
*'Гоі
27 februarie

1964

Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului populai^rășenes^————

Г

Grupul, din clișeu, format din șeful de schimb Mihoce Simion și or
tacii din schimbul său face parte din brigada Iui Cucoș Gheorghe ce lu

crează în sectorul I al minei Petrila. După cit se pare, minerii se află 
la o lecție despre lampa de siguranță. Nu este însă așa. E o scurtă discu
ție după șut.

Realizări la Viscoza Lupeni
Efect al micii 

mecanizări
Pînă la începutul aces

tei luni, alimentarea cu 
combustibil a> celor trei 
cazane . de aburi de la 
centrala termică a fila
turii „Viscoza" Lupeni se 
făcea anevoios. Cazanele 
se incărcau lopătindu-se 
cărbunele din vagonete. In 
prezent, în vederea evi- 
irii acestui efort, în ca

drul acțiunilor de mică 
mecanizare, au fost con-

cărbunele se încarcă in 
vagonete basculante și a- 
poi se descarcă prin bas
culare in silozuri de un
de ajunge în cazane pe 
calea burlanelor.

La lucrările de meca
nizare a încărcării caza- 
nelor s-au evidențiat 
muncitorii Laurean Ladis- 
lăti, Sohodol Nicolae și 
maistrul Breitigan Ignat.

Lucrări 
de înfrumusețare

tarea și modernizarea in
terioarelor secțiilor. Co
ridoarele și grupul social 
nou amenajat au fost ten- 
cuite, zugrăvite și s-a 
instalat iluminație fluo
rescentă. In ultima lună 
s-a terminat și zugrăvi
rea secțiilor uepănat și 
răsucit iar baia de acid 
și filatura sînt în curs de 
zugrăvire cu o soluție 
antiacidă — copolimeruî. 
Aceste lucrări de înfru
musețare se desfășoară 
sub conducerea maistru-

E 15 februarie ora 8. 
Liniștea culoarelor Insti
tutului de mine din Pe
troșani a fost săgetată 
de sunetul prelung al so
neriei care vestea înce
putul unui nou semes
tru de muncă de .îmbo
gățire a cunoștințelor 
studenților. După recre- 
ere studenții s-au îna
poiat cu forțe noi de 
muncă si convinși de fap
tul că sesiunea de exa
mene se pregăteșe din 
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La început 
de semestru

rooeeoeooâooosooooooooooooo 

prima zi de școală. Mare 
parte din masa studenți
lor a și început' să frec
venteze biblioteca, și să
lile de lectură.

Pe culoare. în timpul 
pauzelor, sau după termi
narea cursurilor, peste tot 
se aprind discuții.;, Fie
care vrea să destăinu- 
iască colegilor felul cum 
și-a petrecut vacanța. 
Mare parte din studenți 
și-au petrecut vacanța în 
taberele studențești de la 
Sinaia, Bușteni, Predeal 
și Pîrîul Rece.

Si acum fiecare a pă
șit hotărît șă-și reia ac
tivitatea si pregătirea 
pentru noua sesiune de 
examene. Pe fiecare îi 
așteaptă un' curs închis

LAjWM «wiwowsa
Pe primul plan al preocupărilor — 

îmbunătățirea calității producției
An de an, prin sporirea continuă 

a productivității muncii și reduce
rea consumurilor specifice de ma
teriale, colectivul minei Aninoasa . 
a obținut însemnate succese în 
creșterea producției de cărbune și 
realizarea de economii Ia prețul de 
cost. Cu toate acestea, economiile 
realizate nu au fost la nivelul an
gajamentelor și nu reflectă in în
tregime posibilitățile pe care le 
are mina pentru reducerea chel
tuielilor de producție. Acest lucru 
a fost scos în evidență zilele tre
cute de plenara comitetului de 
partid al exploatării, care a dez
bătut posibilitățile de îmbunătăți
re a calității cărbunelui.

Din referatul ’ prezentat a rezul
tat faptul că în anul trecut mina 
a depășit procentajul de cenușă 
admis de 30 la sută. Totodată a 
reieșit că atit conducerea minei cit 
și colectivele sectoarelor nu au 
dat atenția cuvenită traducerii în 
viață a planului de măsuri privind 
îmbunătățirea calității cărbunelui. 
Unele măsuri, printre care: puș- 
carea selectivă, alegerea șistului 
vizibil in abataje ,și de pe banda 
da 50 ra. de la suprafață, curățirea 
vagonetelor cu culbutorUl vibrant 
au fost aplicate doar în parte.

Participanții la discuții, printre 
care tovarășii Schneider Francisc, 
Velea Vasile, Moisiu Remus, Bi- 
havetz Adalbert, Doroghi Florian. 
Dumitraș loan, Popa loan și alții 
au arătat posibilitățile existente în 
vederea îmbunătățirii calității pro
ducției, au făcut propuneri în a- 
cest, scop.

Din discuții a reieșit faptul că 
de alegerea șistului vizibil in aba
taje și de pușcarea selectivă de
pinde in cea mai mare măsură ca
litatea cărbunelui. In acest scop 
s-a propus a fi luate măsuri ime
diate pentru încadrarea sectoarelor 
.cu numărul suficient de. artificieri 
și pentru aprovizionarea la .timp, a 
locurilor de muncă cu vagonete 
goale și material. Prin aceasta se 
va putea, eșalona pușcarea, dîn- 
du-se posibilitate brigăzilor să a- 
leagă șistul vizibil, lucru care in 
trecut nu s-a prea făcut, deoarece 
producția era înghesuită spre sfîr- 
șitul schimbului și minerii nu mai 

aveau timpul necesar pentru ale
gerea șistului.

Majoritatea șefilor de brigăzi au 
neglijat pușcarea selectivă a stra- 
telcr cu intercalații mai mari de 
steril și astfel norma admisă de 
cenușă era cu mult depășită. Pen
tru remedierea acestui neajuns 
s-au propus măsuri eficiente. Ast
fel, topografii vor face calculul 
intercalațiilor pe fiecare loc de 
muncă, iar la sfîrșitul fiecărui 
schimb va fi controlat numărul de 
vagonete cu șist ales, care trebuie 
să corespundă cu cel calculat. Pen
tru depozitarea sterilului vor fi 
confecționate lăzi speciale la fie
care rol.

Conducerile sectoarelor s-au an
gajat în plenară, să țină cu regula
ritate o evidență a șistului vizibil 
ales în fiecare abataj și să stimu
leze brigăzile care dovedesc inte
res în vederea îmbunătățirii cali
tății cărbunelui. Va fi, de aseme
nea, organizat un control riguros 
în vederea podirii corecte a aba
tajelor. Pe lingă aceasta, o aten
ție deosebită va fi dată bandajării 
pereților despărțitori în abatajele 
cameră spre a se evita amesteca
rea rambleului cu cărbunele.

La lupta pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui vor fi antre
nate și colectivele sectoarelor au
xiliare. Astfel, sectorul VIII elec
tromecanic va pune în funcțiune 
culbutorul vibrant din circuitul pu
țului principal de extracție pentru 
curățirea vagonetelor.

Pe lingă repartizarea numărului 
necesar de muncitori pricepuți la 
deservirea culbuțorului vibrant, în 
toate schimburile se va repartiza 
numărul necesar de oameni pentru 
alegerea șistului pe banda de 50 
m. de la suprafață. Totodată se 
vor repartiza oameni corespunză
tori și Ia .luarea probelor de căr
bune.

Acțiunea de îmbunătățire a ca
lității cărbunelui va fi sprijinită 
și de o susținută muncă politică 
de masă prin care se vor populari
za brigăzile fruntașe în lupta pentru 
îmbunătățirea calității producției 
precum și experiența acestora.

C. DĂNILA
tehnician — mina Aninoasa

fecționate burlane metali
ce care leagă gura foca
relor cu buncărele mon
tate deasupra cazanului;

încă din anul trecut, 
la Viscoza au început lu
crările de reparații capi
tale pentru înfrumuse-

lui Hai loan. Evidențiați 
pentru munca depusă sînt 
zugravul MU Iler Eduard 
și zidarul Crețu Vasile.

la pagina X 
neterminat, 
proiect 
teaptă
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REPORTAJUL ZILEI INSTITUTUL 
DE CERCETĂRI TEXTILE

Alături de miile de mun- 
caloii din Hiaturi, din țe
sătorii și croitorii, exis
tă oameni care caută cu 
răbdare și perseverență

♦ rezolvarea pe baze știin-
♦ țifice a celor mai diver-
• se probleme legate de
J valoriiicatea superioară a
* materiei .prime, imbună-
♦ tățirea calității produse-
♦ lor, elaborarea de proce
* dee tehnologice noi, mo-
* dernizarea țesăturilor, tri

cotajelor, confecțiilor, cre
area de noi sortimente 
care să satisfacă cele mai 
exigente gusturi. Aceștia 
sînt lucrătorii Institutului 
de cercetări textile.

Minat de dorința de a 
■ aila cite ceva din munca 

•or, am vizitat acest mic 
comp.ex al industriei u- 
șoare.

In filatura de lină se 
încerca realizarea unui 
lip de fir din „melană1 
produsă ia Săvinești, pen
tru. stofe fine, 
ca de tricotaje 
un nou tip 
• înă vopsită 
laboratorul 
se executa
dei de îmbrăcăminte.

M-am oprit ia labora
torul de probe fizico! me- 
canice. O bucată de dan
telă se „plimba" printre 
discurile unui apară! un 
eșantion de stofă trecea

oa-
vi-

pentru a nu știu cita 
ră peste „dinții" abia 
zibili ai unui ferăstrău, 
cîteva fibre sintetice își 
încercau tăria înăuntrul 
unuia dintre aparate, iat 
alte instalații moderne 
măsurau lungimea acesta, 
ta, rezistența la tracțiune, 
rigiditatea comportării țe
săturii la solicitări, elas
ticitatea. „facem contro
lul calității produselor ob
ținute in urma cercetări
lor tehnologice — îmi 
spunea ing. Virgilia M.un- 
teanu. Aparatul cu raze 
X îl folosim pentru cer
cetarea microstructurii fi
brelor in vederea stabi
lirii comportării 
re, iar studiul 
fibrelor precum 
tilliției interne 
ra îl facem
coape electronice .
încolo, un complex elec- 

.tronic
neregularității semifabri
catelor și fibrelor în fila
turile de fibre naturale. 
,,Cu astfel de instalații 
— mi-a spus tînăra cer
cetătoare 
trate și 
„filatura 
Bumbac"
bridle similare din 
teșii, iași, Cisnădie

Răsfoind cartea realiză
rilor și problemelor în 
studiu, mi-arr. dat seama

că o mare 
cetări s-au 
sirea celor 
cedee de

cer
gă- 

pro-

pure, la realiza- 
produse trainice, 
și elegante.
de aici au

Cei- 
el a- 
pre- 
pri- 

linia 
înlo-

prime

de 
în 
de 
an

in fabri- 
se studia 
tricot din 
bobină, în 

confecții 
nou mo-

la iungi- 
supruieței 
și al coiis- 
a acesto-

cu mieros 
Mai

pentiu măsurarea

parte din 
axat pe 

mai bune 
filare, țesere,

tricotare și finisare a fi
brelor sintetice „meiana" 
produse de uzinele din 
Săvinești, în vederea fo
losirii acestora, în ames
tec sau 
rea de 
comode 
cetătora
borat tehnologii de 
lucrare și au realizat 
mele produse. Pe 
cercetărilor pentru 
cuirea materiei
clasice, specialiștii de aici 
iac cercetări în vederea 
fabricării unor noi tipuri 
de fibre chimice cu ca
racteristici superioare. 
Este vorbo, de fibre po- 
tinozice care au o mare 
rezistență în mediul ri
med, In amestec cu bum
bac se abțin (esături fi
ne pentru lenjerie 
pul, balonz.aide.

In acest an, 
Institutului de 
textile continuă

— Sînt înzes- 
întreprinderile 

Romîneascâ 
precum și

de 
fa- 
Pi-

lucrătorii 
cercetări 

munca 
centru realizarea de noi
produse de calitate su
perioară menite să ducă 
la îmboqățirea sortimen
tului de mărfuri, potrivi; 
exigentelor mereu cres- 
cîride ale populației.

C. ZLĂVOG 
redactor :1a Agerpres
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se

un referat 
o temă de 

etc. Apoi îi aș- 
industria noastră 
minieră în plina 
dezvoltare.

Studenții
pregătesc cu asi
duitate pentru ca 
la chemarea vi
itorului înarmați 
cu cunoștințe 
bogate, cu frun
tea sus, să poa
tă răspunde: pre
zent 1

I. BUREȚEA 
student

Nou complex
creșterii capacității 

și modernizării mi- 
s-au început lucră-

exploatare a unor strate

complex de extracție va 
din două puțuri de la su

In vederea 
de producție 
nei Aninoasa, 
rile la complexul nou de. extrac
ție Aninoasa sud, prin сате se va 
asigura transportul producției la 
preparația nouă Coroești și pune
rea în 
subțiri.

Noul 
consta
prafață, dintre care unul se va e- 
chipa cu schip pentru extracția 
cărbunelui, cel de-al doilea avînd 
funcțiunile unui puț auxiliar. Le-

de extracție
qătura 
se va : 
cipale 
200 m, 
la preparația Coroești se va face 
prin intermediul unui funicular ce 
se va construi în acest scop.

Construirea noului complex de 
extracție dovedește încăodată gri
ja pe care partidul și guvernul 
nostru o acordă dezvoltării mine
lor existente în scopul moderniză
rii lor, reducerii efortului fizic al 
muncitorilor și îmbunătățirii în 
permanență a procesului tehno
logic. - -

cu flancul nordic al minei 
realiza prin orizonturi prin- 
la distanță pe verticală de 

, iar transportul producției

In ultimul trimestru al anului trecut, membrii întovărășirii zootehnice „Minerul" 
din satul Jieț. cu sprijinul Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Pe
trila și al minei Lonea au terminat construcția saivanului gu o capacitate de adăpostire 
pentru 300 de oi.

IN CLIȘEU : Vedere a saivanulut



LA MIMA VW L C A N
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Practica arată că desfășurarea 

In bune condiții a învățămlntuiui 
politic U.T.M. depinde in mare mă
sură de controlul și îndrumarea 
organizațiilor U.T.M. Acolo unde 
organele și organizațiile U.T.M 
se preocupă cu răspundere de mo
bilizarea cursanților la învățămînt, 
de sprijinirea activității propagan
diștilor, rezultatele sînt bune. De 
exemplu, cercurile de învățămînt 
politic U.T.M." de la mina Vulcan, 
conduse de propagandiștii Tătărcan 
Dumitru, Stanică loan, Ungureanu 
loan, au o frecventă mulțumitoa
re, lecțiile predate au un bogat 
Conținut de idei, sînt exemplifi
cate cu fapte din activitatea prac
tică a tinerilor în lupta pentru în
deplinirea sarcinilor economice.

Nu același lucru se poate spu
ne însă despre cercurile conduse 
de propagandiștii Ciurea Eleonora, 
Precup Petru, Brîndău Petru, care 
în perioada ce a trecut' pînă acum 
de la începutul anului de învăță- 
mtnt au predat doar cite o sin
gură lecție, iar cercurile conduse 
de tov. Votai Adela, Șafer Olim
pia, Salski Alexandru au tinut 
două-trei ședințe. Alte cinci cer
curi de învățătaint politic U.TM

politic B.T.ML — atcHia caverna I
Deficiențele arătate de acest pro 

pagandist sînt rezultatul muncii 
formale desfășurate de către comi
tetul U.T.M. în organizarea și con
ducerea învâțămîntului politic 
U.T.M. Recrutarea cursanților s-a 
făcut în mod forma), nerespectln- 
du-se indicațiile organelor supe
rioare privind criteriile de selec
ționare și recrutare. De pildă, în 
cercurile „Trăsăturile moralei so
cialiste în rîndul tinerei genera
ții", „Curs politie U.T.M." și la 
cercul „Să ne cunoaștem patria 
socialistă", au fost încadrați tineri 
cu pregătire medie alături de 
cursanți cu studii elementare ne
terminate. Pe bună dreptate se 
pune întrebarea ; care poate fi ni
velul discuțiilor și eficienta lec
țiilor predate în aceste cercuri ?

O altă deficiență constatată este 
aceea că marea majoritate a 
cursanților nu au manuale necesa
re, în timp ce la librăria din Vul
can stau stocate un număr de 
323 manuale pentru învățămîntul 
politic U.T.M. Negativ este și fap
tul că la mina Vulcan, din cel pes
te 800 de tineri, numai 425 
încadrați la învățămîntul politic 
U.T.M.

1084, dar nici la această dată nu 
s*a tinut din cauză că tov. Butca 
Dumitru, secretarul comitetului 
U.T.M. pe mină. Пи s-a îngrijit 
să formeze un colectiv care să 
facă referatul. Nu mai puțin vino- 
vați de acest lucru sînt și tova
răși din comitetul orășenesc 
U.T.M. Vulcan (secretar tov. Sucln 
Anton) care, deși știu că învăț®- 
mîntul politic U.TJvf. de la mina 
Vulcan nu se desfășoară în bune 
condițiuni nu au luat nici o mă
sură concretă pentru activizarea 
cercurilor și cursurilor.

In scopul remedierii acestei si
tuații se impune ca desfășurarea 
învățămlntuiui politie U.T.M, să fie 
temeinic analizată de biroul co
mitetului orășenesc U.T.M. Vulcan, 
de comitetul U.T.M. de la mină, 
precum și în cadrul adunărllot 
generale ale organizațiilor de ba
ză U.T.M. Trebuie luate măsuri 
concrete pentru ca învățămîntul 
politic U.T.M, să se desfășoare la 
nivelul cerințelor.

EUGEN ȘTRIKBERGER 
activist U.T.M.

Tinărul mem
bru de partid 
Nagy Nicolae 
de la sectorul 
VIII al minei 
Petrila este un 
meseriaș cu o 
bună pregătire 
profesionala. Lu
crările de repa- 
rații pe care le 

І execută la pom
pele de mină 
sînt întotdeauna 
de bună calitate. 
Pentru meritele 
Mie In produc
ție, el a foet 
declarat eviden
țiat în Întrece
rea socialistă,

IN CLIȘEU: 
Tfnărul Nagy 
Nicolae în tim
pul lucrului.

sînt, de asemenea, rămase în urmă 
față de program.

Această stare de lucruri se da- 
torește în primul rînd faptului că 
comitetul U.T.M. (secretar tov. 
Buică Dumitru) s-a mulțumit doar 
cu aceea că cercurile nu fost des
chise ; în rest treburile au fost lă
sate pe searna propagandiștilor. In 
acest sens este semnificativ să a- 
rătăm cele relatate de tov. Potra 
Aurel, propagandist la un cerc 
învățămînt politic U.T.M. din 
dnil sectorului ÎX.

— Ain primit cu drag să 
propagandist. Pînă în prezent 
pregătit conspecte pentru trei ’ 
ЙІ. La expunerea primei lecții 
cei 20 de cursanți au participat 
numai șase, la a doua lecție au 
venit trei cursanți. Am cerut aju
torul organizației de bază U.T.M. 
йАп sector și al comitetului U.T.M. 
pe exploatare. De aici am primit 
doar... 
sprijin 
cursanților la învățămîHt. In pre
zent acest cerc a Încetat să mai 
activeze.

de 
ca- ‘

fiu 
am 

lec- 
din

promisiuni, fără nici un 
practic în mobilizarea

Organizațiile de bază U.T.M. ai 
căror secretari sînt tov. Araimă 
loan, Borodi Gheorghe și Dărămuș 
Cornel dovedesc o slabă preocu
pare în conducerea cercurilor de 
Învățămînt. Deși în aceste organi
zații de bază învățămîntul politic 
U.T.M. este mult răirtas In urmă, 
birourile organizațiilor de bază nu 
au luat măsuri pentru a analiza 
desfășurarea activității cercurilor 
și cursurilor, a modului în care 
se asigufe frecvența tinerilor la 
lecții și semînarii.

ta comitetul U.T.M. de la mină 
nu există un grafic privind 
«urarea Învățămlntuiui 
U.T.M., iar tov. Niculescu 
responsabilul cu educația 
nistă In comitetul U.T.M., 
lează sporadic activitatea 
rilor.

Comitetul U.T.M. și-a prevăzut 
în planul său de activitate, ca în. 
cursul .lunii decembrie 1963 să a- 
nalizeze desfășurarea invățămîntu- 
lui politic U.T.M, în cadrul unei 
plenare a comitetului. Plenara a 
fost omînată pentru 22 ianuarie

desfă- 
politic 
Mihai,
comu- 

contro- 
cercu-

- *

Pentru îmbunătățirea stilului fin

Program bogat la joile de tineret
Joile de tineret organizate de 

comitetul U.T.M. de la mina Ani- 
noasa se bucură de o largă parti
cipare din partea tinerilor mineri 
și muncitori, deoarece ele oferă 
clipe plăcute de recreare, prilej 
de învățăminte pentru felul în ca
re ei trebuie să muncească, să tră
iască.

In acest scop, comitetul U.T.M, 
ăl minei Aninoasa acordă o aten
ție deosebită alcătuirii programe
lor joilor de tineret, astfel ca ele 
să conțină de fiecare dată ceva 
nou, să fie distractive, dar în ace
lași timp educative.

La țoia de tineret trecută, bu
năoară, în fața muncitorilor tineri 
veniți să-și petreacă o seară plă
cută, au prezentat programe bri
găzile artistice de agitație ale sec
toarelor IV subteran și VII de la 
suprafață. Tinerii artiști au redat 
eu multă căldură munca 
depose de tinerii mineri 
găzile conduse de Ianc
Moisiu Remus și alții care alături

rodnică 
din brî- 

Victor,

or r U. L M.

acțiuni ѵй,In sprijinul producției 
concrete, mobilizatoare!

Am stat îndelung de vorbă cu 
tov. Mihai Dumitru, secretarul co
mitetului U.T.M. de la mina Lupeni 
privind diferite laturi ale muncii 
politico-educative în rîndul tineri
lor mineri șl muncitori de la a- 
ceastă exploatare.

— Slnt unele domenii în care noi 
am făcut mai puțin decit ar ii tre
buit, și aceasta din cauză că ne-am 
îndreptat toată atenția spre produc
ție. Știți, mina noastră 
producției de cărbune 
și în lunile de iarnă 
greutăți.

Evident, prezintă un
res activitatea desfășurată de co
mitetul U.T.M. de la o exploatare 
carboniferă in sprijinul realizării 
sarcinilor sporite de plan pe anul 
1084. Un domeniu, gîndeam, despre 
cere se pot scrie multe lucruri ini
moase. Așa că l-am rugat pe tova
rășul secretar al comitetului U.TM 
să arate acțiunile inițiate și orga
nizate de comitetul U.T.M. pentru 
creșterea contribuției 
neri și muncitori la 
ducțiel.

Tovarășul Mihai 
timp pe gfnduri.

— Da. Am desfășurat o muncă 
politică susținută pentru cunoaște

dă greul 
cocsttlcabil 
fntimptnăm

mare inie

tinerilor mi- 
sporlrea pro

a rămas un

rea de către tineri a seninilor de 
pian pe 1984. La „ziua secretaru
lui" din luna ianuarie l-am invitat 
pe tov. ing. Sili Friederlch ol facă 
o expunere in fața tinerilor des
pre productivitatea muncii, prețul 
de cost și calitatea producției. 
Ne-am deplasat in unele sectoare, 
spre a vedea cum muncesc tinerii 
și anume in sectoarele electrome
canic și sectorul subteran Ш.

Șl-n continuare, tov. Mihai a re
latat detailat unele constatări pri
vind experiența pozitivă a colecti
vului sectorului III, sector care de 
multă vreme deține locul de frunte 
în întrecerea cu celelalte sectoare 
ale minei Lupeni.

— Ar interesa — am intervenit 
— modul tn care comitetul U.T.M. 
a căutat să ajute șl pe tinerii din 
celelalte sectoare să muncească la 
fel ca cei din sectorul Ш. Și în 
primul rtnd pe cel din sectoarele 
I A, II, IV A șl IV В care slnt ră
mase in urmă.

— In aceste sectoare încă n-am 
fost, a spus tov. Mibai. N-am avut 
timp, de cfnd am fost ales secretar 
ai comitetului U.T.M.

Devenise limpede că comitetul 
U.TAL a făcut puțin, foarte puțin, 
pentru creșterea contribuției tine-

de la Lu-rilor mineri și muncitori
peni la sporirea producției. De ce 
unele sectoare ale minei Lupeni 
slnt rămase în urmă și cum pot 
contribui organizațiile U.T.M. Ia re
medierea acestei situații ? Cum au 
fost îndrumate posturile utemiste 
de control să organizeze raiduri 
privind disciplina tinerilor in pro
ducție, îndeplinirea cu simț de răs
pundere a sarcinilor de plan, res
pectarea indicilor privind calitatea 
producției ? Cum urmărește comi
tetul U.T.M. munca și realizările 
brigăzilor a căror majoritate o 
formează tinerii ? La toate acestea, 
că de altfel la întrebările referi
toare și Ia alte laturi ale activității 
comitetului U.T.M. privind produc
ția, nu s-au putut primi decit răs
punsuri vagi, foarte vagi.

Cauza preocupării insuficiente a 
comitetului U.T.M. al minei Lupeni 
față de problemele de muncă ale 
tinerilor mineri și muncitori își au 
rădăcina șl in necunoașterea felu
lui în care trebuie să se munceas
că. Tovarășului Mibai i s-a încre
dințat funcția de secretar al comi
tetului U.T.M. al minei Lupeni la 
ultimele alegeri de acum citeva 
luni. De atunci, tovarășul Mibai 
și-a petrecut zed de zile în ședln-

♦

♦♦ a
de comuniști, de minerii vîrstnici 
muncesc cu avînt pentru îndepli
nirea angajamentelor de întrecere 
pe anul 1964. Dar, în același timp, 
țepii usturători ai satirei au țintit 
apucăturile înapoiate care mai e- 
xistă ia tinerii Costea Carol care 
din cînd în cînd mai doarme în șut, 
Ursaehe Leonte, care vine la lucru 
mirosind a băutură. Nu a fost „ui
tat" nici Olaru loan de la depozi
tul de lemn, care fiind certat cu 
normele de tehnica securității mun
cii se expune la accidente.

Printre punctele din programele 
ultimelor joi de tineret сате au 
fost mult apreciate de tineri se nu
mără conferința despre dragoste, 
Căsătorie și familie ținută de tova
rășe Cosma Fiorica de la stația de j sectorul II care organizează cu 
radioficare, concursul „Să recu- ’ regularitate raiduri privind disci- 
noaștem interpreții” în cadrul că- • plina tn rîndul tinerilor, descope- 
ruia multi tineri s-au întrecut ară- 
tîtid cine sînt interpreții unor fru
moase melodii de muzică ^иоГріТ^сІотГі\\‘г^7^а-
și ușoară imprimate pe bandă de ’ 
magnetofon, jocul „Zborul" și mul- J viitor.
te altele. ‘ Comitetul U.T.M. de la

. * Petrila și-a propus să organize-
J ze șj in viitor asemenea schimburi 

ța, în instructaje la Petroșani și ? dc exPeUență la care să participe 
la Lupeni, i s-au dat îndrumări î mai P°s,l’ri v-™ de con'
cum să facă fel de fel de situații. îtro] dtn cadru' exploatării.
Dar în tot acest timp, el nu а со- ț 
bortt decit o singură dată în mină, 
la sectorul III. Și nici tovarășul 
Barna Constantin, secretarul co
mitetului orășenesc U.T.M. Lupeni, 
nici tovarășii din biroul comitetu
lui orășenesc U.T.M. Petroșani 
n-au căutat să-1 îndrume pe acest 
tovarăș spre a se ocupa de munca î 
vfe cu tinerii, spre a Organiza ac- t 
țiunf menite să ducă la creșterea 
rolului tinerilor in producție.

Munca comitetului U.T.M este, 
în primul rînd, o muncă cu oame
nii, cu tinerii. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Lupeni, tovarășul Barna 
Constantin, seci eterul acestui co
mitet, care are multă experiență, * 
trebuie să ajute pe tovarășii cu * 
munci de răspundere din comite
tul U.T.M. ai minei 
concret 
norilor 
acțiuni 
muncii

La mina Lupeni, există un larg 
și rodnic cimp de activitate în 
munca cu tineretul. In comitetul 
U.TJri. există tovarăși dornici

♦ o*
a
9
9♦♦J schimb de experiență între postii-
*♦

Zilele trecute, comitetul 
de la mina Petrila a organizat un

♦

rile utemiste de control din sec
toarele l și II ale acestei exploa
tări. La schimbul de. experiență 
au participat membrii colectivelor 
celor două posturi utemiste de
control, între care tovarășii Ur-• control, intre care tovarășii Ur- 

t sache loan, Puican Ștefan, Ni- 
J coară Matei, Vlntilă Ștefan șa,
J De multă apreciere s-a bucurat 
» experiența dobtndită de colectivul
• postului U.T.M. de control din

»ritea rezervelor interne, calita-
• tea producției, experiență din care 
J colectivul postului UT M. de con-

minte privind activitatea sa de

mina
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îLa biblioteca clubului |

fiecare zi, biblioteca clubului î
Lonea este frecventată de î

problemele 
tn producție, 
în sprijinul 
tineretului.

să cunoască • 
activității ti- • 

să inițieze 
îmbunătățirii

In
_ din
j tot mai multi țineri din sectoarele
4 exploatării miniere și din cartie-
4 rele localității. Aici, tinerii gă- 
J sesc în utemista Ferchezău Auri-
* ca, bibliotecara
* drumător activ
• ților. Pe baza
• tivitate al 

die, tovarășa
t ca ține in fața tinerilor
J asupra celor mai valoroase cărți,
• Ie prezintă volumele noi apăru-
• te.
* Ca urmare a muncii însuflețite 
J desfășurate de colectivul biblio- 
J tecii, în acest an au fost atrași
♦ noi cititori Ia bibliotecă. Din cei 

__ a 362 cititori care au ridicat în
â acest an cărți de la bibliotecă,

Aici, tjnerii gă- |

4
4*

♦

clubului, un în- 
în alegerea căr- 
planului 

clubului, 
Ferchezău

de ac- 
perio- 
Auri- 

recenzii
4♦ ♦

î
4
4
♦ 

_____  _____ _____ _________ ■ 4 
muncă, dornici de a răspunde prin Z peste 200 sînt tineri. Printre cei î 
fapte încrederii ce li s-a acordat. *mai activi și pasionați cititori se J 
Trebuie însă ca acești tineri să fie * numără tinerii Madarasz Ioan, A- J 
ajutați și îndrumați să desfășoare » bos E]jsabeta, Heteu Iolanda, Pri- J 
o activitate concretă și eficientă. an Navradi Laurențiu> j 
ш miilocul tinerilor mineri și шип- J ;
cftori. ♦Ana aitiL •

I. MANEA -------------------- - --------------- . ...- -J
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Organizațiile de pionieri -- 
ajrtoare de nădejde ale școlilor

La data de 25 februarie, grafi 
cui producției de la mina Laponi 
arita că minerit și muncitorii sec
torului I В dăduseră peste sarci
nile lunare de plan aproape 1000 
tone de cărbune cotslficabil. O 
cifră care arată că minerii secto
rului I В și-au intensificat lupta 
pentru sporirea producției de căr
bune cocsificabil.

— Succesul este într-adevăr îm
bucurător dacă ne gîndim că în 
prima lună a anului abia ne-am 
realizat planul, spunea tov. Koos 
Ladislau, secretarul organizației de 
bază. Ne-ат angajat în cadrul în
trecerii pe 1964 să dăm 3 000 tone 
de cărbune peste planul anual, din 
care 2200 tone pînă la 23 August, 
în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Pentru 
ca acest angajament să prindă via
ță, trebuie să dăm zi de zi cărbune 
peste plan și în acest scop orga
nizația noastră de bază a luat cî- 
teva măsuri care s-au dovedit 
bune.

Cu ajutorul agitatorilor, organi
zația de bază din sectorul I В a 
desfășurat o muncă politică sus
ținută pentru creșterea producției 
de cărbune, pentru realizarea an
gajamentului de întrecere. Cei 35 
de agitatori ai organizației de ba
ză au fost instruiți spre a desfă- 

$șura o vie muncă politică de la 
om la om pentru folosirea din plin 
a timpului programului de lucru, 
alegerea șistului vizibil, recupe
rarea materialului lemnos în vede
rea refolosirii lui. Acest instructaj 
a arătat clar agitatorilor ce au de 
făcut pentru a contribui la spori
rea realizărilor colectivului. Agi
tatorii Szâcs Carol și Grumăzescu 
Edmund au ținut convorbiri cu 
minerii din brigada condusă de 
Băcanu Sarva privind posibilități
le de răpire și refoldsire a lem
nului de mină. După aceste con
vorbiri, în schimburile de răpire, 
minerii din abatajul frontal con
dus de Băcanu Sava au recuperat

Invățâmîntul agrozootehnic - in sprijinul 
sporirii producției animale și vegetale

înarmarea țăranilor întovărășiți 
și a celor cu gospodării indivi
duale cu temeinice cunoștințe 
agro-zootehnice are o mare în
semnătate pentru sporirea produc
ției animale și vegetale. De aceea, 
Consiliul agricol al orașului re
gional Petroșani, împreună cu Co
mitetul orășenesc pentru cultură 
și arta au organizat și în această 
iarnă pe lîngă căminele culturale 
un număr de 13 cicluri de confe
rințe cu caracter agro-zootehnic. 
Ținînd seama de specificul Văii 
Jiului, tematica acestor conferințe 
este axată pe creșterea animale
lor, agricultură, legumicultura și 
apicultura. Pentru expunerea con
ferințelor au fost recrutați ca lec
tori, ingineri, tehnicieni, medici 
veterinari din cadrul consiliului a- 
gricol precum și profesori de științe 
naturale. S-a urmărit ca lecțiile să 
fie bine pregătite, iar la expune
rea lor să se folosească material 
didactic ajutător — planșe, dlafil- 
me etc,

Pînă în prezent, toate ciclurile 
de conferințe se desfășoară în 
bune condițiuni, după tematica sta
bilită. S-au expus pînă în prezent 
în fiecare localitate cîte 4—7 con
ferințe. Cu mult interes au fost 
ascultate conferințele „îmbunătăți
rea bazei furajere — mijloc de 
mărire a producției de animale'', 
ținută de ing. Zeța Elena, preșe
dintele consiliului agricol. „îngri
jirea animalelor în timpul iernii", 
expusă de dr. Alîcu Mircea, medic 
veterinar, în fața întovărășirilor 
din Cîmpu lui Neag, „Lucrările în 
perioada de iarnă in livadă", ți
nută la căminul cultural din Ba
nița de către prof. Voin Eufimia.

Semnificativ este faptul că la 
sfîrșitul conferințelor porticipanții 
pun lectorilor diferite întrebări în 
legătură cu temele expuse. Aceas
ta dovedește interesul lor față de 
însușirea temeinică a materialelor 
prezentate.

peste 10 m.c, de materiei heeno* 
pe care L-au refotoeit la suatiee- 
rea lavanuhti.

Organizația de bază a interve
nit cn omit succes pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui extras 
de brigăzile sectorului. In cursul 
lunii ianuarie, întt-un vagonet cu 
cărbune cu marca brigăzii condu
se de tov. Ciuciu Andrei s-au gă
sit 170 kg. piatră. Prin intermediul 
agitatorilor, acest fapt a fost pre
lucrat cu minerii din toate brigă
zile, pentru ca el să nu se mai 
repete. Tovarășul Sepnițchi Wil
helm, organizatorul unei grupe de 
partid a convocat o ședință a gru
pei de partid în cadrul căreia co
muniștii au discutat' despre măsu
rile ce trebuie luate pentru alege
rea sterilului vizibil din cărbune 
la fiecare loc de muncă. Atunci 
s-a hotărît ca preocuparea pentru 
calitate a fiecărei brigăzi să fie 
apreciată — ținîndu-se seama de 
dimensiunile intercalației — după 
cantitățile de șist ales din cărbu
ne. Acum, în abatajele de pe stra
tul V, în celelalte locuri de muu 
că, apar în fiecare zi grămezi de 
șist — dovadă a preocupării mi
nerilor pentru calitatea producției 
Cu multă grijă se preocupă de 
alegerea șistului vizibil și tova
rășul Mădadea Gavrilă, încărcător 
ia abatajul frontal de pe straiele 
8—9. In fiecare zi el alege mult 
șist din cărtmne, fapt scos în evi
dență și săptămîna trecută clnd 
tovarășul Hădadea a fost primit 
în rtndul candidaților de partid. 
Asemenea lui, cuplătorul Căpruciu 
Marin și mulți ațți muncitori con
tribuie la alegerea șistului, dova
dă a faptului că îmbunătățirea ca
lității producției a devenit o pre
ocupare colectivă în întregul sec
tor.

Ceea ce animă munca tntregu 
lui colectiv este întrecerea vie ce 
se desfășoară între brigăzi. Ortacii 
brigadierului Koos Ladislau. secre
tarul organizației de bază, lucrea-

©--------------

La cererea filialei Asociației 
crescătorilor de albine Petroșani. 
Consiliul agricol a organizat un 
ciclu de conferințe și despre api
cultura, care se ține in flecare du
minică în localul Școlii populare 
de artă din Petroșani. Conferin
țele sînt audiate cu mult interes 
de către 36 apicultori care la ter
minarea cursurilor vor susține un 
examen practic. La organizarea șl 
buna desfășurare a aceetui curs 
aduc o contribuție însemnată pro
fesorii Barbăroșie Petru și Serafin- 
ceanu Mihai, secretarul filialei, ca
re au asigurat localul și materia
lul didactic necesar.

Timpul este însă înaintat ți ne 
apropiem de sfîrșitul iernii. De 
aceea, este necesar ca unii lectori, 
printre care prof. Cicu loan din 
Dealul Babii — Vulcan, Păduraru 
Sandu, tehnician veterinar Jieț — 
Petrila și alții care au rămas în 
urmă cu expunerile, să acorde o 
atenție mai mare desfășurării în 
bune condițiuni a învățămîntului 
agro-zootehnic de masă și să tină 
astfej expunerea conferințelor îneît 
să se încadreze în programul sta
bilit.

Consiliul agricol al orașului re
gional Petroșani va controla în
deaproape desfășurarea în bune 
condițiuni a învățămîntului agro
zootehnic în vederea însușirii de 
către cursanți a cunoștințelor agro
zootehnice. Va urmări, de aseme
nea, ca cei care au frecventat 
cursurile să aplice în practică cu

noștințele asumate, să obțină re
zultate din ce în ce mai bune în 
creșterea numărului de animale, 
în sporirea producției de carne, 
lapte, lină, în asigurarea bazei 
furajere pentru animale și prin a- 
ceasta să contribuie la satisface
rea cerințelor aprovizionării popu
lației Văii Jiului cu produse ogro- 
alimentare.

dr. AUREL C AMARA SAN LI 
vicepreședinte al Consiliului agricol 

ză Ш «audiții аеешМйоагe cu cei 
ai brigăzii conduse de tovarășul 
Doroftei Mihai. Fiecare s-a anga
jat să extragă peste plan cîte 50 
ш.с. cărbune dtn kicrările de pre
gătire pe care le efectuează. Am
bele brigăzi muncesc rodnic : cea 
condusă de tov. Koos Ladislau a 
realizat peste pian 90 nix. de 
cărbune, depășindu-și încă de pe 
acum angajamentul luat, iar or
tacii tovarășului Doroftei și-au îm
bunătățit și ei realizările. Zilnic, 
prin intermediul agitatorilor, mi
nerii sînt informați de realizările 
brigăzilor cu care se află în între
cere, fapt care stimulează lupta 
pentru mai mult cărbune.

Recent, membrii biroului orga
nizației de bază din sectorul I В 
au trecut în revistă modul în care 
brigăzile din abataje și de la lu
crările de pregătiri își îndeplinesc 
angajamentele luate în întrecere. 
Cele mai multe obțin succese de 
seamă, însă a reținut’ atenția fap
tul că mai sînt 4 brigăzi care nu-și 
îndeplinesc ritmic sarcinile de 
plan. S-a stabilit să se intervină 
la conducerea sectorului spre a 
repartiza tehnicieni buni care să 
ajute aceste brigăzi în ce privește 
aprovizionarea cu materiale și or
ganizarea muncii. Cu siguranță că 
ridicarea la plan a acestor brigăzi, 
intensificarea muncii politice des
fășurate de comuniști pentru înde
plinirea cu cinste a angajamente
lor de întrecere, vor spori realiză
rile acestui harnic colectiv.

Pr între ewjdențiații întrecerii socialiste de la S.R.E. Vulcan se 
riuaiără și bobinatorul Capriș Alexandru. Motorul de 75 kW la care 
lucrează pare o fereastră frumos ornamentată. Rebobinat însă cum 
scrie la carte, el devine un utilaj valoros.

Azi, spectacolul „Expres-melody 64“
Așa după cum s-a anunțat, azi 

are loc la Petroșani, în sala Tea
trului de stat „Valea Jiului" un 
concert-spestacol organizat de 
Ѳ5.Т.А. intitulat „Expres-melody 
64”. își dau concursul: Dorina 
Drăghici, artistă emerită, Emanuel

ANUNȚ
Ca prilejul DECADEI CADOURILOR PEN- 

TRU FEMEI, O.C.L. Produse Industriale Petroșani 
anunță publicul consumator că între 27 febru
arie și 8 Martie 1964, vor fi puse în vînzare 
la toate magazinele specializate un bogat sor
timent și modele noi de articole pentru cadouri 
ca articole de : parfumerie, cosmetice, marochi- 
nărie, galanterie, confecții de sezon, tricotaje, 
lenjerie, aparate de uz casnic, radiouri, ceasuri, 
articole muzicale etc.

СУдттПпЦИг de pionieri copiind 
cel mei mare număr de elevi din 
școlile generale de 8 ani. Ele au 
importanta sarcină de a ajuta 
școala în însușirea temeinică de 
către elevi a cunoștințelor, în or
ganizarea plăcută și utilă a tim
pului liber al acestora, în antre
narea lor la diferite activități cul
tural-sportive și obștești.

Pentru a traduse în fapt aceas
tă sarcină, organizația de pionieri 
de la Școala generală de 8 ani din 
Iscroni se străduiește să antreneze 
cit mai multi elevi la activitățile 
școlii, să folosească noi metode 
de lucru șl învățătură pentru ob
ținerea de rezultate cit mai bune. 
Astfel, în adunările de grupa și 
detașament la care au participat 
și diriginții și învățătorii claselor, 
s-au dezbătut probleme strîns le
gate de învățătura și educația e- 
levHor. In cadrul unor astfel de a- 
dunări au fost expuse referate pe 
teme ca „Să prețuim un minut' 
„învață tu, dar ajută-ți și colegii". 
„Succesele colectivului — succesele 
personale", „Oameni de seamă 
despre anii lor de școală", care au 
avut influență pozitivă asupra e- 
levilor, asupra îmbunătățirii situa
ției lor la învățătură.

Tot pentru ridicarea nivelului 
la învățătură al elevilor, pionierii 
din colectivele de conducere ale 
detașamentelor împreună cu diri- 
ginții claselor le fac elevilor vi
zite la domiciliu, stau de vorbă cu 
părinții lor. Cu prilejul duminicilor 
pionierești se organizează con-

©

Ion eseu, Mihaela Cotaru, Alin No- 
reanu, George Nițulescu, Virginia 
Fetti și trioul muzical-instrumen- 
tal „Garofița". Momente vesele 
Papa Economu și George Doru.

Spectacolele vor avea loc la o- 
reie 17 și 20.

cursuri ghicitoare pe teme de li* 
teratută, concursuri culturale și 
sportive la care participă elevi 
fruntași. Introducerea cărților de 
onoare ale detașamentelor și uni
tății, in care la sfîrșitul fiecărei 
săptămîni sînt consemnați elevii și 
pionierii iruntași in săptămîna tre
cută, și care se citesc și în adu
nările de detașament, contribute 
la Înlăturarea mediocrității la în
vățătură, îi antrenează pe toți e- 
levii la un studiu mai aprofundat, 
mai temeinic.

Aceste acțiuni au permis ca la 
sfîrșitul primului trimestru, pro
centul de promovați să fie de 96 
la sută.

In acest trimestru, conducerea 
școlii noastre, ajutată de organi
zația de pionieri și-a intensificat 
activitatea privind îmbunătățirea 
continuă a procesului de învăță- 
mînt, ridicarea permanentă a ni
velului de învățătură al elevilor. 
S-au ținut, de asemenea, cîteva 
adunări de detașament cu teme cum 
sînt „Matematica și viața", „Ih- 
vățătura — datorie patriotică", 
„Păstrarea și respectarea «avutului 
obștesc", iar conducerea unității 
de pionieri a transmis felicitări la 
locul de muncă acelor părinți ai 
căror copii sînt fruntași la învăță
tură.

Organizînd astfel de acțiuni pio
nierești, variate, instruetiv-educa- 
tive, organizațiile de pionieri își 
aduc un aport prețios în îmbună
tățirea situației la învățătură și 
disciplină a elevilor.

TITU CORNEA
învățător — Iscroni

28 februarie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică din opere, 9,00 
Melodii populare, 10,00 Muzică u- 
șoară, 11,05 Capricii și inter- 
mezzourl de estradă, 12,25 Muzică 
ușoară romînească, 14,00 Muzică 
populară interpretată de soliști și 
formalii artistice de amatori, 14,30 
Emisiune de basme, 15,00 Muzică 
de Ion Dumitrescu la filmul docu
mentar „Muntele Retezat", 16,30 
Muzică de estradă, 18,00 Ргодтат 
muzical pentru evidențiat! în în
trecerea socialistă, 18,30 Cronica 
economică, 18,40 Muzică ușoară, 
1930 Universitatea tehnică radio, 
20,40 Lecția de limba engleză. 
Ciclul II, 21,00 Momente din isto
ria literaturii romîne (VIII) Anton 
Pan. Prezintă conf. univ. Paul Cor
nea, 21,45 Părinți și copii. PRO
GRAMUL II. 9,00 Radioraeheta pio
nierilor (reluarea emisiunii din 25 
februarie), 10,05 Melodii populare, 
11,15 Universitatea tehnică radio 

(reluarea emisiunii din 27 februa
rie), 12,30 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul I (reluarea emisiunii 
din 27 februarie, 13,30 Limba noas
tră (reluare). Vorbește acad. prof. 
Al. Graur, 15.00 Actualitatea în 
țările socialiste, 17,15 Anul Olim
pic 1964, 19,00 Muzică populară,
19,30 Teatru la microfon : „Visul 
unei nopți de vară" de William 
Shakespeare, 21,50 Interpret de 
muzică ușoară.

28 februarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Cavalerul Pardaillan; REPUBLICA : 
Povestea unei veri; PETRILA: 
Dragoste și pălăvrăgeli; LONEA: 
Căpitanul Francasse; ISCRONI: 
Meșter la toate; ANINOASA: 
Turneul veseliei; VULCAN: Ado
rabile și mincinoase; CRIV1DLA : 
Dă-i înainte fără grijă; LUPENI: 
Clubul cavalerilor; BĂRBÂTENI s 
Lunga noapte din 43.
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GENEVA 26 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la o conferință de 

presă, ministrul de externe al Ma
rii Britanii, R. Butler, a declarat 
că țara sa nu a adoptat nici o 
hotărîre în ce privește aderarea la 
proiectul american pentru crearea 
forței multilaterale a N.A.T.O. An
glia, a spus el, nu participă în 
prezent decît la un exercițiu na
val al allaților occidentali. Sînt 
necesare mai multe luni înainte ca 
Marea Britanic să adopte o hotă-

în privința forței multilaterale, 
a relevat apoi că țara sa are

rîre 
El

motive esențiale pentru a dori în
făptuirea dezarmării. Printre aceste 
motive el a citat dorința Angliei 
de a-și reduce obligațiile asumate 
față de țări străine și folosirea pe 
plan intern a fondurilor destinate 
înarmării.

El s-a declarat de acord cu în
trunirea unei conferințe pentru ga? 
rantarea neutralității Cambodgiei 
și dispus să revină la Geneva du
că i se va cere.

©

Dezbaterile Consiliului de Securitate 
în problema Ciprului

25 fe- 
O.N.U. 
Securi-
Discu-problema Ciprului.

fost deschise printr-o cu- 
a secretarului general al 
U Thant.

WASHINGTON 26 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al Casei 

Albe a anunțat că președintele 
S.U.A., Johnson, a trecut marți în 
revistă conflictul americano-pana- 
mez precum și situația din Viet
namul de sud cu secretarul de 
stat Dean Rusk și cu ministrul a- 
părării, Robert McNamara. Nu au 
fost date alte amănunte asupra 
conținutului acestor convorbiri.

Totodată, Departamentul dp Stat 
făcut cunoscut că între S.U.A. 
Panama au fost reluate contac- 
la nivel oficial într-o incerca- 
de a se ajunge la restabilirea

a 
și 
te 
re
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări. Richard Phillips, purtă
torul de cuvînt ai Departamentului

aneriiMo-pasafflez
de Stat, a refuzat să răspundă la 
o întrebare a ziariștilor cu privire 
la existența unor perspective în
curajatoare în acestă problemă.

Pe de altă parte, în capitala 
Republicii Costa Rica, San Jose, 
președintele acestei țări, Francis
co Orlich, a declarat că președin
tele Johnson a răspuns la propune
rea de mediere asupra conflictului 
americano-pananrez făcută guver
nelor celor două țări. După cum 
a declarat el, președintele S.U.A. 
a făcut unele modificări la pro
punerea costaricană și a acceptat 
unele din punctele prezentate. Or
lich s-a arătat optimist în ce pri
vește evoluția eforturilor de me
diere întreprinse de Costa Rica.

o

NEW YORK 26 (Agerpres).
După cifeva amînări, la 

bruarie au fost reluate la 
dezbaterile Consiliului de 
t'ate în 
țiile au 
vîntare 
O.N.U-,

un bilanț al întrevederi 
Ьѵ B® care le-a avut pînă acum 
cu rejyezer.ianții țărilor care par
ticipă la lucrările Consiliului de 
Securitate în problema Ciprului, U 
Thant a declarat că s-au înregis
trat unele progrese asupra unor 
puncte, dar că în problemele fun
damentale divergențele persistă. U 
Thant și-a exprimat speranța că 
Consiliul de Securitate va putea 
găsi un mijloc practic de a ieși 
din actualul impas. Secretarul ge
neral al O.N.U. și-a reînnoit ape
lul adresat guvernelor Ciprului, 
Greciei și Turciei de a folosi in
fluența lor pentru a împiedica să- 
vîrșirea unor noi acte de violen
ță în Cipru.

A luat apoi cuvîntul reprezen 
tantul Marocului Sidi Baba.

Referindu-se la acoidurile de la 
Ztlrich și Londra, el a cerut Con
siliului de Securitate ca aceste a- 
corduri să nu fie puse unilateral 
în cauză, ci, pe această bază, 
se formuleze amendamente 
Constituția cipriotă.

Reprezentantul Cehoslovaciei, 
ri Hejek, și-a exprimat părerea
sarcina Consiliului de Securitate 
este de a apăra integritatea teri
torială a Ciprului amenințată de 
o agresiune din afară. Reprezen
tantul Cehoslovaciei a chemat 
O.N.U. să respingă orice încer
care de a folosi acest organism in
ternațional drept o umbrelă care 
să mascheze amestecul străin 
treburile interne ăl Republicii 
pru.

In continuarea dezbaterilor

să 
la

Ji-
că

agenția As- 
Sao Jorge 

care a fost

Puternic uragan
ANGRA DO HEROISMO, AZO- 

RE 26 (Agerpres).
După cum transmite 

sociated Press, insula 
din arhipelagul Azore,
recent teatrul unor intense cutre
mure, este în prezent bîntuit'ă de 
puternice uragane.

Potrivit agenției, barăcile cons
truite pentru populația sinistrată 
sînt amenințate să" fie distruse

pe insula Jorge
de vînturile care suflă cu viteză 
extraordinară.

Paralel cu dezlănțuirea uraganu
lui, insula continuă să fie zgu
duită de cutremure. După cum a 
declarat o oficialitate valurile u- 
riașe provocate de uragan împie
dică vasele să se apropie de in
sula Sao Jorge spre a da ajutor 
populației sinistrate.

©

3rocesul lui Ruby
DALLAS 26 (Agerpres).
Pentru prima oară de la înce

perea procesului de la Dallas al 
lui Jack Ruby, asasinul lui 
Oswlad, în ședința de marți 
putut fi desemnați doi jurați 
cei 19 candidați-jurați care 
compărut în 
tr-o singură 
U.P.I. — s-a 
cît în cele 
săptămîni a
zent, din cei 12 jurați prevăzuți 
de lege au fost desemnați cinci. 
In scopul de a se urgenta lucrările 
procesului, judecătorul Joe Brown 
a hotărît să se țină ședințe și

Lee 
au 

din
au 

fața tribunalului. „In- 
ședință — relatează 
realizat mai mult de- 
șase zile ale primei 
procesului”. In pre-

în cursul nopții. „Atît apărarea cit 
și acuzarea — subliniază corespon 
dentul din Dallas al agenției Fran
ce Presse — au fost marți seara 
de acord că alegerea celor 12 Mem
bri ai juriului va fi terminată pro- 

‘ babil la începutul săptămînii vi
itoare". Numai după ce această 
fază procedurală va fi încheiată 
procesul lui Ruby va putea intra 
în fond.

©

Osterloh s-a sinucis
r *

de

că 
Eai

KIEL 26 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

că miercuri dimineața a fost găsit 
în portul Kiel corpul neînsuflețit 
al ministrului instrucției și culte
lor din landul Schleswig-Holstein, 
Edo Osterloh, care dispăruse 
acasă cu o zi înainte.

Poliția din Kiel presupune 
este vorba de o sinucidere,
este pusă în legătură cu demasca
rea trecutului nazist al profeso- , 
rului Menzel, recent numit rector/ 
al Universității din Kiel. Acesta 
fusese obligat să-și dea demisia 
din postul pe care-1 deținuse la 
universitate, deși Osterloh, potri
vit agenției France Presse, îl sus
ținuse chiar și după ce trecutul, 
său nazist devenise cunoscut. Os
terloh, membru al U.C.D. a fost 
criticat pentru sprijinul dat lui 
Menzel, deși grupul creștin-demo- 
crat din dietă aprobase poziția lui.

care a susținut punctul de vedere 
al liderilor minorității turce din 
insulă.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
Fedorenko, a respins afirmațiile lui 
Patrick Dean, reprezentantul An
gliei, care la ultima ședință a ne
gat faptul că trupele engleze se 
află în Cipru fără consimțămîntui 
guvernului cipriot. F.1 a remarcat 
că ignorîr.d protestele președinte
lui Makarios, Anglia continuă să 
trimită noi trupe în Cipru sub pre
textul restabilirii ordinei și păcii. 
Fedorenko a cerut reprezentantu
lui britanic ca Anglia să facă o 
declarație în care să se angajeze 
că nu va interveni în problemele 
interne ate Ciprului și nu va re
curge la forță.

Ultimul vorbitor a fost minis
trul afacerilor externe al Ciprului, 
Spyros Kyprianu. El a menționat 
că eforturile secretarului general 
al O.N.U., U Thant, de a găsi o 
rezolvare a problemei Ciprului n-au 
dat rezultatul scontat, datorită o- 
poziției anumitor puteri care se 
cramponează de propunerea ca Con
siliul de Securitate să aprobe acor
durile de la Zurich și Londra. A- 
dresîndu-se reprezentanților Gre
ciei, Turciei și Angliei, țări garan
te ale acestor acorduri. Kyprianu 
a întrebat : Consideră oare aceste 
țări că acordul de garanție din 
1960 le dă dreptul să intervină cu 
forța militară în Cipru ?

Primul care a răspuns acestei 
întrebări a fost reprezentantul Gre
ciei, Dimitri Bitsios, care a sub
liniat că, după părerea lui, acest 
tratat de garanție nu dă nici un

drept de intervenție militară uni
laterală îri Cipru, fără autorizația 
Consiliului de Securitate.

După răspunsul reprezentantului 
Greciei, ședința a luat sfîrșit. Ur
mătoarea ședință a Consiliului 
Securitate va avea loc 
bruarie.

la 27
de 
fe-

☆

da-NICOSIA. Marți seara 
tă publicității la Nicosia 
tie a președintelui Republicii Ci
pru, Makarios, în care se anunță 
că datorită actualei situații anor
male, care domnește în insulă e- 
fectivul poliției cipriote va fi spo
rit la 5 000 de oameni.

In declarație se subliniază că 
sporirea efectivului poliției ciprio
te se va face pe bază de voluntariat. 
Noii polițiști voluntari vor purta 
o uniformă specială furnizată de 
stat și vor fi împuterniciți printr-o 
legitimație specială.

In explicația la această hotărî
re, președintele Makarios subliniază* 
că ea a fost luată pentru a ușura' 
reluarea activității normale în in
sulă și pentru a face față anumitor 
situații neplăcute.

In declarația sa, 
vă că s-a dat ordin 
liție să dezarmeze 
asupra căreia s-ar
fără permisul corespunzător, 
persoană care va încerca 
sustragă acestei hotărîri, se 
în declarație, va fi deferiță
ției. Sînt sigur, arată Makarios, că 
toți cetățenii vor sprijini guvernul 
pentru ca ordinea să fie restabili
tă din nou în insulă.

a fost 
o declara-

Makarios rele- 
forțelor de po- 
orice persoană 

găsi o armă 
Orice 

să se 
spune 
justi-

©
în

Ci-

a 
luat cuvîntul reprezentantul Nor
vegiei. El s-a pronunțat pentru 
crearea forței internaționale de po
liție care să fie trimisă 
pentru a apăra ordinea 
a menține pacea.

Reprezentantul Coastei 
Assuan Usher, a propus
tuala forță de poliție, care 
ma să 
plasată 
tivă a 
O.N.U.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Turciei, T. Menemenioglu,

în
Și

de
ea

Cipru 
pentru

Fildeș
even-

ar ur
să fiefie trimisă în Cipru, 

direct sub autoritatea efec- 
secretarului general al

servatori politicii economice a gu
vernului Pearson.

W ASHINGTON. Agenția United 
Press International anunță că De
partamentul de Stat al S.U.A. a 
făcut cunoscut guvernului cambod
gian că Statele Unite intenționea
ză să trimită in Gambodgia repre
zentanți la înalt nivel pentru a 
discuta propunerea prințului Noro
dom Sianuk, șeful statului cambod
gian, cu privire la convocarea u- 
nei conferințe cvadripaitite pentru 
garantarea neutralității Cambodgiei.

ТОКЮ. Marți au fost reluate la 
Tokio tratativele dintre Japonia și 
£oreea de sud în legătură cu pro
blema realizării unui acord între 
cele două țări asupra pescuitului 
în Marea Japoniei.

OTTAWA. Camera Comunelor a 
parlamentului canadian a respins 
cu o mică majoritate votul de ne
încredere in guvernul Pearson ce
rat de conservatori. Pentru votul 
de neîncredere s-au pronunțat 120 
de deputați, împotrivă — 128.

Votul de neîncredere a interve
nit după criticile aduse de con-

Lucrările Comitetului Special 
al O

7

LONDRA După cum se anunță 
din Londra, proprietarii de nave din 
Anglia, neliniștiți că proiectul pri
vitor la săparea unui tunel pe sub 
Canalul Mînecii ar putea să le 
pericliteze interesele, au pus la 
punct un memorandum adresat mi
nistrului transporturilor în care îi 
cer acestuia să participe la o se
rie de consultări în
cerii impozitelor și acordării unor 
ajutoare financiare, pentru a feri 
aceste companii de „concurenta pe 
care o va constitui acest tunel".

vederea redu-

KOMA In apropierea orașului 
Salerno un tanc al armatei italiene 
s-a prăbușit intr-o prăpastie. Șapte 
membrii ai echipajului au murit, 
iar unui a fost grav rănit.

NEW YORK. La Kansas City, 12 
companii de pompieri au luptat za
darnic 
ternic 
clădiri, 
uiți.

împotriva unui incendiu pu- 
care a distrus patru mari 
Doi pompieri au fost ră-
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NEW YORK 26 (Agerpres).
Lai 25 februarie la New York 

au început lucrările sesiunii Co
mitetului Special O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale. Luînd cuvîntul, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, a 
arătat că în cei doi ani de existen 
ță Comitetul s-a ocupat în primu 
rînd de lichidarea colonialismului 
pe continentul african dar, în a- 
ceastă parte a lumii există încă 
cele mai mari teritorii coloniale 
și unele dintre cele mai grele pro
bleme coloniale.

In cursul anului 1964, a conti
nuat U Thant, Comitetul va acor
da o atenție deosebită recentelor 
evenimente de pe teritoriile a că
ror situație a fost examinată anul 
trecut, avînd în vedere rezoluțiile 
adoptate la cea de-a 18-a sesiune 

Adunării generale a O.N.U. Se-a

©

cretarul general al O.N.U. a ară
tat Că se rgferă la situația dip 
Africa de sud-vest, Rhodesia de 
sud, Basutoland, Bechuanaland, 
Swaziland, la teritoriile aflate sub 
dominația portugheză, de aseme
nea, la Aden, Rhodesia de nord, 
Nyasaland, 
bia.

In cursul 
(Republica 
unanimitate președinte al 
tului.

Sori Coulibaly a atras 
în cuvântarea sa asupra 
că în multe regiuni ale lumii co
lonialiștii. ignorînd hotărîrile 
O.N.U., se cramponează de trecut 
și amenință pacea și securitatea 
internațională. Comitetul special al 
O.N.U., a arătat el, va face totul 
pentru a obliga puterile coloniale 
să părăsească teritoriile străine și 
să recunoască independența lor.

Sahara spaniolă, Carn

ședinței, Sori Coulibaly 
Mali) a fost reales în

Comite-

atenția 
faptului

Pentru aplicarea cuceririlor științei 
și tehnicii

țări, a fost format de Consiliul 
economic și social al O.N.U.

Adresîndu-se comitetului secreta
rul general al O.N.U., U Thant, a 
subliniat că țările în curs de dez
voltare trebuie să stăpînească în
tr-o măsură mai mare știința si 
tehnologia industrială, atît de im
portante pentru progresul lor.

NEW YORK 26 (Agerpres).
La sediul Organizației Națiunilor 

Unite a început sesiunea unui nou 
comitet consultativ însărcinat cu 
studierea posibilităților de aplica
re a descoperirilor științei și teh 

folosul țărilor aflate în 
dezvoltare. Comitetul, cu- 
oameni de știință din 18

nicii în 
curs de 
prinzind

o

CIOCNIRI ÎN ADEN
26 (Agerpres),ADEN

Agenlia Reuter relatează că <n 
notdu] Adenului au avut loc noi 
ciocniri între trupe ale așa-numi- 
tei Federații a Arabiei de sud și 
membrii unor triburi dizidente. In
cidentele, în urma cărora a fost 
ucis un ofițer al trupelor regulate

și un insurgent, s-au petrecut la 
£ mile de statul Dhala Inclus ia 
federație. Unitățile militate tri
mise ca întărire la fata lacului au 
reușit'să reocupe un sat care tre
cuse sub controlul triburilor răs
culate. Agenția afirmă că în re
giune a fost restabilit calmul.
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