
4288 tone de cărbune 
peste

In abatajele Văii Jiului 
minerii continuă să mun
cească cn însuflețire pen- 
ttu îndeplinirea' și depă
șirea sarcinilor de plan. 
In majoritatea exploată
rilor miniere din bazinul 
nostru s-au asigurat bri 
găziior de mineri condiții 
bune de muncă, fapt care 
a făcut ca planul de pro
ducție al acestora să fie 
îndeplinit și depășit. Ast
fel, pe combinat, în 
rioada 1—28 februarie 
înregistrat un plus 

'4 288
u

tone

In

pe- 
s-a 
de

de cărbune

sprijinul
gerul au in

activitatea
Zăfpada și 

greunat mult 
muncitorilor de la depo
zitul de lemne al minei 
Petrila. Infruntînd capri
ciile naturii, muncitorii 
de aici descarcă în fie
care zi vagoanele cu lemn 
și alte materiale, încarcă' 
mereu cărucioarele spre a 
le trimite în adîncul 
nelor Petrila,■' L'onea

■- Aninoasa. Numărul
, goanelor descărcate în a- 

cest ah
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cocsificabil cele 
rezultate au fost 
de minerii de

plan

minerilor
de va- 
în iar- 
decade 

mai

ocsificabil și energetic 
In sporirea producției de 
cărbune 
mai bune 
obținute 
laiUricani si Lupeni care, 
n perioada respectivă au 

dat peste plan 2 991 
espectiv, 

cărbune, 
s-a înregistrat 
de 1 401 tone, 
na Aninoasa 
extrasă peste 
dică la 1089

301 tone
La mina Petrila 

it o depășire 
iar la mi- 
ptoducția 

plan se ri- 
lone cȘrl/U-

telor. La cele 534 
goane descărcate 
nuarie, în două
din februarie s-au 
adăugat alte 372. in num
ea de descărcare a va
goanelor s-au evidențiat 
brigăzile de țapinari con
duse de 
Sprîncenatu
Bălăci Zoltan, 
І03ДІ și Topîrlăn

mi-
■ și'
va-

• Incidente grave ia Santo Domingo.
• Dezbaterile din Consiliul de Securitate în problema cipriotă.
• Cum se înscriu negrii din orașul american Canton în registrele 

de alegători.
• Grecia nu va tolera o intervenție militară turcă în Cipru.
• Reuniunea unui grup interministerial la Washington.
• încheierea primei serii de legături radio-telefonice prin Cosmos.

Prețul de cost - 
al activității

Analizînd activitatea constructo
rilor din Valea Jiului, se constată 
că în timp ce în îndeplinirea pla
nului fizic s-au obținut rezultate 
mai bune decît în. anii trecuți, 
șantierele de construcții de locu
ințe reușind să predea peste plan 
171 apartamente, reducerea prețu
lui de cost n-a stat în atenția tu
turor organizațiilor de construcții. 
Numai așa se explică faptul că 
sarcina de reducere a prețului de 
cost a fost realizată numai de că
tre T.C.M.C, Coroești și I.C.M.M. 
Petroșani și depășită de toate șan
tierele 
T.R.C.H.
Carbonifer Valea 
lucrările executate

Cea mai mare 
cinii de reducere
cost la șantierele T.R.C.H. din 
lea Jiului a cauzat-o neaprovizio- 
narea la timp a șantierelor cu ma
terialele necesare, lucru ce a obli
gat șantierele să facă transporturi 
neraționale. Datorită acestei 
tuații, s-au făcut transporturi 
materiale 
mioanele 
T.R.C.H.
materiale
tul sau de la alte 
fapt ce a adus după 
suplimentare foarte

O altă cauză care, de aseme
nea, a contribuit mult la depășirea 
prețului de cost o constituie 
pășirea duratei de execuție a 
cufilor. Cu toate că în anul 
șantierele T.R.C.H. din Valea 
lui au reușit ca per total să
dea un număr mai mare de apar
tamente decît cel planificai, față 
de : prevederile Directivelor Con
gresului al Ш-lea al P.M.R. și de 
normativele legale în Vigoare ele 
au înregistrat depășiri mari ale 
duratei de execuție, depășiri care 
la șantierul Petroșani au 
unele blocuri de pînă 
pe bloc, Vulcan pînă la 
la Lupeni de pînă la 
plus. Datorită execuției 
crâri necorespunzătdare

de construcții aparțini nd 
Deva și Combinatului 

Jiului pentru 
în regie, 
depășire a 
a prețului

sar
de 

Va-

important 
constructorilor

fac și 
reface- 
se gă-

de cost. De asemenea, execu- 
tencuielilor cu mortar prepa- 
din var proaspăt al cărui pro- 
de hidratare a continuat să se

condus 
și la 

respec-

organi* 
producție, 
din Valea 

unui apar-

de

Toth Martin,, 
Gheorghe, 

Ecoviță 
loan.

Sudorul Vlădoiu Constantin se bucură de apre
ciere din partea colectivului secției 207 de la uzina 
Paroșeni pentru calitatea bună a lucrărilor pe care 
le execută.

©

UNDE MERGEM AZI ?
SPORT

IOAN
e de ordinal su-

a
în

Pe-

CIUR
ее. saponcfent

nou centru de desfacere

nu de mult, 
cartierul Lîvezeni din 
troșani produsele de 
nificație se vindeau 
tr-un raion neîncăpător 
al, magazinului alimentar 
nr 98. Din această cauză 
de multe ori. se produ
ceau aglomerări la vîn- 
zare.

Pentru ffivitarea aces
tei , situetif conducerea 
O.C.L. Alimentara. cu 
sprijinul Sfatului popular 
al orașului Petroșani.

pa-
în-

amenajat un centru sepa
rat pentru desfacerea pli
nii și produselor de pani
ficație.

Noul centru de pîine, 
a fost amenajat într-un 
local corespunzător, dis
pune de spațiu suficient 
și mobilierul necesar pen
tru a se putea desface 
produsele de panificație 
la nivelul cerințelor.

In întreaga țară se\ dă astăzi startul într-o com
petiție sportivă de mare amploare — Spartachiada 
’■egubliea'hă.. In localitățile miniere din Valea Jiului, 
deschiderea Spartachiadei republicane va întruni la 
start un mare număr de sportivi la diferite discipline 
sportive. ,

• VOLEI. Sala de sport a Institutului de mine, ora 
9 Știința Petroșani — Constructorul Braila.

• BOX. Sala de sport din Petrila, ora 11 : Jiul Pe
trila — Constructorul Hunedoara.

• POPICE. La Petroșani, Lupeni, Vulcan, continuă 
campionatul republican pe echipe, faza regională.

CULTURĂ
• In sala teatrului de stat, la ora 

tată piesa „Generalul și nebunul”, 
a dramaturgului bulgar Angelo 
Vagenștein.

I-n distribuție apar printre alții 
Dimitrie Bitang, Gheorghe Iordă- 
nescu, Mircea Zabalon, Vasile Во- 
jescu, Dumitru Drăcea, Alexandru 
Zecu, ioan .Negrea.

• Incepînd eu ora 20. în sala 
clubului sindicatelor din Petroșani 
va avea loc o reuniune tovără
șească dedicată evidențiaților 
producție ue Ia U.R.U.M.P.

20, va fi .prezen- 
izbutită comedie
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corespondent

minei
o pro-

condus

Purda 
spoirile

aripă de abataj", brigada condusă de 
Petrila realizează lună de lună viteze 
ductivitate înalt ă.

IN CLIȘEU : Minerii din schimbul de Marian Iosif.

organizarea superioară a muncii și aplicarea inițiativei „două cîmpuri 
Co nstantin din sectorul III al 
de avansare și obține astfel și

la

pe
se

si- 
de 

de instalații cu autoca- 
direct de 
Deva,
de la un

la depozitul 
transporturi de 

șantier la al- 
întreprinderi, 

sine cheltuieli 
mari.

de- 
blo- 
1963 
Jiu- 
pre-

la
6
3

fost la 
13 luni 

luni, 
luni,

iar 
în

lu-unor
din punct

în 1963 
înregis- 
de cost 
fiecare 
și pre-

de vedere al calității, se 
cheltuieli neprevăzute cu 
rea lor. In această situație 
sesc parte din zugrăvelile care,
deși în devize sînt prevăzute a fi 
executate simplu, se execută cu 
roluri, cheltuieli care măresc pre
țul 
ția 
rat 
ces
facă ulterior cum și execuția unor 
lucrări de instalații după termina
rea lucrărilor de finisaj, a 
la Cheltuieli suplimentare 
slăbirea calității lucrărilor 
tive.

Prin acest „sistem" 
zare a procesului de 
conducerile șantierelor 
Jiului au mărit costul
tament cu 1000—7000 lei, cele mai 
mari depășiri înregistrîndu-se 
șantierele Petroșani (7000 lei pe 
apartament) și Vulcan (4500 lei 
apartament) ! Ca urmare, dacă
ține seama de numărul apartamen
telor terminate și predate 
si de valoarea depășirilor 
trate de șantiere la prețul 
stabilit, rezultă că pentru 
100 apartamente terminate
date, bugetul statului este încărcat 
în plus cu valoarea a încă 10 apar
tamente !

Dată fiind situația că din valoa
rea depășirilor înregistrate pe 
1963 se puteau construi în plus pe 
lingă cele 1599 apartamente încă 
160 apartamente,’ noi considerăm 
absolut necesar ca sarciiîa de" re
ducere a prețului de cost să con
stituie pe viitor, atît pentru con
ducerea șantierelor Т.Й.ОН. diD 
Valea Jiului, cit și pentru conduv 
cerea Trustului regional de con
strucții Hunedoara o preocupare 
deosebită.

La întreprinderea de construcții

N. CERBU
Banca de investiții, 

ditectorul filialei Petroșani

(Urmare din pag. 3-a)

Cum asigurați conaițiila necesare îndeplinirii angajamentelor?

Organizînd bine
Brigada, pe care o con

duc a fost înființată a- 
nul trecut . la începutul 
lunii decembrie. Am fosi 
repartizați să lucrăm ta 
abatajul cameră nr. 10 
din stratul 3. Condițiile 
de lucru sînt bune : stra
tul nu este afectat de 
falii, laminar' sau apofi- 
ze. La sfîrșitui anului tre
cut, cu ocazia prelucră
rii cifrelor de plan ne-am 
angajat ca în cursul aru
lui 1964 să extragem pes
te sarcinile de plan 500 
tone de cărbune. Pentr.. 
a realiza acest angaja-. 
ment, cu sprijinul con
ducerii sectorului am 
căutat, din primele zile 
ale anului, să organiză:,, 
bine munca. Am urmări', 
ca fiecare membru al bri
găzii să-și cunoască pre
cis sarcinile ce-i revin 
în procesul de produclie, 
să omogenizăm 
nostru 
și să 
rienta
mei ortaci de la brigăzile 
unde lucraseră pînă 
urmă cu o lună

In abatajul nostru, ca 
de altfel și ]a alte abata
je din sector, se aplică 
o metodă eficientă de ex- .

se

cărbune în 
timp ce se 

a dotia ca- 
ajunsă între

Că 
zilnic, în medie, 
cîmpuri face ca 
să nn intre în 
și deci' armarea 

să nu fie ne- 
în mică mă-

reușit ca în

cărbune șî să reali- 
un randament cu 
tone pe post mai 
decît cel planificat.

♦ 
♦

♦

munea
ner Costea Victor, Iorda 
che Constantin, Șotnănes- 
cu Mihai și al vagoneta
rilor Petre Gheorghe si 
Simion Balasz. Un sprijin 
prețios an> primit din 
partea serviciului mecanic 
prin meseriașii Ciucălăn 
Teodor, Urdea Octavian

♦ 
♦
♦ 
♦
♦

mi cu i 
colectiv d muncă 
valorificăm expe 
ce o aduceau noii

în

ploatare. După terminarea 
preabătajului se atacă nu
mai una din aripi. Cinci 
exploatarea camerei
apropie de hotar se atacă 
camera opusă. In acest fel 
abatajul dă 
continuu. In 
exploatează 
merâ, prima,
timp la hotar, se podește. 
De asemenea faptul 
înaintăm 
cu patru 
abatajul 
presiune
suplimentară 
cesară decît 
sură.

Astfel am
luna ianuarie să depășim 
sarcinile de plan cu 252 
tone 
zăm 
1,34 
mare
La fel și în luna trecută 
pînă în Ziua de 28 fe
bruarie am reușit să de 
pășim sarcinile de plan cu 
215 tone de cărbune. A- 
ceste rezultate se expli'ă 
prin străduința membri
lor brigăzii. Se remar
că îndeosebi aportul mi
nerilor Oprițoiu Ștefan. 
Miclea loan. Temneanu 
loan, al aintorilor de mi-
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♦
♦ 
♦ 
♦ 
* 

și Hanc Vasile, din partea ,J. 
maistrului mecanic Popes
cu Nicolae și al artificie
rului Groza Victor.

In munca noastră de un 
real folos este asistența 
tehnică pe care ne-o a- 
cordă, cu pricepere și în 
permanență, maiștrii mi
neri Zap Zoltan și Tru
faș Alexandru, maistru1 
principal Picu Mircea.

Sîntem hotărîți, ca și pe 
viitor, prin buna organi
zare a muncii, primind 
în continuare sprijin din 
partea corpului tehnic, 
fiind aprovizionați la timp 
cu materia] lemnos și Va- 
gonete goale să obținem
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astfel de rezultate încît ■»
«
*
♦•>
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să răspundem cu cinste 
încrederii ce rii s-ă a- 
cordat și să îndeplinim și 
chiar să depășim angaja
mentul luat.

VIRGIL ȘIȘU 
șef de brigadă sec.

mina Petrila u
П1

♦ 
«

♦

♦



Cum sprijiniți munca culturală?

Ai
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atunci că 
a trecut și 
rămas doar

i-ar ajuta mai mult în 
administrative, i-ar sti- 
puțin moral, activitatea 
ar fi mai bună.

nice proiectate. Acest lucru face ca 
montajele și schimbările rapide 
de decor să nu se poată executa 
și astfel calitatea spectacolelor să 
fie redusă.

De asemenea, unele reparații de 
finisaj au fost făcute de proastă 
calitate. Nu a fost calculat judi
cios nici numărul de elemenți de 
încălzire în raport cu mărimea fie
cărei camere. In biroul directoru
lui, în bibliotecă, în sala de spec
tacole și pe scenă este așa de frig 
acum în timpul iernii, că nu se 
poate lucra în bune condițiuni. Ba 
mai mult. Acoperișul nu a fost 
bine izolat, perițiițînd scurgerea 
apei, și ca urmare deteriorarea pe
reților. Tovarășul președinte al co
mitetului sindicatului motivează a- 
ceste lipsuri prin faptul că încă 
nu s-a făcut recepționarea lucră
rilor. Oare cînd au de gînd s-o 
facă ?

In prezent, formațiile artistice 
ale clubului se pregătesc pentru 
etapa a П-a a fazei - orășenești a 
celui de-al VII-lea concurs al 
mațiilor artistice de amatori, 
vor să reediteze succesele din 
trecuți. Dar frigul pe scenă și
sa instalațiilor tehnice necesare 
îngreunează repetițiile. Nu s-ar pu
tea face nimic ? Pentru ce s-au 
cheltuit atîția bani?"

Aici, scrisoarea corespondenților 
noștri șe încheie. Cele relatate de 
ei au fost verificate și găsite ade
vărate. De aceea, ne asociem în
trebării lor : „Pînă cînd vor dăinui 
asemenea lipsuri ?" Așteptăm ală
turi de artiștii amatori aninoseni 
un răspuns prin fapte. Sprijiniți 
mai mult activitatea culturală to
varăși din' conducerea minei Ani- 
noasă.

la Petroșani

for- 
Ele 
anii 
lip-

Pe ecranele cinematografelor din Petroșani

P O D U L“

mina Aninoasa ne-a trl- 
trecute o scrisoare al 
îl reproducem în rîn- 

urmează: „Este vorba
nostru. In luna mai a

Sub acest titlu a apărut în zia
rul nostru din 24 noiembrie 1963 
un articol referitor la sprijinul pe 
csre-l acordă conducerea exploa
tării miniere din Aninoasa activi
tății culturale.

— Sprijinul conducerii exploa
tării poate fi mai substanțial ? — 
întreba reporterul.

— Da, veni răspunsul. Este 
chiar un angajament.

Toată lumea credea 
așa va fi. Dar timpul 
sprijinul conducerii a
pe hîrtie. Ё adevărat că activitatea 
Culturală a clubului e bună. Con
ducerea clubului, instructorii ar
tistici și artiștii amatori muncesc 
cu însuflețire pentru a pregăti pro
grame mai multe, mai bune, mai 
variate. De altfel, artiștii amatori 
din Aninoasa sînt bine cunoscuți 
în Valea Jiului. Dar dacă condu
cerea exploatării și comitetul sin
dicatului 
probleme 
mula cel 
culturală

Dăr să mergem mai la concret 
și să vedem despre ce este vorba.

POstul de corespondenți volun
tari de la 
mis zilele 
cărei text 
dUrile ce 
de Clubul
anului trecut au început lucrările 
de renovare și modernizare a clu
bului, pentru care s-au alocat cca, 
220 000 lei. Deși au mers încet, 
lucrările au fost‘considerate totuși 
terminate în luna noiembrie. Zi
cem că au fost considerate termi
nate, pentru că scena nu a fost 
terminată nici pină astăzi. A fost 
într-adevăr lărgită, încît poate 
primi mari formații artistice, dar 
nu a fost utilată cu instalațiile teh-

In cadrul 
treprinde în 
tra de muzică populară „Doina Ar
geșului" a Sfatului popular sl re
giunii Argeș, a prezentat pe scena 
teatrului de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani un frumos concert 
de muzică populară romînească 
intitulat „Cîntec și veselie",

La reușita acestui concert 
aport deosebit l-au adus cunoscu- 
tii cîntăreți de muzică populară 
din tara noastră Ana Bălăci și Ion 
Lulcan care, alături de tinerele 
soliste Ecaterina Negolescu, EHaa- 
beta Tlcuță, Coca Coțovanu Eli
za Roncea și soliștii instrumentiști 
Florea 
lulcea 
Marin 
cui spectator petroșănean 
măiestria lor interpretativă.

Orchestra argeșană a prezentat 
același concert „Cîntec și vese
lie" și în fața unui numeros pu
blic spectator din celelalte centre 

miniere ale Văii Jiului.

turneului pe care-1 ln- 
Velea Jiului, orches-

Netcu.
Petru.
și alții au 

spectator

Bmil
Radu

Tănase. Mi-
Coslică. Toma
încîntat publi-

G. DINU

■Э

Crește numărul cărților 
și al cititorilor

Zilnic, numeroși cititori de vîrste' 
și profesii diferite trec pragul bi
bliotecii clubului sindicatelor 
Petroșani pentru a împrumuta 
țile de care au nevoie. Unii 
feră cărți politice, alții cărți 
rilCe sau beletristice, 
bibliotecare, 
Brebe Eva, 
deauna să-i 
împărțindu-le
după preocupare, după preferință. 
Ele organizează la bibliotecă dife
rite acțiuni cu cartea ca recenzii, 
seri și simpozioane literare, con
cursuri „Cine știe, cîștigă" pe di
ferite teme și altele, prin care sti-

din 
căr- 
pre- 
teh-

Cele două 
Ionescu Aurica și 
se străduiesc întot- 
multumească pe toți, 
cărți după vîrstă,

mulează interesul oamenilor pen
tru cărți, pentru literatură. Astfel, 
de la începutul anului și pînă în 
prezent, numărul cititorilor înre
gistrați în fișele bibliotecii este de 
peste 650, cu aproape 6000 de cărți 
citite, 
fondul 
la ora 
Pentru
a bibliotecii, 
cat suma de 23 000 lei.

Un aport prețios la răspîndirea 
cărții în rîndurile oamenilor mun
cii îl aduc și cele 37 biblioteci mo
bile се-și desfășoară activitatea în 
raza orașului Petroșani.

A~ crescut, de asemenea, și 
de cărț? al bibliotecii, fiind 
actuală de 27 000 
mărirea numărului 

anul acesta

Filmul „Podul", o producție a 
studiourilor din R.F.G. este un pu
ternic act demascator ia adresa fas
cismului și militarismului. El redă 
tragedia a șapte tineri In virată de 
17 ani. din Germania ваге au fost 
aruncați In viitoarea necruțătoare 
a războiului, in ultimele zile ale 
lui.

înșelați de Conducătorii naziști 
tinerii cred orbește in demagogia 
acestora. Fiind 
Silul Iul aprilie 
dințează sarcina 
care de fapt nu 
tanță strategică.

amenințărilor 
fuga șl deși au 

fugi, cei șapte 
că datoria lor 
eroic, tin piept

mobilități, ie sfîr-
1945. li se Încre

de a apăra un pod 
avea nici o impor-

Deșl își dau seama «ă singura 
scăpare din fața 
dușmanului ar fi 
posibilitatea de a 
tineri Încredințați 
este de a lupta
fancurilor americane, căzînd rînd 
pe rînd în luptă.

Rămîne în viață doar unul cu 
sufletul zdrobit, cu privirile rătă
cite. victimă a unui război mon- 
'?truos, inuman.

Filmul a fost distins cu nume
roase premii peste hotare și In 
Germania. El va rula pe ecranul 
cinematografului Republics ince- 
pînd cu data de 4 martie.

IW CLIȘEU: O secvență din filmul „Parașutiștii", o producție a 
studiourilor poloneze, care va rula pe ecranul cinematografului .? 
Noiembrie" din Petroșani.

DUPĂ
La începutul anului, brigada ar- I 

tistică de agitație a Vlscozei Lu- : 
peni se afla în plină vacanță, o 
„vacanță" care a durat nu mai pu
țin de șase luni.

Deși vacanțele. Ân-, generai cpn* < 
brigăzii I 
bucura

Stituje o bucurie, 
artistice de 
pe nimeni.

— Unde 
structor 
lectivul 
golul ce 
plecarea 
re ? — se frămîntau tinerii dornici 
de a relua acti
vitatea brigăzii 
artistice de agi
tație.

nou in-

cea a, 
agitație nu

Dimpotrivă?' 
să găsim un
un tovarăș pentru co- 
creație care să umple 

s-a format în brigadă prin 
acestora din întreprinde-

și 
de

.................VACA 
tocmirea programului, 
mare a fost făcut. De 
la apariția pe scenă 
rle făcut decit un pas.

...Pe estrada improvizată în 
de ședințe a înlreprindeiSi-ae 
rut membrii brigăzii artistice 
agitație Dabju Florian, Briceag E- 
lena, lacobescu Aneta. Iordache 
Valeria, Dobroiu Viorel și Șmigu- 
laț Minerva. Un ropot de aplauze 
i-a întîmpinat. Spectatorii — to
varășii lor de muncă — au venit 
în număr mare șă-i vadă pe artiș
tii amatori prezentind aspecte din 
viața întreprinderii. Si cum într-o

Saltul cel 
aici și pină 
nu mai era

sala 
apă- 

de

N T Â“
întreprindere ca Viscoza Lupeni 
sînt mulți muncitori harnici și 
conștiincioși care dețin titlul de 

. evidențiat în întrecerea socialistă, 
brigada artistică de agitație, în 
prima parte a programului prezen
tat, a ținut să popularizeze cîțiva 
dintre aceștia : Darlotzi Dănilă, 
Rezmiives Alexandru, Pop 9 'nan- 
dru, Gref Carol, Kovacș Șttlan, 
Мода Veronica, Crețu Ana, Mure- 
șan Valeria si alții. Au fost popu
larizați și oameni certați cu disci
plina, ca lăcătușul Bană Stan.

M. LUPENEANU
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Al VII-'ea concurs al formațiilor artistice de amatori

p ULDesenatorul teh
nic Grecu Ti- 
beriu, deși nu
mai este tînăr,
s-a oferit să .le
vină in ajutor.

Curîhd a fost
completat colec-
tivul de creație
apoi a urmat în-

volume. 
de cărți 
s-a ale

JJIf ■
îi i •у:'?*’ **«•

Printre secți ile Școlii populare de artă din Pe troșani se numără și cea de artă 
aplicată. In această secție elevii fac eunoștință, sub conducerea profesoarei Fodor 
Frieda, cu arta decorativă creînd diferite proiecte de baticuri, covoare și costume 
naționale.

IN CLIȘEU : Elevii anului 1 ai Școlii populare de artă, secția de artă aplicată la 
o oră practică.

Sâptămîna aceasta, ia 
Petroșani a avut loc fa
za intenntieprincleri a 
celui de-al VII-lea con
curs a! formațiilor artis
tice de amatori. Cu aceas
tă ocazie, în sala teatru- 

de stat „Valea Jiu- 
s-au întrecut brigă- 
artistice de agitație 

orașul Petroșani. Bri
găzile artistice de agita
ție angrenate în concurs, 
s-au prezentat mult 
bine de cît în anii 
cuți atît din punct de 
dere calttativ-artistic 
și ca număr. Concursul 
s-a bucurat, datorită mo
bilizării și popularizării 
lui din timp, de o parti
cipare mult mai mare a 
publicului care a răsplătit 
cu vii aplauze strădania 
artiștilor amatori.

La sfîrșit, juriul con
cursului a apreciat com
portarea bună a brigă
zilor artistice de agita
ție apartinînd sindicate
lor sanitar și T.A.P.L., 
clasificate de altfel pe 
locul I. Acestea s-an pre
zentat la un nivel artis
tic superior, iar progra
mele lor au avut un con
ținut adecvat, strtns le
gat de problemele 
frămîntă colectivele 
care aparțin.

Locul I obținut de 
gada artistică de agitație
OD qq CC 00-00 OO-OO 90 QQGQ ООО© ОДООвОООООООООООООООООФООООООО QQ O&OO OO 00-00 OO OO OO-Q-

mai 
tre- 
ve- 
cît

care 
de

bri-

a sindicatului nostru sa
nitar, la faza interintre- 
prinderi, constituie o mîn 
drie pentru noi. Acesr 
succces se. datorește stră
daniei întregului colectiv 
de interpret! și creatori 
și în special tovarășilor 
Ghiță Рівгіап. Dan Aurel 
și Lepădatu Maria, me
dici, Mihăileanu Alexan
dru, chimist, Pleșa Miner
va, contabilă, Maffei Ma
ria, bibliotecară și ofici
antului sanitai a Marco 
Gheorghe care au fost a- 
nimatorii brigăzii

Desigur că rezultatul 
obținut de către brigada 
noastră artistică, ne bu
cură, dar nu înseamnă că 
atn făcut totul Peste ci- 
teva zile ne vom prezen
ta în baraj cu brigada 
T.A.P.L, pentru a 
târî care din noi 
prezenta la faza 
oară. De aceea, 
concurs.

de

s-a analizat 
tablou din pro- 
brigăzii, făcind

se ho
se vi 

superi- 
dupa

ne-am analizat 
în mod critic, felul cum 
«-« prezentat brigada.

Bunăoară, s-a consta
tat, în timpul programu
lui unele scăderi care se 
datorase în mare parte 
comisiei culturale a sin
dicatului nostru care nu 
a sprijinit in suficientă 
măsură brigada, nu a ur
mărit felul cum se fac 
repetițiile .

De asemenea, progra-

mul brigăzii artistice 
agitație a cuprins multe 
generalități, criticile destul 
de puține din el nu au 
fost concrete.

In comitetul sindicatu
lui sanitar 
fiecare 
gramul
totodată și recomandările 
necesare. Ca urmare, s-a 
trecut la schimbarea unor 
tablouri din program, s-a 
întărit formația muzicală 
de acompaniament, brjga» 
da a fost întărită cu noi 
Interpret! și soliști vo
cali astfel <ă în prezent 
ea numără 8 medici, 9 
surori și oficianți sanitari, 
5 asistente și felcere, 2 
tehnicieni și două fiinc, 
tionare '

Putem spune că în pre
zent brigada artistică de 
agitație dispune de ele
mente talentate, capabile 
să ne reprezinte cu cins
te pe mai departe. De 
aceea privim cu mult op
timism apropiatul baraj 
cu brigada aitistică de a- 
gîtătie a T.A.P.L. Sperăm 
să prezentăm cu această 
ocazie un program artis
tic esențial îmbunătățit 
care va fi apreciat cum 
se cuvine.

dr. N. SCARLĂTOIU 
președintele sindicatului 

sanitar Petroșani



Pe vetirt din scrisotiie

corer pond en ților 

Angajamentele 
se înfăptuiesc

în subsecția bobina j a Viscozei 
Lupeni lucrează un colectiv har* 
nic. La consfătuirea de producție 
care s-a tinut la începutul lunii 
februarie numeroase muncitoare de 
aici s-au angajat să producă rfte 
1000 kg fire fără rebut. Obișnuite 
să-și respecte angajamentele Va- 
siliu Florica, Iașchîevfci Albina. 
Bulăncea Ioana Suciu Rodica Bă- 
lașa Lucretia, Nanciu Stana Gal
ben Maria, Vlăduleseu 'Marfa și 
elteie au. muncit bine si cu -por 
în această lună și astfel a produs 
fiecare cite 1300—1400 kg fire fără 
fii«i un rebut.

ELENA BUNGFT 
bobinatoare

Se întîlnesc 
săptămînal

Io circumscripția nr. 3 care cu
prinde străîile Ecaterina Varga si' 
Crișan din cartierul Lopștein-Lu- 

.peni funcționează un cerc de citit 
••■'ganizal de către comisia de fe
mei din circumscripție. Săptămî
nal 30— 35 femei participă la cer
cul de citit. Gașpar Ana, Gui Eu
genia. Valea Rafila, Săbău Ana, 
Mircea Eugenia. Fodor Elena, Da- 
belea Elena, Horvath Ellsabeta 
sînt doar cîteva din gospodinei ’ 
care participă activ la ședințele 
cercului de citit.

La ultima ședință a cercului a 
fost invitai dr. Dudaș Iosif care 
le-a vorbit femeilor despre tuber
culoză

CLENA BARBU 
gospodln’

Asigură 
o bună deservire
Unitatc-a alimentară nr. 63 din 

Lupeni este deservită de lucrători 
conștiincioși, avînd în frunte pe 
Ceteraș Simion. I ăcusteanu Elena. 
Reșiga Margareta, Pazmandv Eliza. 
Anitaș Florica, Silvestru Olga, 
Bogdan Nicolae și Margineanu Iu* 
liana depunlnd mult interes în 
muncă reușesc să asigure o bună 
deservire a cumpărătorilor. De a- 
eeea unitatea respectiva se bucură 
de o mare afluență de cumpărători

VALENTIN CÎRSTOIU
instalator

VIAȚA DE PA R T IO

Sarcini concrete fiecărui comunist
Munca de partid este o muncă 

vie în rindul oamenilor. Pentru 
aceasta este nevoie ca organiza
ția de bază să acționeze în per
manență prin intermediul comu
niștilor, cu alte cuvinte, trebuie 
ca toți membrii șl candidați! de 
partid să fie activi, să aibă sarcini 
concrete, șă știe precis ce au de 
făcut. Dar trebuie să arăț că la 
noi, în ce privește atragerea tu
turor comuniștilor lâ activitatea 
organizației de bază, lucrurile nu 
au stat întotdeauna bine. Unii co
muniști aveau prea multe sarcini 
și de multe ori nu reușeau să le 
ducă la îndeplinire, alții, dimpo
trivă nu aveau o sarcina precisă

Biroul a luat măsuri pentru o 
nouă reîmpărțire a sarcinilor, în 
asa tel incit fiecare comunist să 
aibă o răspundere concretă Așa 
s-a ajuns ca in prezent fiecare 
comunist și candidat de partid din 
sectorul Viii al minei Petrila să 
aibă o sarcină de partid, cel mult 
două-

La redistribuirea sarcinilor pe 
membri și candidați de partid • bi
roul a tinut seama de gradul de 
pregătire al celui căruia i-a fost 
încredințată. De pildă, tov. Svo
boda Tiberiu I, este un muncitor 
cu o experiență bogată. In jurul 
său lucrează multi tineri ucenici 
sau abia ieșiti de pe băncile șco
lii profesionale. El se ocupă cu 
grijă de educarea lor împărtășin- 
du-le tainele meseriei. îndeplinin- 
du-și astfel una din sar.citlile în
credințate de organizația de ba
ză Același lucru se poate spune 
și despre comunistul Cozma Ru
dolf. Pe lingă faptul că este un 
bun muncitor, care la locul său de 
producție constituie un exemplu 
demn de urmat pentru ceilalți 
muncitori, este combativ, ia po

--------------- -Э--------------

Pentru cei dragi, un cadou plăcut — tradiționalul mărțișor, ves
titor al primăverii.

...........=====--------------

ziție critică atunci cind se iveec 
lipsuri. Biroul organizației de ba
ză l-a propus pe acest tovarăș ca 
organizator al unei grupe de sin
dicat.

Acum cîteva luni, biroul organi
zației de bază i-ă încredințat to 
varășei Pleșa Elisabeta sarcina să 
se ocupe de muncitoarea Țura Cla
ra, candidată de partid, să o aju
te să se pregătească din punct de 
vedere politic în așa fel ca în mo
mentul cind va fi pusă în discu
ția comuniștilor pentru a fi pri
mită în partid să Întrunească toa
te calitățile ce se cer unui comu
nist. Cind s-a analizat modul cum 
învață și cum muncesc candidați! 
de partid, cum sînt ajutați de 
membrii de partid pe lingă care 
au fost repartizați s-a văzut că 
iov. Pleșa pu făcuse aproape nimic 
în acest sens. La fel a procedai 
și tov. Bianchi A.nton. căruia i-a 
fost repartizat candidatul de partid 
Cojan Constantin. Fiind criticat 
cei doi comuniști și-au recunos
cut vina angajîndu-se ca pe viitor 
să se achite de sarcinile încredin
țate.

In organizația noastră de bază 
s-a încetățenit metoda Ca atunci 
cînd se ivesc anumite deficiențe 
în producție să fie formate colec
tive din membri și candidați de 
partid în care sînt atrase și ca
dre de specialiști și care stabilesc 
cauzele lipsurilor. Așa s-a proce
dat la un moment dat în proble
ma sprijinirii activității inovato
rilor. Colectivul format a urmărit 
modul cum sînt folosite inova
țiile, studiind posibilitățile de a se 
face noi propuneri de inovații Ce
le constatate au fost analizate, pe 
bază de referat, într-o adunare 
generală de partid. Unele proble
me au fost rezolvate la nivelul 

sectorului, iar pentru altele s-a 
cerut sprijinul organelor superioa
re. De la analize făcută numă
rul inovatorilor și al inovațiilor 
a crescut lună de lună.

Biroul organizației de bază con
trolează în permanență felul cum 
sînt duse la îndeplinire sarcinile 
încredințate. Acest control se face 
prin discuții individuale cu mem
brii și candidați! de partid purtate 
de membrii biroului și organizato
rii grupelor de partid, prin infor
mări periodice în ședințele de bi
rou sau în adunările generale. De 
exemplu, tntr-una din ședințele 
de birou a fost analizat felul în 
care propagandiștii Bako Dionisie 
și Keiling Rudolf, se achită de sar
cinile încredințate Cu acest prilej 
s-a arătat că tov. Keiling nu pri
vea cu destul Simt de răspundere 
sarcinile ce-i reveneau ca propa
gandist. In urma recomandărilor 
făcute, acesta s-a ocupat mai mult 
de activitatea cercului pe care-l 
conducea, reușind să obțină rezul
tate bune.

Controlul îndeplinirii sarcinilor 
dă posibilitate biroului să vadă în 
ce măsură se dezvoltă experiența 
comuniștilor, nivelul lor de cu
noștințe. In funcție de aceasta, 
biroul repartizează sarcini comu
niștilor și îi ajută să le ducă la 
îndeplinire.

SIMION GRECU 
locțiitorul secretarului organizației 

de bază nr. 8 Petrila

------- ------------ ---------------------------------

Adunare tematică de unitate
Pionierii unității nr. 28 de la 

Școala generală de 8 ani nr. 2 Lu
peni a avut zilele trecute o in
teresantă adunare tematică.

In cadrul acestei adunări tova
rășa profesoară. Surcel Maria a 
prezentat pionierilor un referat cu 
tema „Eroicele lupte ale muncito
rilor ceferiști din februarie 1933".

După citirea referatului pionie
rii detașamentului nr. 5 au prezen
tat. in fața celorlalți pionieri un

Preparația cărbunelui Coroești
angajează imediat ■

— 14 electricieni calificați !
Condițiile de salarizare, conform indicatorului tarifar ta ' j 

vigoare. )
Cererile de angajare se vor depune la sediul preparației < 

din Coroești. <
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Prețul de cost - indice 
important al activității 

constructorilor
(Urmare din pag. I-a)

și montaje miniere Petroșani s-ar 
fi putut obține rezultate mult mai 
bune în direcția reducerii prețu
lui de cost dacă conducerea între
prinderii n-ar fi început unele lu
crări fără finanțare deschisă sș- 
n-ar fi executat, lucrări neprevă
zute in devizele aprobate Această 
situație, cit și nepredarea lucrări
lor în termen, a condus la utili
zarea unui volum mare de credite 
cu garanția forului tutelar, pentru 
care s-au plătit dobînzi bancare 
în valoare de 112 768 lei șî pena
lizări pentru nepredarea în termen 
a lucrărilor in valoare de 165 000 
lei.

Combinatul carbonifer Valea Jiu
lui, înregistrind pentru prima dată 
în 1963 depășirea prețului de cost 
planificat la lucrările executate în 
regie, trebuie ca încă de pe asum 
să ia toate măsurile tehnico-orga- 
nizatorice necesare pentru a Crea 
condiții ca în acest an sarcina să 
fie realizată.

Reducerea prețului de cost a! 
lucrărilor executate pe șantiere 
trebuie să constituie o sarcină 
permanentă atît pentru conduee- 
rile organizațiilor de construcții 
si șantierelor cit și pentru mun
citorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii care lucrează în acest 
sector.

frumos montaj literar. Printre pio
nierii fruntași la învățătură care 
au participai la acest montaj se 
numără Barbu Cornelia. Paraschiv 
Aurel, Rusu Mariana. Modrea Do
rin, Botici Viorica și alții.

In continuarea acestei adunări 
a avut loc o reuniune pioniereasaă.

RAD MINERVA
pionieră, Școala generală de 8 ani 

nr. 2 Lupeni

Acțiuni»

Seară de seară, ia clubul din 
Lonea «e adună numeroși tineri 
pentru a lua parte la diferite ma
nifestări cultural-educative. Cu o 
sete de a cunoaște caracteristică 
tinerei noastre generații. tinerii 
din sectoarele minei Lonea vin în 
număr mare ia club să-și aleagă 
cărțile preferate, să asculte con
ferințe, să joace șah etc.

— Majoritatea artiștilor noștri a- 
maton, spunea tov. Șandru Iosif, 
președintele comitetului sindicatu
lui minei Lonea, sînt utemlști ca
re lucrează nemijlocit în procesul 
de producție. Formațiile clubului 
nostru se pregătesc în prezent 
pentru cea de-a doua fază a celui 
de-ai Vll-lea concurs. In formația 
de teatru avem elemente de va
loare ca tinerii Udrea Vasile.

obștească. De aceea brigăzile si-au 
propus să prezinte cit mai multe 
spectacole. Tinerii Trifan Pavel. 
Munteanu Rafila, CulCea Vasile și 
alții vin cu drag la repetiții. Fi

Borza Editha, Borca Cornelia si
alții.

Membrii brigăzilor artistice de
agitație se pregătesc și ei cu in-
aistență. A fi în concurs înseam-
nă a avea și o bogată activitate

interesante, atractive
știu că prin programele brigăzii 
artistice de agitație contribuie la 
mobilizarea minerilor la sporirea 
producției.

Conducerea clubului, avînd spri
jinul efectiv al organizației U.T.M. 
caută să. desfășoare o activitate 
multilaterală, atractivă. Recent au 
fost organizate ia sectoarele mi
niere prezentări de cărți tehnice 
in fața unui număr de 56 de ti
neri din sectoarele II, III și de in
vestiții tov. Ștefănescu Angliei a 
prezentat cartea „Metode noi de 
săpare a lucrărilor miniere" iar 
în fata tinerilor din sectorul elec
tromecanic, inginerii Lăsat loan 
și Gruntă Dumitru au’ prezentat 
cărțile „Tehnica securității muncii 
la instalațiile miniere" și ,Cum se 
montează manșoanele ~i utiiie 
terminale ale cablurilor . Tovară
șii Doroțan Carol. Craibic Magda
lena. Ferchezău Aurica membri ai 
comitetului U.T.M. pe mină au 
prezentat in fața tinerilor ide la 
gurile de mină Cimpa II si Jiet 
precum și la club recenzii asupra 
cărților „Ideile nu, mor î.ir sicriu". 
„Rugul", „Tinerețea lui Marx si 
altele la .care au pașuupui aproape 
300 de tineri.

Pentru tineretul din Lonea a 
devenii o obișnuință ca ia joile 
de tineret să asculte o conferință 
educativă, să participe Ia con
cursuri „Cine știe cîștigă" pe di
ferite teme. La joile tineretului 
finute în lunile ianuarie și februa
rie a.c. tov. Bucevșchi Mihai, se
cretarul comitetului U.T.M. de la 
ruina Lonea și Iordache Constan
tin. secretarul unei organizații 
U.T.M. au tinut expuneri pe ur
mătoarele teme „Chipul luptăto
rului comunist oglindit în >roza 
contemporană’ Frumoasă si bo
gată este patria noastră" .Munca, 
factor principal în educarea comu
nistă a tineretului" La ultima ioie 
a tineretului . tov. Stana loan, res
ponsabil cu educația comunistă in 
comitetul UT M. pe mină a vor
bit în fața unui număr de peste 
120 de tineri despre „Chipul mun
citorului ihaintat în opera lui Al. 
Sabia".

Desigur organizațiile U.T.M. și 
conducerea ciobului din Lonea or
ganizează și alte acțiuni interesan
te de atragere a tineretului pentru 
a-și petrece timpul liber in mod 
cît mai plăcut și educativ.

2 martie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,16 Muzică de estradă.
8.30 Dansuri simfonice, 9,25 Muzi
că interpretată de orchestre de 
mandoline, 9,45 Lieduri de Btahms, 
10,03 Din operele compozitorilor 
noștri, 10,40 Melodii populare, 11,00 
Orchestre de muzică ușoară, 11,45 
Cîntece de Vasile Popovici, 12,03 
Fragmente din operete, 13,10 Con
cert de muzică ușoară romînească 
14,10 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 14,30 Vreau să știu
15.30 Arii cu cor din operete, 16,10 
Muzică populară, 16.40 Muzicii u- 
șoară, 17,40 Tinerețea ne e dragă J 
18.05 Muzică populară interpretată 
de Elisabeta Pavel și Florea Net cu, 
18.40 Muzică ușoară interpretaiă 
de orchestre de coarde 19,00 Re
vista economică radio 20,10 Mu
zică populară interpretată de Ion 
Luican. 20.40 Lecția de limba 
rusă. Ciclul I 21,15 Tribuna radio 
21,25 Arii și duete celebre din o- 
pere. 22,15 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,30 Sumarul ziarului 
Scînteia, 8.40 Cîntece și jocuri 
populare, 9,03 Muzică din operete 
9.45 Muzică ușoară interpretată la

I chitară. 10,00 Soliști și orchestre 
de muzică populară din diferite o- 

I rașe ale tării, 11,03 Cîntece. 11,15 
I Emisiune literară, 11.30 Cîntece șl 

jocuri populare, 12,00 Muzică u- 
șoară, 12,35 Soliști romîni de o- 
peră. 14,Ou Muzică din operete,
14,30 Melodii populare, 15,05 Pot
puriuri de muzică ușoară, 17,10 
Soliști și formații artistice parti
cipante la cel de-al VU-lea con
curs de amatori, 19,05 Melodii li
rice, 19,40 Arii din opere inter
pretate de soprana Leila Cincu și 
baritonul David Ohanezian, 20,10 
Agenda teatrală, 20,30 Doine șl 
jocuri populare, 21,10 Muzică de 
estradă de Teodor Sibiceanu, 21,30 
Oameni de seamă din istoria cul
turii : Dr. Gheorghe Marinescu,

---- O = —

2 martie

PETROȘANI - REPUBLICA : 
Griji; PETRILA : Vacantă la mare; 
ANINOASA ■- Rocco și frații săi; 
CRIVIDIA: Șampanie și melodii; 
VULCAN : Colegii; LUPENI Pri
mul reportaj — completare Min
gea de fotbai; URI CÂNI: Adora
bile șl mincinoase.



УШМЕЬЕ ȘTIRI ULTIMEj-E * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTICH A

Incidente grave la Santo Domingo
SANTO DOMINGO 29 (Ager

pres).
Agenția Associated Press rela

tează că la Santo Domingo s-au 
produs grave incidente cu prile
jul celei de-a 120-a aniversări a 
independenței Republicii Dominica
ne. Delegații din partea Federației 
studenților universitari și ai Miș
cării 14 iunie, care a fost pusă în

Cum se înscriu negrii din orașul 
american Canion în registrele 

de alegători
NEW YORK 29 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

UPI, circa 250 de negri din ora
șul Canton, statul Mississippi, au 
pornit încolonați spre tribunalul 
din localitate pentru a se înscrie 
în registrele de alegători. Pentru 
a se preîntîmpina eventualele a- 
tacuri din partea rasiștilor au fost 
concentrate forțe întărite ale po
liției care au fost postate în fața 
clădirii tribunalului.

Reuniunea unui grup interministerial 
la Washington

WASHINGTON 29 (Agerpres).
William Foster, reprezentantul 

Statelor Unite la conferința pen
tru dezarmare a celor 18 state de 
la Geneva a fost primit vineri sea
ra de secretarul de stat Dean 
Rusk.

Cu acest prilej a avut loc și o 
reuniune a unui important grup 
interministerial, creat de fostul

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

încheierea primei serii de legături 
radio-telefonice prin Cosmos

MOSCOVA 29 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

TASS, la 28 februarie s-a înche
iat prima serie de legături radio- 
telefonice prin Cosmos pe distan
țe foarte mari între Observatorul 
„Jodrel Bank" și observatorul so
vietic din Zimenki. In cursul zilei 
de 28 februarie au avut loc cîteva 
emisiuni radio-telefonice prin in
termediul satelitului „Eeho-2" în

1:

, RIO DE JANEIRO. Un număr 
І de 11 polițiști din statul Guana- 
ji bara, care s-au făcut vinovați 
I de torturarea deținuților din fa
il' gărul „Invernada Olaria" au fost 
I, scoși din serviciu. Hotărîrea au- 

'!> torităților a fost determinată de 
puternicul val de proteste ale 

? forțelor' progresiste.
■ BONN. „Societatea petrolieră 

americană „Caltex" nu va obți- 
*l ne aprobarea de a efectua cer- 
'l cetări în regiunea Mării Nordu- 
(l lui intrucit Germania Federală 
? intenționează să facă ea aceste
< cercetări" — a declarat recent
< un purtător de cuvînt al Minis- 

, ferului Economiei Vest-Germane 
j corespondentului la Bonn al a-

genției France Presse. Potrivit 
J declarației acestuia „consorțiul 
J Mării Nordului", care grupează
< 10 firme vest-germane, a obținut 

autorizația de foraj și a respins
J participarea societății americane, 
țl WASHINGTON. Agenția France 
J Presse anunță că Herve Alphand, 
/ ambasadorul Franței în S.U.A., 
I a avut o întrevedere cu secre- 
\ tarul de stat Dean Rusk. După 

întrevedere, Herve Alphand a 
I declarat că a discutat despre

afara legii de autoritățile domini
cane, s-au îndreptat spre monu
mentul conducătorilor mișcării de 
independență națională pentru a 
depune coroane de flori. Poliția a 
atacat pe membrii delegațiilor, fă- 
cînd uz de gaze lacrimogene. Două 
persoane au fost rănite; poliția a 
efectuat un mare număr de ates
tări.

©--------------

Un purtător de cuvînt al Con
gresului pentru egalitatea rasială, 
care a organizat această manifes
tare, a declarat că în districtul 
Madison. în care se găsește ora
șul Canton, la o populație de 
32 904 locuitori, dintre care 72 la 
sută sînt negri, doar 300 de negri 
erau înscriși în registrele de ale
gători.

președinte Kennedy, avînd scopul 
de a discuta principalele proble
me politice internaționale. Din a- 
cest- grup fac parte secretarul de 
stat, ministrul apărării, McNamara, 
un reprezentant al statului major 
general al forțelor armate, direc
torul Agenției centrale de infor
mații — CIA si ministrul justiției, 
Robert Kennedy.

cursul cărora specialiștii , englezi 
au transmis cuvinte înregistrate 
pe bandă de magnetofon și înce
tinite de opt ori. Experiența a fost 
făcută pentru a se verifica posibi
litatea stabilirii unei legături tele
fonice directe prin Cosmos între 
diferitele puncte ale planetei noas
tre. Din cele 11 cuvinte engleze 
transmise, oamenii de știință so
vietici au reușit să descifreze opt.

problema Ciprului și situația din 
Asia de sud-est.

TRIPOLI. La 29 februarie, la 
Tripoli a avut loc în prezența 
primului ministru al Libiei, M. 
Muntasir, deschiderea celui de-al 
III-lea Tîrg internațional. La 
Tîrg participă 24 țări.

ROMA. Agenția France Presse 
anunță că vineri seara a încetat 
din viață, in urma unei hemora
gii cerebrale, Georges Khail 
Harouyi, președintele Consiliului 
Executiv al FAO (Organizația 
Națiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură). Harouyi a 
fost timp de mulți ani deputat 
in Parlamentul libanez.

CAIRO. Intr-un comunicat o- 
îicial dat publicității la Cairo se 
anunță că la 23 martie ia Co
lombo vor începe lucrările con
sfătuirii pregătitoare a celei de-a 
doua conferințe a țărilor nean
gajate. Consfătuirea se va des
fășura ia nivelul ambasadorilor.

REYKJAVIK. Altingul (Parla
mentul islandezi a aprobat în 
unanimitate o rezoluție care a- 
probă hotărîrea guvernului de a 
adera la Tratatul de la Moscova 
cu privire la interzicerea expe-

Dezbaterile din Consiliul de Securitate 
in problema cipriotă

NEW YORK 29 (Agerpres).
In ședința din 29 februarie a 

Consiliului de Securitate primul 
a luat cuvîntul reprezentantul 
U.R.S.S., N. T. Fedorenko care a 
făcut o scurtă declarație. El a pro
testat împotriva atitudinii delega
tului Turciei care, la ședința an
terioară a Consiliului l-a calificat 
pe ministrul afacerilor externe al 
Cipruloi drept reprezentant al u- 
nei singure comunități din Cipru.

Rauf Denktash reprezentantul cl- 
prioților turci, a rostit o cuvînta- 
re în care a criticat faptul că pre
ședintele Makarios nu a acceptat 
planul anglo-american privitor la 
trimiterea în Cipru a unor forțe 
de poliție ale N.A.T.O. Totodată, 
el a afirmat că ciprioții turci ,,nu 
se vor împacă niciodată cu situa
ția de minoritate națională".

Grecia nu va tolera o intervenție 
militară turcă în Cipru

că vineri după-amiază a avut Ioc 
la Salonic o nouă manifestație în 
sprijinul Ciprului- la care au parti
cipat 3 000 de studenți de la uni
versitatea din acest oraș. Studen
ții s-au îndreptat spre consulatul 
american. Importante contingente 
de poliție sosite la fața locului au 
barat drumul studenților care în
cercau să pătrundă în clădirea 
consulatului. In cursul ciocnirilor, 
trei manifestanți și un agent de 
poliție au fost răniți.

ATENA 29 (Agerpres),
La 29 februarie mii de studenți 

greci au organizat în fața Univer
sității din Atena o demonstrație 
în apărarea integrității teritoriale 
a Ciprului. Manifestanții purtau 
pancarte pe care se putea citi lo
zinca : „Dreptate pentru Cipru". 
La sfîrșitul mitingului manifestan 
ții s-au îndreptat spre ambasadele 
Marii Britanii și S.U.A. unde ai. 
organizat un miting.

ATENA 29 (Agerpres).
Corespondentul agenției Reuter 

anunță că ministrul de externe 
Kostopulos a declarat ambasado
rului turc la Atena, Ilkin, că „Gre
cia nu va tolera o intervenție mi
litară turcă în Cipru. Orice acțiune 
turcă de acest fel va fi contraca
rată de Grecia".

Agenția France Presse relatează 
că o reuniune ministerială, la ca
re au participat generalul Pipilis. 
șeful statului major general și a- 
miralul Avgheris, șeful statului 
major naval, a luat în discuție 
problema „stării de luptă" în ca
re au fast puse mai multe unități 
grecești în legătură cu situația 
din Cipru.

☆
NICOSIA 29 (Agerpres).
Poliția cipriotă a început recru

tarea de voluntari pentru comple
tarea rîndurilor ei pînă la 5 000 de 
oameni, în conformitate cu ordi
nul dat zilele trecute de președin
tele Makarios.

Agenția France Presse anunță 
că înaltul comisar englez ad-inte- 
rim, Pickard, a fost primit de pre
ședintele Makarios în urma publi
cării în ziarul cipriot „Machi" a 
unei informații cu privire la exis
tenta unui plan în vederea asasi
nării președintelui cipriot.

☆
SALONIC 29 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță

riențelor nucleare în cele trei J 
medii. ?

LONDRA. 26 de militari en- ? 
glezi vor lua parte, începînd din ( 
luna iunie, la instrucția experi- ( 
mentală a unei unități a forței S 
nucleare multinaționale a N.A.T.O. > 
pe contratorpilorul „Biddler". )

BUENOS AIRES. Un tren ex- ( 
preș internațional care asigură ț- 
iegătura între orașele Salta (Ar- z 
gentina) și Antofagasta (Chile) < 
a deraiat vineri in apropierea ( 
localității Salar de Pocltos. Po- \ 
trivit primelor informații, in a- j 
cest accident 3 persoane si-au ) 
pierdut viața și peste 20 au fost ) 
rănite. (

PARIS. R. Marcellin. ministrul ( 
francez al sănătății publice, -a a- \ 
nunțat că reprezentanții Angliei, Ș 
S.U.A., Italiei, R.F.G. și Franței ') 
au hotărit să creeze un Institut ) 
de luptă împotriva cancerului. (

WASHINGTON. In anii viitori \ 
potrivit presei americane, ur- ț 
mează să fie înregistrate pe ban- ) 
dă Cîteva sute de interviuri Jes- ) 
pre John Kennedy, fostul preșe- ) 
dinte al S.U.A., cu oameni poli- ( 
tici din America și din alte țări, ( 
cu rude și colaboratori, apropiați ( 
ai acestuia. Benzile vor fi pre- j 
date in păstrare „Bibliotecii me- ) 
moriale Kennedy", de la Univer- ) 
sitatea Harvard. (

S. Kyprianu, ministrul afaceri
lor externe al Ciprului, a spus în 
cuvîntul său că este necesară au
dierea mai multor cetățeni de di
ferite naționalități din Republica 
Cipru pentru restabilirea adevăru
lui în Consiliul de Securitate

„Reprezentanții occidentali In 
Consiliu, au redus întreaga pro
blemă cipriotă la trimiterea de 
forțe internaționale în care sînt 
interesate, a spus în continuare 
Kyprianu, uitînd probabil că gu
vernul cipriot a adresat Consiliu
lui de Securitate rugămintea con
cretă de a ocroti Ciprul de primej 
dia unei intervenții militare din 
partea Turciei și de a apăra inde
pendența și integritatea teritorială 
a Ciprului. Dacă Consiliul de Se- 
iuritate își va îndeplini datoria și 
va satisface rugămintea Ciprului.

PROCESUL DE LA DALLAS
DALLAS 29 (Agerpres).
In ședința din după-amiaza zi

lei de 28 februarie a audierilor 
procesului lui Jack Ruby avocații 
acestuia au invocat pentru a 15-a 
și ultima oară privilegiul lor de a 
recuza un candidat jurat fără in
dicarea motivelor. Judecătorul 
Brown a hotărît însă să acorde a- 
părării alte trei privilegii supli
mentare.

Apărarea a ținut să epuizeze 
toate privilegiile sale pentru a 
sprijini, în caz de apel, teza sa că 
este imposibilă alegerea unui ju
riu imparțial la Dallas în condiții 
normale.

----------o----------
cugAj Campanie împotriva poliomielitei
HAVANA 29 (Agerpres).
La 3 martie începe în întreaga 

Cubă „bătălia împotriva poliomie
litei". Pentru prima oară în Cuba 
și în întreaga Americă Latină a 
început efectuarea unui recensâ- 
mînt al copiilor care va permite 
cunoașterea numărului exact al 
inoculărilor necesare pentru a imu
niza pe toți copiii cubani împo-

----------o---------
Bătălie în delta

SAIGON 29 (Agerpres).
După bătălia care a avut loc la 

26 și 27 februarie la Long Dinh, 
în delta fluviului Mekong, a că
rei amploare a devenit cunoscută 
abia acum, la Saigon domnește, 
după cum relatează agenția France 
Presse, o atmosferă sumbră. „Vite
jia de care a dat dovadă batalio
nul de partizani, scrie agenția, a- 
precierile prea puțin plăcute fă
cute vineri dimineața de presa a- 

pacea pe insulă va fi restabilită, 
iar o dată cu restabilirea păcii nu 
vor fi necesare forțele internațio
nale.

Consiliul de Securitate, a subli
niat in încheiere Kyprianu, tre
buie să adopte o hotărîre care să 
ceară respectarea integrității teri
toriale și a independenței Cipru
lui și renunțarea la folosirea for
ței împotriva lui. După aceea, for
țele O.N.U. vor putea sosi în 
Cipru".

La încheierea ședinței reprezen
tantul Uniunii Sovietice a cerut 
reprezentantului Turciei să răs
pundă, în sfîrșit. dacă guvernul 
său va declara că va respecta In
tegritatea teritorială și indepen
dența Ciprului.

La această întrebare reprezen
tantul Turciei a răspuns că guver
nul său este una din părțile ga
rante. semnatare ale acordurilor 
privind Ciprul și își va îndeplini 
obligațiile asumate prin acest a- 
cord.

Examinarea problemei cipriote 
va continua la următoarea ședință,*? 
a Consiliului de Securitate ca??F 
va avea loc la 2 martie.

--©=-

Ploi torențiale 
în Portugalia

LISABONA 29 (Agerpres).
In ultimile două săptămîni asu

pra Portugaliei s-au abătut puter
nice ploi torențiale. Ca urmare a 
acestor intemperii, cea mai mare 
parte a regiunii agricole Ribatejo 
se află sub apă. Agenția France 
Presse relatează că numeroase căî 
de comunicație sînt inundate, nu
mai șoseaua națională tare leagă 
Lisabona de orașul Santarem a ră
mas deschisă circulației. Oraș. % 
Chamusca și Benavente sînt izo-’ 
late. Deși nu s-au înregistrat vic
time omenești, pagubele materiale 
sînt considerabile.

Pe de altă parte s-a anunțat că 
un tribunal local a redat lui Jack 
Ruby autorizația de a gira aface
rile cabaretului său „Vegas Club", 
care îi fusese retrasă imediat du
pă arestarea sa. Ruby a reușit, de 
asemenea, să găsească un cumpă
rător pentru celălalt cabaret al 
său. „Carousel", iar suma obținută 
va fi vărsată avocaților săi. Prin
cipalul său avocat. Melvin Belli, 
a anunțat că intenționează să în
chirieze la Dallas o casă pentru 
perioada procesului, care, după a- 
precierile sale, va dura 3—4 săp- 
tămini.

triva acestei groaznice boli. La 
campania de inoculare, care -e va 
întinde pînă în colțurile cele 
mai îndepărtate ale Cubei vor 
colabora, alături de Ministerul Să
nătății Publice, toate organizațiile 
de masă.

Ministerul Sănătății și-a luat 
angajamentul să inoculeze 3 000 000 
de copii, pînă la vîrsta de 14 ani.

fluviului Mekong
inericană asupra comportării tru
pelor guvernamentale au fost re
simțite în mod penibil în capitala 
sud-vietnameză".

Potrivit relatărilor ziarului „New 
York Times", în timpul acestei 
bătălii un batalion de partizani a 
reușit să rupă încercuirea unită
ților guvernamentale, „provocînd 
confuzie în rîndul forțelor guver
namentale, de patru ori mai nu
meroase decît el".
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