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Poade ale
Organizîndu-și bine ac

tivitatea, colectivul sta
ției C.F.R. Lupeni (șef 
stație ing. Dragomir Iliej 
a înscris pe graficul în
trecerii în trimestrul III 
importante depășiri de 
plan. In această perioa
dă trenurile au circula; 
fără întîrzieri, conform 
graficelor de regularita
te, staționarea vagoane
lor în gară a fost re-

4 pag. 20baoi

hărniciei
dusă cu 4,7 la sută, a 
fost sporită cu 1 la sută 
sarcina statică pe osii, 
iar la tone expediate, o- 
biectiv
trecere, 
depășit

S-au
contribuția adusă, Oncea 
Constantin, Dinu Marin, 
Burcea Nicolae, Bican 
Gheorghe, Pogonaru Va- 
sile și Lungu Vasile.

principal în în- 
planul a fost 

cu 2 la sută.
evidențiat, prin

------------©------------

Succese ale minerilor de la Paroșeni
Lucrările de deschidere 

la mina Paroșeni conti
nuă. Cele două brigăzi 
care execută săparea și 
betonarea galeriilor de 
coastă nr. 1 și 2 mun
cesc cu spor. In luna 
ceasta, pînă la data 
15, brigada condusă 
Vîtcă loan a săpaf 
metri de galerie și 
xecutat în același

de lărgire și be-
La galeria nr. 2 
din brigada lui 
Teodor au îna-
m.

de

Tineretul șantierului
La Paroșeni, în imediata vecinătate a tinerei 

uzine termoelectrice, e un vast șantier. Sute și 
sute de oameni trebăluiesc de zor. Iureșul tu
multos al muncii, mișcarea necontenită a oame
nilor și mașinilor exprimă tinerețea șantierului.

Fiecare tînăr, bine pregătit 
profesional

lucrează 
tineri la

și electricieni, 
sudori, meca-

a- 
de 
de
15
e-a 

timp

au 
și au betonat 
galerie, 
în

15-1

Pînă 
galeria 1 

m. și s-au 
iar în ga- 
de lucru

m.

lucrări 
tonare.
minerii 
Moloci 
intat 17 
10 m
în prezent 
s-au săpat 
betonat 140 m,
Ieria 2 frontul 
a ajuns la 87 m. din 
care s-au betonat 82 de 
m.

Pe șantier 
peste 500 de 
câtuși 
monlori,
nici, care execută zi de 
zi lucrări de o deosebită 
importanță și care cer 
bogate cunoștințe pro
fesionale.

Pentru 
șantier se 
conferințe 
nologia și 
terialelor,
mentelor, procedee avan
sate de sudura 
doar cîteva teme 
gătură 
pus i n 
ferințe 
șantiet

tinerii de pe 
organizează 

tehnice.
structura 

montarea

Teh- 
ma- 
ele-

Conferințele 
lunar de 

tineri, 
îmbogățirea 
profesionale 

la
specializare 

de 
cei

minei Uricani deține drapelul de brigadă evidențiată 
socialistă. Lucrînd la o 
realizează viteze sporite 
crări de calitate.

IN CLIȘEU :
stînga) alături de unii

galerie de aeraj din stratul 
de avansare, randamente mari

în . întrecerea
8—9, brigada 

si execută lu-

Brigadierul Drăghici Aurel (al doilea ddn 
dintre ortaci.

La mina Uricani

SPORESC RAADAM8LMELE

cu care 
ultimul timp 
tinerilor de 
de către

- iată 
in le- 

s-au ex- 
con- 

pe 
cete

mai bune cadre tehnico- 
inginerești, cum sînt tov. 
Rusu Gheorghe, Boloșină 
Gheorghe, Husciuc Nico- 
lae și alții, 
sînt audiate 
peste 300 de

Tot pentru 
cunoștințelor
sînt trimiși periodic 
cursuri de 
cei mai buni tineri 
pe șantier. Printre
care au terminat aceste 
cursuri, devenind șefi de 
echipe, se numără iov 
Marinescu 1. Țațăra Nla- 
rrn, Dumitrescu Pavel, 
Dogaru D. In curînd alți 
tineri vor fi trimiși la 
aceste cursuri.

important indice al pro- 
productivitatea muncii. Pe 
realizase un randament 
cu cîteva kilograme deCît

Greșește unul — învafă tofi
Cornel, tînăr ab
at școlii profe- 
primit în orgâ- 

pe

judecat în p .blic. intr-o 
adunare generală, de .toți 
utemiștii de pe ' șantier. 
Apoi utemiștu! Popescu I.U.T.Nț, aici

• omis o aba- 's-а angajat Să se ocupe 
De 

mai 
Sir- 
iost 

lucru, 
o ab-

Intr-o zi de
iar
Un

îmbățaț, 
provocat 
două zi a lip- 

lucru.

Evidențiat pentru a treia oară în muncă în acest 
an Hegyi Tiberiu, tapițer auto la S.T.R.A. Petroșani 
se remarcă și prin însemnate economii. In decurs de 
9 luni el a refolosit în tapițeriile executate peste 40 
m.p. de material plastic.

IN CLIȘEU: Hegyi Tiberiu în timpul lucrului,
---------------- ©-----------------

S-au luat măsuri eficiente
Una din principalele preocupări ale conducerii 

sectorului II de la mina Lonea este aceea de a re
duce numărul brigăzilor aflate sub plan. In prezent 
din cele 10 brigăzi existente 8 își realizează ritmic 
planul lunar. Brigada condusă de Girea Doru Dumi
tru nu și-a realizat planul pe luna septembrie decît 
în proporție de 95 la sută, iar brigada condusă de 
Muller Eduard în proporție de 91 la sută. -

Prima a rămas sub plan din cauza slabei organi
zări la locul de muncă și a nerespectării monogra
fiei de armare factori care au 
dus la surpări în abataj. Față de a- 
ceste lipsuri, conducerea sectoru
lui a luat măsuri pentru completa
rea brigăzii cu efectiv corespunză
tor și a numit pe maiștrii minieri 
Popescu Gheorghe, Wodila Ernest 
și Kusoi Anton să răspundă de 
mersul acestei brigăzi.

Situația celei de a doua brigăzi 
rămasă sub plan a fost discutată 
de conducerea sectorului care apoi 
a stat de vorbă cu fiecare miner 
în parte, arătînd lipsurile manifes
tate în muncă și dînd indicații 
pentru activitatea viitoare.

Aceste măsuri au permis să se 
obțină în prima jumătate a lunii 
octombrie a. c. rezultate promiță
toare. Astfel, viteza de avansare la 
planul înclinat de la stratul 5, unde 
lucrează brigada 
a crescut la 3,5 
carea frontului 
de două ori pe
nea. și în brigada condusă 
rea, unde sarcinile de plan 
lizează acum în fiecare 
munca s-a îmbunătățit simțitor.

Sîrbu 
solvent 
sionale,

■ ruzațicn
șantier, a 
tere gravă, 
salar s-a 
seara a 
scandal. A 
slt rie la

O asemenea abatere 
hu poate rămîne hesanc 
ționată. Conducerea șan
tierului a hotărît deci : 
să-i desfacă contractul.

— Dar totuși, să-l 
țutăm să se 
intervenit 
U.T.M. la 

șantierului.
Organizația

angajat să se ocupe de 
îndreptarea lui Sîrbu 
Cornel. Tînărul a fost

Era pe la sfîrșitul primului tri
mestru. Mina Uricani nu realizase 
cel mai 
ducției: 
mină se 
mai mic
cel planificat. Convinși că de creș
terea randamentului depinde spo
rirea producției de cărbune, co
muniștii din sectoarele minei, co
lectivul de conducere au hotărît 
întețirea eforturilor pentru spori
rea productivității. In aprilie, mi
nerii uricăneni au împuternicit pe 
șeful exploatării de a duce cuvîn- 
tul lor la plenara comitetului o- 
răȘenesc de partid, prin care se 
angajau să atingă în lunile urmă
toare ,6- productivitate de 1,500 

.tone cărbune pe post. Ce s-a în- 
tîmplat de' atunci la Uricani ?

Lupta pentru sporirea randa- 
s mentului a devenit* o acțiune de 

masă care a cuprins brigăzile de 
mineri, sectoarele, muncitorii de

S-au întocmit planuri de 
tehnico-organizatorice 
și exploatare. Problema 
randamentului a fost dis-

la

condusă de MUller 
m.l. pe zi, iar puș- 
de lucru 
schimb. De

se face 
aseme- 
de Gî- 
se rea- 
schimb,

ing. IONA COVLEA 
corespondent

, a-.
îndrepte, a 
organizația 
conducerea

U.T.M. s-a

îndeaproape de tînăr, 
atunci au trecut 
multe . luni. Și

- bu Corne! n-a mai 
văzut beat, de Ja 
n-a mai făcut nici
sență, în schimb participă 
la conferințele tehnice de 
pe șantier, citește cârti 
de la bibliptecă iar acum 
e apreciat, ca un munci
tor hărțile, disciplinat.

Ce e mai important 
însă; din cazul lui au 
învățat și ceilalți tineri 
care înainte mai aveau 
cite o abatere. Pe șan
tier sînt tot mai rare 
cazurile de indisciplină.

Pe

Roadele acțiunilor de muncă 
patriotică

De pe șantierul elec- 
țro-montaj s-au expediat 
pînă acum peste 40 tone 
de fier vechi. Este rodul 
acțiunilor comune între
prinse de tinerii șantie
rului în fiecare sîmbătă 
pentru colectarea fieru
lui vechi. S-au evidențiat

pînă acum în această ac
țiune mai ales tinerii din 
secția cazane printre 
care tov.
sile, Belea
Constantin
au colectat
de fier vechi.

ateliere. 
măsuri 
sectoare 
creșterii
cutată în consfătuiri, dezbătută de 
către comuniști in adunări gene
rale ale organizațiilor de bază.

La ce rezultate s-a ajuns ? In 
urma măsurilor luate, majoritatea 
brigăzilor pușcă de două ori pe 
schimb; au crescut simțitor vitezele 
de avnsare in abataje. La toate lo
curile de muncă în cărbune — a- 
bataje și pregătiri — a fost intro
dus perforajul rotativ-percutant 
prin care timpul de perforare a 
fost redus aproape Ia jumătate. 
Acolo unde situația a permis, ven
tilatoarele electrice au luat locul 
celor

dierul

Creangă V a- 
Ioan, : Trică 
și alții care 
peste ’ 30 tone

acționate 
Teodo- 

Stancu și 
săi au

rescu 
ortacii 
găsit bună pro
punerea ingine
rului . Teslici de
a scoate o

Brigada condusă de mânerul Nistoreanu Gheorghe din sectorul II al miitnei Petrila 
înscrie lună de lună însemnate depășiri de plan pe graficul întrecerii. In cele trei tri
mestre trecute din acest an, brigada a depășit planul în medie cu 6,7 la sută. Clișeul 
înfățișează cîțiva ortaci din această harnică brigadă.

pneumatic. Briga-

fîșie frontal, in retragere, după 
exploatarea camerei. In acest fel 
crește randamentul in abatajele 
cameră și rezultă însemnate eco
nomii de lemn. In prezent această 
metodă se aplică la toate abata
jele de la sectoarele I și II. Majo
ritatea brigăzilor au fost înzestra
te cu scocuri de un metru, care se 
prelungesc inainte. Capul de în
tindere al transportorului se ailă 
astfel mereu lîngă front și încăr
carea cărbunelui se face in timp 
mai scurt.

Randamentele înalte realizate Ia 
mina Uricani sînt totodată rod al 
întrecerii însuflețite 
șoară intre brigăzi, 
de exemplu lupta 
ioc se dă între trei
nice. In iulie întrecerea a fost cîș- 
tigată de brigadă condusă de Pop 
Gavriiă. In august, în frunte se 
afla brigada condusă de Rudic Con
stantin — cu un randament de 8,93 
tone cărbune pe post. In septem
brie pe primul loc s-a clasat o 
brigadă proaspăt formată, cea con
dusă de Bria loan. Ea sectorul I, 
in ultimele trei luni, randamentele 
cele mai bune le obțin brigăzile 
conduse de Pînzaru Alexandru, 
Teodorescu Stancu, iar în septem
brie cea a Iui

Angajamentul 
ploatării a fost 
luna august. La
lui III, minerii din Uricani se mîn- 
dreau cu un randament de 1,510 
tone cărbune pe post 
tare. Ei au dat patriei 
cale peste prevederi 
cărbune cocsificabil !

ce se desfă
ta sectorul И 
pentru primul 
brigăzi destoi-

Cîrciumaru Victor, 
luat de șeful ex- 
indeplinit încă In 
sfîrșitul trimesfru-

pe exploa- 
pe această 

19 319 tone

FRANCISC VETRO

*

♦ 
♦ 
«
♦

« 
♦ 
♦

Bibliotecă cu activitate 
rodnică

în această peri- 
riumărul cititori- 

sporit de la 1400

citi-

De la începutul anu
lui .1963 și pînă în pre
zent biblioteca clubului 
minier din Lonea s-a 
îmbogățit cu multe vo
lume.
Tot 

oadă, 
lor a
la 1300 iar cel, al cărți
lor .citite la 32 000. Prin
tre cei mai activi 
tori sînt tovarășii Ște
fane seu Anghel, Na-
vradi Laurențiu,’ Cristea 
Victor, Iordache Victor, 
Mărăndescu ' Gheorghe 
și Burcin Gheorghe ca
re în medie au citit 
80—90 volume.

Pe lingă biblioteca 
centrală ■ iuncționează 
și 9 biblioteci mobile 
dotate cu 1500 volume. 
Desfășurînd o rodnică 
activitate în cadrul ac
țiunilor pentru răs- 
pîndirea cărții, respon
sabilii acestor biblioteci 
atrag zilnic noi și noi 
cititori. In acțiunea de 
popularizare a cărții un

♦

Și ♦
în-»

mare ajutor îl dau 
bibliotecile de casă 
număr de 13, dotate cu • 
1100 .volume. In trimes-*♦

*
♦
♦ 
«
♦ 
*
♦*
♦
*

trul III din acest an de 
exemplu tovarășele Da
ubner Viorica, Poiană 
Silvia, Ardeleanu Elisa- 
beta s-au evidențiat 
prin sporirea cu 50 Ia 
sută a numărului de 
cititori de la bibliotecile 
de casă pe care le con
duc.

Pentru a atrage
număr cit mai mare de 
cititori atit în cadrul 
bibliotecii clubului mi
nier Lonea cit și în 
cadrul celorlalte biblio
teci s-au organizat re
cenzii, seri literare, 
simpozion tehnic 
pre
ța introducerii 
rii metalice în 
taje", prezentări 
cărți tehnice și 
tristice.

un ~
♦
*
*

♦ 
♦

*
*

un *
♦des- 

„Rolul și import ap
ar mă- 

abo
de 

bele-

ȘTEFAN NAGY
corespondent

♦ 
«
♦
*
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Măsuri eficiente în vederea aprovizionării 
populației pentru perioada de iarnă

mărfuri 
vatoare

Sfatului

Grija permanentă a partidulu 
și guvernului pentru ridicarea ni
velului de trai al celor ce mun
cesc se reflectă și prin cantitățile 
sporite de mărfuri ce se pun la 
dispoziția populației. In acest an, 
prin unitățile comerciale din Va
lea Jiului se distribuie populației 
cantități mult sporite de 
față de anul 1962, a căror 
se ridică la 61 200 000 lei.

Comitetul executiv al
popular orășenesc Petroșani acor
dă în prezent o mare atenție a- 
provizionării populației pentru se
zonul de iarnă. Pe baza experien
ței acumulate în ultimii ani și a 
cunoașterii amănunțite a necesa
rului de mărfuri, comitetul execu
tiv a luat o serie de măsuri me
nite să asigure o bună aprovizio
nare pe întreaga perioadă de iar
nă a tuturor localităților Văii Jiu
lui.

Pentru organizarea și coordona
rea aprovizionării de iarnă a popu
lației cu cantitățile necesare de 
produse agro-alimentare și indus
triale, pe lîngă Comitetul execu
tiv al Sfatului popular orășenesc 
Petroșani s-a constituit un coman
dament din care fac parte 
cu munci de răspundere în 
tetea economică.

Comitetele executive ale
rilor populare din localitățile Văii 
Jiului, împreună cu secțiunea co
mercială a Sfatului popular orășe
nesc Petroșani, au depistat toate 
beciurile și magaziile care au fost 
atribuite comerțului de legume și 
fructe pentru însilozarea produse
lor legumicole necesare în peri
oada de iarnă.

Ținînd seama de experiența a- 
пйог trecuți, pe baza unei plani
ficări juste, s-au stabilit cantită

țile necesare aprovizionării popu
lației, cantinelor, precum și canti
tățile destinate desfacerii în ma
gazine pentru perioada de iarnă 
și primăvară.

Pentru aprovizionarea populației 
e-au repartizat următoarele canti-

cadre 
activi-

sfatu-

o

al

CAROL FODOR 
vicepreședinte 

al Comitetului executiv 
Sfatului popular orășenesc 

Petroșani

de produse : 4 700 tone car-
412 tone ceapă, 1160 

2150 tone rădăcinoase,

In fiecare magazin 
mărfuri de sezon

Odată cu sosirea toam
nei, unitățile comerciale 
din comuna Uricani au 
căutat să ia o serie de 
măsuri în ceea ce pri
vește amenajarea maga
zinelor, punerea lor la 
punct pentru depozita
rea în bune condițiuni a 
legumelor și fructelor.

Experiența anilor tre- 
cuți ne-a dovedit că a- 
provizionarea populației 

cu cantitățile necesare 
de legume și fructe pe 
timpul iernii depinde in 
mare 
create 
ciale 
tării

tați 
tofi, 
varză, 
tone diverse legume, 84 terne 
sole uscată, 681 tone fructe.

Pentru asigurarea rezervelor 
iarnă au fost repartizate pentru 
silozare 
produse : 2000 tone cartofi, 220 tone 
ceapă, 40 tone varză, 140 tone ră
dăcinoase, 90 tone diferite legume 
și 195 tone fructe.

Concomitent cu aprovizionarea 
de iarnă cu legume și fructe, co
mitetul executiv a luat măsuri 
pentru asigurarea fondului de mar
fă necesar în sectorul alimentar. 
Pe lîngă o aprovizionare abunden
tă în perioada de toamnă, la uni
tățile comerciale unde 
de depozitare permit, 
stocuri tampon cu o 
duse ca : făină de 
slănină, ulei, zahăr, 
se, conserve de carne, 
de legume, hrînzeturi, sare, 
săpun de rufe etc. care se 
pune în vîrware în cazul cînd e- 
ventual din cauza zăpezilor mari 
s-ar întrerupe temporar posibilită
țile de aprovizionare de la furni
zori.

Comitetul executiv s-a îngrijit 
și de buna aprovizionare a unită
ților forestiere în perioada' iernii. 
Intr-o ședință de comitet executiv 
tinută recent, s-au stabilit 
precise 
privind 
furHor 
terilor 
producție din munți.

hi prezent există condiții pen
tru ca toate magazinele să fie a- 
provizionate din plin cu mărfuri 
specifice actualului sezon. Din pă

cate sînt unele 
—magazine situate 

în localități peri 
ferice care nu sînt 
bine aproviziona
te și populația 
este nevoită să 
se deplaseze Ia 

Petroșani pentru 
a-șiface cumpă
răturile necesare. 
Asemenea situa
ții se întîlnesc 
frecvent la Urica
ni, Aninoasa, Ba
nița. Conducerile 
organizațiilor co
merciale trebuie 
să ia măsuri de 
îndreptare a aces-

tone
535 

г fa

următoarele cantități

de 
în
de

condițiile 
vor fi create 
serie de pro- 
pîine, mălai, 
paste făinoa- 

conserve 
oțet,

VOIT

sarcini
pentru O.C.L. Alimentara 
transportarea tuturor măr- 

alimentare necesare munci- 
foerestieri la unitățile de

vi-
nr.magazinele

39 apartinînd 
Produse Indus- 

observi că gestio- 
acestora s-au în-

spatiile 
comer - 
depozi- 

n acest

măsură de 
unităților 

în vederea 
mărfurilor. I
Comitetul executiv 

al
scop, 
al Sfatului popular 
comunei Uricani a căutat 
să asigure unităților co
merciale pivnițe și ma
gazii în care au și fost 
însilozate cantităti în
semnate de cartofi, legu
me, fructe. Mai puțin , 
însă au fost respectate 
notele de comandă pri
vind aprovizionarea 
taților O.L.F.
noase, 
mărfuri 
lației, a 
face în prezent simțită 
în magazinele O.L.F. din 
Uricani.

Se acordă, de aseme
nea, atenție bunei apro
vizionări cu celelalte 
ptvdV'M specific* mm*

uni- 
cu rădăci- 

usturoi și alte 
necesare popu- 
căror lipsă se

Cerințele oamenilor muncii — 
mereu in atenția noastră

costume 
băieți, 
copii, 

iar în 
raftu- 

cu 
iarnă, 

tricotaje 
cerute

aprovizionă- 
condițiuni a

nului de iarnă. Dacă 
zitezi
36 și 
O.C.L. 
triale 
narii
grijit din timp să apro
vizioneze unitățile res
pective cu varietăți de 
mărfuri specifice sezo
nului de iarnă. Astfel în 
magazinul nr. 39 s-au a- 
dus suficiente 
școlare pentru 
paltoane pentru
vîrstnici și femei, 
magazinul nr. 36. 
rile sînt înpărcate 
diferite stofe de 
pînzeturi, 
alte mărfuri 
populație.

In scopul 
rii în bune
oamenilor muncii din U- 
ricani cu mărfurile ne
cesare pentru acest se
zon, comitetul executiv 
al sfatului popular 
localitate și-a propus 
în zilele următoare 
Oiganizeze o consfătuire 
cu consumatorii și lucră
torii din unitățile comer
ciale, iar viitoarele co
menzi să se facă în func
ție de propunerile con
sumatorilor.

V, СѲСНЕСІ

tei stări de lucruri, iar secția comer
cială să controleze mai îndeaproa
pe modul de aprovizionare a loca
lităților periferice spre a putea lua 
măsuri imediate de remediere a 
lipsurilor pe care le constată.

In sectorul produselor industriale 
magazinele să fie, 
bine aprovizionate 
sezon și aceasta să 
ritmic pentru a nu 
în aprovizionare.

Comitetul executiv a analizat și 
situația privind aprovizionarea 
populației cu lemne de foc. In a- 
ceastă problemă avem încă foarte 
multe de făcut. I. F. Petroșani are 
restanțe mari de livrai depozitelor 
de combustibil și în special celui 
din Petroșani. Deoarece timpul 
încă este favorabil, comitetul exe
cutiv recomandă conducerii I. F. 
Petroșani să ia cele mai eficiente 
măsuri 
minerii 
sens I.
meaecă
din partea conducerii I.R.T.A. prin 
repartizarea de camioane necesare 
transportului. Avînd în vedere că 
în Valea Jiului sînt o serie de în
treprinderi care dispun de mijloa
ce proprii de transport, conduce
rile acestor întreprinderi sînt che
mate să spijine această acțiune, 
dînd mașini pentru transportul 
lemnelor de foc după-masă și du
minica.

Unele lipsuri se manifestă 
și în aprovizionarea cu petrol lam- 
pant. Comunele Cîmpu lui Neag, 
Banița și altele, de multe ori sînt 
lipsite 
Victor, 
troșani
ceastă problemă împreună cu con
ducerea 
și să ia 
zionare 
lităților 
solicitat.

Pentru desfășurarea 
diții a aprovizionării
sprijin deosebit pot primi comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare din partea controlului obștesc 
organizat de sindicate. Echipele de 
control obștesc pot aduce o con
tribuție de seamă la buna aprovi
zionare de iarnă sesizînd comite
telor executive defecțiunile în a- 
provizionare.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani consi
deră că prin măsurile luate pînă 
în prezent și prin stricta lor apli
care va reuși să asigure aprovizio
narea populației în sezonul de 
iarnă 1963—1964.

de asemenea, 
cu mărfuri de 
se faeă in mod 
se crea goluri

în vederea recuperării ră- 
în urmă la livrări. In acest 
F. Petroșani trebuie să pri- 

un sprijin mai susținut

de petrol. Tovarășii! Brad 
șeful unității P.E.C.O. Pe- 
să analizeze temeinic a-

O.C.L. Produse Industriale 
măsuri urgente de aprovi- 
cu petrol a 
unde acest

tuturor 
produs

loca-
este

con-in bune
de iarnă, un

aprovizio- 
oamenilor 

cu produ- 
larg con-

este o sair- 
seamă a

VICTOR BRAȘOVEANU 
președintele Sfatului popular 

al orașului Lupeni

care împreună 
comerciale sînt

Pentru depozi- 
iarea în cantităti 
suficiente a măr
furilor pentru iar
nă s-au asigurat 
condiții coreepun- 

amenajate drumu-

■ mereu.
în cartierul Viscoza s-a 

folosință noul complex со
си 11 unități. In cartierul 
s-a asigurat spațiu cores- 

unităților O.L.F., O.C.L. 
industriale. In cartierul 
au fost1 reamenajate ma- 
O.L.F., de articole de me-

un nou magazin O.L.F. 
Braia este în construc- 
complex comercial cu

In toate cartierele o-

Buna 
nare a 
muncii 
se de 
sum,
cină de 
Sfaturilor populare, 
cu organizațiile 
chemate să se preocupe în perma
nentă de satisfacerea necesităților 
mereu crescînde ale populației.

In orașul nostru există o rețea 
largă pentru aprovizionarea și de
servirea populației. Numărul uni
tăților comerciale crește 
Recent, 
dat în 
merci al 
Ștefan
punzător 
Produse 
Lopștain 
gazinele
naj și sticlărie, în plată a fost dat 
în folosință 
In cartierul 
ție un nou 
14 unități.
rașului se vor construi noi unități 
de deservire a populației, iar cele 
existente vor fi renovate.

Dezvoltarea rețelei comerciale a 
permis să crească mereu cantita
tea mărfurilor desfăcute populației. 
Astfel, în primele 8 luni din acest 

a 
kg- 
kg. 
cu

an, populația orașului Lupeni 
fost aprovizionată cu 1 939 382 
făină intermediară, cu 243 862 
mai multă decît în anul trecut,
336 000 kg. zahăr, 224 120 litri ulei, 
138 900 cutii conserve, 129 900 kg. 
hrînzeturi, cantităti substanțial 
rite față de aceeași perioadă 
nului trecut.

Recenta sesiune, 
tului popular al 
care a dezbătut 
miletului executiv

spo- 
a a-

Sfa-a VIII-a a
orașului Lupeni, 
preocuparea co- 
pentru aprovi

zionarea populației, a analizat cu 
o deosebită atenție sarcinile ce ne 
stau în față pentru asigurarea u- 
nei aprovizionări corespunzătoare 
pentru pertoăda de iarnă.

zătoare, au fost 
rile care duc spre cartierele măr
ginașe, asigurîndu-se aproviziona
rea unităților în condiții optime 
și în perioade de iarnă. De aseme
nea, e-au luat măsuri pentru a a- 
sigura depozitarea în silozuri spe
cial amenajate a legumelor pentru 
perioada de iarnă.

Sesiunea a VIII-a a sfatului popu
lar a scos în evidentă și unele 
lipsuri in ceea ее privește aprovi
zionarea și deservirea populației 
cu bunuri de larg consum pentru 
perioada de iarnă și a stabilit mă
suri corespunzătoare. S-a arătat că 
deseori în magazinele de încălță
minte lipsesc pantofi pentru copii, 
'•izme de cauciuc, precum și alte 
sortimente necesare în perioada 
iernii. In unitățile alimentare șe 
face simțită lipsa unor produse ca 
ouă, pește proaspăt, unele sorti
mente de conserve etc.

Hotărîrea luată în cadrul sesiu
nii sfatului popular cere din par
tea u-nitătilor comerciale să i.. mă
suri corespunzătoare pentru o mai 
bună aprovizionare a unităților cu 
produse care necesită a fi desfă
cute populației în perioada iernii, 
printre care 1175 tone cartofi, 102 
tone ceapă, 55 tone roșii, 315 tone 
varză, 134 tone legume, 95 tone 
fructe, 20 tone fasole, 32 tone stru
guri, 32 tone castraveți murați, 32 
tone varză murată etc.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Lupeni este 
convins că unitățile comerciale își 
vor îmbunătăți mereu activitatea 
CU ajutorul organelor de resort, 
asiguri nd ca populația orașului nos
tru să fie aprovizionată pentru pe
rioada de iarnă cu mărfuri sufi
ciente și la timp.

al

Ѳ cerință la ordinea zilei
Pentru aprovizionarea localităților 

noastre cu cantități corespunzătoa
re de produse de sezon, îndeosebi 
cu legume și fructe de calitate, se 
impun a fi luate măsuri pentru ca 
întregul volum de legume și fruc
te să fie însilozat la timpul optim. 
In acest scop s-au creat în loca
lități spații necesare, care satisfac 
în bună parte cerințele.

Sarcini 
ins dozării 
se ridică
dețin cantine.

Pregătirile de iarnă pentru apro
vizionarea cantinelor aparținătoare 
de C.C.V.J. se desfășoară din plin.

importante în vederea 
mărfurilor pentru iarnă 

și în fata unităților care

Depozitele și silozurile au fost re. 
parate și curățate. C.C.V.J. a în
cheiat contracte cu O.L.F. pentru 
aprovizionarea cantinelor cu 99 
tone de cartofi, 35,5 tone varză, 
15,5 tone ceapă, 17 tone morcovi 
și alte legume rădăcinoase. O bu
nă parte a acestor produse au și 
fost achiziționate și însilozate. La 
cantina minei Lupani, bunăoară, 
au fost însilozate deja 16 teme de 
cartofi. La cantinele aparținătoare 
exploatărilor miniere s-au pus, 
asemenea, la murat peste 1000 
de ardei grași, castraveți etc.

Se impune ca pregătirile de
nă la toate cantinele precum și în- 
silozările pentru consumul colectiv 
să fie făcute la timp și în bune 
condiții.

de 
kg.

cantitatea 
de cartofi cu care 
a fi aprovizionată 

au sosit peste 2000 
peste 500 tone au și

hi depozitele O.L.F. sosesc zi de zi cantităti tot mai însemnate de legume și fructe 
vicepreședinte al Statului pentru iarnă. De aici produsele sînt transportate spre unitățile de deservire.

popular al comunei IN CLIȘEU : La depozitul O.L.F. din Petroșani se încarcă un nou transport de car-
țjrtanai lefi pentru unitățile de desfacere.

iar-

Prin unitățile O.L.F,
In aprovizionarea pentru iarnă a 

populației un loc important ÎI o- 
cupă legumele și fructele.

In ultimul timp pentru unitățile 
O.L.F. din Valea Jiului sosesc: can
tităti tot mai mari de asemenea 
produse, menite să satisfacă cerin
țele populației pe timpul de iarnă.

Pină în prezent din 
de 7306 tone 
ș-a prevăzut 
Valea Jiului 
tone din care
fost însilozate. Unitățile O.L.F. au 
mai fost aprovizionate 
ceapă, 200 tone varză, 
alte legume diferite 
peste 10 tone mere, 
depozitele O.L.F. s-au însilozat 
pînă acum 7 tone de legume Tădă- 
cinoase.

cu 200 tone
100 tone 
precum

Totodată
s-au

de 
și 
în



STEA8UL RO$U

Adunări de dări de_ seamă și alegeri în organixațiile de perfid din țcoli

Fiecare cadru didactic — militant activ 
pe tărîm profesional și obștesc

Recenta adunare generală de 
dare de seamă și alegeri a co
muniștilor de la Școala medie■ 
mixtă din Petroșani a subliniat 
că organizația de partid din școa
lă a desfășurat o activitate sus
ținută pentru realizarea acestor 
sarcini. Organizația de bază a mi
litat pentru sporirea răspunderii 
cadrelor didactice față de îmbu 
nătățirea continuă a procesului 
instructiv-educativ, precum și pen
tru însușirea temeinică de către 
elevi a cunoștințelor predate în 
școală. Organizația de partid a 
dezbătut cu regularitate diferitele 

«aspecte ale procesului instructiv- 
educativ, preocuparea cadrelor di
dactice 
gătirii 
gi'-e, 
U.T.M.
bilizarea 
elevilor la o muncă rodnică.

Munca poiitico-educativă a or
ganizației de partid, eforturile co
lective ale cadrelor didactice și 
ale elevilor au dat roade. S-a în
tărit disciplina și răspunderea 
elevilor față de obligațiile lor, 
s-a îmbunătățit frecvența la lecții, 
meditații și consultații. Toate a- 
cestea au contribuit la obținerea 
unor rezultate superioare la învă
țătură față de anii precedenți. Ast
fel; la finele anului școlar 1962— 
1963 din totalul de 632 elevi la 
zi, 96 la sută au fost promovați, 
iar din cei 221 elevi seraliști 86 la sută 
au promovat anul școlar. Rezul-

pentru perfecționarea pre
tor profesionale și ideolo- 
activitatea organizațiilor 

și de sindicat pentru mo- 
cadrelor didactice și a

tate bune au obținut și absolven
ții școlii care într-un procentaj de 
90 la sută au reușit la examenele 
de admitere în învățămîntul supe
rior.

Un merit deosebit în obține; 
acestor rezultate revine cadrelor 
didactice care-și îndeplinesc cu o 
răspundere mereu sporită sarcinile 
tir îndeplinirea misiunii tor nobile 

instruirea șt educarea tinerei 
generații. Se pot evidenția nume
roase cadre didactice, între care 
profesorii Lupșor Olga, Păraianu 
Simion, Varga Lenke, Todea Ma
ria, Csutak Ștefan și alții care 
dovedesc răspundere și pasiune în 
îndeplinirea obligațiilor ce le re
vin.

Adunarea generală de alegeri a 
analizat totodată neajunsurile din 
activitatea cadrelor didactice, pre
cum și sarcinile organizației de 
partid în remedierea acestora. Ast
fel, s-a arătat că atît la cursul de 
zi cît și la cel seral, notele la li
mită, mediocritatea ia învățătură 
continuă să umbrească încă acti
vitatea unor clase. Mediocritatea 
se datorește, în primul rînd, lip
sei de răspundere cu care-și pri
vesc unii elevi sarcina de a în
văța, de a se pregăti temeinic și 
în permanență pentru fiecare lec
ție dar, totodată și deficiențelor 
din activitatea unor cadre didac
tice care absentează și întîrzie u- 
neori de la ore, a lipsurilor exis
tente în notarea și îndrumarea e- 

levilor pentru a învăța organizat.

Dar fiecare cadru didactic, 
subliniat în adunare, trebuie 
fie exbmplu de corectitudine 
răspundere față de obligații nu 
mai pe tărîm profesional ci și în 
tivitatea obștească. Or și în 
ceastă privință la numeroase 
dre didactice, mai ales la cele
nere, se Constată încă neajunsuri. 
Sînt profesori care se sustrag de 
la îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin în cadrul organizațiilor U.T.M. 
Sînt, de asemenea, neajunsuri in 
participarea cadrelor didactice la 
corul clubului central al sindica
telor. Pentru aceste lipsuri se face 
vinovat și tovarășul Peterfi Eu
gen, secretarul organizației U.T.M. 
Căre nu a făcut totul pentru ac
tivizarea cadrelor didactice tinere.

Perfecționarea continuă a pro
cesului instructiv-educativ, lichida
rea mediocrității, întărirea < 
plinei, dezvoltarea la elevi a 
săturilor omului de tip nou, 
pune îmbunătățirea activității 
tărîm profesional și obștesc a 
cărui cadru didactic, 
trebuie să preocupe 
sebit pe viitor noul 
ganizației de bază.
ca biroul organizației de bază, toți 
comuniștii să militeze pentru men
ținerea, în continuu, a unei atmos
fere sănătoase, de muncă, com
bative și intransigente față de 
neajunsuri, față de actele de in
disciplină, pentru dezvoltarea răs
punderii și a spiritului de iniția
tivă a cadrelor didactice.

este 
tivă

Cum muncesc, cum învață tinerii din secție. lata -o întrebare C3r^ 
des discutată în biroul organizației U.T.M. din secția administrez 
de la U.R.U.M.P,

Fotoreporterul nostru
și Deneși Andrei, membru în biroul organizației 

zidar și Mako

i-a surprins pe tov. Pechlu Adriana, secret
U.T.M. purtîndE 
Stefan, tebniM 
politice U.T.M;

Să educăm cu răspundere pe fiii
oferite de lec- 
elevilar. De a- 
învățători, pro- 
interesează in- 

elevilor,

comuniste a elevilor.
de seamă prezentată în 

de către tov. Benedek Io- 
reliefat munca desfășurată

losesc posibilitățile 
ții pentru educarea 
semenea, mai sînt 
fesori care nu se
deajuns de comportarea 
de atitudinea tor față de școală și 
de muncă, Așa se 

că la clasele 
pleacă de la 
ca diriginții

piu, 
levi 
fără 
eă-i

tara
o discuție cu uțemiștii Tolee Stăm ale, 
cian, despre desfășurarea primelor ședințe ale cercurilor 
din secție.

disci- 
i tră- 

im-
pe 

fie-
Acest lucru 
în mod deo- 
birou al or- 
Este necesar

oaifienilor muncii

FOTBAL

„Cupa orașelor tîrgurî"
In competiția internațională de 

fotbal „Cupa orașelor tîrguri" 
Sheffield Wednesday a învins cu
4— 1 (2—0) pe Utrecht (Olanda)
și s-a calificat pentru turul următor. 
FC Lausanne a cîștigat cu 3—2 după 
prelungiri meciul cu echipa sco
țiană Hearts of. Midlothians, ob- 
ținînd calificarea.

Rezultate din „Cupa cupelor" ■■ 
Barcelona—Shelbourne (Irlanda)
3—1 (1—1); Manchester United-
— Willem Tillburn 6—1 (3—1).
5- au calificat pentru etapa urmă
toare Barcelona și Manchester.

Iizînd timpul de 5'14”37/100. 
urma lui au sosit Jurgen Gliss- 
man (R.F.G.) —, 5T6'T1/1OO și ja
ponezul Daisaburo Honda — 
5’27”92/100.

(Agerpres)

Lucrările adunării generale de 
dare de seamă și alegeri în orga
nizația de partid de la Școala me
die din orașul Petrila au dat co
muniștilor posibilitatea de a ana
liza pe larg rezultatele muncii 
lor, a întregului colectiv pe linia 
educării

Darea 
adunare 
landa a
de învățătorii și profesorii Udrea 
Margareta. Cherciu Nicolae, Mla- 
din Aritina și alții care au contri
buit cu inițiativă la sporirea efec
tului educativ al lecțiilor.

Luind cuvîntul in cadrul dezba
terilor, membrii de partid au com
pletat darea de seamă cu date din 
propria lor activitate. învățătoarea 
Mihu Angela, de pildă, vorbind 
despre necesitatea de a utiliza în 
activitatea de educare comunistă 
a tineretului procedee diferențiate 
a arătat că de la bun început a 
căutat să-i ajute pe elevi să-și 
fixeze un scop pentru activitatea 
lor viitoare, să îndrăgească munca, 
să fie ordonați în pregătirea
școlară, lucru ce-i va ajuta să se 
formeze ca oameni demni de so
cietatea noastră.

Ga efect al grijii învățătorilor 
și profesorilor pentru creșterea 
nivelului de educație a tinerei ge
nerații, situația la învățătură s-a 
îmbunătățit mult față de anii pre
cedent, elevii înțelegînd tot mai 
mult că aceasta este principala lor 
îndatorire. Totodată s-au îmbună
tățit disciplina și comportarea ele
vilor în școală și în afara ei. Acest 
lucru se datorește faptului că or
ganizația de partid a îndrumat con
tinuu activitatea 
U.T.M. și de pionieri in domeniul 
îmbunătățirii muncii

drept 
activi- 
demne

cazul

lor

face, de exem- 
V—VII unii e- 
orele de clasă, 
sau profesorii

tragă la răspundere.
Mai sînt profesori, ce-i 

puțini la număr, care prin 
tatea lor nu oferă exemple 
de urmat. Este, bunăoară,
profesorului Slanko Adalbert, care 
deseori întîrzie de la ore, nu a- 
preciază just răspunsurile elevilor, 
acordîndu-le note mult mai mici 
decît cele pe care le merită. De 
asemenea, tov. Serbu M., Plav I., 
pun note mici la învățătură pentru 
abateri de la disciplină, în loc să 
folosească în astfel de cazuri mij
loacele educ, five. Pe de altă parte 
sînt și prolesori ca Jura Marcu, 
care nu pune note decît la sfîrși- 
tul trimestrului deși este știut fap
tul că, notarea elevilor nu trebuie 
să fie o acțiune de campanie.

In adunarea de alegeri s-a dez
bătut și faptul că profesorii Belei 
Elena, Josan Olivia, Frîncu Floren
tina vin uneori la școală cu lec-

țiile improvizate, slab pregătite 
din punct de vedere metodic, lip
site de documentare, fără un ca
racter viu, atractiv și educativ 
fapt care nu poate să stimuleze 
interesul elevilor pentru învăță
tură.

Profesorul Cherciu Nicolae, di
rectorul Șoolii medii din orașul 
Petrila, s-a oprit printre altele, a- 
supra spiritului de răspundere ce 
trebuie dezvoltat la cadrele didac
tice pentru ca acestea să-și aducă 
din plin aportul la creșterea și e- 
ducarea fiilor oamenilor muncii. 
Vorbitorul a arătat că pe viitor 
organizația de partid trebuie să 
controleze mai temeinic activita
tea organizației U.T.M., desfășura
rea învățămîntului politic U.T.M. 
și a învățămîntului ideologic al ea- 
drelor didactice.

. Participanții la discuții au insis
tat asupra organizării unor schim
buri de experiență între cadrele 
tinere și cele cu activitate mai în
delungată în învățămînt, asupra 
îmbunătățirii studiului individual al 
elevilor, acordării de către biroul 
organizației de bază a unui ajutor 
mai substanțial conducerii școlii 
în scopul îmbunătățirii procesului 
instructiv-educativ al elevilor.

S. ZAHARIA

organizațiilor

de educare 
comunistă a elevilor. La propune
rea organizației de partid s-a for
mat un colectiv de cadre didactice 
compus din tov. Popescu Ioan, Cer
nea Victorița, Ionescu Adrian și 
alții care periodic prezintă infor
mări politice în fața elevilor. Pe 
lingă aceasta, școlarii au fost an
trenați să învețe poezii și cîntece 
despre partid și patrie, zeci de e- 
le\ î au participat la concursul „Iu
biți cartea ’, ori au fost atrași în 
activitatea cullural-artistică a sco
lii, urmărindu-se prin acestea dez
voltarea sentimentului 
fată de patrie.

Adunarea generală a 
ției de bază s-a oprit 
aspectelor negative în
uițbt învățători și profesori, Există 
învățători și profesori țâre- nu fo-

dragostei

organiza
și asupra 
activitatea

O nouă victimă 
a boxului profesionist

BALTIMORE 16 (Agerpres)
Boxul profesionist a făcut o no

uă victimă. In cadrul unei reuni
uni desfășurate în orașul Balti
more, „greul" Wayne Bethea l-a 
făcut к o în rundul 9 pe Ernie 
Knox. Aceasta a fost transportat 
în nesimțire la spital. El urmea
ză să fie supus unei intervenții 
chirurgicale, starea sa fiind foarte 
gravă.

Pe canalul de Suez
ISMAILIA 16 (Agerpres)
Competiția de înot (mare fond) 

desfășurată de-a mngul a 40 km 
pe canalul de Suez între punctul 
Kabrit și lacul Amer a revenit 
înotătorului egiptean Mohamed 
Zeitun care a parcurs distanța în 
10 h 06'35"; Pe locurile următoa
re s-au clasat coechipierii săi. 
Nabil și El Chazli cu 10 h 12'05”, 
Iugoslavul Milan Konic și engle
zul James au abandonat. La star
tul competiției au . fost prezenți 
31 de înotători din 13 țări.

16 (Agerpres)
Vernescu și Simion 
cei doi canotori romîni 
la întrecerile „Săptămî- 

au
în finalele dis-

Is-

Sportivi romîni 
victorioși ia Tokio

TOKIO
Aurel 

mailciuc, 
prezenți
nii sportive internaționale 
terminat victorioși 
putate miercuri pe lacul Sagaml 
de lingă Tokio. Vernescu a cîș- 
tigat detașat proba de caiac 1 000 
m în 4'03”79/100, fiind urmat de 
Fritz Briei (R.F.G.) — 406”64/100 
și Dragan Desanici (Iugoslavia) — 
4'11 "60/100.

Simion Ismailciuc s-a clasat pe 
primul loc la canoe ’ 000 m. rea-

Brigada lui Kibedi solicită sprijin
tacă din anul trecut, în cadrul 

sectarului II de la mina Aninoasa 
a fost pus în exploatare stratul 5 
cu două abataje cameră, nr. 1 și 
nr. 2. La aceste locuri de muncă 
au lucrat la început mai multe 
brigăzi, dar nici una nu a reușit 
să-și realizeze planul. Cauza ? Con
dițiile grele de zăcămînt (laminări 
de strat, sărituri), precum și unele 
deficiențe de ordin organizațoria.

Văzînd acest lucru, conducerea 
sectorului a hotărît să plaseze la 
stratul 5 una din cele mai bune 
brigăzi, pe cea condusă de Kibedi 
Francisc. Lucrurile au început să 
se îndrepte. Brigada lui Kibedi țși 
organiza temeinic munca, se stră
duia să învingă greutățile. Ea <* 
primit și sprijinul necesar. Apro
vizionarea cu lemn și goale se fă
cea la timp, pușcarea, de aseme
nea. Planul a început să fie rea
lizat și depășit și la cele două a- 
batăje din stratul 5.

La începutul acestui an brigada 
lui Kibedi lucra tot la abatajele 
cameră nr. 1 și 2. Lucrul mergea 
cu spor. In ianuarie ea a dat peste 
plan mai bine de 400 tone de căr-

bune, cifră ce reprezintă angaja
mentul anual. Insă, odată cu ter
minarea abațajului de la nr. 2 și 
deschiderea celui de la nr. 4, lu
crurile s-au schimbat. Brigada deși 
a muncit la fel de bine ca înain
te, totuși nu a reușit să-și tacă 
planul decît în cîteva luni. Aceas
ta din cauză că la nr. 4 stratul 
era și mai frămintat, laminările .și 
săriturile fiind întîlnite și mai des 
în cale. Cu toate acestea planul 
brigăzii nu a fost schimbat. Briga
da a cerut ca să i se stabilească 
o normă corespunzătoare de lucru, 
ținîndu-se seama de condițiile de 
zăcămînt. Comisia de normare a 
exploatării nu ș-a grăbit să satis
facă această cerere. In ciuda efor
turilor depuse pentru învingerea ‘ 
greutăților, brigada lui Kibedi nu 
și-a putut îndeplini planul de pro
ducție. In cele 9 luni ce au tre
cut brigada a înregistrat un minus 
de 1850 tone de cărbune. O altă 
greutate pe care o întîmpină bri
gada în ultimul timp este aceea 
că atunci cînd se rambleiază la 
unul din abataje, galeria de bază 
se umple cu apă, iar locomotiva

putea scurge apa.
din brigada iui Kibedi 
alcătuiesc un colectiv 
priceput în ale minert- 

îndeplinească

nu mai poate să treacă; se îngreu
nează mult transportul. Aceasta din 
cauză că nu se întrețin în bune 
condiții canalele, nu se curăță pen
tru a se

Minerii 
Francisc 
harnic și
tulni, capabil să-și

’ cu cinste sarcinile de producție și 
angajamentele asumate în întrece
re. Dacă totuși în prezent se pre
zintă cu planul neîndeplinit nu 
este dm vina brigăzii. Nu a primit 
sprijinul necesar nici în privința 
stabilirii normei în funcție 
greutățile obiective întîmpinate 
lucru din cauza zăcămîntului 
nici în privința transportului, 
va mai aștepta acest sprijin ? 
timpul să fie acordat pentru 
brigada să se poată redresa,
dea cărbune pe măsura puterii 
sale de muncă, recuperînd minusul 
și în timpul ce a mai rămas pină 
la sfîrșitul anului să-și poată în
deplini și angajamentul.

18 octombrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Melodii populare, 8,30 
Muzică din opere interpretată de 
soliști sovietici, 9,30 Muzică ușoară 
interpretată la diferite instrumente, 
10,26 Muzică de estradă, 11,05 Mu
zică din operete, 12,30 Muzică u- 
șpară de Gherase Dendrino și So
loviov Sedoi, 1.3,10 Scene din o- 
pere, 14,00 Cîntece de dragoste și 
jocuri populare, 15,00 Pagini alese 
din operete, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,30 In slujba patriei, 18,00 
Muzică ușoară cerută de ascultă
tori. 18,30 Melodii populare, 19,30 
Universitatea tehnică radio, 20,40 
Lecția de limbă engleză. Ciclul II, 
21,00 Pagini din poezia contempo
rană rominoască,. 21,15 Muzică de 
dans, 21,45 Părinți și copii. PRO
GRAMUL II. 10,30 Coruri' din o- 
pere, 11,30 Piese de estradă, 12,05 
Program interpretat de mari an
sambluri sovietice, 13,02 Din fol
clorul popoarelor, 13,30 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur despre „Studierea numelor 
proprii" (reluare), 13,40 Estrada ar
tistului amator, 14,05 Arii din ope
rele de compozitori romini, 15,00 
Actualitatea în țările socialiste, 
16,12 Arii din opere interpretate 
de Petre Ștefănescu-Goangă, 16,53 
Piese romînești de estradă, 19,00 
Cîntece de Achim Stoia și Ion Da- 
nielescu, 19,30 Teatru la microfon: 
„Apus de soare" de Barbu Ștefă- 
nescu Delavrapcea, 21,50 Interpret! 
de muzică ușoară (reluare).

© = -

18 octombrie

ST. EKART

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Godin ,• REPUBLICA : Luna de 
miere fără bărbat ; PETRILA : Că
pitanul Francasse ; VULCAN : Bu
nica Sabela; LUPENI : Miracolul 
Lupilor ; ■ BÂRBATENU Telefo
nista.
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1. (anii si v. itfutwa 
îi tiuit la iw firk

NEW Y©RK 16 {Agerpres)
Cosmonauții sovietici Iuri Ga

garin și Valentina (Tereșkova, care 
au făcut' o vizită în Mexic, au 
sosit la 15 octombrie la New 
York, în drum spre Europa. Vor
bind în fața ziariștilor, pe aero
portul din New York, Iuri Gaga
rin a transmit locuitorilor orașu
lui New York și întregului po
por american salutul său. „Tran- 
smitem de asemenea un salut căl
duros cosmonauților americani" — 
a spus Valentina Tereșkova.

-- ©---
Franța a început 

să se înzestreze cu forță 
nucleară operațională

PARIS 16 (Agerpres)
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, Alain Peyrefitte, minis
trul francez al informațiilor, a 
făcut' o declarație pe marginea 
ședinței din 15 octombrie a Con
siliului de Miniștri al Franței, în 
care a confirmat că „Franța a 
Început să se înzestreze cu o for
ță nucleară operațională".

In cursul aceleiași ședințe a 
consiliului de Miniștri, ministrul 
de externe Couve de Murville a 
făcut o expunere asupra convor
birilor pe care le-a avut în Sta
tele Unite în special cu președin
tele Kennedy și secretarul de 
Stat, Dean Rusk.

—=o=—
„New York Mirror" 
își încetează apariția 
NEW YORK 16 (Agerpres) 
Cotidianul new Yorkez „New 

York Mirror" și-a anunțat înce
tarea apariției cu începere de la 
16 octombrie. Acest ziar, înființat 
In 1924 aparținea trustului Hearst 
și era al doilea ziar cotidian de 
mare circulație din S.U.A.

Majoritatea bunurilor acestui zi
ar au fost cumpărate de către ziarul 
„New York Daily News". In ace
lași anunț se subliniază că moti
vul încetării apariției îl constituie 
„deficitele mari" ale ziarului. A- 
genția United Press International, 
citind o declarație a trustului 
Hearsț, menționează că greva ds 
114 zile care a suspendat anul a- 
cesta apariția ziarelor „a agravat 
problemele, și așa destul de grele 
ale ziarului".

--------------- ~ ' ~~ -------- «VI —

Sesiunea parlamentului ghanez
ACCRA 16 (Agerpres)
La 15 octombrie, Да Acera, s-a 

deschis cea de-a iV-a sesiune a 
Parlamentului ghanez. Președintele 
Republicii Ghana, Kwame Nkru- 
mah, a rostit cu acest prilej un 
discurs consacrat problemelor de 
politică- internațională și situației 
interne.

Referindu-se la problema colo
nialismului în Africa, președintele 
Nkrumah a subliniat importanța 
Întăririi unității africane, necesară, 
înainte de toate, în lupta pentru 
« înlătura asuprirea colonială din 
unele țări africane ca Republica 
Sud-Africană, Rhodesia de sud, 
Mozambic, Angola și altele. „Co
lonialiștii, a subliniat el, trebuie 
să știe, că nu vom înceta lupta 
pînă ce nu-i vom alunga din Afri
ca". In continuare, președintele

--------- o---------

O cuvîntape a lui D. Kennedy
WASHINGTON 16 (Agerpres)
După cum anunță Buletinul de 

știri al Casei Albe, Robert Kenne
dy, ministrul de justiție al S.U.A., 
a luat cuvîntul în cadrul unui co
mitet al Congresului, cerînd adop
tarea legii: cu privire la drepturile 
civice propusă' de președintele 
Kennedy și aprobată de subcoml- 
tetal juridic al Camerei Reprezen
tanților a Congresului- S.U.A.

Lncrărfic MiiHârll Generale
a 0.

NEW YORK 16 (Agerpres)
Comitetul Politic al O.N.U. a 

hotărît în unanimitate în ședința 
din dimineața zilei de 16 octom
brie să recomande Adunării Ge
nerale adoptarea proiectului de 
rezoluție prezentat în numele a 17 
țări membre ale Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva, prin
tre care și R.P. Română, în care 
cheamă toate statele din lume să 
se abțină de a plasa pe orbită o- 
biecte avînd la bord arma nucle
ară. Proiectul de rezoluție chea
mă, de asemenea, ca statele să se 
abțină de a plasa pe orbită în 
jurul pămîntului alte tipuri de 
arme de distrugere în masă, de a 
instala astfel de arme pe corpu
rile cerești sau de a amplasa ase
menea arme în spațiul cosmic prin 
oricare alte mijloace. Proiectul de 
rezoluție salută hoftărîrea guver
nelor U.R.Ș.S, și S.U.A. de a nu 
amplasa în spațiul cosmic nici un 
fel de obiecte cu arme nucleare 
sau altfel de arme de distrugere 
în masă.

In cursul ședinței au luat cu
vîntul reprezentanții S.U.A., 
U.R.S.S., Austriei, Angliei, Cana
dei. Italiei, Japoniei, R.P. Romi
ne, Republicii Peru, și Nigeriei, 
care au sprijinit adoptarea pro
iectului de rezoluție.

Luînd cuvîntul în numele dele
gației R.P. Romîne, Mircea Malița, 
adjunct al Ministrului afacerilor

---------------- ©----------------

Reuniunea miniștrilor de externe 
ai tarilor membre în Piața comună

BRUXELLES «16 (Agerpres)
Luni și marți au avut loc la 

Bruxelles lucrările sesiunii miniș
trilor de externe ai celor șase 
țări membre ale Pieței comune. 
Cu acest prilej s-a discutat, după 
cum relatează agenția France Pre
sse, printre altele, problema con
flictului economic dintre Piața co
mună și Statele Unite în legătură 
cu tarifele vamale sporite de or
ganismul economic vest-european la 
exporturile de carne de pasăre 
din S.U.A. „Nu s-a ajuns încă la 
un armistițiu" — scrie în legătură 
cu aceasta France Presse după

Nkrumah a eriticat „ajutorul" 
economic acordat de țări capita
liste dezvoltate țărilor africane, a- 
rătînd că el are un caracter neoco
lonialist.

In ceea ce privește dezarmarea, 
K. Nkrumah, a arătat că lupta po
poarelor africane împotriva colo
nialismului constituie parte inte 
grantă a luptei mondiale pentru 
pace. Iată dece, a spus el, guver
nul Ghanei a salutat și a semnat 
Tratatul de la Moscova cu privire 
la interzicerea parțială a experien
țelor cu arma nucleară.

In continuare, președintele N- 
krumah, s-a referit la problemele 
de politică internă. El a relevat 
necesitatea dezvoltării continue a 
economiei și culturii și a cerut 
concentrarea eforturilor în vede
rea industrializării țării.

Ministrul de justiție a subliniat 
necesitatea transpunerii in viață 
a măsurilor propuse de președintele 
Kennedy, pentru a înlătura pe 
planul întregii națiuni nedreptatea 
socială la care sînt expuși negrii 
și alte grupări minoritare. O ne
cesitate dintre eele mai strigente, 
după cum a relevat Robert Ke
nnedy, este înlăturarea discrimi
nării în domeniul angajării bra
țelor de muncă.

N. D.
externe, a arătat că acordul la 
care s-a ajuns constituie o con
tribuție la eforturile în vederea 
frînării cursei înarmărilor nucle
are. Cînd Comitetul va ajunge la 
examinarea punctului privind fo
losirea pașnică a spațiului extra- 
atmosferic, a spus Mircea ârialița, 
el va găsi „un Cosmos mai curat”.

Subliniind că interzicerea plasă
rii în spațiul cosmic a armelor 
nucleare se înscrie printre măsu
rile îndreptate în direcția îmbună
tățirii atmosferei internaționale, 
spre crearea unui climat mai favo
rabil, reprezentantul R.P. Romîne 
a arătat că aceasta demonstrează 
o dată mai mult posibilitatea so
luționării problemelor internațio
nale pe ' calea tratativelor atunci 
cînd aceste probleme sînt abordate 
în spirit realist, cînd părțile ma
nifestă răbdare și perseverență.

Proieotul de rezoluție a fost 
adoptat prin aclamațiile reprezen
tanților tuturor celor 111 țări 
membre ale O.N.U. Documentul 
urmează să fie luat în discuție în 
ședința de joi a Adunării Gene
rale O.N.U.

In ședința de marți după-amla- 
ză, comitetul Politic a trecut la 
examinarea punctului de pe ordi
nea de zi prezentat de India refe
ritor la „necesitatea urgentă a în
cetării tuturor experiențelor nu
cleare și termonucleare".

terminarea sesiunii de la Bruxe
lles, subliniind că în momentul de 
față continuă tratativele pentru a 
împiedica agravarea conflictului. 
După cum se știe, Statele Unite 
au anunțat „măsuri de represalii", 
adică sporirea tarifelor vamale la 
o serie de produse vest-europene. 
In discuțiile de la Bruxelles au 
fost abordate, de asemenea, pro
blema „bugetului pentru Euratom" 
adică a creditelor pentru așa-nu- 
mita „Comunitate atomică", care 
grupează laolaltă cercetările în 
domeniul nuclear în cele șase țări 
membre ale Pieței comune. In a- 
ceastă chestiune, recunoaște Fran
ce Presse, „Franța s-a găsit izo
lată" și hotărîrile în problema a- 
cordării creditelor au fost adop
tate împotriva votului, negativ al
Franței.

--------------------- =»A.sțyyxMei - ■

VIENA. După cum relatează a- 
genția AFP, președintele Uniunii 
pan-europene contele Coudenhove- 
Kalergi a declarat in cursul unei 
conferințe, care a avut loc la 
Viena că „numai o mare confe
rință de pace a țărilor N.A.T.O. 
și a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia poate pune 
capăt războiului rece".

VIENA. Teatrul Municipal din 
Viena („Wiener Burgtheater") a 
sărbătorit la 14 octombrie aniver
sarea a 75 de ani de cînd acti
vează într-un local propriu. La 
festivități au participat președin
tele Austriei, dr. Scharf, membri 
ai corpului diplomatic precum și 
reprezentanți ai vieții politice și 
culturale a Austriei.

• NEW YORK. Cu prilejul celei 
de-a 100-a aniversări de la apa
riția primei cărți a cunoscutului 
romancier Jules Verne, la Holly
wood va ii turnat un film după 
romanul „Cinci săptămîni în ba
lon". Romanul va ii' transpus pe 
ecran de realizatorul american 
Irwin Allen.

CAIRO. Nkhereanye, membru în 
conducerea Partidului Congresu-

[адкоі Aliiitti roooeralisfe Inlemaiionale
BOURNEMOUTH 16 (Agerpres, 
In ședința din după-amiaza zi

lei de 15 octombrie, participants 
la cel de-al XXII-lea Congres al 
Alianței Cooperatiste Internaționa
le au adoptat rezoluția „Despre 
dezarmare și pace", în care se a 
rată că Tratatul privitor la in
terzicerea experiențelor nucleare 
„constituie primul pas pe calea 
soluționării problemei interzicerii 
totale a experiențelor, producerii, 
menținerii și folosirii armei nucle-

Noul guvern 
argentinian 
BUENOS AI

RES 16 (Ager
pres).

Noul guvern 
al Argentinei a 
fost' definitivat la 
15 octombrie, o 
dată cu desem
narea celor trei 
miniștri militari. 
Generalul Ignacio 
Avalos a fost 
numit ministru al 
forțelor armate 
terestre, viceami
ralul Manuel Pi
ta, ministru al 
marinei, și co
mandorul Martin 
Cairo ministru al 
aviației. Pe de 
altă parte, preșe
dintele Argenti
nei, Arturo Illia. 
a primit jurămîn- 
tul a șase mi
niștri civili ai 
guvernului său.

------------©------------

Kenya își va proclama 
independenta

NAIROBI 16 (Agerpres)
Referindu-se la modul cum se desfășoară conferin

ța cu privire la acordarea independenței Kenyei, pri
mul ministru ad-interim al Kenyei, Joseph Murumbi, 
a declarat că țara sa se va proclama independentă, 
fără consimțămîntul Angliei, la 20 octombrie, dacă 
guvernul englez refuză să satisfacă revendicările 
juste ale poporului Kenyei. Miniștrii și secretarii de 
stat care se află Ia Nairobi au adresat delegației gu
vernului Kenyei la tratativele de la Londra o tele
gramă în care exprimă „dorința unanimă de a între
rupe convorbirile constituționale de la Londra".

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

Transmisia de filme prin cablu
GENEVA 16 (Agerpres)

Ziarul elvețian „La Tribune de Geneve" relatează 
că în S.U.A. este pe cale de a fi pusă ia punct tran
smisia de filme prin cablu, la mare distanță. Este 
vorba de montarea unui circuit prin cablu coaxial 
între New York-și Los Angeles de către compania 
„Beli", care va lega sălile de cinema, din New York 
cu cele din Los Angeles. Potrivit ziarului, prin acest 
procedeu va ti necesară doar o singură copie de pe 
pelicul pentru a fi transmisă simultan tuturor sălilor 
legate la acest cablu.

------------O —-------

senatorială a S.U.A. discutăComisia 
ajutorul american

WASHINGTON 16 (Agerpres)
In cadrul Comisiei senatoriale 

pentru probleme externe a S.U.A 
au început la 15 octombrie discu
ții în legătură cu proiectul de 
Idge cu privire la ajutorul ame
rican pentru străinătate. După cum 
se știe; luna trecută Camera re
prezentanților a S.U.A. a votat re
ducerea cu 1 miliard de dolari a 
acestui ajutor.

încă de la începutul discuțiilor 
senatorul Everett Dirksen a men
ționat, după cum anunță agenția 
United Press International că „pro
gramul de ajutor întîmpină mari 

lui și Ligii tineretului din Ba
sutoland. a declarat că poporul 
din acest teritoriu este hotărî! 
să obțină independența în cursul 
anului 1964. El a subliniat că gu
vernul britanic face tot posibilul 
pentru a amîna data proclamări, 
independenței, dar, a spus eî. 
„poporul din Basptoland se pro
nunță împotriva dominației colo
niale și dorește independența"

QUITO. După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, în cercurile 
politice din Quito s-a anunțat că 
fostul președinte al Ecuadorului, 
Julio Arosemena, care a fost răs
turnat de la putere ca urmai e a 
unei lovituri militare de stat, s-u 
înapoiat în secret în țară. Știrea 
a fost confirmată și de un ofițer 
superior ecuadorian, care a sosit 
ia Ciudad de Panama. Potrivit a- 
genției, se subliniază că Arose
mena intenționează sa adune tor
țele cate îl sprijină pentru a con
duce lupta împotriva actualului 
regim din Ecuador?

LIMA. La 15 octombrie, s-a în
registrat un puternic cutremur de 
pămînt la Arequipa, al doilea o 
raș ca mărime din Peru. Populația 

are. Congresul, se arată în rezo
luție, îi cheamă pe toți cooperato
rii din lume să lupte mai activ 
pentru dezarmarea generală și 
totală sub un control eficient și 
practic".

Sprijinind această rezoluție, M. 
Bonev, președintele Alianței Coo
peratiste Internaționale, și-a ex
primat speranța că Tratatul de la 
Moscova va fi urmat de noi mă
suri în interesul păcii și securită
ții întregii omeniri.

pentru străinătate
dificultăți anul acesta". Referih- 
du-se la cauzele acestor dificul
tăți, agenția United Press Interna
tional menționează că ’Situația 
din Vietnamul de sud și recentele 
evenimente din Republica Domi
nicană și Honduras, unde junte 
militare au răsturnat guverne a- 
lese. au adăugat noi greutăți pe 
calea aprobării proiectului". Sena
torul Frank Church a propus să 
se pună capăt ajutorului pentru 
Vietnamul de sud atîta timp sît 
actualul regim al lui Ngo Dinh 
Dlem nu încetează politica sa re
presivă împotriva budiștilor.

a părăsit casele și clădirile pu
blice fugind în stradă.

LUSAKA. Pînă în prezent, In 
Rhodesia de nord peste 1 200 000 
de africani s-au înscris pe listele 
electorale pentru alegerile care 
vor avea loc in ianuarie în ve
derea desemnării membrilor Adu
nării legislative. Corespondentul 
ziarului „Guardian"/ care trans
mite această știre, sciie că aceas
ta denotă schimbarea climatului 
politic. f

JOHANNESBURG. Agențiile de 
presă relatează că în urma unei 
explozii, care a avut loc la 15 oc
tombrie într-o mină din apropie
rea localității Boksburg (Republi
ca Sud-Africană), și-au pierdut 
viața numeroși mineri africani. A- 
gențiile precizează că un mare 
număr de mineri se mai află încă 
izolați la o adîneime de aproxi
mativ 3 000 de metri. Pînă în pre
zent au fost scoase la suprafață 
30 de cadavre.

NEW YORK. Redir Khan, re
prezentant al populației kurde la 
New York, a cerut ia 15 octom
brie delegațiilor ia sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U. sa hotă
rască trimiterea unei comisii de 
anchetă pentru a verifica la fața 
locului situația din regiunea lo
cuită de kurzi.

№DAGJ3A $1 ADMB9ISTRATZA i Petroșani Stt. Republicii nr. 56 Tel. Interurban 322, automat 260. Tiparul! întreprinderea poligrafică Hunedoara — Petroșa»! • 40 369


