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PRIM MAGAZINE

CRIȘAN IOSIF

Lln colectiv apreciat
E dimineață. La ora 6 magazinul cu autoservire de 

pe strada Republicii din Petroșani își deschide ușile. 
Cumpărătorii sînt și ei prezenți. Gospodinele cerce
tează atent mărfurile expuse atrăgător.

Prin magazin se perindă zilnic sute de 
tori. Vînzătorii de aici, deși au doar rolul 
spre a-i ajuta pe cumpărători să aleagă 
„cele mai bune, n-au nici o clipă de răgaz.

Varietatea articolelor, modul civilizat de compor
tare al vînzătoarelor Delioreanu Elena, Mihăilă Mar
gareta, Neamțu Cornelia, Rădulescu Elisabeta, Lucaci 
Lucia, Tărtăreanu Elisabeta fac ca acest colectiv să 
fie apreciat de cetățenii care trec zilnic pragul ma
gazinului.

De altfel, bunul renume și afluența cumpărători
lor au făcut ca în prima lună a acestui an magazinul 

să desfacă peste plan mărfuri în valoare de 120 000 
lei.

cumpȘră- 
de ghid), 
mărfurile

r* ' 
!
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Deservire civilizată 
rezultate bune

Magazinul alimentar nr. 6 din Petroșani, al cărui 
responsabil e tovarășul Marian loan, se bucură pe 
merit de aprecierea cumpărătorilor. Curat și bine a- 
provizionat, cu un personal harnic și conștiincios, 

. magazinul cunoaște pe zi ce trece o afluența crescîndă 
de cumpărători.

Ca
luna
sută, 
s-au
1 500

La
și-au
zătoare Iordăchescu Adriana, Po
pescu Maria, Moș Minerva 'și Tri- 
tean Elena.

urmare a acestui fapt, planul de desfacere pe 
ianuarie a fost realizat în proporție de 104 la 
De asemenea, prin păstrarea bună a mărfurilor 
obținut economii la perisabilități în valoare de 
lei.
dobîndirea acestor rezultate 
adus contribuția tinerele vîn-

C. IOÂN 
corespondent
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FIER VECHI 
PENTRU OȚEL NOU
Prin galeriile sectorului IV al 

minei Petrila se găsea mult fier 
vechi risipit. Sesizînd acest lu
cru, organizația de bază de partid 

o acțiune patriotică de 
a- fierului vechi. Ini- 
fost primită cu entu- 

colectivul sectorului. La 
de strîngere a fierului

a inițiat 
colectare 
țiativa a 
ziasm de 
acțiunea
vechi, din 9 februarie, au parti
cipat 80 de tineri și vîrstnici. Prin 
hărnicia tovarășilor Petruș Va- 
sile, Blaga Traian, Banciu Alexan
dru, Croitoru Ioan, Bodelos Ioan 
și a celorlalți participant! au fost 
colectate și trimise la suprafață 18 
tone fier vechi.

M. DIMA 
corespondent

Realizări ale muncitorilor 
forestieri

muncito- 
sectorul 
realizat 

de plan

Lemn peste pian
In perioada 3 ianuarie—

10 februarie a,c., 
rii forestieri din 
I.F. Lupeni au 
peste sarcinile
170 m.c. bușteni de fag 
pentru gater, 38 m.c. buș
teni de esență rășinoasă, 
302 m.c. bușteni de deru- 
laj, 29 m.c. stîlpi T. E... 
și 57 m.c. lemn de fag 
pentru celuloză, 60 m.c. 
lemn pentru construcții 
rurale, 
P.A.L. și
cherestea 
se).

Aceste

a gra- 
a 

de tăiere, 
și fasonare a

în parchetele fo- 
Ele se datoresc 
muncitorilor fo

97 m.c.
P.F.L. și
(fag și

realizări

lobde
73 m.c.
rășinoa-

au fost

obținute pe seama creș
terii necontenit? 
dului de mecanizare 
operațiunilor 
transport 
lemnului 
restiere. 
hărniciei
restieri din brigăzile com
plexe cu lucru în acord 
global conduse de Rotun
da Domițîan, Topor Ni- 
colae. Varga Anton, Bă- 
dicu Dumitru și Tămă'și- 
lă Iosif, care au sporit 
productivitatea muncii 
cu 8—10

Intr-o singura lună • 
beneîicii

să contribuie 
la valorificarea

druj- 
guriie 
fores

Hotărîți 
din plin 
superioară a masei lem
noase, muncitorii 
biști de la 
de exploatare
tîeră Sohodol. Bilugu, Dea
lul Babii, Valea de Brazi 
și Straja II din sectorul 
I.F. Lupeni, au inițiat lu
na trecută o pasionantă 
întrecere. Alăturîndu-Se 
muncitorilor gateriști de 
Ia Uricani. care într-o sin
gură lună au valorificat

la sută.

10 000 lei

în afara
73 m.c. cherestea ds fag 
și rășinoase, drujbiștii au 
ivalizat într-o singură lu
nă, prin îmbunătățirea fa
sonării lemnelor 
derulăj, construcții 
restea, beneficii-în 
re de 10 000 lei.

S-au evidențiat în mod 
deosebit, prin contribuția 
adusă, Rizu loan. Ciulei 
loan, Vargoș Andrei, Par- 
donescu Stan, Dina Nis- 
tor și Bulzan loan.,

sarcinilor avute

pent'ru 
și che- 
valoa-

In jumătatea timpului prevăzut
O importantă contribu

ție la depășirea planului 
pe sortimente în sectorul 
I.F. Lupeni o aduc și me
canicii de funiculare care 
depășesc lunar sarcinile 
ce le revin cu 8—10 la 
sută. Zilele trecute, de 
exemplu, funicularul din 
parchetul Sohodol, a sufe
rit o serioasă avarie prin 
ruperea cablului purtă
tor. Pentru lucrările de 
revizuire a motorului și 
îmbinarea 
conducerea 
coniza cel 
tărrrînă.

du-și eforturile și tim
pul, mecanicul , Andraș 
Laurențiu și ortacii Siti 
echipa sa au redat funi
cularul în lucru în ju
mătatea timpului prevă
zut.

Rezultate bune în mun
că obțin și mecanicii E- 
nășescu Stelian, Săbău 
Vasile, Drăghici Alexan
dru, care printr-o irepro
șabilă întreținere a mo
toarelor de funicular au 
prelungit viața lor cu în
că doi-trei ani.

cablului rupt, 
sectorului pre- 

puțin o să.p- 
Neprecupețin- 

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

de estradăSpectacol
Astăzi, pe scenă Tea

trului de stat' din Petro
șani vor avea loc două 
spectacole de estradă cu 
„Sus revista" pe care le 

. va susține Teatrul , de stat 
de estradă Pitești.

A. NICHIFOREL

Spectacolele 
cu începere
17 și

Ieri
tacol

vor avea loc 
de lă orele

20.
seară
a fost
I.M.P. Spectacolul

același spec- 
prezentat în

Dezvoltarea continuă a minei 
Vulcan pune în fața sectorului de 
investiții de aici sarcini de mare 
importanță. In acest an colectivul 
acestui sector are de executat o 
serie de lucrări de deschidere, 
pregătire și de amenajare, lucrări 
ce contribuie la sporirea continuă 
a producției și la îmbunătățirea 
procesului de extracție.

Pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de plan și predarea o- 
biectivelor în termenele prevăzute, 
conducerea sectorului și-a întocmit 
un plan de măsuri tehnico-organi
zatorice. In acest plan sînt cuprinse 
sarcinile principale care asigură 
îndeplinirea planului. Este vorba 
în primul rînd de creșterea pro
ductivității muncii și a vitezelor 
de avansare — factori de bază în 
îndeplinirea și depășirea indicilor 
de plan.

Acest plan de măsuri a început 
să fie tradus in viață încă din pri
mele zile ale anului. Așa de pildă, 
la galeria principală de transport 
de la orizontul 480. una din im
portantele lucrări ale sectorului, 
s-au creat condiții pentru realiza
rea unei viteze medii de săpare și 
betonare de peste 50 m.l. pe lună. 
La aceasta galerie lucrează conco- 

. mitent 3 brigăzi de mineri. Două, 
cele conduse de Dan Constantin 
și Zimbru loan lucrează la beto- 
narc, iar cea a lui Ionașcu loan la 
săpare. La această galerie săparea 
se face direct la profilul de beto
nare, iar susținerea eu 
Т.Н. cu profil special,
trebuie să fie terminată în ultimul 
trimestru al anului. Pentru ca lu
crările să meargă într-un ritm 
mai intens, conducerea sectorului 
va organiza aici o brigadă com
plexă. Se 
să obțină 
pe lună, 
o mașină
E.P.M.-l. Acest lucru asigură obți
nerea unei productivități ridicate i 
a muncii. i

O altă lucrare principală din ca
drul sectorului esțe deschiderea

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

orizontului 515 din puțul 7 vest. 
In primele zile din ianuarie s-a 
început atacarea din puț, printr-o 
fereastră. La început s-a mers cu 
profil simplu. Apoi galeria s-a lăr
git treptat la profil dublu. Tot 
aici se va executa lărgirea și be- 
tonarea unei rampe. Executarea a- 
cestor lucrări a fost încredințată 
brigăzii lui Șaulea Constantin.

Se lucrează, de asemenea. Ia a- 
menajarea celei de a doua galerii 
de legătură între puțul 8 și puțul 
7 vest orizontul 480. Aici se mon
tează traverse speciale, 
cială prinsă în tirioane.

Măsurile luate pentru 
rea în bune condițiuni 
lucrări, aprovizionarea
cu cele necesare, folosirea la să
pare a mașinilor de încărcat și a 
reîncărcătoarelor cu bandă, au dus 
ia ridicarea productivității muncii, 
ia sporirea vitezelor 
In medie, la lucrările 
betonare s-a obținut 
in luna ianuarie, de
In același timp, randamentul la a- 
ceste lucrări a crescut față de 
cina planificată 
pe post.

Un alt factor 
rirea continuă a
vansare este extinderea pe scară 
largă a susținerii moderne. In ca
drul sectorului armăturile din lemn 
sînt folosite numai la atacări 
galerii și la ramificații. In rest 
armează cu fier de profil Т.Н. 
pocal. Aceasta aduce sectorului
importante economii la consumul) 
de material lemnos.

Toate acestea, măsurile ce se 
vor lua în continuare, asigură mi
nerilor din sector condiții pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de 
la 
Și- 
vor

linie spe-

desfășura- 
a fiecărei 
brigăzilor

de avansare, 
de săpare și 
o avansare, 
peste 50 m.

cu 0,20—0,45

care asigură 
vitezelor i

sâr
me

l spo- 
de a-

armături 
Lucrarea

de 
se 
Și 
Și

preconizează ca aceasta 
avansări de 160—200 m.l. 
La excavare se folosește 
de încărcat electrică tip

plan, condiții pentru predarea’ 
timp a obiectivelor prevăzute, 
astfel, minerii de la investiții, 
contribui din plin la dezvolta- 
minei, la îndeplinirea cu suc- 
a sarcinilor sporite de pro-

rea
ces 
ducție.

ȘT. EKART

Din experiența colectivelor fruntașe

sigură spre noi succese

din urmă, colectivul sec-

cestui obiectiv. Astfel, pe lîngă 
asigurarea liniei de front necesare 
s-a avut în vedere remedierea de
ficiențelor în legătură cu greută
țile ivite în trecut din cauza acu
mulărilor de metan. In acest scop, 
încă la începutul lunii ianuarie 
s-au făcut mai multe lucrări pen
tru a reduce rezistențele în ae
ra j la intersecțiile galeriilor. Pe 
această cale s-a îmbunătățit aera- 
jul, ceea ce a avut drept urmare 
diluarea și evacuarea mai rapidă a 
metanului la fronturile de lucru. 
In acest fel, s-au creat posibili
tăți pentru extinderea pușcării la 
încă cinci locuri de muncă. Iată 
o măsură importantă în vederea 
sporirii vitezelor de avansare. Ѳ 
altă măsură, de natură organizato
rică, se referă la omogenizarea 
brigăzilor, la asigurarea stabilită
ții componenței lor,
ca la fiecare loc de muncă să e- 
xiste oameni cu un grad de cali
ficare cît mai înalt. Unele brigăzi 
mai slabe, cum e de exemplu cea 
condusă de .Bora Grigore a fost 
întărită cu mineri destoinici, cu o 
bogată experiență — șefii de schimb 
Huter Francisc și Ștefan Iuliu din 
brigada 
colae și 
brigada 
Eficiența
toare. Dacă anul trecut brigada lui 
Bora Grigore a realizat o produc
tivitate de 4 tone pe post, în luna 
ianuarie ea a atins un randament 
de 5,99 tone pe post.

Tot pentru a veni în sprijinul 
brigăzilor din abataje, s-au luat 
măsuri pentru o mai bună apro
vizionare ă locurilor de muncă cu 
materiale. In acest scop s-au com
pletat efectivele de regie pentru 
transportul lemnului, s-au dat cra- 
teriști pentru deservirea transpor
tului în abataje, creindu-se posi
bilitatea ca minerii din abataje

I. DUBEK

Minerilor din sectorul I Uricani 
le revin in acest an sarcini mari, 
cu mult sporite față de anul tre
cut. Planul producției zilnice bu
năoară, a înregistrat o creștere de 
90 de tone de cărbune. Analizînd 
posibilitățile existente în sector, 
bazîndu-se pe experiența acumulată 
în anii
torului și-a fixat obiective mobili
zatoare 
du-și, printre altele, depășirea sar
cinilor de plan pe acest an cu 
7 000 tone de cărbune.

In vederea înfăptuirii acestui o- 
biectiv s-au asigurat condiții. Sec
torul dispune de linia de front ac
tivă, necesară, prevăzută în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
De relevat, însă că linia de front 
n-a crescut în

de întrecere, . prevăzîn-

bucurat de succes.

... 1

sosit ziarele. Agitatorul Șulea Ioan din sectorul VIII al minei Petrila a ți- 
informeze de îndată tovarășii săi de muncă asupra noutăților apărute în -ziar. 

Iată-1, citind ziarul în fața muncitorilor secției cazane.

raport cu sporirea 
sarcinilor de plan, 
sectorul 
nînd de 
număr de 
ca și în
Deci pentru reali
zarea sarcinilor 
de plan sporite 
rănrîne o singură 
cale — sporirea 
continuă a pro
ductivității mun
cii. De altfel, co- 
lectiyul sectorului 
și-a prevăzut și 
pe această linie 
un obiectiv în
semnat : să de
pășească produc
tivitatea prevăzu
tă, de 2,60 t'one 
cărbune pe post, 
cu 15 kg. pe 
post. Prin aplica
rea măsurilor pre
văzute în planul 
de măsuri tehni- 
co-organizatorice, 
s-au, asigurat și 
condițiile nece
sare realizării a-

dispu- 
același 
abataje 
trecut.

urmărindu-se

fruntașă a lui Ștefan Ni- 
minerul Mirșav Petru din 
lui Pînzaru Alexandru, 
acestei măsuri este grăi-

(Continuare în pag. 3-a)
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Uzinei de 
Petroșani, 

sînt ti- 
urmă, aici

alături de meseriașii evi- 
rămîneau 
sarcinilor 
normelor, 
lucrărilor 

la nivelul

ln secția turnătorie a 
reparat utilaj minier 
majoritatea muncitorilor 
neri. Cu cîteva luni în 
lucrau,
dențiați, și tineri care 
îh urmă cu îndeplinirea 
de plan, cu realizarea 
iar uneori nici calitatea 
executate de ei nu era
cerințelor. Această stare de fapt 
îl nemulțumea" pe muncitorii îna
intați, pe comuniști în primul 
tind. Preocupați de îmbunătățirea 
procesului de producție, ei au ho- 
tărît să înceapă o acțiune impor
tantă ; „în turnătorie nici un tînăr 
să nu rămînă sub plan". In a- 
ceastă privință biroul organizației 
de partid a repartizat sarcini con
crete mai multor comuniști să 
sprijine 1—2 tineri in organizarea 
mai temeinică a procesului de 
producție, în ridicarea calificării 
profesionale, Să-i ajute concret la 
locurile de muncă în însușirea teh
nologiei de

Din lipsă 
conducerea 
a secției a 
troduce In
tineri fără calificare, dornici de a 
învăța tainele meseriei de turnă-

formare și turnare, 
de cadre calificate, 
tehnico-administraiivă 

luat măsura de a in- 
brigăzile de turnători,

tor. Sprijiniți de comuniștii Kriș- 
taly Ludovic, Pavel Mircea, tinerii 
Cenușă Marin, Curcă Gheorghe, 
Sculam Nicolae și alții au reușit 
în scurt timp să se ridice la ni
velul celor mai vrednici muncitori 
din brigăzile în care au fost re
partizați, Cu răbdare s-au Ocupat 
și comuniștii Maghiaru Gheorghe, 
Peștenaru Titus, Arcuș Ioan șt 
Pillvere Teodor de ridicarea cali
ficării și sprijinirea topitorilor Ivan 
Marin, Ciora Nicolae, Duță Petru, 
Pănescu Constantin să-și realizeze 
normele, să dea piese de calitate.

Cu cit va timp in urmă, brigada 
de turnători condusă de Scurtu 
Gheorghe din care fac parte ti
nerii Rusu Teodor, Atitiene Nico
lae și alții a rămas in urmă cu 
îndeplinirea planului pe motiv că 
unele piese turnate nu îndeplineau 
indicele de calitate, fiind astfel re
putate. Așa s-a întîmplat cu mail 
multe statoare pentru motoare e- 
lectrice de pompe ce au fost re*, 
buiate, deoarece nu se realizâse 
o turnare compactă. La propunerea 
conducerii secției 
formarea acestor 
cat de sodiu, cu 
tată pe verticală, 
muniștilor Căprar

s-a trecut la 
statoare in slli- 
turnarea execu- 
In prezența co- 
Vasile și Butu-

7 A A CE
Francisc e vagonetar intr-o bri

gadă de mineri din sectorul VII 
investiții al minei Lonea, iar Ghe
rasim e trinar pe o locomotivă în 
subteran la același sector. Lucrează 
In apropiere unul de celălalt, in 

regulă silit 
unui ți 
harnici, 
pentru 

produc-

același schimb. De 
punctuali in serviciu. Și 
celălalt sint ascultători. ■ 
depun multă străduință 
realizarea sarcinilor de 
ție.

Comunistul Costinaș Aurel, se- 
icretarirl organizației de partid din
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Ac ți tini tinerești la Lttpeni

Săptărrtîna 
fierului vechi

Comitetul orășenesc U.T.M. 
din Lupeni a organizat recent 
u săptămină a muncii patrio
tice pentru colectarea fierului 
vechi. Mobilizați de organiza
țiile U.T.M. din raza orașului, 
sute de tineri au participat cu 
entuziasm la munca patriotică. 
Bilanțul acestei acțiuni este 
rodnic. Intr-o singură săptă- 
mînă, tinerii din orașul Lu
pani au colectat și expediat 
Pielăriilor din Hunedoara 
£7 000 kg. fler vechi.

Pentru contribuția adusă in 
cadrUl acestei acțiuni merită 
a fi evidențiați tinerii din or
ganizațiile U.T.M. de la mina 
Lupeni, preparație, școala

I fesională, școala medie.
«
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Au răspuns 
cu entuziasm
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De-a lungul liniilor de cale 
ferată C.F.R. de la preparațla 
Lupeni în urmă cu cîteva zile 
S-a format, din cauza gerului, 
o crustă de gheață. Gheața 
Și zăpada depusă îngreunau 
iucriil muncitorilor din secto
rul transport la încărcarea 
vagoanelor cu cărbune. Ve
nind în sprijinul sectorului de 
transport, comitetul U.T.M. a 
organizat o acțiune de mun
că patriotică cu scopul curăți
rii liniilor. Peste 300 de ti
neri au răspuns cu entuziasm 
la chemarea comitetului U.T.M. 
ți au participat Ia această ac
țiune. Fi au efectuat 800 Ore 
de muncă patriotică curățînd 
gheața ți zăpada de pe linii 
din întreaga incintă a prepa- 
rațtel.
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de rebuturi a

roagă Marin, tinerii din brigadă 
au făcut primele probe de acest 
fel, care au dat1 rezultate. In felul 
acesta s-a reușit să se toarne sta
toare de calitate, iar brigada să-și 
depășească cu regularitate plenul 
de producție.

Exemplele relatate nu sîht uni
cele la turnătoria uzinei. Sprijiniți 
de comuniști și tinerii Rusu Teo
dor, Cioacă Petru, Grumeza Du
mitru, Pelea Augustin și alții au 
reușit să lichideze rămînerea in 
urmă, iar în prezent să Se situeze 
printre ev ici en ți ații in întrecerea 
socialistă. In luna trecută toate 
cele 8 brigăzi de formatori și tur
nători din secție și-au depășit pla
nul cu pînă la 87 la sută, iar la 
piesele turnate din fontă și oțel, 
procentul admis 
scăzut cu 2 la sută.

Și alți comuniști ca 
luliu, Gtlrcă Francisc, 
se ocupă temeinio de ridicarea ca
lificării profesionale a 
Dragostea lor de uzină, 
meni, îi îndeamnă să 
noi acțiuni și inițiative 
nul producției, să crească mereu, 
alături de ei, noi muncitori frun
tași cu care uzina, colectivul 
să se mindrească.

Vișnovschi
Panta loan

tinerilor, 
de en- 

pprnească 
în spriji-

ei,

EAȘ1 ADUNARE..
fiecare șut îi ve- 
Insuiiețire, gîndea

sâ avem în sector

sector, care în 
dec lucrlnd cu 
adesea .-

— Bine ar il
cit mai mitlți tineri ca ei, harnici 
și pricepuți.

Sînt doi 
frați, care 
îh muncă 
ce iac.

Apreciindu-le

muncitori inimoși, doi 
se 
șl

întrec cu pasiune 
pun soliei în tot

îndeplinit-o ața cum

nu 
or- 

sur
se

Nu odată a participat la 
acțiuni patriotice, a răs- 
chemarea brigăzii de mi- 
de cite ori a fost soliei -

Printre tinerele apreciate In muncă de colectivul I.I.S. „Viscoza'' 
Lupeni se numără și Moldovan Co-nstanța, maistru la secția finisaj 
textil și Tărcuță I.etiția de la controlul tehnic de calitate.

IN CUȘBU: Cele două tinere analizînd calitatea firelor de 
mătase.

-------------------©------------------

ffidtcarea calificării profesionale 
la un nwel tet mai înalt I

munca, organizația 
U.T.M.' din sector a trasat ca 
sarcină ute mist ului Albu Alexan
dru să șe ocupe de educarea și 
pregătirea lui Gherasim pentru a 
deveni membru al organizației 
U.T.M. La lucru, In orele de răgaz, 
in tjmpui liber, utemistui Albu Ale
xandrii și-a făcut de 
timp să stea de vorbă 
vorbit. despre U.T.C. și 
de luptă, despre rolul
la locul de muncă și de multe al
te fa Cu cite va săptămim m urma 
au vorbit despre primirea In 
U.T.M.

— Ce 
rita ?

— Ce
— Să

mu he ori 
cu el. Ira 

trecutul lui 
utentiștitor

zici, lovgfășe Alba aș me-

cred ca da — fu răspun-

anume ?
fiu primit în rindurile 

utemiștilor f
— Eu

sul. \
Lucrul aceil

Francisc.
șt el. Brigada din care face parte 
e doar una dintre cele mai har-

it a 
Merite

îi îfăiîilnta și pe 
în proăucțfe avea

Adunările generale U.T.M. con
stituie unul din mijloacele impor
tante ale educației comuniste, de 
mobilizare a tinerilor Ia muncă 
rodnică. Felul în care sînt alese 
problemele incluse pe ordinea de 
zi, efectul pe care îl au în rîndul 
utemiștilor, arată gradul de matu
ritate politică la care a ajuns or
ganizația respectivă. A fost o peri
oadă de timp, cînd în unele orga
nizații de bază U.T.M. de la pre
para ția Petrila, 
deși adunările ge
nerale se țineau 
eu regularitate,
nu-și atingeau întotdeauna scopul. 
Aceasta, din cauză că ordinea de 
zi se repeta 
alta și nu 
probleme aie 
cative. Astfel 
tîlneau în organizațiile U.T.M. 
la spălătorie, brichetaj, haldă 
altele. Este de la sine înțeles

membru in 
bazd 

numai

biîout 
din sector 
cuvinte de

1964. Sala de șe-

idee din sector, are realizări, 
gluma. Mai mult, de cite ori 
ffanizațla de bozfl i-a trasat o 
cină a 
cuvine., 
dilerite 
puns la 
neri ori
tat. Secretarul organizației U.T.M. 
pe sector, tov. Madaraș loan și 
Stefan Aurel, 
organizației de 
au despre el 
laudă.

...26 ianuarie
dințe a sectorului era plina de ute- 
miști, Francisc ți Gherasim s-au 
așezat unul lingă altul. Din cină 
In cînd privirile utemiștilor se în
dreptau spre cei doi frați. Aduna
rea U.T.M. a început. La ordinea 
de zi figura discutarea cererilor de 
primire in nodurile utemiștilor o 
fraților Kulcear Francisc și Ghera
sim.

Francisc se gindea profund la 
cele ce spuneau utemiștii, la sfa
turile și Îndemnurile lor. Cită 

dreptate ou I $1 in glnd îți spu
nea : voi dovedi prin fapte că merit 
încrederea acordată.

Sfaturi prețioase a primit și Ghe
rasim, sd studieze mal mult, să se 
califice. Adunarea generală i-a pri
mit In unanimitate de voturi pe e- 
mîndoi in rindurile utemiștilor.

☆

profund cele mai importante pro
bleme din viafa uzinei. De exem
plu, din tematica adunărilor ge
nerale U.T.M. din secția electrică, 
nu lipsește preocuparea pentru 
antrenarea tinerilor la realizarea 
saralnilor de producție. Utemiștii 
raportează in fața adunării gene
rale despre propria lor activitate, 
trag la răspundere pe cei delăsă
tori in muncă, stabilesc noi mă-

Cunoașterea și mînuirea cu pre
cizie a utilajelor cu care sînt în
zestrate întreprinderile noastre cer 
un înalt nivel de calificare a mun
citorilor. In exploatările noastre 
miniere, îii întreprinderi, pe șan
tierele de construcții, lucrează ală
turi de muncitorii mai virstnici un 
număr însemnat de muncitori ti
neri. Aceștia trebuie ajutați să-și 
ridice nivelul tehnit și profesional 
potrivit Cu cerințele tehhicii noi.

Ținînd seama de această cerință. 
Comitetul orășenesc U.T.M. Petro
șani, a acordat anul acesta 0 a- 
tențle sporită ridicării calificării 
profesionale a tinerilor. Pentru a- 
ceasta organizațiile U.T.M. au fost 
îndrumate să sprijine efectiv con
ducerile exploatărilor miniere, a 
întreprinderilor și șantierelor ds 
construcții, sindicatele în mobiliza
rea tinerilor la cursurile de ridicare 
a calificării și împreună cu aceștia 
să stabilească profesiile și locuri
le de muncă la care să fie organi
zate cursuri de ridicare a califică
rii. La T. C. Paroșeni, S.R.E. Vul
can și în alte întreprinderi au fost 
deja definitivate planurile comune 
de acțiune privind organizatea 
cursurilor de ridicare a califică
rii profesionale a muncitorilor. La 
mina Petrila s-a preconizat ca în 
cele 16 cursuri care vor fi în
ființate să participe 1 200 de 
muncitori, dintre care aproape 500 
de tineri. Aici vor funcționa 
cursuri de ridicare a califică
rii pentru mineri, ajutori de mi
neri, vagonetari, artificieri, lăcă
tuși de mină etc., a căror progra-

mă analitică a fost stabilită de ca
drele de specialitate.

Cu toate rezultatele obținute în 
pregătirea organizării cursurilor 
de ridicare a calificării, socotim că 
mai sînt încă multe de făcut. La 
mina Vulcan, de exemplu, întocmi
rea planului comun de acțiune a 
fost lăsată exclusiv pe seama co
mitetului U.T.M. deși în primul 
rînd conducerea exploatării este di
rect interesată să organizeze cit 
mai temeinic deschiderea cursuri
lor de ridicare a calificării. La ex
ploatările miniere Lonea, Aninoasa, 
pregătirea deschiderii cursurilor 
este rămasă în urmă. La rn-ino 
Lupeni, unde peste 800 de tirifefi 
vor frecventa cursurile nu a fost 
încă definitivat planul tematic 
corpul de lectori, deși pînă 
deschiderea cursurilor nu au 
rămas decît puține zile.

Atît' la exploatările amintite, 
precum și la minele Uricani, Dîl- 
ja, pe șantierele de construcții1 
din Valea Jiului, I.F. Petroșani șl 
în alte întreprinderi există toate 
posibilitățile pentru definitivarea 
cit nrai urgentă a planurilor comu
ne privind organizarea cursurilor 
de
lor. Se impune elaborarea progra
melor analitice, stabilirea corpului 
de lectori, asigurarea tuturor con
dițiilor pentru buna desfășurare 
a acestor cursuri. Comitetele sin
dicatelor și organizațiilor U.T.M. 
trebuie să asigure încă din pri
mele Zile mpbilizarea eursanților 
la cursurile de ridicare a califi
cării.

la 
mai

ridicare a calificării muncitori-

p

deșan loan, care alături de comu
niști s-au situat la loc de frunte 
în Întrecerea socialistă.

Discuțiile pe care le-au purtat 
utemiștii, propunerile lor s-au re
ferit la organizarea mal temeinică 
a locurilor de muncă, la folosirea 
din plin a mașinilor și timpului de 
lucru, Îndeosebi In schimburile II 
și 111, In care există multe opriri 
și timpi morți.

Organizația de bază din această

ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI COMUNISTE
de la o adunate la 
aborda principalele 
muncii politlco-edu- 
de neajunsuri se în

de 
«i 
ca

asemenea adunări șablon nu pot 
îndeplini cu succes rolul de școală 
a educației comuniste a tineretu
lui.

în alte organizații U.TM din 
cadrul prepaxației sînt discutate

suri, care să ducă la îmbunătăți
rea continuă a activității lor.

Intr-O adunare generală a or
ganizației U.T.M. s-a luat în dis
cuție aportul adus de echipele de 
electricieni in remedierea operati
vă a defecțiunilor electrice, între
ținerea utilajelor In perfectă sta
re de funcționare. Din referatul 
prezentat de biroul organizației 
de bâză a reieșit aportul substan
tial adus în procesul de producție 
de către tinerii Vințah Petru, Mi- 
kloș Constantin, Szekereș Ștefan, 
Romoșan Ioan, Stelea Pavel, Ne-

secție se interesează nu numai 
de modul cum muncesc tinerii la 
locul de muncă, ci și de viața pe 
care o duc ei in afara orelor de 
lucru, In familie. Intr-una din adu
nările generale ale acestei orga
nizații s-a discutat despre respec
tul pe care-1 datorează tineretul 
vlrstnicllor. Cu acest prilej a fost 
criticată atitudinea netovărășească 
a tJnărului Oprea Mitcea față de 
tovarășii mai virstnici. înainte de 
adunare fiecare tînăr s-a pregătit 
despre ce anume să discute. Ute-

miștii Pavel Nicolae, David Ioan, 
Kovacs Alexandru și alții l-au cri
ticat pe acest tînăr și pentru fap
tul că obișnuia să lipsească nemo
tivat de la serviciu, dezorganizînd 
activitatea echipelor de întreține
re. Tot aici a fost discutată și a- 
titudinea tov. Keleș Georgel, care 
pentru abaterile sale de la disci
plină a fost satirizat lă postul ute- 
mist de control.

In această organizație de bază 
se obișnuiește ca 
înainte de a in
tra în ordinea de 
zj să fie ținute

informări politice, diferite confe
rințe educative despre trăsăturile 
morale 
ceea ce 
membrii 
netii în
ficacitatea adunărilor generale ale 
orgahizației U.T.M. din secția e- 
lectrică este concretizată prin e- 
portul adus de tineri în procesul 
de producție, prin combativitatea 
lor față de manifestările 
în ce privește activitatea 
neri, priu atitudinea lor 
față de cei din jurul lor.

ale utemistului, despre 
cere organizația de la 
săi, cum se comportă ti- 
producție și societate Ё-

negative 
unor ti'- 
corectă



O obligafie 
cetățenească

ln ultimele săptămîni, vremea a 
fost capricioasă: după nopți ge
roase, zilele s-au încălzit, topind 
zăpada de pe străzi. Apoi au ur
mat iar geruri, ninsori, încît stră
zile și trotuarele s-au acoperit de 
gheață. Datorită acestui fapt, stră
zile și trotuarele au devenit ade
vărate alunecușuri, producînd se
rioase greutăți circulației auto și 
pietonilor.

Asigurarea bunei circulații este 
o problemă care 
toți. De aceea, 
lor aflate pe străzi cu 
intensă, vînzătorii din 
personalul administrativ 
tuții. au obligația de 
gheața de pe trotuare 
asigura condiții bune 
ție. Această îndatorire 
ficată și într-o decizie 
popular. Se cere însă ca organele 
competente să ia măsuri acolo 
unde se manifesta dezinteres pen
tru respectarea acestei obligații.

interesează pe 
locatarii imobile- 

circulatie 
magazine, 
din insti- 
a curăța 
pentru a 

de circula- 
este speci- 

a sfatului
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4
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♦ ад-ьгац--------- = ф

\Dacă-i program, program să fie l\
♦ Ce oameni isteți... Au găsit dc

І cuviință că e bine ca la blocul
12 din cartierul Livezeni să se 

f dea apă caldă după următorul 
- program: de două ori pe săptă- 
t mină, dimineața, cite o oră și ju- 

mulate. Bine, au zis cițiva loca- 
'$• tari. Numai să fie respectat acest

• program. Rău, au zis insă cei♦ program. Rău,
î mulfi. Dacă se dă apă caldă nu-
♦ mal dimineață, cei care lucrează 
I in schimbul I nu vor putea face...
♦ niciodată o baie. Și tare este ne- 
J cesară o baie înainte de culcate, 
Ț măcar odată pe șăptămînă. Dar 
J parcă acest program, afișat ia 
! intrarea ln bloc este respectat ?.. 
I Aș... Mai ales in ultimul timp. Fie
♦ că apa care trebuie să ajungă cal-
♦ dă este... mai puțin rece, fie că na 
I vine deloc. Oare tovarășii din 
ȚConducerea l.L.L. știu ades! lucra? 
ț Dacă-I știu ce măsuri au luat

pentru reglementarea situației ?
♦ Iar dacă nu-l știu, de ce nu-l
♦ știu ? Pentru ei și pentru alții, 
fvei reda .aici programul de apă
♦ caldă din ultimele două săptă- 
£ mini. Simbătă, ora 13,30. Gos- 
J podinele iși pregătiseră lenjeria 
ț pentru spălat și așteptau... apa

♦ Caldă. Dar ea n-a venit. A venit
♦
•....................................................................................

^JmehunatuL an aL <S(Uir(,hii (^a/iu
La 1 ianuarie 1964 a început 

Anul Internațional al Soarelui 
Calm.

Nu este nicidecum o noutate că 
foarte multe procese care se pro
duc pe pămînt sînt strîns legate 
cu fenomenele din Soare. De cînd 
Galileu a îndreptat primul teles
cop asupra Soarelui și a descope
rit că petele solare nu sînt fixe ci 
mobile, au apărut o sumedenie de 
ipoteze încsrcînd să descopere 
interdependenta acestor fenome
ne.

Știința contemporană cunoaște că 
procesele din Soare se dezvoltă, 
potrivit unei anumite legi obiecti
ve și că aproximativ la fiecare 
11—12 ani se înregistrează o acti
vitate solară maximă. Anul Geo- 
fizic Internațional (1957—1959) a 
fost axat în perioada acestui 
maximum.

Datorită „comportării" tumul
toase a Soarelui, în cursul Anu
lui Geofizic International au fost 
deosebit de intense numeroase 
procese fizice pe planeta noastră. 
Aurorele boreale, aceste lumini 
nocturne frumoase și încă neexpli
cate pe deplin, au avut loc în 
unele regiuni unde în mod nor
mal nu se produceau. Furtuni mag
netice, „uragane" geomagnetice, 
perturbații ale ionosferei au de
zechilibrat foarte adesea starea 
eisspului magnetic «l Pămîntului, 
49 derutat «cele busolelor, ah în
trerupt pentru thulț timp legaturile 
radio.

Cale sigură spre hei succese ® itovâ ргшпеік ее ітнмѵі
(Urmare din pag. I-a)

să folosească mai din plin timpul 
de lucru pentru operațiile produc
tive și să obțină astfel randamente 
sporite. In vederea îmbunătățirii 
asistenței tehnice s-a trecut la re
împărțirea tehnicienilor pe brigăzi. 
In acest an s-a pus, de asemenea, 
accent pe extinderea inițiativei 
născute în sector încă în anul 
trecut, care constă în tăierea unei 
grinzi frontale la abatajele came
ră în retragere de la hotar spre 
centru, care creează mari avantaje 
pe calea sporirii productivității 
muncii și reducerii consumului de 
lemn.

Măsurile tehnico-organizatorice 
aplicate în vederea creării unor 
condiții optime de muncă fiecărei 
brigăzi. întărirea asistenței tehni
ce, extinderea perforajului rotativ 
la toate locurile de muncă au a- 
sigurat premizele necesare ca în- 
cepîud cu 1964 majoritatea brigă- 

; zilor din sector să aplice inițiali- 

și... .
n-o ‘ 
cler •

va fi precis. A venit și • 
♦
♦

miercuri, dar nu și apa. 
iar un tovarăș de ia 

un creion în mină. Știți, 
avem că‘buni și deci...

însă un tovarăș de :a I.L.L. 
le-a curmat așteptarea. Azi 
să fie apă caldă, le-a spus, 
miercuri 
ziua de 
A venit 
I.b.h, cu 
nu mea
nici dumneavoastră n-o să aveți 
czi apă Dar vineri va fi apă cal
dă după-amiază. Cu această pro
misiune le-a liniștit. Și cu creio
nul a modificai programul, tre- 
cînd apa caldă din ziua de sim- 
bălă, pe vineri dupa-amiază. A 
venit și vineri dar apa caldă tot 
n-a sosit. Programul a suferit o 
nouă modificare. Apa caldă de vi
neri a fost trecută iar simbătă. Și 
iar a venit simbătă, dar Iar n-a 
venit apa caldă.

Oare e normal acest lucru ? Să 
tot amini de azi pe mîirte apa 
caldă atît de necesară oameni
lor, gospodinelor, copiilor ? Spu
neți ! Spuneți tovar^i de ia I.L.L., 

e normal !f Ar ii bine ca cei res
ponsabili de această stare de lu
cruri să fie... săpuniți 1 DaCă-i 
program, program să fie l

♦

♦

I
♦
«

D. PLOEȘTEANU

Materialele culese potrivit pro
gramului Anului Geofizic Interna
țional, cu privire la observațiile 
asupra tuturor acestor procese, sînt 
fără precedent în ce privește vo
lumul și complexitatea lor. Ele au 
îngăduit științei despre Pămînt să 
facă un mare pas înainte A fost 
descoperită o manifestare foarte 
interesantă a „vînturilor solare",

DIN LUMEA 
ȘTHNTEI Șl TEHNICII

s-a stabilit existența centurilor de 
radiații în jurul pămîntului, ș-a 
constatat că plasma solară se în
tinde departe în Univers, cuprin- 
zînd și planeta noastră, astfel că 
noi trăim, după cum s-ar spune, 
in atmosfera Soarelui.

Se cunoaște însă din vechime 
că adevărul se stabilește prin com
parație. Anul Geofizic Internatio
nal a fost o perioadă de activi
tate solară neobișnuit de înalta, 
iar pentru a trage concluzii defi
nitive despre legăturile dintre 
Soare și Pămînt, pentru a înțe
lege interdependenta dintre Soa 
re și Pămînt — pentru aceasta 
trebuie să cunoaștem ceea ce se 
întîmplă cînd Soarele se află în
tr-o „dispoziție" mai calmă. As
tronomii, astrofizicienii și heliofi- 
ziCiehîi, reprezentanții aeronOitiiei' 
— tinere discipline geofizice săre 

va de a extrage în fiecare zj cîte 
două cîmpuri pe aripă și schimb. 
Roadele aplicării acestei Inițiative 
sînt elocvente. Brigăzile conduse 
de minerii Burtea Niță, Năsălean 
Miron, Timofte Spiridon au rea
lizat în luna ianuarie o viteză de 
avansare de cîte 144, 119, respec
tiv, 101 ml. Viteza medie de a- 
vansare pe sector a fost în luna 
ianuarie de 87 ml, cu 5 ml mai 
mare decît cea prevăzută în pla
nul tehnic. Pe această cale brigă
zile amintite cît și cele conduse 
de Cîrciumaru Victor, PInzaru A- 
lexandru, Maftei Stan au atins 
randamente de cîte 5,30—6,70 tone 
cărbune pe post, în medie cu cîte 
o tonă de cărbune pe post mai 
mare decît sarcina prevăzută. De 
relevat că pe sector S-a realizat 
în luna ianuarie o productivitate 
de 2,789 tone cărbune pe post 
fată de 2,596 lohe/post planificat. 
Iată deci calea pe care minerii sec
torului I Uricani au repurtat din 
prima lună a anului un succes de 
seamă — depășirea sarcinilor de 
plan cu 1 330 tone cărbune cocsi- 
ficebil.

♦ 
♦ 
♦
♦

In secția de prefabricate de la I.P.I.P. Livezeni lucrează cu multă 
hărnicie și pricepere brigada condusă de membrul de partid Cristea 
Ilarie. Pentru succesele obținute, brigada Iui Cristea a fost mereu 
evidențiată în întrecerea socialistă. In clișeu, membrii brigăzii discu
tând despre o nouă lucrare ce urmează s-o execute.

studiază procesele electromagnetice 
în atmosfera Pămîntului — se stră
duiesc să nu piardă din vedere 
nici un eveniment petrecut în soa
re și să înregistreze consecințele 
pe care le are asupra Pămîntului.

Astfel a luat naștere ideea Anu
lui International al Soarelui Calm, 
calculat pentru 24 de luni. Pînă 
acum, peste 60 de țări au anun
țat că intenționează să participa 
la Anul Internațional al Soarelui 
Calm.

Prin situația sa geografică, U- 
niunea Sovietică, care are un 
teritoriu atît de vast, va oferi oa
menilor de știință posibilitatea 
de a fi în primele rînduri ale o- 
fensivei pentru descoperirea tai
nelor legăturilor dintre Soare și 
Pămînt. Astfel, la Krasnaig Pahra, 
în apropierea Moscovei, oamenii 
de știință de la Institutul magne
tismului terestru, ionosferei și răs- 
pîndirii undelor radio de pe lingă 
Academia' de Științe a U.R.S.S., 
precum și oamenii de știință de 
la Centrul regional european de 
înștiințări culeg date despre fe
nomenele din soare, observate pe 
întregul teritoriu al U.R.S.S. și pe 
teritoriile mai multor țări vecine, 
transmit aceste date, cu ajutorul 
telegrafului, la Washington unde 
se află centrul principal de prog- 
nozd. Primind recomandări și din 
partea celorlalte centre regionale, 
situate în celelalte continente, cen
trul principal poate anunța în în
treaga lume ..alerta" — „alarma"

De citeva zile, comisia de exa
minare a studenților din anul VI 
de la l.M.P. a anunțat rezultatele 
obținute de studenți la examenul 
de diplomă.

Acum, absolvenții promoției 
1964 de la Institutul de mine din 
Petroșani se pregătesc să plece 
la locurile de muncă unde au fost 
repartizați. Ei sînt conștienți că 
trebuie să meargă acolo unde este 
mai multă nevoie de ei. In aceasta 
se reflectă înaltul simț patriotic 
al tinerilor absolvenți.

Prin proiectele întocmite pentru 
examenul de absolvire, ei au cău
tat să aducă îmbunătățiri, să facă 
propuneri de noi metode de ex
ploatare care să corespundă cerin
țelor Ctescinde ale economiei 
noastre naționale.

Absolventul Suciu Nicolae a a- 
vut ca temă pentru examenul de 
diplomă „Noi metode de exploatare 
pentru corpurile de minereu de 
grosime 10—15 m de la E. M. Te- 
liuc". Absolventul a propus în 
proiectul său aplicarea metodei de 
exploatare cu înmagazinarea mi
nereului în spațiul exploatat, puș- 
carea făcîndu-se în mediu corn- 

științifică pentru geofizicieni, adi
că semnalul pentru începerea u- 
nor observații deosebit de active.
măsurători, experiențe.

O importanță uriașă vor avea 
observațiile din Antarctica: aici 
se află polii magnetic de sud 
și geomagnetic și polul frigului, 
aici se desfășoară cu o forță ne
maipomenită toate fenomenele geo
fizice.

Oamenii de știință sovietici din 
Mirnjj, Novolazarevskaia și Mo- 
lodiojnîi vor participa activ la 
Anul Internațional al Soarelui 
Calm. Vor fi deosebit de intere
sante observațiile pe care specia
liștii sovietici de la stațiunea Vos- 
tok le vor face potrivit programu
lui unic cu colegii lor americani 
de la stațiunea Toule din Groen
landa. Ambele aceste centre se 
află în apropierea celor doi poli 
magnetici ai pămîntului — Polul 
Nord și Polul Sud, iar compara- 
iea acestor observații va îngădui 
să se tragă concluzii importante 
pe scara planetară...

Intr-adevăr, știința despre Pă
mînt se află în prezent în „ofen
sivă", iar noi sperăm că în anii 
care vor urma, se vor obține nu
meroase descoperiri noi. Dar tot 
atît de importantă este și cealaltă 
latură a Anului Internațional al 
Soarelui Calm — acel spirit de 
colaborare concretă dintre oamenii 
de știință din toate țările, la în
tărirea căreia el va contribui in 
mod indiscutabil,

N. V. PUȘKOV
doctor în științe fizico-matematice

(Prin Agerpres). 

primat, cu găuri lungi de 36 jn 
executate din galeriile transversale 
de atac. Prin aplicarea acestei 
metode, productivitatea muncii va 
crește de la 6 tone pe post ia 24 
tone pe post, iar energia de ex
plozie va fi folosită mult mai ra
tional pentru o mai bună sfărîma- 
re a minereului. Pentru rambleie- 
rea pilierilor dintre camere s-a pro
pus folosirea sterilului rezultat de 
la separația magnetică

Absolventul Tipei Giteorghe, 
care a obținut diploma de inginer 
cu nota 10, a propus, în cadrul 
temei speciale, ca transportul la 
orizonturile inferioare de la mine 
Musatiu să se facă cu locomotive 
electrice cu troliu și /agonete de 
mare capacitate (4 tone). A pro
pus, de asemenea, metode de au
tomatizare completă a rampelor 
de la puț.

Toate proiectele au fost orien
tate spre producție pentru rezol
varea problemelor mal importante.

Majoritatea absolvenților au a- 
rătat în fața comisiei de examina
re că au o gîndire matură, că cei 
aproape șase ani de facultate / ii 
vor ajuta să rezolve in producție 
probleme majore.

Printre absolvenții cu cele mai 
♦bune rezultate obținute la exa- 
tmenul de diplomă se află Catargiu 
IEremia, Tipei Gheorghe, Bangalâ 
țiAndrei, Suciu Nicolae, Guga loan 
,|și alții.

Noua promoție de ingineri înt
ineri se alătură acum activității 
creatoare a poporului nostru care 
Înnoiește și preface înfățișarea 
patriei.

V. DRĂGAN 
corespondent

14 februarie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Aru din opere, 9,00 
Muzică populară din Moldova, 
10,05 Piese distractives de muzică 
Ușoară, 11,05 Muzică de estradă, 
11,30 Muzică din operete, 12,30 
Din creația de muzică ușoară a 
compozitorilor noștri, 14,00 Din 
comoara folclorului nostru, 14,30 
Emisiunea de basme: „Albă ca 
Zăpada" de Frații Grimm, 15,00 
Oratoriul „Grivița luptătoare" de 
Constantin Palade pe versuri de 
Nicolae Nasta, 15,33 Uverturi la 
operete de mare popularitate, 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Program 
muzical pentru evidențiati în în
trecerea socialistă, 18,40 Muzică 
ușoară cerută de ascultători, 19,30 
Universitatea tehnică radio, 20,10 
Cînțece din folclorul nou cerute 
de ascultători, 20,40 Lecția de 
limba engleză. Ciclul II, 21,00 Mo
mente din istoria literaturii romî- 
ne (VI). Poeții Văcărești. Prezen-
tare de Teodor Vîrgolici, 21,30 
Muzică ușoară de Temistocle Popa,
21.45 Părinți și copii. PROGRA
MUL II. 9,30 Valsuri din operete, 
10,05 Cîntece și jocuri populare,
10.45 Pagini din opere, 12,05 Cîntă
corul Radioteleviziunii, 12,30 Lec
ția de limba franceză. Ciclul I 
(reluare), 12,45 Din viața de Con
cert a Capitalei, 13,30 Limba noas
tră. Vorbește acad. prof. Al, 
Graur, despre „Oameni supărați" 
(reluare), 15,00 Actualitatea în țări 
socialiste, 15,30 Melodii populare, 
17,15 Anul olimpic 1964, 19,00
Muzică populară, 19,30 Teatru la 
microfon. Premieră. Studioul acto
rului amator prezintă: „Acciden
tul", Adaptare radiofonică de Mu
gur Mardare după piesa lui Carlos 
Larra, 20,50 Cronica discului ro- 
mînesc — noi discuri Electrecord, 
21,50 Interpreți de muzică ușoară.

—ea —

PETROȘANI -- 7 NOIEMBRIE : 
Pisica de mare; REPUBLICA: îm
părăția oglinzilor strîtnbe; PETRI- 
LA : E permis să calci pe iarbă; 
LONEA: Tudor seria I-П; IS-
CRONI : Bunica Sabella; ANINOA- 
SA : Meșter la toate; VULCAN: 
O călătorie spre centrul pămîntu
lui; CRIVIDIA : Fantomele din 
Spessart; LUPENI: Ultimul tren * 
din Gun Hill; BARBATENI : OlBul 
amfibie.



Noi ciocniri la granița dintre Etiopia 
și Somalia

ADDIS ABEBA 12 (Agerpres).
Deși atît Somalia cît și Etiopia 

și-au manifestat dorința de a în
ceta focul la granița dintre ele, 
s-a anunțat că marți după-amiază 
au avut' Ioc noi ciocniri în regiu
nea de frontieră.

Cu toate acestea, accentul se 
deplasează tot mai mult pe activi
tatea diplomatică care se desfășoa
ră cu intensitate în capitalele ce
lor două țări și la Dar Es Salaâm, 
unde s-a deschis Conferința mi
niștrilor de externe africani. La

Addis Abeba, împăratul Haile Se
lassie a avut convorbiri cu mai 
multi reprezentanți diplomatici a- 
creditați în Etiopia pe care i-a in
format asupra situației de la fron
tiera somalezo-etiopiană. In același 
timp, președintele Republicii Soma
lia, Abdullah Osman, a adresat se
cretarului general al O.N.U., șefi
lor de state africane și Organiza
ției unității africane mesaje în 
care își exprimă îngrijorarea în le
gătură cu situația de la frontieră.

------------------Q-----------------

După tratativele anglo-canadiene

Ofensivă comercială americană 
în Anglia

PARIS 12 (Agerpres).
Sub titlul „Ford lansează o o 

fensivă comercială în Anglia", co
tidianul cercurilor de afaceri fran 
ceze „Les Echos" se ocupă de 
concurența tot mai accentuată din
tre societățile producătoare de au
tomobile din S.U.A. și cele din 
Anglia.

Potrivit ziarului, filiala britani
că a firmei americane „Ford Mo
tors" („Ford Dagenham") „a lansat o 
ofensivă .cafe va putea să ducă 
la un război al prețurilor pe piața 
automobilelor a Marii Britanii" 
Este vorba de hotărîrea lui „For< 
Dagenham" de a scădea prețurile

la modelul său de automobil „An
glia" cu 7 la sută, fapt care va 
antrena o sporire a producției a- 
cestui model și în același timp o 
accentuare a concurenței cu fir
mele britanice. Se poate afirma, 
scrie „Le? Echos", că acest fapt 
va antrena o reînnoire, de astă da
tă pe pămînt englez, a ofensivei 
prețurilor declanșate la sfîrșitul 
verii trecute de către Ford, în 
R.F.G. contra firmei „Volswagen".

Cu toate că ofensiva lui „Ford 
Dagenham" este deosamdată numai 
la unul din modelele sale, acest 
lucru a provocat o vie neliniște 
printre producătorii englezi.

Un oio gioo ile іаші 
le îtiinta piriseste Дніііа

OTTAWA 12 (Agerpres).
Marți au luat sfîrșit la Ottawa 

tratativele desfășurate timp de 
două zile între primul ministru 
cd Canadei, Lester Pearson, și pri
mul ministru al Marii Britanii, 
Alec Douglas-Home. Intr-o confe
rință de presă ținută înainte de 
a părăsi capitala Canadei, Home 
a declarat că a discutat cu pre
mierul canadian numeroase pro
bleme printre care: situația din 
Cipru, propunerea privind crearea 
unei forțe nucleare multilaterale 
a N A.T.O., relațiile Est-Vest, pro
bleme N.A.T.O., comerțul interna
țional, relațiile comerciale anglo- 
canadiene etc.

-=©=-

Reținerea unor 
contrarevoluționari cubani

MIAMI 12 (Agerpres) .
După cum transmite agenția As

sociated Press, gărzile de coastă 
americane au sechestrat în largul 
coastelor Floridei o șalupă cu 
motor pe bordul cărei se găseau 
16 contrarevoluționari cubani, înar
mați. Potrivit agenției, contrarevo
luționarii se pregăteau în vederea 
unei acțiuni de. sabotaj pe terito
riul Cubei. Ei au fost deferiți agen- 
ților de vamă din Key West, care 
i-au supus unui interogatoriu.

Ir, legătură . cu situația din Ci
pru, primul ministru eng.'.-r sa 
pronunțat. în favoarea ..internațio
nalizării, într-un mod sau al- 
tul' a acestei probleme.

Rele-indu-se la probleme ale 
N.A.T.O. premierul englez a pre
cizat că „modificările în vederea 
adaptări N.A.T.O. la noua situa
ție strategică se află în prezent 
în studiu". In ce privește crearea 
unei forțe nucleare multilaterale 
propuse de S.U.A., el a declarat 
că Anglia nu și-a schimbat punc
tul de vedere și că „dorește să 
se asigure că acestea sînt justifi
cate din punct de vedere militar".

In cadrul conferinței de presă 
Home a acordat atenție proble
melor comerțului internațional, de- 
clarînd că Anglia se pronunță în 
favoarea dezvoltării relațiilor e- 
conomice cu țările socialiste.

Primul ministru englez a spus 
că în convorbirile pe care le va 
avea cu președintele S.U.A. se 
va acorda atenție problemei re
lațiilor Est-Vest și unor eventua
le noi acțiuni în problema Ger
maniei și a Berlinului occidental. 
Miercuri dimineața Alec Douglas- 
Home a plecat spre Washington 
unde va purta timp de două zile 
tratative cu președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson.--- - --

Președintele De Gaulle va vizita Pakistanul
PARIS 12 (Agerpres).
Citind cercuri oficiale din Paris, 

agenția France Presse anunță că 
președintele de Gaulle a acceptat 
invitația Pakistanului de a între
prinde o vizită oficială în această 
Iară -în cursul anului viitor.

Cu acest prilej, precizează Fran

ce Presse e posibil ca de Gaulle 
sa viziteze o serie de alte state 
asiatice.

Din aceleași surse. France Pres
se anunță că primul ministru al 
Franței, Georges Pompidou ,va în
treprinde în primăvara acestui an 
o vizită în Japonia.

CANBERRA. Șoferii și taxatorii 
de autobuze din Sydney au decla
rat miercuri o grevă de 24 de ore 
cerînd reducerea duratei turelor. 
Ca urmare a acestei greve, 1 300 
de autobuze nu au ieșit pe linie.

MASERU. Agenția France Presse 
anunță că Consiliul legislativ din 
protectoratul englez Basutoland a 
adoptat marți în unanimitate ra
portul Comisiei constituționale. Ra
portul recomandă să se acorde a- 
cestui teritoriu independența în 
termen de un an de la organizarea 
alegerilor generale.

BONN. Intr-o corespondență din 
Bonn, ziarul „Financial Times" a- 
nunță că cel mai mare concern 
vest-german de fibre sintetice 
„Vereinigte Glanzstoff Fabriken" 
își va mari pînă în 1965 capaci
tatea de producție cu aproape 42 
la sută. Ziarul consideră că a- 
ceastă creștere poate fi conside
rată ca o ripostă la intenția con
cernului britanic „British Nylon 
Spinners" și ale altor concerne 
internaționale de a-și extinde, ac

tivitatea pe piața vest-eurepeana 
și în special vest-germană.

CAIRO. Cu ocazia unor săpă
turi arheologice pe care o expedi
te austriacă le efectuează in Egipt, 
ia 200 km. de Nubia, au fost scoa
se la suprafață 8 morminte, 17 ca
se, vase din lut și oase de ani
male.

CARACAS. In cursul manifestă
rilor prilejuite de Carnavalul anual 
din Venezuela, patru persoane au 
fost ucise și peste trei sute răni
te. Poliția a arestat 200 de persoa
ne.

Majoritatea accidentelor, scrie 
agenția France Presse, au fost 
provocate de periculosul obicei 
venezuelian care, în locul confeti- 
ilor, folosește jeturile de apă, ouă
le stricate, pietrele și alte proiec
tile de acest fel.

ROMA. După cum anunță agen
ția U.P.I., greva medicilor de spi
tal și a personalului sanitar din 
Italia a fost întreruptă marți noap
tea ca urmare a promisiunilor gu
vernului de a accepta revendicările

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

Tratativele în problema Maltei 
au luat sfîrșit

LONDRA 12 (Agerpres).
Marți seara au luat sfîrșit la 

Londra tratativele dintre primul 
ministru al Maltei, dr. Borg Oli
ver, și Duncan Sandys, ministru, 
de stat britanic pentru problemele 
Commonwealthului și coloniilor, cu 
privire la acordarea independenței 
acestei insule.

După cum transmite agenția Fia 
ce Presse, primul ministru maltez 
și-a menținut propunerile sale an 
leriof-re cu privire la acordarea in 
dependentei Maltei solicitînd în a- 
celași timp, intervenția departa
mentului britanic pentru problemele 
coloniale în litigiul dintre guver
nul maltez și opoziția din țară în 
legătură cu problema constituției 
si a oportunității organizării unor 
noi alegeri înainte de independen

ța prevăzută pentru 31 mai anul 
acesta.

După cum se știe, între opoziția 
din țară și guvernul maltez există 
o puternică controversă în ce pri- 
x ește căile de acordare a inde
pendenței țării. In această direcție 
se relatează că nu s-a căzut de 
acord asupra problemei dacă va 
f necesar un referendum pentru a 
stabili dacă Malta va trebui să 
accepte independența fără alegeri 
sau cu organizarea de noi alegeri 
înaintea declarării independenței. 
De asemenea există controverse 
în ce privește propunerea guver
nului de a se modifica constituția, 
ceea ce a fost respins ca inaccep
tabil de către opoziție.

Miercuri Borg Oliver a părăsit 
Londra plecînd spre Malta.

LONDRA 12 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută la pos

turile de radio britanice, după c? 
s-a aflat că un nou grup de oa
meni de știință s-a hotărît să 
părăsească Anglia, liderul laburist 
Harold Wilson a criticat politica 
guvernului în domeniul alocațiilor 
destinate cercetărilor științifice. 
După cum a arătat Wilson, aceste 
alocații sînt „tragic de .insuficien
te", provocînd un adevărat „exod" 
al oamenilor de știință din Anglia

In fiecare an, a subliniat WilsOn, 
această țară formează 1 100 de fi
zicieni specialiști. Dintre aceștia a 
spus el, aproximativ o optime „e- 
migrează pentru totdeauna". Cel 
mai mare procent de emigrări se 
înregistrează în rindurile tinerilor 
cercetători științifici, ca urmare a 
faptului că guvernul nu reușește 
să le asigure condiții materiale co
respunzătoare. El a reamintit că 
formarea unui fizician costă 20 000 
de lire sterline, sumă care se poa
te considera pierdută ca urmare a 
emigrării lui.

Agenția Reuter anunță că labu
riștii intenționează să ceară, în le
gătură cu această problemă, crea
rea unei comisii regale menite 
studia posibilitățile opririi emigrf/ 
rii oamenilor de știință britanici.

- = ©= -

„Dfe Welt z : „Blocada 
împotriva Cubei 

nu a reușit''

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

DECLARAȚIA LUI SUBANDRIO
DJAKARTA 12 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Indoneziei, Subandrino, s-a înapoiat 
marți seara la Djakarta, venind de 
la Bangkok unde a participat la 
conferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai celor trei țări implicate în 
conflictul malayez.

Intr-o declarație făcută la sosi
rea sa la Djakarta, Subandrino a 
subliniat că conferința tripartită 
de la Bangkok a realizat acorduri 
limitate, justificînd speranța că 
încetarea focului în Borneo de nord, 
proclamată la 25 ianuarie, va fi 
menținută. El a declarat, de ase
menea, că cea de-a doua conferin
ță la nivelul miniștrilor de ex
terne care urmează să aibă loc

greviștilor. Greva începuse dumi
nică noaptea, urmind să dureze pi
vă miercuri noaptea. După cum 
transmite agenția menționată, Co
misia pentru sănătate a Camerei 
va supune dezbaterilor parlamen
tare un proiect de lege prevăzind 
satisfacerea cererilor iormulate de 
greviști.

TOKIO. La Tokio a fost dată 
publicității o carte albă a Sindi
catului național al muncitorilor de 
la căile ferate de stat, în care se 
subliniază că anual pe magistralele 
feroviare ale Japoniei au loc 60 
de catastrofe.

Principala cauză a catastrofelor, 
se subliniază în Cartea albă, o 
constituie supraaglomerarea trafi
cului feroviar, precum și condiții 
grele de muncă ale mașmiștilor.

BERNA. O „simionie" pentru... 
156 mașini de birou, compusă de 
compozitorul elvețian Liebermann, 
a lost de curînd prezentată pre
sei ia Zurich. In această „operă", 
relatează ziarul francez „Libera
tion", se poate auzi o gamă foar
te variată de sunete „provocate 
de tehnica modernă"

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

peste două săptămîni la Bangkok 
va încerca să stabilească de co
mun acord principiile călăuzitoare 
privind supravegherea încetării in
cidentelor de la frontiera dintre 
Indonezia și Borneo de nord, in
clus' după cusn se știe, în Federa
ția Malayeză.

BONN 12 (Agerpres).
Ziarul vest-german „Die Welt" 

publică un articol despre blocada 
pe care unele cercuri monopoliste 
din S.U.A. au încercat s-o orga
nizeze împotriva Republicii Cuba. 
Faptul că astăzi Marea Britanic 
livrează Cubei autobuze, iar Fran
ța — autocamioane, demonstrează 
că această blocadă nu a reușit, 
men ționează ziarul. Cel; mai mari 
state din America Latină — scrie 
în continuare „Die Welt" — Ar
gentina, Brazilia, Mexic, nu inten
ționează să rupă relațiile lor di
plomatice și economice cu Cuba.

DE PREȚ
75 de candidafi 

pentru premiul Nobel 
STOCKHOLM 12 (Agerpres).
Directorul Bibliotecii naționale 

suedeze, Uno Willers, a comunicai 
că 75 candidați din întreaga lume 
au fost propuși anul acesta la 
Stockholm pentru decernarea Pre
miului Nobel in domeniul litera
turii. Comitetul Nobel va începe 
zilele acestea studierea operelor 
candidaților.

Descoperiri arheologice 
în Italia

ITIXDEM

12 (Agerpres).
deal din apropiere 
(provincia bari) s-au fă-

d?

renumit atît în țară cît' și peste ț 
hotare, sărbătorește 100 de ani de j 
la înființarea sa. ' j

Acest parc, care și-a cucerit fai- i 
ma datorită celor 3 000 de pen- < 
sionari ai săi — animale, păsări, • 
pești — este deosebit de cunoscut ’ 
ca important centru științific. Aici ’ 
s-a soluționat problema creșterii 
samurilor în condiții artificiale și 
a creșterii morunilor în ape ne
curgătoare.

După cum a declarat directorui 
parcului zoologic din Moscova, 
Igor Sosnovski, numărul vizitato
rilor se ridică anual la cifra de i, 
3 000 000 de persoane. Parcul, a 

ca su- 
numă-

menționat el, va fi extins 
pțafață și își va înmulți 
rul de animale.

ROMA
Pe un

I Altamura
cut descoperiri arheologice datînd

I din secolul VI e.n. Este vorba des
pre un baptisteriu în formă de 
cruce greacă aparținînd unui cen- 

1 tru locuit de primii creștini, 
ji S-au mai descoperit morminte 
Î1 conținînd oseminte omenești și co

‘here de pietre prețioase, precum 
( și zidul înconjurător al orașului. 
( Arheologii consideră că zidul este 
) anterior sosirii creștinilor în Alta- 
I mura, ceea 
? șui a fost 
( noastre.

ce ar însemna că ora- 
construit înaintea erei

de ani de Fa

>

100
întemeierea parcului 

zoologic din Moseeva
MOSCOVA 12 (Agerpres). 
Parcul zoologic din Moscova.

Tiparul : I.P.H.

I

<

<
Pufernic viscol 

în Japonia
TOKIO 12 (Agerpres).
Orașul Aomori și alte localități 

din nordul Japoniei au cunoscut 
în ultimele două zile cel mai pu
ternic viscol din acest atr. Ză
pada a atins in unele locuri a- 
proximcitiv 2 metri înălțime. Na- / 
vigația și traficul 
această regiune 
paralizate. Aproximativ 4 000 de 
persoane, anunță agenția Associa
ted Press, 
căderilor 
localitatea Yamagata din prefec
tura levate.

r

I 

î

ieroviar din ( 
au fost complet j 

i1
(
< 
J
( 
t1
<

au fost izolate în urma 
masive de zăpadă în

Subunitatea. Petroșani WK9


