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Prestigiul întreprinderii

Vizita delegației 
al P. M. R.c. c
P. Chineză

PEKIN 4
Delegația

Partidului Muncitoresc Romîn, con
dusă de Ion Gheorghe Maurer, a 
asistat marți seara 3a un spectacol 
de cîntece și dansuri, oferit în 
cinstea sa de Ministerul Culturii

(Agerpres).
Comitetului Central al

al R. P. Chineze.
însoțiți de Liu 

ședințe al C.C. al 
Siao-pin, secretar 
al P.C. Chinez și
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez,

Șao-ți, vicepre- 
P.C. Chinez, Den 
general al CC 
Ken Șen, mem-

Maurer și membrii 
mitetului Central 
^Muncitoresc 
dansurile și 
și romînești 
din Pekin.

Romîn

Ion Gheorghe 
delegației Co
al Partidului

au urmărit
cîntecele chinezești 
executate de artiștii

In cursul dimineții, delegația ro- 
mînă a vizitat gara din Pekin 
stadionul popular acoperit.

și

©=-

Evidential! lo intretere
Printre brigăzile evidențiate din ч "•le

sectorul XI investiții ăl minei Pe- - 
trila care obțin succese deosebite 
în muncă se numără și cea in 
fruntea căreia se, află tov. Tătaru 
Petru. Această brigadă, din care 
iWc parte minerii Petcu Nicolae, 
Puiu Vasiie, ajutorii mineri Mol
dovean Gheorghe, Gheța Francisc, 
vagonetarii 
Șima Ioan 
lucrează . Ia 
galeriei de 
orizontul 14. In luna februarie 
brigada a depășit sarcinile de plan 
cu 36 la sută. Realizarea a fost ob
ținută pe baza sporirii producti
vității muncii» la 1,63 mc pe post. 
Totodată, prin refolosirea scîndu- 
rilor de bandaj, brigada a obți
nut 1800 lei economii 
cost. Harnicii 
lui Tătaru se 
sele obținute 
din sector în

Ungureanu Filaret, 
II, Baron loan si alții 
lărgirea și betonarea 
ocol de la puțul 11, 

In luna

mineri 
situiază 
printre

Ia prețul de 
din brigada 
prin succe- 
evidențiații

im-

Constantin 
sarcinile de 

Gheorghe 
în mină.

din sectorul I al 
plan.

din brigadă

tați sporite, brigada condusă de Bunoiu 
minei Petrila își depășește lună de lună 

IN
preună

membrii 
secreta- 
maiștri

plus
în
de

ne-

CLIȘEU : Șeful de schimb Andrei 
cu ortacii lui înainte de a intra

la 
cu

de 
de 
și 
la

In aceste zile, micul colectiv al 
șantierului Aninoasa, a obținut 
primele succese mai însemnate 
construirea celor două blocuri 
64 apartamente.

Datorită strădaniilor depuse 
brigăzile de zidari conduse 
Ban Ștefan, Calotă Constantin 
Chițu loan, blocul A 1 a ajuns
ultimul palier: în prezent jumă
tate din zidăria etajului III este 
executată. Tot aici, echipa dulghe
rului Călina Ioan a început mon
tarea fîtnplărieî la ferestre, iar pri
mele echipe de zidari 
la executarea zidurilor 
toare în apartamente.

Blocul A 2 se înalță

au trecut 
despărți-

și el, ur-

SUCCESE
a- 
zi-la acoperiș. Brigada de 

lui Mureșan Vasiie a reu- 
imprime un ritm de lucru 
etaj pe săptămînă, fierarii

mind ca pină in 20 martie să 
jungă 
dări a 
șit să 
de un
conduși de Nistor Nicolae asigu- 
rînd montarea tuturor armăturilor 
necesare. Un sprijin însemnat la 
succesele obținute îl dau macara- 
giștii Stoica Aurel și Cristescu Ni
colae care asigură aprovizionarea 
cu .toate materialele necesare a 
brigăzilor de zidari.

Constructorii de aici sînt hotă- 
rîți să dea în folosință cele două 
blocuri cu 10 zile înainte de 
men.

tter-

UN NOU GRUP
Zilele trecute, la conducerea 

grupului de construcții din Valea 
Jiului al T.R.C.H., au sosit planu
rile pentru un nou grup de blo
curi. Ele cuprind blocurile I 1, I 2, 
I 3 cu cite 60 apartamente fiecare, 
H 1, G 1, G 7 avînd cite 40 de 
apartamente și, E 2 cu 20 aparta
mente — în total 320 apartamente 
noi, care se vor ridica în noul 
cvartal Livezeni V. Totodată, au 
sosit proiectele și pentru construi
rea în acest cvartal a unui punct 
comercial care va cuprinde trei,u-

DE BLOCURI

se

nități: pîine,lapte, tutungerie 
legume-fructe.

La noile blocuri din seria I 
va construi la parter cite o spă
lătorie, iar Ia palier vor fi uscăto- 
rii, fațadele urmind a fi placate 
cu plăcuțe de cărămidă. Din cele 
60 de
mente ale 
cului, un 
măr de 48
avea cite două 
camere, iar 12 
cite 3 camere.

Recent, comitetul de partid ai 
I.I.S. Viscoza Lupeni a analizat 
într-o plenară problema calității 
firelor de mătase și măsurile teh
nico-organizatorice necesare pentni 
îmbunătățirea acestora.

La ședință, în afară de 
comitetului, au participat 
rii organizațiilor de bază, 
și șefii secțiilor.

Plenara a dezbătut pe larg acti
vitatea desfășurată în secțiile Vis- 
cozei pentru obținerea unei pro
ducții de bună calitate. S-a apre
ciat că deși în anul trecut caii 
tatea firelor extra și prima s-a 
îmbunătățit cu 1,2 la sută față de 
prevederile planului, unele defi
ciente, ivite în procesul de produ
cere a firelor de mătase artificia
lă, au adus prejudicii tenumelui fa
bricii. Bunăoară, între firele de 
calitate extra 
prima trimise 
treprinderilor 
prelucrare, din
atenția unor sortă- 
rese și bobinatoa
re, s-au strecural 
fire de calitate in
ferioară care prezentau scame, no
duri, torsiuni neuniforme, diferen
te de nuanțe și brunaje.

Este cunoscut faptul că neres- 
pectarea parametrilor de fabrica
ție este unul din factorii care in
fluențează negativ asupra calității 
produselor. Luînd cuvîntul în ple
nară, maistrul Iancu Aurelia a ară
tat că în secția I-a chimică se 
semnalează devieri de la parame
tri prevăzuți, mai cu seamă la des- 
fibratoare, prematur ație și santo- 
genare.

Vorbitorii au subliniat că utili
zarea apei de rîu în perioada de 
topire a zăpezii și cînd ploile sînt 
abundente constituie o cauză o- 
biectivă care dă naștere la forma
rea brunajului în firul de mătase. 
Și aceasta depreciază calitatea pro
dusului. Ei n-au uitat însă să ara
te că nu atît această cauză obiec
tivă cît și altele de natură su
biectivă conduc spre o slabă calitate 
a firelor de mătase. Iată doăr 
cîteva din acestea: Nocivitatea 
în secțiile productive și umidita
tea încă nu șe încadrează îri ce
rințe. Apoi delăsările în contro
larea funcționării porapetelor, ma
nipularea greșită a bobinelor la 
bărcile de spălare, nerespectarea 
timpului de spălare și a tempera
turii apei, toate acestea duc la 
o spălare neuniformă, care favori
zează apariția fenomenului de bru- 
nizare a firului. La aceasta se mai 
adaugă și slaba prelucrare a apei 
industriale, nerespectarea graficu
lui de spălare a bărcilor și negli
jarea curățirii sacilor de filtrare 
a apei de la bazinele de alimentare 
a bărcilor, care la rîndul lor dau

însemnări de la o plenară 
a comitetului de partid 

de la Viscoza Lupeni

naștere la fire ce prezintă impu
rități și diferențe de nuanțe.

Ing. Martonossy Imola, șefa sec
ției filatură, a arătat că la pro
ducția actuală a întreprinderii, ca
pacitatea de spălare a bobinelor 
este nesatisfăcătoare și acest fapt 
se resfrînge negativ asupra calității 
firelor, câ de altfel și nerespecta
rea temperaturii la uscătorul de 
bobine unde s-au observat de
vieri de la 80 grade — cît prevăd 
parametrii de fabricație — la 110 
grade. Vorbitoarea a amintit că 
mai sînt și alte cauze care con
tribuie indirect la deprecierea bo
binelor de mătase. Bunăoară căru
cioarele transportoare de bobine 
care au brațe rupte trebuie utiliza
te pentru că s-a neglijat 
lor și confecționarea de 
cioare din fondurile de

canizare.
Dacă în secția a 

11-a acestea sînti 
cauzele care în
greunează îmbună
tățirea calității fi
relor, în secția 

de finisaj textil, începînd cu sub- 
secția răsucit' și sfîrșind cu sub- 
secția de sortare, de la neatenția 
unor muncitoare pornește tot răul. 
Aici se încurcă denierele, nu se 
observă din timp defectarea unui 
fus și se lasă să se torsioneze fi
rul cum apucă și nicidecum după 
normele prevăzute în STAS, se 
atinge bobina cu mina murdară 
de ulei, se lasă să se înfășoare 
pe bobină ghemotoace de scame 
sau se produce suprauleierea bo
binelor. Cite din aceste cauze nu 
au depreciat cantități importante 
de fire, care pînă la faza de ră
sucire aveau toate caracteristicile 
unui produs de bună calitate ? A- 
ceeași situație poate fi constatată 
și la depănarea firelor, unde sînt 
destul de frecvente, încrucișările 
de fire ori legarea incorectă a 
lor. La toate aceste deficiențe 
maiștrii și brigadierii au partea lor 
de vină. O vină mare revine însă 
unor sortărese care denotă o to
tală lipsă de răspundere și de in
teres pentru prestigiul fabri
cii. Numai așa se explică stre
curarea de produse inferioare în 
loturile de .fire de calitatea supe
rioară expediate beneficiarilor. Și 
nu odată din cauza unui singur 
scul de mătase necorespunzător 
întreprinderea a primit reclamații. 
Un lucru curios. Luni de-a rîndul 
în nici una din aceste subsecții 
vitrina cu rebuturi nu a fost utili
zată pentru formarea unei opinii 
combative împotriva muncitoare-

repararea 
noi căru- 
mică me-

w M. MICA

(Continuare în pag. 3-a)
aparta- 

blo- 
nu-
vor

întrecerea socialistă.

Echipa de întreținere condusă de# Hentiu Carol de la preparația Lupeni aduce 
o contribuție prețioasă la întreținerea instalațiilor de preparare ale uzinei.

IN CLIȘEU : Membrii echipei înaintea începerii unei noi reparații.
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O clupă-amiază la clubul

din activita- 
club și pe ciți- 
acei ce o des-

Haidu Șteian
Ervin sînt de

Clubul muncitoresc din 
Petrila e locul de întîl- 
nire al multor salariați ai 
minei și preparației pre
cum și din alte între
prinderi din localitate. 
Preferințe sint multe da' 
la club se găsește pen 
tru fiecare o preocupare 
utilă. Șă spicuim doar ci
te ceva 
tea de la 
va ^dintre 
fășoară.

...Tinerii 
și Antal
profesii diferite. Primul e 
lăcătuș, iar cel de-al doi
lea sudor. La sfirșitui 
șutului, in timp ce Haidu 
scoate din menghină ul
tima piesă și face „toa
leta' bancului. Antal Er
vin oprește aparatul de 
sudură, curăță instrumen
tele și le pune la „odih
nă" pînă a doua zi. Ade
seori cei doi muncitori 
merg spre casă îmoreu- 
hă. Așa s-a intîmplat și 
mai deunăzi. Pe 
discutat de una, 
înainte de a se 
Haidu i-a spus 
yin:

drum au 
de alta, 
despărți 
iui Er-

din Petrila
vedem după-a- 

club ?
vedem cu sigu- 
veni răspunsul,

altora cărțile tehnice.
In sala de lectură e li

niște. Din cînd în cînd

Dunaevski. 
știe cu o- 
de iiberta- 
petrilean a 

Și

— .Ne 
miază la

— Ne 
ranță —
doar avem repetiție.

Repetiție aveau toți 
componența ansamblului 
de operetă care pregătesc 
intens opereta „Vînt de 
libertate ‘ de 
După cum se 
pereta „V înt 
te" ansamblul
mai fost în. turneu 
peste tot a primit aplau
ze ta scenă deschisă. Dar 
reluarea a scos ia iveală 
necesitatea unor, noi re
petiții.

Să-i lăsăm deci să se 
pregătească cit mai bine 
și să vedem ce se poa
te observa

. .Aranjate 
rafturi, cele 
de volume
în fiecare zi prietenii. Și 
prieteni ai cărții sînt nu
meroși la Petrila. In He
cate zi. biblioteca are 
neste 100 de vizitatori. 
Bibliotecara a început să 
cunoască preferințele 
multora din ei. Unora le 

, plac romanele istorice,

la bibliotecă, 
frumos în 
D2sre 18 009 
își așteaptă

♦
se aude foșnetul filelor in- ♦

♦ ♦♦♦♦ «
♦
♦♦

toarse. Aceeași liniște 
este și în sala de șah. 
In schimb, corul format 
din 80 de persoane face 
repetiții mai zgomotoase, 
așa cum fac fanfara, or
chestra de muzică ușoa
ră și brigăzile artistice 
de agitație.

Vorbind despre activi
tatea desfășurată la club, 
nu poți să nu amintești 
despre toți acei care se 
pregătesc cu perseverență 
pentru concursurile ce vor 
avea loc în cadrul celei 
de a Il-a etape a celui 
de-al VII-lea concurs al 
formațiilor de amatori 
Așistînd la repetiții gin- 
dui îți zboară la zilele 
de concurs, 
doială că 
cu aceeași
formațiile artistice de a- 
matori din Petrila vot ii 
la înălțime.

Nu încape în- 
pregătindu-șe 

seriozitate
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R. BĂLȘAN
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Realizarea planului de contractări 
— o sarcină importantă

I La alegerile din 3 martie •

In momentul de față sint în pli
nă desfășurare lucrările 'de impu
nere și concomitent cu aceasta se 
efectuează și acțiunea de contrac
tări la produsele specifice regiu
nii noastre ca: lapte de vacă, caș 
de oaie, miei, lină, viței și altele. 
Comitetul executiv al sfatului popu
lar al orașului Petriia, fiind pătruns 
de importanța realizării planului de 
contractări, și-a axat atenția asu
pra unei temeinice munci de lă
murire a țăranilor în vederea par
ticipării lor efective Ia realizarea 
cifrelor de plan. Astfel au fost 
mobilizați deputății sfatului popular 
și în mod deosebit cei din circum
scripțiile țărănești pentru a face 
cunoscute producătorilor avantajele 
acordate de stat în cadrul con
tractărilor. S-au evidențiat in a- 
ceastă muncă deputății Szatmari 
Petru, Mogoș Simion, Răscolean 
Petru, Boantă Cornel, Jura Petru 
a căror activitate s-a concretizat 
prin prezentarea unui număr tot 
mal mare de cetățeni din circum
scripțiile lor în fața comisiei pen
tru contractări.

De asemenea, aparatul sfatului 
popular, prin deplasările făcute pe 
teren, a explicat și lămurit țăranii 
asupra avantajelor pe care Ie pot 
obține în urma încheierii de con
tracte cu statul, evldențiindu-se în 
această activitate tov. Morar Gli- 
gor, secretarul sfatului popular, 
Marica Horea, Păduraru Sandu, 
Bușoniu Olga și Popescu Ioan. 
Pentru a ușura prezentarea cetă
țenilor în fața comisiei s-au for
mat trei centre de contractări în 
aatele Cimpa, Jieț și la sfatul popu
lar. In prezent comisia lucrează 
în sediul sfatului popular pînă la 
data de 15 martie, cînd prima etapă 
de contractări va lua sfîrșlt, ur- 
mînd a se efectua în continuare 
pe tot parcursul anului contractă
rile la viței, oi, vad etc.

Ca urmare firească a măsurilor 
luate, situația contractărilor în o- 
rașui Petriia se prezintă după cum 
urmează: planul la lapte de vacă 
a fost depășit cu 1,5 la sută, la caș
de oaie realizat pfnă în prezent 

în proporție de 77 la sută, la miel 
54 la sută, la lînă 60 la sută. Au 
mai fost contractați 20 de viței, 6t 
oi, 4 capete tineret bovin. Pfnă a- 
cum s-au prezentat. în fața comisiei 
pentru contractă 510 producători.

Este demnă ne relevat atitudi
nea unor țărani cum sint Pilea Fe
tru, Stanei Ioan, Blaj loan, Cic 
loan Hobean din satul Jieț, Răs- 
colean Petru din satul Răscoala, 
Marin Dumitru din satul Birăoni, 
Bitcan Petru din satul Cimpa, Gheor- 
ghică Gheorghe din satul Taia, 
deputății Boantă Cornel și Jura 
Petru, precum și Surd Florea, Poe- 
nar Petru din satul Lunca și mulți 
alții care, prezentîndu-se în fața 
comisiei, au manifestat multă în
țelegere privind contribuția lor la 
realizarea planului de contractări. 

Nu același lucru îl putem spune 
despre Cic Petru Hobean, Cic An
drei, Neag Dumitru din satul Jieț, 
Grunță loan a Iul Petru din satul 
Popi, Bîtcan Dumitru lui Dumitru 
din Burdești, Răduca Ana Fediuc, 
Mi boc Ana, Popescu Cristina, Ne
goi Dumitru Buhan, Popa Ioan 
Buhan din satul Bfrăoni, Preda Ioan 
Ghiță din satul Predoni, Parascblv 
Nîcolae din Taia, Dioane Ilina din 
Dobrești, care au dat dovadă de o 
atitudine neprincipială căutlnd să 
ducă In eroare deputății, comisia 
pentru contractări.

Comitetul executiv al sfatului popu
lar al orașului Petriia are ferma con
vingere că prin perfecționarea con
tinuă a stilului său de muncă în 
aceaștă ramură de activitate va rea
liza pînă la sfîrșitul anului sarci
nile de plan în problema contrac
tărilor. De asemenea, organele 
I.R.I.C.-ului și I.C.I.L.-ulul trebuie 
să treacă de îndată Ia crearea con
dițiilor în vederea asigurării pre
luării la timp a produselor în, di
ferite centre ale orașului nostru, 
prin asigurarea bacelor de prelu
crare încadrate cu personal cores
punzător.

FEHER IOSIF 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular al orașului 
Petriia

І
 1963, alegătorii din circum- •
scripția electorală nr. 12 i-au » 
încredințat, prin votul lor, to- j 
varășuluf Cosma Gheorghe J 

â cinstea de a-i reprezenta în j 
І sfatul popular al orașului Pe- î 
• troșani. J
* De la bun început depute- J 
I tul a socotit că principala ea ♦ 
J îndatorire este aceea de a cu- • 
♦ noaste cît mai bine nevoile șl î 
5 cerințele alegătorilor, propu- J 
« narile și sugestiile lor cu pri- » 
* vire la îmbunătățirea activită- « 
î ții sfatului popular. In acest J

! scop deputatul s-a străduit să I
• întărească zi de zi legătura *
• cu cetățenii. Pe lîngă întîlni- •
• rile avute, deputatul a stat în ♦ 
î repetate rînduri de vorbă cu *
• alegătorii la ei acasă și în mid J
• consfătuiri pe grupe de case. J
• In discuțiile lor, alegătorii • 
I din circumscripție au ridicat !
• o serie de probleme privind J 
» buna gospodărire și înfrumu- * 
e sețare a satului, au propus ac- ♦
• țiuni ce trebuie întreprinse, * 
J Pe baza acestor propuneri s-au *
• asigurat plăci din elemente J
• prefabricate pentru susținerea • 
Z malului pîrîului Slătinoara, *
• s-a asigurat pe toată perioa- î
• da de iarnă combustibilul ne- *• •
♦ cesar pentru școală etc. ♦
Z Cu ajutorul deputatei An- î
♦ drei Elena, în circumscripția *
♦ hr. 25 s-au înființat mai multe J
♦ cercuri de citit, iar în circum- * 
J scripția deputatului Joni Ni- * 
J colae s-a asigurat materialul * 
j necesar refacerii unui pod ce J 
J leagă satul Livezeni de loca- j 
J litatea Dîlja Mică. Acest pod J
♦ lung de 12 metri a fost fixat pe î 
j 4 piloni de beton și construit J 
! de cetățenii circumscripției. î
♦ Cu sprijinul deputatllor Faur • 
» Gheorghe, Marcu Lucretia, • 
f Serbau Francisc, și în circum- *♦ ♦
♦ scripțiile nr. 19, 26 și 44 s-au *
♦ realizat frumoase acțiuni de ♦ 
î bună gospodărire și înfrumu- J
♦ sețare a străzilor si cartiere- j
t lor. !
t................................... î

Propunerile oamenilor muncii — 
№ centrul atenției deputajilor

La 3 martie s-a împlinit un an 
de cînd au fost aleși deputății ac
tualelor sfaturi populare orășe
nești și comunale.

In acest interval de timp s-a 
obținut un frumos bilanț de rea
lizări pe tărîm gospodăresc, o bo
gată participare a cetățenilor la 
gospodărirea și înfrumusețarea lo
calităților.

Cu ocazia adunărilor populare 
de depunere a candidaturilor, cu 
prilejul întîlnirilor ce au avut loc 
între candidați și alegători în pe
rioada pregătirii alegerilor de a- 
cgm un an, în Valea Jiului au fost 
făcute 377 propuneri de interes 
obștesc, între care 60 privind ac
tivitatea comercială, 49 referitoare 
la învățămînt și cultură, 14 din 
domeniul sănătății etc., propuneri 
menite să îmbunătățească -condi
țiile de viață ale oamenilor muncii.

In anul care a trecut de la a- 
legeri, sfaturile populare au des
fășurat o activitate susținută pen
tru traducerea în viață a acestor 
propuneri. Cetățenii care au făcut 
propuneri au satisfacția de a le 
vedea împlinite. Astfel, la Petriia, 
pe o porțiune de 1000 ml s-au re
tras gardurile pentru ca trotuarele 
să capete lărgime și un aspect 
mai estetic. In Lupeni, au fost re
parate străzile Codrului, Mineru
lui, Dealul Roșia și s-a redeschis 
unitatea 0.L.F. din Braia. In cir
cumscripțiile electorale 27, 28, 29 
ale orașului Vulcan s-au efectuat 
reparații la acoperișurile blocuri
lor, iar apeductul din strada De- 
cebal a fost reparat,

Și în comunele Văii Jiului pro

L A
Munca desfășurată 

pe tărîmul gospodă
ririi și înfrumusețării 
localității Uricani este 
una din preocupările 
de seamă ale comi
tetului executiv al 
sfatului popular. Ast
fel, prin activitatea 
depusă de deputății 
din circumscripțiile 
sătești, un număr ma
re de cetățeni a par
ticipat la construirea 
a două dependințe la 
școala din cătunul 
Fîrizoni, pentru care 

s-au transportat 50 
mc balast și nisip. 
In fruntea acțiunilor 
întreprinse de sfatul 
popular pentru exe
cutarea lucrărilor gos
podărești planificate 
pentru anul 1963 au 
fost deputății Mogos 
loan, Ordâg Ioan, 
Ilie Petru, Mihut 
loan, Vașcu Ecateri- 
na, Pavilionescu Ghe- 
orgbe și Cuzuban 
Gheorghe.

Prin contribuția ce
tățenilor s-a nivelat

punerile alegătorilor făcute cu sco
pul ridicării nivelului edilitaț-gos- 
podăresc au prins viață. S-au re
parat multe poduri, podețe, s-au 
împrejmuit școlile din Merișor și 
Crividia, s-au adăugat noi săli de 
clasă la școlile din Cîmpu lui Neag 
și Bănița, s-a ridicat un local nou 
de școală în satul Dealul Babii.

In orașul Petriia au muncit mult 
alături de alegători pentru înfru
musețarea circumscripțiilor depută
ții Mogoș Simion, Pădurean Ioan, 
Bertoti Ileana. Orașul Vulcan poa
te să se mîndrească pe drept cu- 
vînt cu deputați ca Kelemen Fran
cisc, Gavrillu Laura, Isac Fulviu și 
aHli, care au mobilizat cetățenii 
la acțiuni patriotice în cadrul că
rora s-au efectuat lucrări în va- 
Іоате de peste 645 000 lei.

Pină în prezent s-au realizat
312 propuneri din cele făcute de 
cetățeni în campania electorală. O 
muncă intensă au depus în acest 
sens sfaturile populare din orașul 
Lupeni, din comunele Iscroni, 
Cimpu lui Neag ș. a. Mai sint dă, 
realizat unele propuneri ale cetă
țenilor care necesită fonduri buge
tare sau sînt legate de planul de 
sistematizare și în consecință tra
ducerea lor în viață mai cere timp. 
Faptele arată însă că propunerile 
cetățenilor constituie un valoros 
ajutor dat sfaturilor populare în 
vederea bunei gospodăriri a loca
lităților.

ELISEI GHEORGHE 
șeful comisiei organizatorice 
a Sfatului popular orășenesc 

Petroșani

Ѳ---------------- 

U R I C A N I
și pietruit drumul 
din satul Bulzu pe ’ , 
distanță de 150 ml, 
iar în satul Dinoni 
s-a reparat drumul 
de acces. Au mai 
fost reparate poduri 
și podețe în satele 
aparținătoare.

O atenție deosebiți 
s-a acordat întreține
rii spațiului de lo
cuit din Uricani.

A. COCHECI 
vicepreședinte al 
sfatului popular 

Uricani

In circumscripțiile electorale ale 
orașului regional Petroșani au a- 
vut loe în ultimă perioadă nume
roase întîlniri între deputati și a- 
legători. Dările de seamă prezen
tate cu acest prilej au oglindit 
realizările obținute în cadrul în
trecerii patriotice pentru cea mai 
frumoasă circumscripție.

In circumscripția electorală nr. 
39. de exemplu, cei peste 350 ce
tățeni mobilizați de deputata lor, 
tovarășa Nagy Ileana, au partici
pat la numeroase acțiuni de înfru
musețare a cartierului. Anul a- 
cesța, în întîmpinarea celei de a 
XX-a aniversări ,a eliberării pa
triei, ei si-au propus să dezvolte 
realizările de pînă acum. Pentru 
a stimula interesul cetățenilor pen
tru buna gospodărire a cartierului, 
deputata Nagy Ileana a inițiat o 
întrecere între circumscripția ei 
și circumscripția orășenească nr. 
20. In această întrecere pe strada 
Cuza Vodă s-au întreprins multe 
acțiuni gospodărești. S-a completat 
cu piatră porțiunea rămasă nepa
vată, lîngă pomi s-au făcut ron
duri cu piatră văruită în alb.

Tovarășa deputată Marcu Lucre
tia, dintr-o altă circumscripție e- 
lectorală, și-a format un comitet 
de stradă activ cu ajutorul căruia 
mobilizează cetățenii la muncă pa- 

_____ -—„   ic 

Deputății 
triotică. Tomșa Elisabeta, Носа 
Paulina, Jurca I., Kecsedi I., Medrea 
T„ Gabor Maria, Szigheti E„ Ko
vacs Rozalia, Hosch L., Kopil I. 
sint doar cîțlva dintre cetățenii 
care iau parte activă la acțiunile 
inițiate de deputata circumscripției.

Și-n circumscripția tovarășei An
drei Elena și în aceea a tovarășei 
TorOk Paulina, și-n altele din oraș 
adunările populare desfășurate re
cent au trecut în revistă roadele 
muncii deputatllor și ale alegăto
rilor lor. Peste tot, vorbitorii și-au 
exprimat hotărîrea de a depune 
mai mult suflet în acțiunile de 
gospodărire și înfrumusețare.

Pentru că primăvara si-a vestit 
deja sosirea și în anotimpul ei 
vor trebui organizate multe acțiuni 
de gospodărire, ordinea de zi a 
adunărilor populare a cuprins și 
reinstruirea comitetelor de cetă
țeni. Sarcina de a tine permanent 
legătura între alegători și depu- 
tați, de a mobiliza cetățenii în 
toate activitățile obștești trebuie 
să stea în permanentă în atentia 
comitetelor de cetățeni.

Adunările populare au constituit 
un prilej de analiză în spirit cri
tic a modulul în care unii depu-

^r~ , -■

în mijlocul alegătorilor
tați au înțeles să-și îndeplinească 
îndatoririle. Tovarășa Pantea Ro
zalia, deputata circumscripției 43, 
de exemplu, nu va uita cuvintele 
cetățenilor Oprescu Ioana, Zilahi 
loan, Furdui Ioana, care au arătat 
că deputata k>r s-a interesat prea 
puțin de treburile circumscripției. 
Tovarășul Andraș Petru, a arătat 
că viata circumscripției ar fi fost 
mai bogată în fapte dacă între 
alegători ?i deputat s-ar fl stabi
lit relații mai strînse.

Adunările populare constituie șl 
un bun prilej de apreciere a mo
dului în care se rezolvă cerin
țele cetățenilor de către unitățile 
și întreprinderile tutelate de sfatul 
popular. Din discuțiile purtate în 
aceste adunări se pot trage con
cluzii importante privind îmbunătă
țirea activității I.C.O. și I.L.L.

Statul nostru socialist acordă o 
deosebită atenție gospodăririi lo
calităților, bunei deserviri a popu
lației în toate privințele. In Valea 
Jiului, între anii 1961—1963, s-au 
cheltuit pentru procurarea utila
jului necesar în gospodăria Co
munală pbste 11 milioane lei. A- 
nul trecut I.C.O- a fost înzestrată 
cu 22 »-țto,''tze noi, 4 autocamioa 

ne, o autocamionet'ă, două auto- 
stropitori. In 1964 curățenia ora
șelor, întreținerea si repararea 
străzilor, deservirea optimă a ce
tățenilor, trebuie să se efectueze 
la un nivel superior. Planul de 
prestații la întreprinderea comu
nală orășenească Petroșani pre
zintă creșteri Însemnate în ceea 
ce privește distribuirea apel (14,2 
la sută), salubritatea (16.6 la sută), 
întreținerea si repararea străzilor 
(49,3 Ia sută). Pentru îmbunătă
țirea transportului în comun. 15 
autobuze noi vor lua locul celor 
intrate în reparații capitale. Deși 
dotarea el se îmbunătățește an de 
an. nu se poate spune totuși că 
l.CO. tși face pe deplin datoria.
Serioase deficiențe nu fo«t scoase 
în evidență de către cetățeni în 
adunările populare mai ales In ce 
privește exploatarea parcului de 
mașini, disciplina personalului sa
lariat, respectarea orarului de cir
culație a autobuzelor etc. Nici cu
rățenia orașului nu se ridică I* 
nivelul dorit. Pe strada Cuza Vo
dă- sfadă cu circulație intensă, 
întreținerea lasă de dorit, țp cir
cumscripția nr- 26, timp de trei 
săptămîni nu a fost ridicat gu

noiul pe unele străzi. Si în cir
cumscripția 24, în strada Ion 
Creangă, transportul gunoiului nu 
se realizează la timp.

Sarcini sporite revin în acest 
an și I.L.L. La prestările de servi
cii către populație se prevede o 
creștere de 16,9 la sută. Anul a- 
cesta valoarea reparațiilor curente 
la locuințe proprietate de stat se 
ridică la 12 500 000 lei, cu 31 la 
sută mai mult decîț în 1963, Pen
tru a folosi cu eficacitate sporită 
aceste fonduri, conducerea I.L.L. 
trebuie să controleze riguros în
grijirea spațiului locativ și să ia 
măsuri fată de cetățenii care nu 
Întrețin în bune conditiuni apar
tamentele, să asigure funcționarea 
optimă a caloriferelor, să deser
vească mulțumitor și rational lo
catarii cu apă caldă, să efectueze 
reparațiile solicitate la timo si să 
controleze calitatea lucrărilor fă
cute.

Intllnirile deputatllor cu alegă
torii (^ptinut. Acum, în pragul 
primăverii, în atenția cetățenilor, 
a deputatllor stă sarcina de a ob
ține noi succese pe tărim gbspo- 
dăresc. Si pe această temă depu
tății discută cu însuflețire cu ce
tățenii din circumscripțiile lor.

V. МІНАП-EANU



Trebuie urgentată construcția 
noilor complexe comerciale

Lupeni, Petrila 
și Uricani au 

cartiere 
peste

In Petroșani și 
și Vulcan, Lonea 
fost înălțate numeroase 
noi de blocuri însumînd 
8000 de apartamente modeme ea 
și numeroase obiective de 
social-cultural.

Grija statului nostru 
crearea unor condiții bune 
ță oamenilor muncii se oglindește 
și prin dezvoltarea rețelei comer
ciale : au fost construite aproape 
60 de magazine noi, hala pieței 
Petroșani, s-au modernizat piețele 
din Lonea, Petrila, Aninoasa, Lu
pani, a fost construită fabrica de 
ptine din Petroșani, depozitul fri- 
gorifer din Lupeni și multe alte 
obiective care au dus la îmbună
tățirea deservirii populației.

Valea Jiului se dezvoltă 
continuu : anul trecut, au 
date în folosință încă 1500 
tamente, iar anul 
apartamentelor ce 
însumează aproape 
re, și necesitățile 
re vor spori, îndeosebi 
cvartale. De aceea una din sarci
nile de seamă ale constructorilor 
este de a urgenta lucrările la com
plexele comerciale pentru ca a- 
provizionarea să poată ține pas cu 
cerințele locatarilor din blocurile 
noi.

...Cu peste un an de zile în ur- 
constructorii șantierului Lu- 

început în cartierul Braia 
unui nou complex co- 
Din păcate, constructorii 
și-au cîștigat un trist re
ce privește terminarea u

interes

pentru 
de via-

însă 
fost 

apar- 
acesta numărul
se vor preda 
1800. Ca urma- 

de anroviziona- 
în noile

A®8'.»peni au 
ridicarea 
mercial.
Jupeneni 
nume în
nor asemenea lucrări (complexul 
comercial din cartierul Viscoza 
l-au „moșit" peste doi ani). Da
torită acestui fapt, după 14 luni de 
„muncă" la noul complex comer
cial din Braia, de abia sînt ridi
cate zidurile și turnată placa de 
acoperiș, iar izolația 
nu-i încă executată.

Și cîte motive nu 
ducerea grupului de

pentru a justifica dezintere-
-------------------©

acoperișului

găsește con- 
șantiere Lu-

peni

Sporește volumul de mărfuri 
perioada care s-a scurs din 

acesta s-au desfăcut prin uni-
Tn 

anul
. tătile comerciale din Valea Jiului 
mărfuri pentru populație în valoa
re de 34 milioane 
mativ 10 milioane 
decît în perioada 
a anului trecut.

Cele mai mari vînzări de măr

iei, cu aproxi- 
lei mai mult 
corespunzătoare

In Editura politică au apărut:
lor de execuție a construcțiilor 
industriale, în executarea unor lu
crări de calitate, în reducerea 
prețului de cost al construcțiilor 
de locuințe, în aplicarea și gene
ralizarea metodelor înaintate de 
lucru etc.

a.

Inspectorul obștesc 
pentru protecția muncii 

dm grupa sindicală
de ALEXANDRU GHEORGHE ș.

ha lucrare este prezentată ex
periența acumulată de organele 
sindicale de la Uzinele „Republi
ca", întreprinderea de construcții 
montaj nr. 5 și întreprinderea de 
panificație și morărit „Spicul" din
Capitală în mobilizarea inspectori
lor obștești pentru protecția mun
cii din grupele sindicale la înde
plinirea sarcinilor ce le revin.

Să extindem mai larg 
experiența înaintată 

în producție
Lucrarea prezintă cele mai cu

noscute inițiative în muncă apă
rute în cadrul întrecerii socialiste 
în întreprinderi, uzine, GAS-uri și 
SMT-uri și care ajută pe oamenii 
muncii să obțină tot mai bune, re
zultate pe linia creșterii produc
ției și a productivității muncii, a 
îmbunătățirii calității produselor, 
reducerii prețului de cost.

Ritm rapid, lucrări de calitate, 
preț de cost scăzut 

în construcții
de DORIN CONSTANTINESCU
Broșura popularizează experiența 

dobîndită în muncă de constructo
rii din București. Sînt arătate ac
țiunile întreprinse de organele 
sindicale pentru antrenarea con
structorilor în întrecerea socialis
tă în vederea creșterii productivi
tății muncii ii scurtării termene 

sul pentru această lucrare : că pro
iectantul fac* modificări, că nu 
sînt efective, că I.P.Î.P. Livezeni 
execută vitrinele metalice cu de
fecțiuni, că... Dar, tovarășe direc
tor al grupului Lupeni — ing. Be- 
loiu Nicolae, v-ați pus vreodată 
problema ca să urgentați construc
ția acestui complex comercial ? 
Nu ! Iată răspunsul pe care-1 dă 
stadiul actual al construcției com
plexului !

Noul cartier Livezeni cuprinde 
în prezent peste 80 de blocuri în 
care locuiesc mii de familii. Anul 
acesta, aici vor mai fi predate alte 
15 blocuri însumînd 700 aparta
mente. Cu toate acestea, construc
ția complexului comercial este mult 
întîrzîată: în șase luni de zile, șan
tierul Petroșani n-a ridicat nici zi
durile la noul obiectiv ! Și aici, 
conducerea grupului de construc
ții Petroșani — director ing. Ba
dea Victor — s-a 
lucrarea respectivă, 
te măsurile pentru 
Din această cauză, 
proviziona, locuitorii 
Livezeni trebuie să facă drumuri 
lungi --- pînă la magazinele din 
centrul orașului.

Printr-o recentă Hotărîre a Con
siliului de Miniștri se prevede ca 
spațiile comerciale să fie termi
nate de constructori odată cu lo
cuințele. De aceea, este necesar 
ca grupurile de șantiere și bene
ficiarul — secția comercială — să 
ia toate măsurile, pentru urgenta
rea la maximum a lucrărilor de la 
noile complexe comerciale, asigu- 
rînd documentații, finanțare, ma
teriale și efectivele necesare pen
tru terminarea șl predarea lor în 
cel mai scurt timp. Paralel cu a- 
ceasta, organizațiile comerciale au 
datoria să asigure și procurarea 
mobilierului necesar, pentru ca 
noile magazine să poată fi deschi
se imediat după ce sînt predate de 
constructori.

Toată atenția încheierii lucrări
lor la noile complexe comerciale ' 

dezinteresat de 
nu a luat toa- 
urgentarea ei. 

pentru a se a- 
cartierulul

de 
de

furi s-au înregistrat la articole 
tricotaje și țesături, în valoare 
5 milioane lei, la garnituri de mo
bilă — în valoare de 2,3 milioa- 
ne lei, la încălțăminte — de 1,4 
milioane lei precum și la alte sor
timente de produse necesare popu- 
latiet

PRESTIGIUL ÎNTREPRINDERII
(Urmare din pag. I-a)

lor, care din neatenție au degradat 
fire de bună calitate. Nici postul 
U T.M. de control nu s-a ocupat 
de educarea tinerelor muncitoare 
ca fiecare să pună accent pe cali
tatea muncii sale.

Comitetul de partid este chemat 
să-și afirme rolul său în conduce
rea producției îndrumînd condu
cerea tehnică a întreprinderii, or
ganizațiile U.T.M. și de sindicat 
să militeze pentru lichidarea tu
turor lipsurilor care s-au făcut 
simțite, folosind în acest scop 
atît munca educativă cîț și agi
tația vizuală. De asemenea, se 
cere instruirea colectivului de a- 
gitarori cu sarcinile trasate de 
plenară în scopul antrenării tutu
ror muncitorilor la înfăptuirea a- 
cestora.

In acest an I.I.S. Viscoza Lu
peni are sarcini sporite. In raport 
cu producția pe care urmează s-o 
dea va trebui să obțină fire de ca
litate superioară în proporție de

ё
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împrospătarea cunoștințelor nu este inutilă niciodată. Iat-o pe 
Cornea Paula, sora șefă a spi talului de copii din Petroșani ex- 
plicînd tovarășelor sale de mu ncă modul de administrare a oxi
genului la copiii grav bolnavi.

Prezențe și... „prezențe"

unde se află 
Maxim Gorki.

tinere,
cu fapte

— spunea
generației

să umplem 
care nu este permis

ne-a 
un 
să 

ри
са-

și viața obștească. 
mai bună

organiza- 
Petroșani

„Nu există decît două feluri de 
viață: putrezire și ardere. Cei 
lași și cei lacomi aleg prima cale : 
cei curajoși și generoși, pe cea 
de-a doua. Celui ce iubește fru
mosul îi este clar 
măreția"

Nouă, 
fost dat 
timp în 
trăiești decît arzlnd, cu toată 
terea sufletelor noastre tinere, 
pabile de a genera valori mate
riale și spirituale. Aceasta este 
chemarea tineretului pe care o im
primă Uniunea Tineretului Mun
citor în conștiințele membrilor săi. 
Si dacă aceasta este chemarea, 
care este ecoul ei în conștiințele 
a o seamă de tineri 1 Citi dintre 
noi justificăm cu faptele existența 
noastră în rîndurile acestei puter
nice organizații de tineret ? Marea 
majoritate o justifică. Realizările 
în producție 
demne de laudă, sînt cea 
dovadă.

Ca număr de membri 
țfa U.T.M. de Ia I.C.O. 
este de nivel mediu. Pe majori
tatea dintre ei ti fră mintă ridica
rea nivelului lor 
profesionale, 
rit generală, 
seec.

In biroul 
este întrebată:

— Dumneavoastră 
tă ? Tînăra roșește 
poi cu o urmă de 
riseșle t

— Sînt utemistă, 
Este Czimbolmos 

foaie pe autobuz.

de cunoștințe 
politice și de cultu- 

Excepțiile însă nu lip-

dispecerului o tîrtără

sinteți utemis- 
la început, a- 
zîmbet mărtu-

dar.,.
Estera, taxa-
Nici înainte,

64 1® sută. Ușor nu va fi, dar avînd 
în vedere că planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice prevede mări
rea capacității secției de spălare, 
mărirea și îmbunătățirea capacită
ții de filtrare a apei (s-au și în
ceput lucrările de forare în vede
rea amenajării unui put). îmbună
tățirea funcționării instalației de 
frig, înlocuirea filierelor, a pompe- 
telor și a fuselor necorespunzătoa
re precum și o serie de alte mă
suri, se crează astfel condiții pen
tru înfăptuirea sarcinilor care stau 
In fata colectivului.

Pe lîngă aceste măsuri se cere 
eliminarea tuturor cauzelor ' su

biective care dau naștere la pro
duse de slabă calitate. Acest lucru 
se va realiza numai dacă va exista 
o preocupare mai susținută pentru 
îmbunătățirea calității firelor și 
dacă inițiativa filatorilor de a pro
duce fire de bună calitate va fi 
îmbrățișată de întregul colectiv al 
I.I.S. Viscoza Lupeni, de toti acei 
care direct sau indirect contribuie 
la producerea firelor de mătase.

* 
«
♦
*
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etnd apărea în scriptele organiza
ției U.T.M. din Iscroni și nici a- 
cum nu participă la viața de or
ganizație. La fel și Mit eseu Mar ioa- 
ra, tot taxatoare pe autobuz. Dacă 
mal este utemistă ? Mai este, mai 
ales că tovarășii ei speră Încă ș-o 
aducă pe drumul cel buri. Deocam
dată, prin pasivitatea de care dă 
dovadă în îndeplinirea celor mai 
elementare Îndatoriri — cotizația 
de U.T.M. și participarea la adună
rile generale, se pare că Marioara 
yi dat uitării acest titlu,

Groza Maria, Szekely Clara, 
Sanda ioan, Hunyadi Matei se pa
re că împărtășesc și ei „vederile" 
celor de mai sus. Tineri și tinere 
cărora parcă le este jenă 
turisească faptul că sini
ai U.T.M. Sînt tineri care preferă 

liber între 
și o cafea 
albăstrui al

să măr- 
membri

să-șl împartă timpul 
plimbări interminabile 
savurată printre iumui
unei țigări. Pasivitatea și inerția 
amenință să le anchilozeze aripi
le.

Din fericire sînt cazuri rare. Să 
sperăm că rîndurile de față vor 
fi un tonic pentru tinerii amintiți, 
îi vor 
timpul 
lor de 
lui de

face să-și consacre energia, 
liber îndeplinirii sarcînl- 

organizație, ridicării nivelu- 
cultură, ocupațiilor utile.

IOAN CIOCLEI

6 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,16 Muzică de estradă,
8,30 Muzică din opere, 9,00 Soliști 
și orchestre de muzică populară, 
10,03 Muzică distractivă, 11,00 Val
suri, 11,38. Selecțiuni din operete, 
12,40 Frumusețile patriei oglindite 
în creația romînească de muzică 
ușoară, 13,10 Cîntăreți romlni de 
operă, 14,10 Muzică populară din 
diferite regiuni ale tării, 14,30 E- 
misiune de basme, 13,31 Din ope
retele compozitorilor noștri. 16,30 
Muzică de estradă, 17,12 Muzică 
populară interpretată de Stefan 
Lăzărescu și Ion Oprea, 17,30 In 
slujba patriei, 18,05 Program mu
zical pentru evidentiati în între
cerea socialistă, 18,40 Cîntece des
pre București, 18,30 Universitatea 
tehnică radio, 19,45 Cîntece create 
în anii puterii populare, 20,10 Me
lodii din folclorul nou cerute de 
ascultători, 20,40 Lecția de limba 
engleză. Ciclul II, 21,00 Momente 
din istoria literaturii romîne (IX) 
Grigore Alexandrescu. Prezentare 
de prof. univ. Silvian losifescu,

Pe douâ luni — 
planu< depășit

Dornici să realizeze integral an
gajamentele luate în întrecerea 
socialistă în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei, muncitorii forestieri din Va
lea Jiului au obtinut pe cele două 
luni trecute din acest an succese 
frumoase,

Spre exemplu, pe cele două luni, 
planul de producție globală a fost 
realizat în proporție de 105 la sută, 
iar la producția marfă de 110.87 
la sută. De remarcat că. fată de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
producția globală cunoaște un spor 
de 77,35 la sută, iar producție 
marfă de 69,48 la sută.

In cele două luni s-au dat pește 
plan 342 mc lemn rotund rășinoa- 
se, 92 mc bușteni gater fag, 98 mc 
celuloză fag, 86 mc stîlpi fag, 124 
mc bile — manele rășinoase, 12flB 
mc lobde industriale, 463 mc che
restea, 14 tone mangal și alte pro
duse.

In timpul liber
Preocupindu-se de organizarea 

timpului liber al tinerilor in mod 
cit mai plăcut și Util, biroul or
ganizației de bază U.T.M. de la 
S.R.E. Vulcan organizează In fie
care săptămînă acțiuni colective. 
Printre acestea se bucură de a-> 
precierea utemiștilor vizionările 
în colectiv a unor spectacole de 
teatru șl film. In ultimele 4 sdp- 
tămînl au fost vizionate de tine
rii din cadrul acestei secții spec
tacolele de teatru ..Minciuna are 
picioare lungi", „Vremea dragos
tei" precum și filmele „Tinerii" șl 
„Tudor".

21.30 Soliști romîni de muzică în
soară, 21,45 Părinți și copii. PRO
GRAMUL II. 8,30 Sumarul presei 
centrale, 9,03 Melodii populare, 
10,00 Fragmente din opera ..Fata 
cu garoafe" de Gheorghe Dumi
trescu, 11,15 Universitatea tehnică 
radio (reluarea emisiunii din 5 
martie), 11,30 Viata nouă a pa
triei, oglindită în creația compo
zitorilor noștri, 12,05 Muzică dis
tractivă interpretată de fanfară,
12.30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I (reluarea emisiunii din 5 
martie), 13,08 Muzică populară,
13.30 Limba noastră (reluare). Vor
bește acad, prof- Al. Graur, des
pre: „Schimbări de formă", 13,40 
Muzică ușoară romînească. 15,05 
Muzică populară sud-americană,
15.30 Actualitatea în țările socia
liste. 16,00 Dansuri din opere, 
18,40 Lecturile dumneavoastră pre
ferate, 19,05 Muzică populară, 19,30 
Teatru la microfon: „Iubire". A- 
daptare radiofonică după piesa lui 
Barta Layos, 21,40 Concert de mu
zică ușoară dedicată evldențlaților 
în producție.



O metodă chirurgieală de vindecare 
a hipertensiunii

MOSCOVA 4 (Agerpres).
Medicii din Moscova au început 

să folosească o metodă chirurgi
cală de vindecare a hipertensiunii. 
La Institutul de chirurgie clinică 
și experimentală, condus de prof. 
Boris Petrovski, au fost operați 21 
de bolnavi. La cei mai mulți din
tre ei operația a dat rezultate po
zitive, ajungîndu-se pînă la vin
decarea completă.

Hipertensiunea este legată de 
obicei de tulburarea activității sis
temului nervos central, iar în u-

nele cazuri, de îmbolnăvirea rini
chilor sau de îngustarea ori trom- 
boza arterei rinichiului.

In aceste cazuri, medicii recurg' 
la operație. In cazul trombozel, 
artera este deschisă, este înlătu
rată tromba și pe peretele arterei 
este pus „un petic" din plastic sau 
o bucată de venă luată de la bol
nav.

Un „petic" asemănător asigură 
lărgirea vasului și în cazul îngus
tării lui.

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

Restabilirea relațiilor diplomatice
între R. A. U. și

CAIRO 4 (Agerpres).
La Cairo și Ryad a fost dat pu

blicității, concomitent, comunicatul 
comun al delegațiilor guverna
mentale ale R.A.U. și Arabiei Sau-
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Din iulie шіаііііе
Dezvoltarea uzinei 

chimice din Nankin
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♦
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Arabia Saiitfîfâ
dite, semnat în urma convorbiri
lor desfășurate la Ryad între 1 și 
3 martie.

Comunicatul subliniază hotărîrea 
părților de a relua relațiile diplo
matice întrerupte în noiembrie 
1961, din cauza divergențelor în 
problema Yemenului. Intr-un ter
men cît mai scurt posibil urmează 
să șe procedeze la schimbul de 
ambasadori.

bl sprijinul legalizării 
P. C. din Brazilia

RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres).
D. Ribeiro, șeful cancelariei ci

vile a președintelui brazilian, s-a 
pronunțat, într-o cuvîntare rostită 
în localitatea Belo Horizonte, pen
tru legalizarea Partidului Comu
nist brazilian.

Agenția Prensa Latina sublinia
ză că pînă în prezent o serie de 
reprezentanți ai guvernului brazi
lian s-au pronunțat pentru legali
zarea partidului comunist.

- = O = -

Etiopia este gata 
să negocieze cu Somalia

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la o conferință 

de presă, Ketema Yifru, ministrul 
de externe al Etiopiei, a declarat 
că guvernul său este gata să în
ceapă negocieri directe cu Soma
lia în vederea rezolvării conflic
tului existent. Guvernul Etiopiei, 
a spus el, va informa secretaria
tul Organizației unității africane 
că dorește să înceapă negocierile 
Ia locul și data' stabilite de comun 
acord de către cele două părți.

hi jurul problemei cipriote
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PEKIN 4 (Agerpres).
In ultimii cinci ani 

tatea de producție a 
chimice din Nankin a
în medie cu 26 la sută anual 
In această perioadă au intrat 
în funcțiune 15 n-oi secții. In 
prezent în uzina chimică din 
Nankin sînt obținute 48 de 
produse, față de numai șase 
în 1953.

Mari 
de

zăcăminte 
haloisit
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PRAGA 4
Un grup de' geologi au 

coperit în Slovacia de răsă
rit, în împrejurimile orașului 
Michalovce și în regiunea ma
sivului muntos Vîhorlat mari 
zăcăminte de haloisit. Acest 
minereu constituie materia pri-

(Agerpres).
des-
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șamotei. 
înlocuiește perfect caolinul în 
Industria cauciucului și ser
vește la producerea siluminu- 
lui. •

Un nou tip de gazobeton
VARȘOVIA 4 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

PAP, în Polonia a fost obți
nut un nou tip de gazobeton 
— „Unipol". Prima uzină din 
Polonia pentru producerea a- 
cestui gazobeton se
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lucrat tot atît de bine ca șî ♦ 
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apropiere de orașul Gdynia. 
Gazobetonul poate fi pre-
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Lucrările Comitetului special 
al O.

NEW YORK 4 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru aplicarea declarației cu privi
re Ia acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, care 
examinează în prezent programul 
activității sale pe anul 1964, a a- 
doptat propunerea Uniunii Sovieti
ce de a analiza, în primul rînd‘, 
situația critică din Rhodesia de 
sud și Aden.

Reprezentantul Siriei, Tarazi 
referindu-se la declarația delega
tului englez Sankey, care a afir 
mat că „situația din Aden este 
normală", a subliniat că aceasta 
nu constituie decît o încercare de

—=O = -

Cel mai bun mijloc pentru 
realizarea coexistenței pașnici'

NEW YORK 4 (Agerpres).
Vorbind la Durham, statul Ca

rolina de nord, Edwin Neilan, pre
ședintele consiliului băncii din 
Delaware, și în același timp pre
ședintele Camerei de comerț a 
S.U.A., a declarat că este de aș
teptat ca în cursul lunii aprilie, 
cu prilejul reuniunii unui comitet 
al Camerei, să se producă o schim
bare în ce privește poziția acestei 
organizații față de comerțul est- 
vest.

„Comerțul est-vest, a spus Nel- 
lan, este cel mai bun mijloc pen
tru- realizarea coexistenței paș
nice".

N. U.
a abate atenția Comitetului de la 
examinarea situației din regiunea 
respectivă.

Reprezentantul Etiopiei, Abebe, 
a sprijinit fără rezerve propune
rea de a se analiza în primul rînd 
situația din Rhodesia de sud și A- 
den. El a propus, de asemenea, să 
fie examinată situația din Angola, 
Mozambic, Africa de sud-vest șl 
Guyana britanică. Lucfările comi
tetului continuă.

☆
NEW YORK 4 (Agerpres).
Intr-un raport prezentă^ Consi

liului de Securitate secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a anun
țat că misiunea specială a O.N.U. 
în Yemen a fost prelungită pentru 
o perioadă de alte două luni, res
pectiv pînă la 4 mai. Raportul pre
cizează că această hotărîre a fost 
luată în legătură cu necesitatea 
realizării unui acord privind resta
bilirea păcii în Yemen.

0 nouă manifestație în sprijinul 
independenței Ciprului

ATENA 4 (Agerpres).
La 3 martie a avut loc pe stră

zile Atenei o nouă manifestație în 
sprijinul independenței și integri-, 
tații Ciprului. Manifestanții s-au 
oprit in fața Ambasadelor S.U.A 
și Angliei, cerînd încetarea orică
rui amestec străin în treburile 
interne ale Ciprului. O manifes
tație similară â avut loc pe insula 
Rhodos. Manifestanțiț au cerut 
plecarea navelor aparținînd flotei 
a 6-a americane din preajma Ci
prului.

Poliția a intervenit și s-au în
registrat ciocniri. Primul ministru 
iPâpandreu, a dat un ordin care a- 
rată că demonstrațiile poporului 
grec pentru lupta dreaptă a ci 
prioților trebuie să fie libere, dar 
vor fi luate măsuri pentru paza 
instituțiilor străine din Atena îm
potriva eventualelor abuzuri.

Д fost constituită o forță 
teritorială

NICOSIA 4 (Agerpres).
In Cipru a fost eonstituită ți 

forță teritorială a foștilgr comba
tanți din timpul celui de-al doilea 
război mondial pentru a rezista 
oricărei tentative de invazie. A- 
genția Reuter relatează că 5 000 
de oameni care în timpul celui 
de-al doilea război mondial ați 
luptat sub comandament englez, 
au început instrucția. Unitățile a-

cestei forțe, al cărei comandant a 
fost numit generalul Pantelides, 
vor număra 12 000 de militari.

Declarația lui U Thant
NEW YORK 4 (Agerpres).
Secretarul generai al O.N.U., U 

Thant, a declarat la un banchet al 
asociației corespondenților acredi
tați la O.N.U. că speră că în viitoa
rele trei luni O.N.U. va fi în mă 
sură să obțină un anumit succes, 
chiar dacă nu complet, în regle
mentarea situației din Cipru. ЁГ a 
arătat că are în vedere trimiterea 
unei forțe Internaționale alcătuite 
din unități aparținînd țărilor Com- 
monwealțhului și unor state neali
niate, acțiune în vederea căreia a 
avut convorbiri ‘cu reprezentanții 
Suediei, Finlandei, * Irlandei, Cana
dei etc.

Ședința guvernului francez
PARIS 4 (Agerpres).
La o ședință a guvernului fran

cez, la care a asistat președintele 
de Gaulle, a fost luată în discuție 
situația din Cipru, pe baza unei v 
declarații făcute de ministrul de p? 
externe Couve de Murville. Mi
nistrul informațiilor, A. Peyrefitte, 
a declarat că guvernul francez 
consideră eă o soluționare a pro- 
blenței nu poate fi găsită în men
ținerea actualului statut al Cipru
lui, pe baza acordurilor de la Zu
rich și Londra și a constituției e- 
laborate în urma încheierii lor. El 
a adăugat că Franța nu va adop
ta o inițiativă în viitorul imediat.

—-----------o-------------

Sesiunea Comisiei economice a O.N.U* 
pentru Asia șî Extremul Orient

TEHERAN 4. (Agerpres).
Delegații la sesiunea Comisiei 

economice a O.N.U. pentru Asia 
și Extremul Orient (ECAFE), ale 
cărei lucrări se desfășoară la Te
heran, au continuat în ședințele 
de marți discuțiile privind situa
ția economică din Asia. Au luat 
cuvîntul, printre alții șefii delega
țiilor Filipinelor, Indiei, Pakista
nului, Taylandei, Birmaniei, Japo
niei, Ceylonului, Bruneiului și Ne
palului. Vorbitorii au prezentat 
aspecte ale dezvoltării economiei 
țărilor lor, punînd îndeosebi ac
centul pe necesitatea și impor-

—--------- Z —------ ------------

LA DALLAS S-A ÎNCHEIAT PROCEDURA 
SELECȚIONĂRII JURAȚILOR

DALLAS 4 (Agerpres).
In cadrul procesului lui Jack 

Ruby, asasinul lui Lee Oswald, 
s-a încheiat, însfîrșit, procedura 
selecționării ultimilor doi jurați. 
Numărul de 12 jurați a fost com
pletat.

La ședința din 3 martie a tribu
nalului apărarea a încercat din 
nou să obțină respingerea auto
mată a noilor jurați. Judecătorul 
nu a acceptat această cerere și in 
felul acesta a putut fi ales ultimul 
jurat.

Forțele
---------------- ©-----------------

patriotice din Guineea portugheză 
controlează 35 la sută 

din teritoriul țării
obținute de aceste forțe î-au de
terminat pe colonialiștii portughezi 
să trimită întăriri de trupe în Gui-

ALGER 4 (Agerpres).
Reprezentantul la Alger al Parti

dului African al Independenței din 
Guineea portugheză și insulele 
Capului Verde a declarat, după 
cum anunță „Algerian Press Ser
vice" că forțele patriotice din Gui
neea- controlează în prezent 35 Ia 
sută din acest teritoriu. Succesele

neea, astfel încît la sfîrșitul anu
lui 1963 numărul acestora se cifra 
la 20 000, față de 1 000 de soldați 
portughezi cîți existau aici in 
1959.

; NEW YORK. Un membru al 
' echipajului unui avion militar 
’ de transport cu patru motoare 
: a fost precipitat în vid in urma 
; deschiderii accidentale a unei 
; trape, în timp de avionul zbura 
■ deasupra regiunii Knoxville, sta- 
. tul Tenessee. Omul a fost prins 
i de un puternic curent de aer și 
I un camarad de al său ar fi avut 
ф aceeași soartă, dacă nu ar fi a- 
J vut prezența de spirit să se agațe
• de un lanț, rămînînd suspendat 
ț sub avion, ceilalți membri ai e-
• chipajului reușind să-l tragă
• înăuntru.
î TEL AVIV. In seara zilei Ce 3
• martie feroviarii din Izrael au 
j declarat grevă generală,, reven-
• dicînd sporirea salariilor și im- 
v bnnătățirea condițiilor de tnun 
J că. Corespondentul agenției
• France Presse relatează că gre-
• vă a paralizat traficul feroviar 
J din întreaga țară.
J RIO DE JANEIRO. Agenția
• Prensa Latina anunță că greva
• celor 150 000 de muncitori de la
• fabricile de zahăr din statul
• Pernambuco continuă. După cum
• se știe, greviștii cer majorarea
• salariilor.
J LONDRA. Timothy Crosthwait,
* înaltul comisar britanic în Zan-
• zibar, care fusese expulzat la
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19 februarie, deoarece pînă Ia J 
acea dată Marea Britanie nu re- • 
cunoscuse încă noul guvern al î 
Zanzibarului, a părăsit marți Lon- * 
dra pentru a se reîntoarce la * 
postul Iui. J

TOKIO. In vecinătatea orașu- * 
lui japonez Nagoia un tren ex-J 
preș format din 6 vagoane s-a * 
ciocnit la 3 martie cu o auto- • 
basculantă. 26 de pasageri ai î 
trenului au fost răniți, iar șofe- J 
rul autobasculantei și-a găsit * 
moartea. Un accident asemănă- j 
tor s-a înregistrat în orașul То- , 
kio unde trenul subteran s-a j 
ciocnit de ij autobasculantă, pro- | 
vocînd rănirea a 11 persoane. 4

RIO DE JANEIRO. Agenția 1 
France Presse anunță că marți, т 
in statul Rio de Janeiro a avut I 
loc o explozie Ia un depozit de j 
dinamită. 28 de persoane și-au • 
pierdut viața în această ca- î 
tastrofă. î

ALGER. Marți s-a deschis la j 
Alger conferința regională a J 
Comisiilor naționale pentru 4 
U.N.E.S.C.O. ale statelor arabe. J 
Rene Maheu, director general al J 
U.N.E.S.C.O., care asistă la Iu- * * 
crările conferinței a rostit o cu- * 
vîntare, în care a făcut bilanțul ț 
activității U.N.E.S.C.O. in lumea J 
arabă. •

tanța colaborării între membrii a- 
cestui organism precum și pe o 
mai largă și mai eficace colabo
rare cu secretariatul permanent 
al Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Asia și Extremul Orient. 
Delegatul indian, Srinivasher, a 
subliniat necesitatea stabilirii unor 
taxe vamale care să protezele tî- 
năra industrie din țările Asiei șt 
Extremului Orient. Delegatul Pa 
kistanului și-a exprimat, la rîndul 
său, dorința ca la apropiata Con
ferință a O.N.U. pentru comerț șî 
dezvoltare de la Geneva să se a- 
corde o mare atenție elaborării 
unui program de ajutorare a țări
lor în curs de dezvoltare. Delega
tul japonez a cerut crearea unei 
bănci regionale de dezvoltare, iar 
cel al Nepalului a cerut, de ase
menea. să fie studiate serios pro
blemele privind tarifele vamale.
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BUGETUL CANADEI
OTTAWA 4 (Agerpres).
Guvernul canadian a prezentat 

Camerei Comunelor proiectul capi
tolului cheltuieli al bugetului pe 
anul financiar 1964-65, care în
cepe la 1 aprilie. Acest capitol 
prevede suma de 6 703 500 000 de 
dolari. Cheltuielilor militare li s-au 
alocat peste 1,5 miliarde de dolari, 
ceea ce reprezintă 23 la sută din 
totalul cheltuielilor bugetare. Au 
fost sporite, de asemenea, aloca
țiile pentru întreținerea forțelor 
de poliție.
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RestrTngerea transporturilor 

feroviare Tn Anglia
LONDRA 4 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul unei 

conferințe de presă, ministrul 
transporturilor din Anglia Marples, 
a anunțat că ministerul său a a- 
probat închiderea unui număr de 
21 linii ferate în Anglia și Scoția, 
conform prevederilor planului Be
eching.

După cum a arătat ministrul en
glez, în ultimele patru luni. Mi
nisterul Transporturilor a aprobat 
închiderea a 5 stații de cale fe
rată și anularea unor curse de pa
sageri pe 42 de rute.
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