declarat că țara sa „intențio
nează să întrețină relații comer
ciale cu toate țările lumii". Illia 
a lăsat să se înțeleagă că Argen
tina va face comerț și cu Cuba.

Agenția U.P.I. menționează că 
„această declarație a fost făcută 
într-un moment cînd Statele Uni
te intensifică presiunile asupra 
unor țări pentru a le sili să înce
teze comerțul cu Cuba".

litar" au fost condamnate la mun
că silnică pe termene între 10 și 
20 de ani și 
și 3 000 lire 
mează să fie 
național al 
voluției.

Tribunalul 
țe sentința < 
persoane implicate în aceste eve
nimente.

Agenția France Presse anunță că 
la Damasc a avut loc o întîlnire 
a Consiliului de Miniștri prezida
tă de generalul Amin El Hafez, 
președintele Consiliului național al 
Comandamentului revoluției, în ca 
drul căreia ministrul afacerilor in
terne 
Nour 
șurile 
luate 
burările din Qrașul Homs.

la amendă între-2 000 
siriene. Sentința ur- 
aprobată de Consiliul 
Comandamentului re-

urmează să pronun- 
și în cazul celorlalte

și viceguvernatorul militar. 
Eddin El Atassi, a expus 
de securitate care au 

în țară în legătură cu

mă- 
fost 
tul-

ATENA 
In zorii 

Grecia s-a 
tremur de 
țla Reiiter.

Observatorul seismologie din 
tena a declarat că epicentrul 
tremurului a fost în localitatea 
mia situată Ia 
Atena. Poirivit 
de panica care 
lația orașelor,
produs ni i pagube materiale, nici 
victime omenești.
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A- 
cu- 
La- 
de125 km. nord 

agenției, în afară 
a cuprins popu- 

cutremurul nu a

TOKIO 24 (Agerpres).
La Tokio și-a încheiat la 24 

februarie lucrările Congresul Parti
dului socialist din Japonia unul 
din cele mai mari partide de opo
ziție din țară. In cele trei zile 
ale lucrărilor congresului, partici- 
panții au adoptat programul de 
acțiune pe anul 1964 și au ales 
noua conducere. Jitaro Kawakami, 
Tomomi Narita, au fost realeși în 
funcțiile de președinte și respectiv, 
secretar general al partidului.

Comunicat comun Wiltiams-Margai
FREETOWN 24 (Agerpres).
Eric Williams, primul ministru al 

Republicii Trinidad și Tobago, și-a 
încheiat vizita de patru zile în 
Sierra Leone, unde a avut între
vederi cu primul ministru. Milton 
Margai. In comunicatul comun' dat 
publicității se arată, printre altele 
că cele două țări vor colabora la 
Conferința O.N.U. pentru comerț

și dezvoltare, care își va începe 
lucrările la Geneva, în special în 
ce privește asigurarea unei parti
cipări mai mari la comerțul mon
dial a țărilor aflate în curs de 
dezvoltare și asigurarea de prețuri 
echitabile la materiile prime furni
zate de aceste țări.

La 23 februarie, Eric Williams 
a sosit într-o vizită de trei zile 
în Liberia.

al

de
Și

PARIS. La invitația președintelui 
Adunării Naționale franceze, Cha- 
ban Delmas, luni, a sosit la Paris 
cu un avion special, o delegație a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., con
dusă de N. V. Podgornii, membru 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
U.R.S.S.

Delegația va îua cunoștință 
activitatea parlamentului francez
va vizita o serie de orașe și în
treprinderi din Franța.

DELHI. Răspunzînd invitației par
lamentului Indiei, la 24 februarie, 
a sosit la 
prietenie o 
Suprem al 
condusă de 
ședințele Sovietului Uniunii al So
vietului Suprem al U.R.S.S., preșe
dintele grupului parlamentar 
U.R.S.S.

TOKIO. Federația japoneză 
sindicatelor muncitorilor din 
dustria chimicalelor a declarat 
та grevă din cadrul campaniei de 
primăvară, protestind împotriva 
concedierilor din această ramură.

ANGRA DO HEROISMO AZO- 
RE. Insula Sao Jorge din arhipela
gul Azore a fost zguduită dumi
nică de noi cutremure. Potrivit de
clarațiilor autorităților șase noi 
cutremure au fost resimțite pe te
ritoriul întregii insule. După cum

Delhi într-o vizită de 
delegație a Sovietului 
U.R.S.S. Delegația este 
I. V. Spiridonov, pre-

al

a 
in- 
pri-

4,

LONDRA 24 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat cores

pondentului diplomatic al 
Associated Press, Harold 
liderul partidului laburist, 
sfîrșitul 
o vizită 
partidul 
vingător 
vor 
an.

Referindu-se la problema dezar
mării, Wilson a subliniat că parti
dul laburist întocmește de pe acum 
proiecte de creare a unei zone de- 
nuclearizate în Europa care să in
cludă și ambele state germane. El 
a relevat' că aceste planuri vor 
fi legate de alte măsuri de dezai- 
mare, inclusiv o reducere limitată 
a forțelor militare convenționale. 
Wilson a precizat că un viitor gu
vern laburist va transpune în fapt 
obiectivele sale „numai în aso
ciere" cu aliatii Marii Britanii.

In ce privește poziția laburistă 
față de crearea forțelor nucleare 
multilaterale propuse de S.U.A.. 
Wilson a declarat că „nu are o pă
rere prea bună" despre acest 
proiect. Partidul laburist, a arătat 
Wilson, dorește să aibă loc tra
tative între țările occidentale pen
tru distribuirea rolurilor în ce pri
vește „manevrarea, desfășurarea 
sau controlul" armelor nucleare, 
astfel încît „să se pună la punct 
un sistem eficient de control al 
N.A.T.O.".

In încheiere, Wilson a arătat' că 
livrarea de rachete „Polaris" că
tre Anglia ar face ca Marea Bri
tanie să devină subordonată S.U.A. 
din punct de vedere militar. El a 
arătat că preconizează 
pentru Anglia, un rol 
căruia ea ar renunța 
de putere nucleară.

©------------ --

un alt rol
în virtutea

la pretenția

Intensificarea mișcării greviste în
TEL AVIV 24 (Agerpres).
După cum scrie ziarul „Kol 

Haam", oamenii muncii de la căile 
ferate din nordul Izraelului au de
clarat o grevă de patru ore. In 
timpul mitingului care a avut loc 
cu acest prilej, s-a hotărît în una
nimitate organizarea unei greve 
generale a feroviarilor, dacă re
vendicările lor privind îmbunătăți-

In sprijinul luptei
SANTIAGO DE CHILE 24 (Ager

pres).
Secretariatul permanent al Con

gresului unității sindicale latino- 
americane, cu sediul la Santiago 
de Chile, a dat publicității o de
clarație în care afirmă sprijinui 
față de lupta poporului panamez î.i 
apărarea independenței și suvera
nității sale depline și a cererii 
sale de anulare a Tratatului din 
1903 asupra zonei Canalului Pana
ma.

Declarația cheamă, de asemenea, 
la organizarea de către 
muncii de 
american a 
solidaritate

oamenii 
pe continentul latino- 
unei largi campanii de 
cu poporul panamez.

☆
WASHINGTON 24 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat dumini

că rețelei de televiziune ameri-

O

Izrael
rea condițiilor de muncă și majo
rarea salariilor, tiu vor fi satis
făcute pînă la sfîrșitul săptămînii.

De asemenea, funcționarii de la 
instituțiile din Haifa ale Ministe
rului Finanțelor, Comerțului și In
dustriei au declarat grevă la 24 
februarie, revendicînd majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă.

©

Chiari a declarat că 
să se întîlnească cu 
S.U.A., Johnson, în

poporului panamez
cane, președintele Republicii Pana
ma-, Roberto 
este dispus 
președintele
Jamaica sau într-o altă țară aprt^ 
piață „într-un efort de a depăși 
actualul impas al relațiilor dintre 

Statele Unite" El a 
că întrevede „puține 

a se putea obține 
de la o asemenea

panamez a subliniat' 
ca Statele

Panama și 
arătat însă 
speranțe" de 
rezultate mari 
întîlnire.

Președintele
din nou necesitatea 
Unite să accepte negocierea unui 
nou tratat asupra Canalului Pana
ma în locul tratatului din anul 
1903. In caz contrar — a spus el 
— incidentele vor continua în a- 
ceasta regiune „poate peste, doi 
sau trei ani, peste două sau trei 
luni sau peste două sau trei săp
tămîni".

relatează agenția U.P.L, nu s-au 
înregistrat victime omenești. 5 000 
de localnici au rămas fără adăpost.

ATENA. La 24 februarie, preșe
dintele grupului parlamentar al 
partidului E.D.A., Ilias Iliu, și de
putatul E. Teodorakis au părăsit 
Atena, piecînd intr-o călătorie în 
Italia, Anglia și Franța. In timpul 
șederii lor în aceste țări cei doi 
deputați ai partidului E.D.A. voi 
(ine o serie de conferințe consacra
te problemei Ciprului.

TEL AVIV. La Tel Aviv -s-a a- 
nunțat oficial ca ministrul aface
rilor externe al Izraelului, Golda 
Meir, va pleca 
de aproximativ 
Marea Britanie, 
Luxemburg.

RABAT. După cum relatează 
liatul , La Vigie Marocaine", în 
anul 1963 pe șosetele Marocului 
s-au produs 3 714 accidente de au
tomobil, în urma cărora și-au pier
dut viața 726 persoane, iar alte 
6 245 au fost rănite.

NICOSIA. „Tensiunea a sporit 
brusc luni la Nicosia :ciprioții greci 
au găsit dimineața mai multe ma
gazine, situate în zona neutră din
tre cele două sectoare, devastate

marți într-o vizită 
două săptămîni în 
Olanda, Belgia și

în cursul nopții", transmite cores
pondentul agenției France Presse. 
El adaugă „Militarii englezi au in
tervenit imediat pentru a împiedi
ca o încăierare împrăștiind mulți
mea, care se adunase deoparte și 
de cealaltă a zonei".

NAIROBI. In capitala Kenyei au 
luat sfîrșiț convorbirile dintre Jomo 
Kenyata și delegația Federației Ma- 
layeze condusă de primul ministru 
al Singaporelui, Lee Kuan Yew.

LONDRA. „Sunday Telegraph' 
anunță că Anglia continuă livră
rile de armament destinate guver
nului Republicii Sud-Africane prin
tre care elicoptere și 
riale.

ROMA. Președintele 
tonio Segni și ministrul
G. Saragqt, s-au întors la Roma, 
după vizita de patru zile făcută 
la Paris.

COLOMBO. La Colombo a fost 
semnată o convenție sovieto-cey- 
loneză cu privire la stabilirea unei 
linii de comunicații aeriene regu
late între Moscova—Colombo.

PARIS. Patru studenți francezi 
cate au participai la mitingul din 
22 februarie din cartierul latin, vor 
fi deferiți justiției, fiind acuzați

alte mate-

1 tal iei. Au
de externe,

de „atacarea polițiștilor" și „ofen- 
sarea autorității superioare 
statului".

NEW YORK. Poliția din ora
șul Princess Anne (statul Mary
land) a asmuțit cîmii împotriva 
unor studenți negri care organiza
seră o demonstrație antisegregațio- 
nistă. Un student a fost grav rănit.

CAIRO. In Federația Arabiei de 
sud, Intre detașamentele Înarmate 
ale populației și unități ale tru
pelor engleze au avut loc noi cioc
niri. In regiunea muntoasă Cuteibi 
au fost uciși peste 30 de soldați 
ai trupelor coloniale.

PARIS. Firma vest-germană 
„Phoenix Rheinrohr A. G." din 
Dusseldorf a anunțat majorarea cu 
3 la sută a preturilor la țevile me
talice de toate dimensiunile care 
sînt livrate S.U.A.

LONDRA. Federația industriași
lor britanici a dat recent publici
tății o broșură in cate, referin
du-se la problemele economic; ale 
Angliei, cere guvernului să spo
rească impozitele indirecte, care 
și așa sînt o povară grea pentru 
oamenii muncii.

In același timp, în broșură se 
propune reducerea impozitelor per
cepute pe venituri, ceea ce ar spori 
profiturile obținute de closete ce- 
vute.
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