
Proletari din toate țările, unlți-vă !

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Prin Valea Jiului
O lună rodnică pentru forestieri

Anotimpul de iarnă pu
ne multe greutăți în fața 
muncitorilor forestieri. Cu 
toate acestea, prin măsu
rile țehnico-orgauizatori- 
ce luate, ei obțin rezul 
tate meritorii în valori
ficarea materialului lem
nos. Astfel, în luna ia
nuarie a.c.. producția glo
bală pe I.F. Petroșani s-a 
realizat în procent de 
105,43 la sută, iar pro
ducția marfă în procent 
de 118,05 la sută. Față 
de. anul trecut, în luna 
ianuarie a.c.
plus de către 
forestieri 2000 
bușteni de fag, 
de bușteni și 
tupd rășinoase.
]&№i de fag pentru celu
loză, 600 m.c. de lobde 
industriale. 180 m.c. de 
cherestea rășinoase și fag

și 40 tone de mangal. Și 
în ce privește sortimen
tele destinate exportului, 
întreprinderea noastră 
și-a realizat planul obț.- 
uînd o depășire de 12 la 
sută la lemn de foc esen
ță tare, 17 la sută la 
sortimentul pentru celu
loză și de 21 la sută la 
lemn pentru construcții 
rurale. In ceea ce priveș
te productivitatea шип- 

realizată 
105,4 la

s-au daț în 
muncitorii 
m.c. de 

600 m.c. 
lemn ro- 
650 m.c.

planului

cii, ea a fost 
în procent de 
sută. .

In realizarea
s-au evidențiat sectoarele 
Lonea și Lupeni, iar din- . 
tre brigăzi cele condusă 
de Senatovici Vasile, 
Boiciuc Gh., Todea loan. 
Topor Nicolae. 
Nicolae și

N.

Ardelean 
altele.

MUNTEANU 
corespondent

din Petro-
anul aces- 

vaste pentru 
noului саг-

dezvoltă
în noul cvartal 
В 13, В 12, E 1,
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Deși sînt meseriași tineri, lăcătușii Pastor Au
gustin și Mic Nicolae posedă o înaltă calificareCartierul Livezeni se

Constructorii 
șani efectuează 
ta lucrări 
dezvoltarea
tier-Livezeni. La cvartalul 
V blocurile В 13, В 12, 
D 1, și altele se află 
la ultimul etaj cu zidăria, 
urmînd să fie puse sub 
acoperiș pînă la, sfîrșitul 
.lunii.

Constructorii s7au hotă- 
• -irit ca pînă la 23 August, 

"a XX-a aniversare a eli
berării patriei, să dea în

folosință 
blocurile
D 1, F 1 însumînd peste 
300 apartamente, iar în 
trimestrul III — pînă la 
23 August’ — blocurile 
В 11, В 15, D 2, F 2, F 3.

Pînă la sfîrșitul anu
lui, noul cvartal va în
suma 15 blocuri date în 
folosință oamenilor mun
cii, iar alte blocuri vor fi 
începute avi nd termen de 
punere în funcțiune în 
anul 1965.
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cu cinste sarcinile încredințate, executînd lucrări 
de calitate, fapt pentru care sînt apreciați 
colectivul sectorului VIII al minei Petrilă.

IN CLIȘEU : Tovarășii Pastor Augustin 
Mic Nicolae făcînd revizia generală a unui 
compresor de 45 mc/minut de la grupul centru.

de

și

Din abatajele
Minerii din Uricani 

muncesc cu însuflețire 
pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în cins
tea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării pa- 
riei. Din abatajele secto
rului I. de exemplu, sînt 
trimise zilnic la suprafa
ță cantități apreciabile de. 
cărbune. In perioada 1 — 
19 februarie minerii aces
tui sector au extras în 
total 578 tone de cărbu
ne cocsificabil peste pre
vederile planului. De re
marcat că acest spor de

Uricaniului 
producție a fost obținut' 
îndeosebi pe seama creș
terii productivității mun
cii cu peste 150 kg. căr
bune pe post față de pla
nificat. S-au evidențiat în 
mod deosebit brigăzile 
minerilor Năsălean Miron, 
Burtea Niță, Ti’mofte Spi
ridon, Pînzaru Alexandru 
care au realizat viteze 
sporite de avansare în a- 
bataje.

In primele 18 zile 
lunii februarie, planul 
întreaga mină a fost 
deplinii și depășit.

Maistrul Bartha Ema 
adunase în jurul ei un 
grup de muncitoare din 
sub-secția răsucit.

— Deci ne-am înțeles. 
Ne înscriem la universi
tatea populară.

Eu mă înscriu — 
muncitoarea Păvă- 

Ioana. căci și soțul 
a spus că va verii și 
merge împreună la

ale 
pe 

în-

zise 
luc 
meu 
vom
cursuri...

— Și eu vreau să merg 
la universitatea, populară 
— adăugă tînăra munci
toare Popescu Lizica.

Lista s-a .întocmit
Ioc. Cu Bartha Ema

pe listă au

Рв 
în 

frunte, pe listă au fost’ 
trecute 24 de muncitoare

dornice să urmeze cursu
rile universității popu
lare. Filatorii Gaizler Ni
colae și Nanciu Iacob, 
precum și muncitorii Su- 
lici Samson și Păvăluc 
Ioan au completat cu 
numele lor lista întocmi
tă. Săptămînâl, cu toții, 
pot fi văzuți la clubul din 
Lupeni în sala . destinată 
tinerii cursurilor univer
sității populare.

, ..Toader Maria și Fun
duc Maria sînt vecine și 
tovarășe de "ă. Am
bele sînt depănătoare și

M. MICA

(Continuare în pag. 3-a)

Constatări pe marginea primei sesiuni 
de examene la L M. P.

Munca perseverentă pentru în
sușirea. temeinică a disciplinelor de 
cultură generală și de specialitate 
îmbinată cu o activitate susținută 
de educare comunistă dusă de or
ganizațiile U.T.M., A. S., condu
cerile administrative ale facultăți
lor și institutului,, sub îndrumarea 
comitetului de partid din institut 
au constituit principalele direcții 
ale activității desfășurate în pri
mul semestru, principalele elemen
te pentru formarea profilului moral 
și profesional al viitorilor ingineri 
mineri.

Acest lucru a dus la ridicarea 
pe o treaptă calitativă superioară 
a nivelului pregătirii teoretice și 
practice a studenților — fapt e- 
vidențiat în creșterea substa^’ială 
comparativ cu anii trecuți, a pon
derii studenților promovați cu 
medii bune și foarte bune.

Astfel, la facultatea de mine. în 
Comparație cu rezultatele obținute 
.în sesiunea ianuarie-februarie 1963. 
constatăm că numărul studenților 
prezenți la toate examenele a cres
cut cu un procent de 7,54 la sută 
'âr numărul studenților care au ob-

conf. ing. ARON POPA
rectbriil institutului de mine 

Petroșani . ;

limit medii peste 7 a crescut sim
țitor înregistrînd un spor de 27.80 
la sută.

La facultatea de electromecanic 
că, deși procentul studenților in- 
tegraliști este în scădere față de 
anul precedent, (55 la sută față de 
62,9 la sută), în schimb rezultatele 
obținute sînt calitativ, superioare. 
Dintre studenții integraliști, 93,1 
la sută față de 79 la sută în anul 
trecut, au obținut medii peste 7, 
numărul- lor reprezentînd 51,3 la 
sută din totalul studenților.

Succesele obținute sînt o ur
mare firească a eforturilor depuse 
de cadrele didactice, de organiza
țiile U.T.M., de A.S. și organiza
țiile de bază P.M.R., pentru atra
gerea tuturor studenților la un 
studiu susținui sistematic și . per
severent. Merită evidențiate în a- 
ceastă privință catedrele de ma
tematici, electrotehnică, exploa

tări miniere, lucrări miniere și e- 
conomie de ramură etc.

Din analiza activității instructiV- 
educative desfășurate in. primul se
mestru al anului universitar 
1963/64 au reieșit și o serie de 
aspecte negative asupra .cărora 
trebuie să fie îndreptată în viitor 
atentia tuturor factorilor de în
drumare și instruire din institut.

Astfel, procentajul de 54 la. sută 
de promovați în sesiune la Faculr 
tatea de mine și 55 la sută la Fa

cultatea electromecanică minieră, 
ca și procentul mare de -studenti 
nepromovați sau cu note de 5 și 6 
la unele discipline de, bază, ca.: 
matematică, mecanică și rezistență, 
denotă că mai avem mult de făcut 
pentru. ridicarea calitativă a pro
cesului de învățămînt.

Exigenta: din partea cadrelor di
dactice, deși a crescut simțitor, nu 
este la nivelul cerințelor în spe
cial la anii inferiori la care se 
predau disciplinele de bază. Numă
rul ridicat de note mici la aceste

(Continuare in pag. 3-a)

Sporesc rîndurile 
donatorilor de singe 

onorifici
Zilele trecute, un grup de me

dici din Vulcan și activiști ai Co
mitetului de Cruce Roșie Petro
șani au ținut, mai multe confe
rințe la S.R.E., Uzina electrică și 
mina Vulcan despre însemnătatea 
donării de sînge.

Cu prilejul conferințelor, s-a 
făcut apel la participant pentru 
a deveni donatori de sînge ono
rifici. Acțiunea întreprinsă a dat' 
rezultate bune. De exemplu, la 
S.R.E.V., din cca 100 salariați, 
un număr de 26 s-au înscris ca 
donatori de sînge onorifici. Dato
rită popularizării largi a acestei 
acțiuni patriotice, în Vulcam, pe 
data de 13 februarie, un număr de 
85 de oameni au donat sînge ред> 
tru nevoile spitalului.

IANCU GHIZELA 
secretar al Comitetului orășenesc 

de Cruce Roșie

ELECTRICIENII

Însemnări de reporter
•444444444444444444444«

Cînd încep să mijească zorii 
fiecărei noi zile, cartierul ener- 
geticienilor de la Paroșeni — So- 
hodol — se trezește și el la viată. 
Minute în șir, un șuvoi de oameni 
se revarsă intr-uri singur' sens — 
spre cetatea luminii • din Vale — 
termocentrala Paroșeni, Și de fie
care dală,. în acest șuvoi uriaș se 
disting chipurile vesele ale' ace
lora care repară motoarele și in
stalațiile electrice, ale acelora ca
re zi și noapte 
Veghează-Cu' min 
tea și conștiința 
trează în fața ta
blourilor de co
mandă. Sînt elec
tricienii care dirijează energia și 
puterea curentului electric trimi- 
țîndu-i lumina și căldura la zeci 
și sute de kilometri distanță.

Fiecare zi de muncă a electri
cienilor decurge la fel. Și; totuși, 
fiecare zi se deosebește de cea
laltă. Cîte nu se pot face într-o 
zi...

La ora 7, din biroul ingineru
lui de serviciu. Gută loan, pleca
se ultimul șef de tură care pie- 
luase serviciul — tînărul comu
nist de la camera de comandă, 
Beldeanu Emil. Raportul fusese 
scurt și ‘clar: agregatele funcțio
nează normal ,■ nici c defecțiune,

sarcina pe centrală — maximă 163 
MW; toți oamenii sînt la posturi.

In atelierul de reparații al sec
ției electrice, muncitorii erau strînși 
în jurul maistrului Cădaru loan. 
Se făcea un scurt instructaj pri
vind respectarea N.T.S. După a- 
ceea, tînărul maistru Andrei Eu
gen , repartizase echipele la lucru 
canfortn plănului de reparâții" lîi- 
nare. încet, atelierul se goli. Șefii 
de echipă au plecat după dispozi

țiile de lucru. Cei
lalți au trecut 
la magazie pentru 
a-și lua mate
rialele și sculele 
necesare. Elec

tricienii de serviciu de la camera 
de comandă s-au împărțit și ei pen
tru a pregăti locurile de muncă 
colegilor de la reparații. Tînărul 
inginer de serviciu Gută loan sem
na pe rînd dispozițiile de lucru, 
după care șeful de tură Beldeanu 
Emil admitea echipele la lucru.

Așa procedează întotdeauna e- 
lectricienii. Se ajută unii pe alții 
pentru realizarea sarcinilor comu
ne. Fiecare are însă întotdeauna 
sarcini precise. Echipa lui Gheor- 
ghe Nicolae, de pildă, avea de re-

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)
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Printre muncitoarele evidențiate în întrecerea sociallat* de la I.LS.
Viscoza Lupeni se numără și tinerele Raica Iuliana și Lay Priea. 

Iată-le în timpul lucrului.
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Aplicarea In viată a hotărîrilor adoptate 
— o sarcină de mare răspundere

O deosebită importanță pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce stau în 
fața sfaturilor populare o are ana
lizarea în cadrul ședințelor comite
telor executive, a modului în care 
sînt duse la îndeplinire deciziile și 
hotărîrile adoptate în sesiuni sau 
Elaborate de organele superioare. 
Aceste analize dau comitetelor 
executive posibilitatea de a urmări 
pînă la capăt realizarea măsurilor 
luate în scopul bunei gospodăriri 
a localităților.

Pe această problemă și-a axat 
ordinea de zi una din recentele 
ședințe ale comitetului executiv ai 
Sfatul popular al orașului raio
nal Vulcan. Cu acest prilej s-a 
urmărit felul cu'm s-au dus la în
deplinire deciziile și hotărîrile e- 
laborate în decursul ultimelor trei 
luni. Merită a fi amintite cîteva 
măsuri semnificative pentru inte
resul acordat de comitetul executiv 
al sfatului popular aplicării în via
ță a decizilor și hotărîrilor.

O decizie a Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al orașului 
regional Petroșani a stabilit o se
rie de măsuri pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației pe timp 
de iarnă. Raportul prezentat la șe
dința de comitet executiv a sfa
tului popular Vulcan a arătat că 
în sprijinul înfăptuirii acestei de
cizii — asigurarea unor beciuri 
corespunzătoare pentru însilozarea 
cartofilor, rădăcinoaselor și fruc
telor — comitetul executiv a luat 
hotărîrea de a nu se mai admite 
schimbarea gestionarilor acestor 
depozite atîta timp cit în ele sînt 
depozitate produse pentru perioada 
de iarnă. Această măsură a avut 
drept scop întărirea grijii pentru 
păstrarea în bune condițiuni a le
gumelor și fructelor în perioada 
de iarnă, evitarea pagubelor. A- 
ceastă măsură s-a dovedit bună ■■ 
în această iarnă legumele și fruc
tele destinate aprovizionării popu
lației pe timp de iarnă s-au păstrat 
în condiții mult mai bune.

Intr-o ședință a comitetului exe
cutiv al sfatului popular Vulcan 
s-a analizat munca sectorului I.C.O-, 
iar decizia elaborată a trasat sar
cini privind ridicarea operativă a 
gunoiului menajer, îmbunătățirea 
transportului în comun, executa
rea în termen a lucrărilor con
tractate cu sfatul. Analiza ducerii 
la îndeplinire a acestei decizii a 
subliniat modul în care I.C.O. s-a 

achitat de aceste obligații. S-a 
constatat că în această iarnă sec
torul I.C.O. s-a îngrijit mai mult de 
menținerea curățeniei orașului, în
să transporturile în comun și exe
cutarea lucrărilor contractate cu 
sfatul nu se desfășoară la nivelul 
cerințelor. In ședința sa, comitetul 
executiv a stabilit noi măsuri pen
tru îmbunătățirea activității secto
rului I.C.O.

O decizie ale cărei articole au 
fost îndeplinite cu succes este cea 
elaborată de comitetul executiv 
în 4 noiembrie 1963. Echipele de 
control obștesc însărcinate să vină 
cu propuneri pentru îmbunătățirea 
fabricării, .transportului si desfa
cerii plinii 1*1 fac datoria, ele ur
mărind in permanență calitatea 
produselor de panificație, modul în 
care se face aducerea acestor pro
duse la centrele de desfacere ve
nind operativ cu propuneri de În
lăturare a lipsurilor.

Nu cu același simt de răspunde
re au fost privite insă sarcinile 
revenite din decizia ședinței de 
comitet executiv din 11 decembrie 
1963 referitoare la necesitatea în
tocmirii de devize pentru fiecare 
lucrare executată în cadrul între
cerii patriotice. Și acum întîrzie 
întocmirea devizelor pentru aces
ta lucrări.

Dintre hotărîrile elaborate de se
siunile sfatului popular Vulcan în 
ultimele luni merită subliniată cea 
referitoare la continuarea lucră
rilor de construcție la școala de 4 
ani din Dealul Babii și împrejmu
irea școlii de 8 arii din Paroșeni. 
Realizarea acestor obiective im
portante necesită o activitate sus
ținută din partea deputaților. Co
mitetul executiv a stabilit de pe 
acum ce măsuri urmează să se 
întreprindă începînd din primăva
ră pentru executarea acestor o- 
biective.

Concluziile ședinței Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
orașului Vulcan au subliniat' ne
cesitatea ca pe viitor simțul de răs
pundere al celor ce traduc în fap
te deciziile Și hotărîrile elaborate 
să sporească, spre a se asigura 
astfel o continuă îmbunătățire a 
activității gospodărești în orașul 
Vulcan.

GH, ELISEI
șeful Comisiei organizatorice 

a Sfatului popular orășenesc 
Petroșani

Cu sprijinul cetățenilor 
șl în Interesul lor

s-a alocat suma de 170 006 lei. Ă- 
cest pod va fi construit din be<ton 
armat ți s-a preconizat să fie ter
minat pînă la sfîrșitul trimestrului 
III. Tot In această perioadă se vor 
executa canale de scurgere a apei 
pe strada Âl. I. Cuza, precum și 
un număr de 6 podețe.

Prin grija comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului Pe- 
trila, în acest an se- vor construi 
două saivane pentru întovărășirile 
zootehniee din satele Taia și Răs
coala, fiecare dintre ele cu o su
prafață de 350 mp și o capacitate 
de adăpostire de 300 ,oi. In acest 
scop au fost procurate o bună 
parte din materialele necesare, ur- 
mînd ca lucrările de construcție să 
înceapă încă de pe acum.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petrila a în
tocmit recent un plan de perspec 
tivă în care au fost prevăzute nu
meroase lucrări gospodărești-edili- 
tare pentru înfrumusețarea conti
nuă a orașului. Pe circumscripții 
electorale, deputății au organizat 
adunări populare în care au adus 
la cunoștința cetățenilor planul de 
lucrări al sfatului popular.

Acțiunile inițiate de sfatul popu
lar se bucură de sprijinul locui
torilor orașului. In cele trei cir
cumscripții electorale din Jieț, de 
exemplu, numeroși cetățeni au 
participat la repararea drumului 
din cartier și a drumului de pă
dure din plaiul Glodeanu. In sa-? 
tul Birăoni a fost extins ilumina
tul electric, iar pe drumul de la 
Voevodu s-au reparat mai multe 
podețe. Frumoase realizări gospo
dărești au fost obținute și de că
tre cetățenii din circumscripțiile 
deputaților Mogoș Simion, Răsco- 
lean Petru, Pădurean loan și alții, 
care au muncit cu sîrguință pen
tru realizarea obiectivelor prevă
zut? de sfatul popular.

In planul sfatului popular sînt 
cuprinse o serie de lucrări impor
tante, finanțate prin bugetul pe 
anul 1964. Astfel, pentru moderni
zarea străzii I. C. Frimu, unde în 
acest an vor continua lucrările de 
pavare, asfaltarea trotuarelor și 
betonarea șanțurilor, s-a prevăzut 
suma de 250 000 lei, iar pentru 
construirea podului de peste Jiu, 
care va face legătura între strada 
prineipală și cartierul Traian Vuia,

t,

Pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașului

Recenta sesiune a Sfatului popu
lar al orașului Lupeni a dezbătut 
pe larg felul în care comitetul 
executiv, comisiile permanente și 
deputății au muncit pentru buna 
gospodărie și infrumusețare a lo
calității, a analizat felul cum a 
fost realizat planul de venituri ș 
cheltuieli pe anul 1963 și a apro
bat bugetul pe anul 1964.

Darea de seamă prezentată în 
sesiune, precum și discuțiile pur
tate de deputați, au reliefat fap
tul că an de an planurile cu pri

* *
♦ In fiecare zi, la Sfatul popu- ,
♦ Iar al orașului Petrila vin de- ș 
î putați spre a se consulta cu * 
: comitetul executiv în diferite t
Ș treburi gospodărești
* In clișeu : Tovarășul Feher , ,
♦ Iosif, președintele comitetului-' „
♦ executiv al sfatului popular •
f informează pe deputății Smida * 
; Iosif I, Masznai Ana, Nicules- - f £
ț cu Vasile și Bucur Vasile a- • 
i supra lucrărilor gospodărești 1 
J ce urmează a fl realizate în *
♦ acest an. Printre altele, tov. ț
* Feher a arătat deputaților că ț 

în anul 1964 se vor cheltui *
■t 205 000 lei pentru extinderea
4 și întreținerea zonelor verzi, j
* 260 000 lei pentru salubriza- *
* rea orașului etc. S-a cerut i
* sprijinul deputaților pentru ca *
J aceste fonduri să fie folosite J 
j cu multă eficiență. j 
4

vire la dezvoltarea activităților de 
gospodărie comunală sînt îndepli
nite și depășite, orașul nostru de
vine pe zi ce trece mai frumos. 
Unitatea I.L.L., de exemplu, a e- 
fectuaț lucrări în valoare de 
5 445 000 lei, cea mai mare parte 
fiind lucrări de reparații curente 
și capitale la locuințe. Astfel, la 
671 case și 30 apartamente din 
blocuri s-au efectuat reparații cu
rente, iar la un număr de 18 case 
s-au efectuat reparații capitale și 
adăugiri pentru creșterea spațiului 
locuibil.

20 fi 22 ale 
veniți să se

I
I 
j

IIrt una din sălile de clasă ale 
școlii de 8 ani nr. 1 Petroșani era 
animație. In băncile mi i de școa

lă se așezau, de astă dată, nu 
obișnuijii oaspeți ai clasei, adică 
micuții dintr-a U-a. Luînd loc în 
băncile pitice, oaspeții zîmbeau 
înduioșați, furați de aducerile a- 
mlhfe ale vremurilor cînd ciuda
tele scăunele pe care stăteau in
comod, erau pe atunci mult mai 

I încăpătoare pentru
Cei prezenți in 

această sală de 
clasă erau cetățe
nii circumscripți
ilor electorale nr. 
orașului Petroșani

întîlhească cu deputății lor, tov. 
Abraham Otto, respectiv, tov, 

ji Pop Elena.
S Dările de seamă expuse în 
(' fața celor prezenți au înfățișat 

1 fapte edificatoare, imbrăcînd hai
na realităților din cate s-au năs
cut, numeroase cifre aminteau ce
lor prezenți minunatele realizări 
înfăptuite In Valea Jiului. în ora
șul nostru, lată cîteva din aces
tea ■' 1 599 apartamente construite 

anul trecut în localitățile Văii 
Jiului. 1679 proiectate pentru a- 

? nul acesta și alte 1900 pentru 
< 1965; două școli date în fofosfn- 
1 ță în 1963 la Petroșani și lupeni, 
') alte două planificate pentru anul 

in Curs la Vulcan și Petrila...■*—

Acestor înfăptcl'i li se alătură 
succesele cetățenilor din circum
scripțiile 20 și 22. Ei au ame
najat zone verzi, au inițiat mul
te acțiuni in cadrul întrecerii pa
triotice pentru cea mai curată 
circumscripție, pentru cel mal fru
mos cartier. S-a îmbunătățit acti
vitatea cercurilor de citit, preo
cuparea pentru respectarea norme, 
lor de conviețuire socialistei etc.

Nu mai e mult pînă cînd priei...

ÎNT1LNIRE CU DEPUTĂȚII
nou cu 
ei Va-

măvara va împodobi din 
prospețimea și frumusețea 
/ea noastră a Jiului, Vor reîncepe 
întrecerile, vor prinde viață ini
țiativele celor dornici de a ve
dea localitățile noastre mereu 
mai frumoase. Anul acesta po
porul nostru va sărbători o emo
ționanta aniversare i 20 de ani 
de la eliberarea patriei. In cins
tea acestui eveniment acțiunile 
de gospodărire a orașului, cir
cumscripțiilor, străzilor vor lua 
amploare neobișnuita, iar cetă
țenii din circumscripțiile nr. 20 și 
22 vor trebui sd se afle, ca și 
pînă acum, în primele rînduri ale 
acestor acțiuni.

După prezentarea dărilor de 
seamă de către deputății Abraham 
Otto ți Pop Elena, Bmițl dintre 

la cu

pune
Dînsa

se

cei prezenți s-au înscris 
vînt.

Tovarășa A jder Lucia 
mult suflet cînd vorbește, 
și-a exprimat mîhnirea că 
mai găsesc locatari care nu înțe
leg să respecte bunul obștesc. 
In strada Ilie Pintilie, păsările u- 
nor cetățeni distrug spațiile 
verzi. De vină sînt locatarii care 
ie lasă libere. Sfatul popular tre
buie să ia măsuri severe, să 

sancționeze pe contravenienți. Să 
se creeze o opinie puternică și să 
fie trași la răspundere părinții 
care lasă copii să rupă florile și 
puieții sădiți de-a lungul străzi
lor.

Al ți vorbitori au combătut a- 
titudinile înapoiate care mai 
există la unii locatari. E d.epi, 
majoritatea oamenilor noștri sînt 
cetățeni conștiincioși, cu concep
ții sănătoase. Dar mai sînt 
care nu respectă normele de 
viețuire. Un vecin al tov. 
Metania, anume cetățeanul
Zoltan, ține în bloc un cline din 
cauza căruia locatarii nu se pot 
odihni noaptea și ușa de la casa 
scărilor stă în permanență des
chisă. ba blocurile din strada ln«- 
tnulului nu există snUdeetA gri-

unii 
con- 
Sasu 
Alhij

pe

jă pentru păstrarea curățeniei, 
locatarii, nu iau parte la acțiu
nile obștești. Cetățeanul Logojan 
Ioan de pe strada Ilie Pintilie 
aruncă gunoaiele menajere 
trotuar.

In discuții s-au ridicat și 
probleme. Bunăoară, sosit în 
Petroșani, un călător cu 
bagaj trebuie să treacă pasarela 
în piața Victoriei ca să poată 
un taximetru. Oare nu poate 

ființă o stație 
taximetre și
gară — a între
bat tov. Brădeanu 

necesitate pe care cei 
pot s-o transpună în

alte 
gara 
mult

lua 
lua 
de 
la

Nicolae. O 
în măsură 
viață.

Tot în cadrul acestei întîlniri 
cu deputății s-au reorganizat co
mitetele de stradă, cu care oca
zie participanta au propus oa
meni activi, între cere tov. Lază; 
ileana, A jder Lucia, Brădeanu Ni- 
colae, Tudor Aurora și alții.

in încheiere, deputății Abra
ham Otto și Pop Elena, precum 
și reprezentantul I.C.O. au răs
puns problemelor ridicate la dis
cuții promițînd să se ocupe cu 
stăruință de rezolvarea sesizări
lor și propunerilor făcute.

VICTORIA M1H.Â1LEANU

In anul trecut s-a extins spațiul 
locativ din oraș prin predarea în 
folosință a unui număr de 640 a- 
partamente noi în cartierele Braia 
I și II, ceea ce ne-a dat posibili
tatea să rezolvăm problema locu
ințelor la un mate număr de fa
milii.

In anul 1964 s-a alocat la bu
get suma de 1 341 000 lei pentru 
activitatea de gospodărire comuna
lă. Printre lucrările mai im
portante ce se vor executa amin
tim asfaltarea trotuarului de pe 
strada 23 August pe o suprafață 
de 2 400 mp, refacerea unui nu
măr de 20 podețe în cartiere, re
facerea parțială a pavajului de pe 
strada Vitoș Gavrilă, reprofilarea 
cu piatră spartă a străzilor I. L. 
Caragiale, M. Sadoveanu, Ștefan 
Gheorghiu, Calea Brăii, Avram 
Iancu și altele.

Bugetul sfatului popular al ora
șului Lupeni votat de sesiune, care 
însumează 13 067 400 lei, asigură 
mijloacele financiare întreținerii u- 
nităților social-culturale și desfășu
rării activității acestora în bune 
condițiuni.

In scopul realizării acestor sar
cini. comitetul executiv, deputății 
sfatului popular și-au propus să-Sl 
îmbunătățească necontenit activi
tatea, să se sprijine în acțiunile 
lor pe masele largi de oameni ai 
muncii.

VICTOR BRAȘOVEANU
președintele Sfatului popular 

al orașului Lupeni
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Se bucură Constatări pe marginea 
primei sesiuni de examene la I. M. P.de prețuirea
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colectivului (Urmare din pag. I-a)

aproape șase arii 
В al minei Lu- 

a venit la mină 
remarcat nu nu- 
lăcătuș mecanic 
de organizație, 

comitetul U.T.M, 
dus tn mod

Muncește de < 
la sectorul ГѴ 
peni. De cînd 
Csiki losli s-a 
măi ca un bun 
ci și în munca 
Filei nd parte din 
al sectorului, a 
exemplar ia іШерііпіге sarcinile 
ce i s-au Încredințat. Mai tir- 
zlu comuniștii din sector i-au a- 
cordat marea cinste de a-1 primi 
în rindurile lor.

De

♦

4
4

ce oare colectivul în tnij- 
căruia muncește îi acordă

♦ 
I 
4 
4 
4 
4 
f

4
■
4 
i 

♦

f locul

І otita prețuire ? In calitate de lă
cătuș mecanic, ti nărui Csiki lo-

J sil a
j cepere. Conducerea sectorului se 

bizuie pe calitatea lucrărilor exe
cutate de acest tînăr. Cu toate 
că au trecut putini ani de cînd 
utemistul Csiki losli a absolvit 
școala profesională, el este recu
noscut ca un meseriaș priceput. 
Pasionat de munca pe care o exe
cuta, el se străduiește în petma- 

♦

4
î

.4
4
♦
4
4
4
4

î
*
4,
4
4
•
4

4

4
4
4
4
4
4
♦
4
4
4

4:
4
4
4
4
•

dat dovada de multă prl-

«

4

4

4
4
•
4
4
4
4
4:
4

f♦ !

4 
4 a 
I

t nență să-și ridice nivelul proie-
• sional. Citește mult, pune dese- 
I ori întrebări șefului său, ingirte- 
j rul Costache Titus, caută să
J pătrundă fiecare taină a mese- 

Xjj riei, dă dovadă de interes pentru 
recunoașterea fiecărui nou utilaj
• minier. Cînd în sectorul IV В
• a fost introdus plugul de căr- 
J bune, tînărul Csiki fosil a cerut 
j conducerii sectorului să lucreze 
« cu acest nou utilaj. Dindu-și sea- 
î та că-i mai lipsesc totuși o sea- 
J mă de cunoștințe despre tehnica 
r nouă, el s-a înscris la cursurile 
» de ridicare a calificării. Frecven- 
t tind acest curs el și-a îmbogățit
• cunoștințele profesionale. Cunos- 
î clndu-i pasiunea pentru tehnica 
J nouă, conducerea sectorului i-a
• încredințat, in urmă cu trei luni,
• o nouă sarcină: Să lucreze im- 
! preună cu tovarășii Belei Aurel. 
J Drăghici Nicolae și Bogdan 
f Constantin cu combina î К 52-M 
j introdusa la mina Lupeni.
i De cîhd a intrat in funcțiune. 
î combina a tăiat și încărcat mii 
J de tone de cărbune din stratul 
J 15. Rezultatele obținute cu aju-
• torul noii combine sînt îmbucu ■ 
«rătoare. Zilnic cu ajutorul ei se 
î atinge o productivitate de 6 
J pe cap de muncitor.
• Prin fapte, prin muncă,
• rul Csiki lostf răsplătește
«tea și încrederea pe care-----
t acordat-o tovarășii iui de muncă. •
• ♦ 

4 
4 
4 
4 
4 
•

tone

tină 
clns- 
i-au î

î Un tînăr cu care ne mîndritn... 
Acestea sint cuvintele pe care le 
poți auzi de la ortacii lui din 
sectorul IV B.

♦

1
4

V. STRAUȚ

In grupa fle sindical — o activitate rodnica
La mina Petrila, colectivul de 

muncă al atelierului electromeca
nic își realizează ritmic sarcinile 
de plan. Datorită activității desfă
șurate de grupa de sindicat, sut 
îndrumarea organizației dfe partid, 
toți membrii de sindicat de la a- 
telierul electromecanic sînt antre
nați în întrecerea socialistă. Tova
rășul Hebedean Ștefan, organiza
torul acestei grupe de sindicat, 
respectînd indicațiile primite din 
pai tea comitetului sindicatului mi
nei, a pus la baza întrecerii so
cialiste principalul obiectiv al pro
ducției atelierului — executarea 
unor reparații și revizuiri de bună 
calitate și în termen.

Prin gazeta de perete a sectoru 
lui. stația de radioamplificare a 
minei, la panoul evidențiaților sînt 
popularizate pe larg cele mai bu
ne metode de muncă, precum și 
rezultatele obținute de echipele 
de electricieni. Astfel, se pot ve
dea zi de zi popularizate meto
dele bune de muncă și rezultatele 
obținute în întrecere de comuniști2 
Kciling Rudoli, Glodean luliu, He
bedean Ștefan Pentru extinderea 
mișcării de inovații, ia panoul ino
vatorilor au fost arătate inova
țiile tovarășilor Ciorba loan Mol- 
r.ar Ștefan, Mibtifâ Cornel. Stei-

O alt* preocupare a conducerii 

discipline arată că mai există se
rioase carențe in stilul de muncă. 
Neînsușirea temeinică a acestor 
discipline îngreunează, ba face 
chiar imposibilă, abordarea pro
blemelor de specialitate din anii 
superiori. La această sesiune a 
reieșit că unele lipsuri în pregă
tirea din anii precedent! au avut 
repercusiuni negative asupra exa
menelor din anii superiori, împie- 
dicînd pe student să interpreteze 
rezultatele problemelor. Pe de altă 
parte s-a constatat că unii studenți 
manifestă dificultăți în efectuarea 
unor calcule simple deși înțeleg 
corect fenomenul. Acest lucru se 
datorește și faptului că nu con
sultă temeinic bibliografia indica
tă la cursuri, iau notițele sumar 
sau incomplet care nu Ie pot a- 
sigura o însușire temeinică a cu
noștințelor. Lipsa de lectură teh
nică și de cultură generală se re
simte la unii în greutatea de ex
punere și de exprimare a materia
lului însușit.

Actuala sesiune de examene a 
scos în evidență o serie de lipsuri 
manifestate în cadrul aceleiași fa
cultăți. Bunăoară, secția de topo
grafie de la Facultatea de mine, 
comparativ cu celelalte două sec
ții — exploatări și preparare — a 
înregistrat rezultatele cele mai sla
be, avînd un procent de numai 70 
la sută prezenți la examene și nu
mai 40,2 la sută promovați. O 
cauză a acestei rămlneri în urmă 
la învățătură o constituie, într-o 
oarecare măsură, insuficienta mun
că educativă, pentru dezvoltarea 
atitudinii reșponsabile față de mun
că, pentru formArea unei opinii 
sănătoase a colectivului împotriva 

---------------G

Preocupări după
(Urmare din pag. I-a)

locuiesc în blocul В din cartierul 
Viscoza. Deseori ele pot fi Vă
zute piecînd împreună de la ser
viciu. Amîndouă sînt muncitoa
re harnice, declarate fruntașe în 
întrecerea socialistă. Amîndouă sînt 
tinere care știu să-și petreacă 
timpul în mod plăcut și util. Fun
duc Maria este elevă seralistă în 
clasa a XI-а a Școlii medii mixte 
din Lupeni, iar loader Maria, ar 
listă amatoare. De aceea în unele 
după-amieze ele sînt văzute pie
cînd de acasă și mergînd împreu
nă ptnă în dreptul școlii medii. 
Aici Funduc Maria se desparte de 
prietena ei și intră în clădirea 
școMt pe cînd "Loader Maria își 
continuă drumul pînă la clubul 
aflat în vecinătatea școlii. Ajun- 

grupei de sindksat este formarea 
unei opinii de masă împotriva 
celor ce absentează nemotivat de 
la lucru, vin cu întîrziere sau nu 
dau atenția cuvenită calității lu
crărilor pe care le execută.

In acest scop s-au folosit din 
plin adunările generale ale grupei 
de sindicat. Nu de mult, electri
cianul Ivan Aurel, care lipsea ne
motivat de la serviciu și Hălălăti 
Stefan care avea abateri de la dis
ciplină au fost puși îti discuția a- 
dunării grupei de sindicat. Cu a- 
ceastă ocazie el au fost aspru cri
ticați de tovarășii lor de muncă 
pentru abaterile pe care le-au să- 
vîrșit. Dîndu-și seama că au gre
șit, tovarășii Ivan Aurel și Hălă- 
lău Ștefan au promis în fata în
tregului colectiv al grupei că nu 
vor mai comite asemenea fapte.

Conducerea grupei de sindicat 
colaborează strîns cu biroul orga
nizației U.T.M, din sector cu sco
pul de a antrena cît mai multi 
muncitori și tehnicieni la activită
țile cultural-educative. Numeroși 
membri ai grupei de sindicat și ti
neri din organizația de bază 
U.T.M. sînt îndrumați să participe 
la activitățile culturale ce se des
fășoară la clubul minerilor din Pe
trila. Multi dintre ei sint în pre
zent membri ai brigăzii artistice 
dn agitația a sectorului, sau ai 

studiului superficial, delăsării, mun
cii la asalt, tendinței de a se mul
țumi cu note la limită.

Pentru obținerea de rezultate 
bune Ia sfîrșitul anului universitar 
este necesar ca întregul colectiv 
al institutului, să organizeze ac
țiuni coordonate, care să ducă la 
desfășurarea în bune condiții pe 
viitor a întregului proces instruc- 
tiv-educativ.

Linele măsuri inițiate de comi
tetul de partid din institutul de 
mine, privind îndrumarea și con
trolul în desfășurarea unei munci 
susținute a organizațiilor de tine
ret, programarea judicioasă a ana
lizelor activității complexe din in
stitut și cunoașterea din vreme a 
acestui program, alături de o se
rie de alte măsuri ce se iau pe 
linie administrativă in vederea a- 
sigurării condițiilor materiale op
time pentru studiu, constituie o 
chezășie a îmbunătățirii substan
țiale a muncii educative și profe
sionale în semestrul care urmează.

Conducerile institutului și facul
tăților se vor strădui ca și în 
viitor să folosească mijloace mul
tiple cum ar fi, organizarea de 
schimburi de experiență între ca
drele didactice, valorificarea cit 
mai largă a cunoștințelor acestora, 
folosirea din plin a succeselor ob
ținute “de cadrele didactice frun
tașe și atragerea lor în însușirea 
cit mai temeinică a învățăturii 
marxist-leniniste, pentru ridicarea 
continuă a nivelului procesului 
instructiv-educativ din institut.

Numai printr-o educare a stu
denților în spiritul marilor idea
luri ale partidului nostru vom pu
tea forma și da economiei noas
tre miniere cadre corespunzătoare 
cerințelor actuale ale științei sî 
tehnicii moderne.

orele de muncă
gînd la club Toader Maria își în
dreaptă pașii spre sala de repe
tiții a formației de dansuri, un
de împreună cu Popa Meria, Mo- 
canu Lucretia, Meszaros Xenia, 
Pastor Pavel și Mihalcea Ileana 
precum șl cu ceilalți membri ai 
formației de dansuri, se pregă
tește intens în vederea pârtiei 
păriî la faza a doua a celui de-al 
VIT-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori.

Iată doar două aspecte da felul 
cum își petrec timpul liber o par
te din salariații Viscozei Lupeni. 
Este însă demn de remarcat fap
tul că toți cei care își petrec 
timpul în mod organizat, pârtiei- 
pind la activitățile clubului ori 
învățînd, sînt evidențiați în între
cerea socialistă.

formației de operetă a clubului. 
Tovarășii Pitini Umberto, Cioro- 
ianu loan, Dumbravă Augustin, 
Frecau Ștefan sînt doar cîțiva din
tre cei mai activi participant la 
aceste activități organizate Ia club.

Conducerea grupei de sindicat 
a organizat un stand permanent 
pentru difuzarea cărților. Atît и- 
temiștii cît și membrii de sindicat 
au fost îndrumați să-și cumpere 
cărți tehnice pentru a*și spori cu
noștințele profesionale. Ca urma
re, a crescut interesul muncitori
lor și tehnicienilor pentru îmbo
gățirea cunoștințelor lor de cultu
ră generală și profesionale. Tova
rășii Gaier Iosif, Molnar Stefan, 
Sermeanu Gheorghe s-au înscris 
la cursurile universității muncito
rești. iar numeroși alții rimează 
cursurile de calificare și de ridi
care a calificării. Mulți dintre a- 
ceștia. printre care amintim pe 
tov. Bako Dionisie, Steiner Iosif, 
Ciorbă Ioan, Felea Gabriel, Glo- 
deanu luliu, Keiling Rudolf și-au 
format mici biblioteci personale, 
care îi ajută să-și ridice califica
rea profesională și să-și lărgeas
că orizontul cunoștințelor de cul
tură generală.

LUDOVIC MANEA 
corespondent

ELECTRICIENII
(Urmare din pag. I-a)

vizuit motoarele de curent con
tinuu de la alimentatorii cu praf 
ai cazanului nr. 1. Cea a comu
nistului Gheorghe Stănișel trebuie 
să înlăture o defecțiune la com
presorul nr. 1, iar Dizmacek Emil 
a trasat sarcini concrete băieților 
din eehipa sa de a arma izolatori 
și pregăti contacte pentru came
rele de stingere, de rezervă, ale 
întrerupătorilor MKP din stațiile 
exterioare de 35 și 110 kV, De alt
fel, Dizmacek Emil, electrician spe
cialist, este unul din cei mai buni 
șefi de echipă. Dimineața își în
deplinește conștiincios sarcinile 
ce-i revin la locul său de muncă, 
iar după-amiază, împreună cu prie
tenul său Tradnik Rudolf și mais
trul Cădaru loan le dau ajutor 
celor de la electromontaj pentru 
a grăbi pregătirea lucrărilor la 
grupul turbogenerator nr. 4, care 
va furniza energie electrică încă 
în prima jumătate a acestui an.

In ateliere, în birourile secți
ilor, în sălile agregatelor, tumul
tul muncii pulsa vioi, neîntrerupt. 
La bobinaj sosise un nou trans
port de motoare pentru rebobinat.

еѵз 
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Spitalul unificat Petroșani :
— Policlinica teritorială —

ANUNȚA •
j Intre 18—22 februarie a. c. are loc acțiunea de vaccinare *
j antlpoliomielitică a populației la vîrstele de 1—20 ani. *
• Toți tinerii din această categorie sini obligați a se pre- •
• zenta la circumscripția sanitară de domiciliu spre a primi vacd- ș
• nul. Elevii vor face vaccinarea la școli. Vaccinul se adminis- {
, trează sub iormă de picături pe gură (cale bucală). •

Circumscripțiile sanitare îuncționează zilnic între orele 8-10. *
• Tineri, prezentați-vă cu toții la vaccinarea antipoliomielitică ♦
• tspre a fi feriți de paralizia infantilă. t
» Centrele de vaccinare vor fi următoarele: Circa I-a str. dr. *
’ Petru Groza 1; Circa П-а str. Constantin Miile nr. 3; Circa Ш-a ț
• sir. Eminescu nr, 12; Circa IV cartier Livezeni bloc 25 sc. I ap. 2. *

I. L. L. Petroșani
cu sediul în strada Mihai Viteazul

ANGA/EAZĂ:
— un șef serviciu tehnic
— un șef serviciu plan organizarea muncii 
—* patru tehnicieni i constructori
— un inginer principal proiectant
— trei ingineri proiectanfi
— șapte tehnicieni I proiectant!
— doi tehnicieni II proiectant!
— un desenator
— un contabil principal ia Aninoasa
— doi portari la hotelul din Lupeni
Solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile pre

văzute de normele în vigoare.

întreprinderea orășenească
de industrie locală (i. 0. I. L.) Petroșani

ANGAJEAZA IMEDIAT:
— tîmplari mobilă și binale cu plata în acord
— tapițeri

Informații se pot primi la sediul întreprinderii 
din strada Mihai Viteazul nr. 1 Petroșani.

Preparația cărbunelui Coroești 
angajează imediat

— 14 electricieni calificați
Condițiile de salarizare, conform indicatorului tarifar In 

vigoare.
Cererile de angajare se vor depune la sediul preparațlei 

din Coroești.

Tinerele bobinatoare le-au luat în 
primire și au început luorul. Cei 
doi maiștri, Cădaru loan și An
drei Eugen, precum și inginerul 
principal Lașcu Vasile, treceau pe 
la fiecare loc de muncă, urmă
reau desfășurarea luerărilor, dă
deau tinerilor electricieni îndru
mările, explicațiile necesare, pu
neau umăirul acolo unde era ne
voie.

Așa lucrează aici electricienii. 
In colaborare și bună înțelegere. 
Cînd lucrările sînt terminate, 
maiștrii verifică modul în eare au 
fost executate, apoi raportează 
conducerii secției efectuarea lor 
la timp și în bune condlțiunl.

...Către ora 15, tinerii electri
cieni se îndreptau spre atelier. 
Erau obosiți, dar veseli că îhcha- 
iaseră cu succes o nouă zi de mun
că. Pe fețe le puteai citi bucuria 
— semn al datoriei îrpplinite. Cînd 
au sosit toți, a fost anunțat pro
gramul lucrărilor pentru ziua ur
mătoare. Și așa în fiecare zi. Este 
frumoasă și plăcută munca lor — 
a electricienilor. Iar ei știu acest 
lucru. De aceea pun suflet în tot 
ceea ce fac.
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MOSCOVA 19 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

Ia 19 februarie, la Palatul Mare al 
Kremlinului, Nikita Hrușciov și 
Todor Jivkov.au semnat declarația 
comună sovieto-bulgară.

In aceeași zi, delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Bulga
ria, în frunte cu Todor Jivkov, a 
plecat spre

La gara 
condusă de 
conducători

R. P. Romînă, membră 
a unei comisii speciale 

a O. N. U.

f In jurul evenimentelor din Cipru

-0

SesiDDea
ACCRA 19 (Agerpres).
La Acera s-a deschis sesiunea 

ordinară a Adunării Naționale a 
Republicii Ghana, care urmează 
să aprobe proiectul de lege pri
vind amendamentele aduse con
stituției, care au și primit aproba
rea poporului cu prilejul recentu
lui referendum din Ghana.

patrie.
Kiev, delegația a fost 
N. S. Hrușciov și alți 
sovietici.

ile 9 Mli(ii Mana
Proiectul de lege prevede, prin

tre altele, Includerea în constitu
ție a unui articol care să stabi
lească rolul poporului în conduce
rea statului, introducerea în țară 
a sistemului partidului unic (Parti
dul popular al convenției din Gha
na), acordarea de noi împuterniciri 
președintelui și alte propuneri.

©--------------

Instituțiile americane de la Saigon înconjurate 
de baraje de sîrmă ghimpată

americane din Saigon, al ambasa
dei S.U.A., al spitalului american 
și al altor edificii frecventate de 
militarii americani au : fost ridicate 
baraje de sîrmă ghimpată. In spa
tele barajelor au luat poziție pa
trule mixte americano-sud-vietna- 
meze. Străzile orașului sînt patru
late de detașamente mixte.

©---------------

Deficitul comerțului
LONDRA 19 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, deficitul comerțului exterior 
al Angliei a sporit în luna ianua
rie cu 50 milioane lire sterline, 
ajungînd la 120 milioane lire ster
line.

fll

SAIGON 19 (Agerpres).
Potrivit relatărilor agențiilor de 

presă, 
deosebit
sificarea 
litarilor 
pă cum 
s-au produs cîteva
s-au soldat cu victime. In legătură 
cu aceste atentate, în jurul școlii

autoritățile americane sînt 
de îngrijorate de inten- 
atentatelor împotriva mi- 

americani din Saigon. Du
se știe, în ultima vreme 

atentate care

exterior al Angliei
Citînd cifrele date publicității 

la Londra de către Ministerul Co
merțului al Marii Britanii, agenția 
arată că exporturile britanice pe 
luna ianuarie s-au cifrat la suma 
de 326 milioane lire sterline, 
importurile la 457 milioane 
sterline.

iar 
lire

O

Moțiune depusă pe biroul Camerei 
reprezentanților a S. U. A.

merei reprezentanților din partea 
statului Mississippi, a depus 
biroul Camerei o moțiune 
ca Congresul să intervină 
publicarea tuturor datelor 
zate Comisiei prezidențiale
chetă cu privire la asasinarea lui 
John Kennedy, prezidată de jude
cătorul Curții Supreme, Eard War
ren.

Moțiunea precizează că această 
publicare 
încheierea 
tru a nu 
are drept
nurilor, bănuielilor, acuzațiilor 
contraacuzațiilor răspîndite în pre
zent.

WASHINGTON 19 (Agerpres).
La 18 februarie, John Bell Wil

liams, democrat, membru ■ al Ca
pe 

cerînd 
pentru 
furni- 

de an-

de

NAȚIUNILE UNITE 
preș).

Președintele Adunării 
O.N.U., Carlos Sosa

19 (Ager-

Generale a
Rodriguez 

(Venezuela), . a desemnat la 18 fe
bruarie 27 
parte dm 
cinată cu 
de drept 
la relațiile 
rare între

Printre statele desemnate 
parte din comisia specială 
mără și R. P, Romînă.

de state pentru a face 
Comisia specială însăr- 
elaborarea principiilor 

internațional referitoare 
prietenești și de 
state.

- = © = -

coope-

a face 
se nu-

POPULAȚIA TURCIEI
ISTANBUL 19 (Agerpres).
Potrivit datelor oficiale date 

publicității la 19 februarie la Is
tanbul, agenția France Presse re
latează că în baza rezultatelor de
finitive ale recensămîntului, popu
lația Turciei se ridică la 27 754 820 
locuitori, din care 14 163 888 băr
bați și 13 590 932 femei. Sporul 
populației este de trei la sută a- 
nual.

LUCRĂRILE CONSILIULUI 
DE SECURITATE

NEW YORK 19 (Agerpres).
La reluarea lucrărilor Consiliu

lui de Securitate, cînd președin
tele ședinței, Bernardez (Brazilia), 
a intenționat să dea cuvîntul re
prezentantului Angliei, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, Fedo
renko. a obiectat, arătînd că gu
vernul Ciprului este îndreptățit 
să-și expună în primul rînd pozi
ția. Cu toate acestea. Bernardez a 
dat cuvîntul lui Patrick Dean (An
glia), care a declarat că acordu
rile de la Zurich și Londra consti
tuie principala garanție a inde
pendenței Ciprului și a susținut 
că președintele Makarios nu este 
îndreptățit să 
constituției, 
nul englez 
Securitate 
dțn Cipru 
O.N.U. să-și 
niștitoare asupra tuturor 
și ca să contribuie la elaborarea 
unei soluții privitoare la forța in
ternațională. acceptabilă pentru

ceară modificarea 
El a spus că guvei- 

a sesizat Consiliul de 
in legătură cu situația 
pentru ca acest for al 

exercite influența 11- 
părților

în 
în 
la
în

Cipru, 
timpul 
Londra
Cipru.

El a acuzat 
recentei con- 
a pregătit o

In R.A.U. a început prezentarea candidaturilor 
în vederea alegerilor pentru Adunarea Națională

CAIRO 19 (Agerpres).
In Republica Arabă Unită a în

ceput prezentarea candidaturilor în 
vederea alegerilor pentru Aduna
rea națională ce vor avea loc la 
IO martie. Au fost delimitate 175 
circumscripții electorale. Din cei 
aproape l 000 de candidați ce ur
mează a fi prezentați, vor fi aleși 
350 de 
țională,

membri în Adunarea Na- 
respectiv cite d®i din par*

tea fiecărei, circumscripții. Potri
vit legii electorale în vigoare, cel 
puțin jumătate din cei aleși vor 
trebui să fie muncitori sau țărani. 
Una din condițiile pentru prezen 
tarea candidaturii este apartenența 
la,, Uniunea socialistă Arabă, sin
gurul partid din R.A.U. Membrii 
forțelor armate și ai poliției nu-și 
pot prezenta candidatura decît dacă 
'își Йан demisia.

toate părțile. Reprezentantul en
glez a declarat că rezoluția pe ca
re o va adopta Consiliul de Secu- 
ritate trebuie să conțină aproba
rea apelurilor la moderație lansate 
de secretarul general al O.N.U;, 
U . Thant, guvernelor Greciei, Tur
ciei și Ciprului, invitarea părților 
interesate să constituie o forță in
ternațională însărcinată cu menți
nerea ordinei și desemnarea unui 
mediator imparțial.

Ministrul de externe cipriot, 
Kyprianu, a declarat că nici o țară 
nu are dreptul să intervină cu for
țe armate 
Turcia că 
ferințe de 
intervenție

Reprezentantul Turciei, Mene- 
mendjoglu, s-a împotrivit modifi
cării acordurilor de la Zurich și 
Londra și a susținut că guvernul 
președintelui Makarios și-a pier
dut caracterul constituțional, de
oarece miniștrii ciprioți de origi
nă turcă nu'. Sîiit consultați. El a, 
exprimat, în încheiere, speranța că 
toate părțile „interesate vor da do
vadă de moderație.

Reprezentantul Greciei, Bitsios, a 
sprijinit poziția guvernului cipriot 
și a cerut ca Consiliul de Securi
tate să ia măsurile necesare pentru 
asigurarea integrității și indepen
denței teritoriale a Ciprului si să 
stabilească componenta forței, in
ternaționale. De asemenea, el tre
buie să
necesare pentru 
tratative, plasînd întreaga proble
mă

întreprindă demersurile
organizarea de

sub egida O.N.U.
-,=© =
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La

este legat prin ra
de trei stațiuni terestre. Sco- 
lui este să permită stabilirea 

o mai mare exactitate a pozi- 
celorlalți sateliți din spațiul

- = ©=-

Un satelit 
de reperaj

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Dr. Albert Hall, de la Biroul

cercetări și construcții de vehicule 
spațiale al ministerului apărării, a 
anunțat că aviația americană a 
lansat un satelit de' reperaj ,,Se
cor", de la o bază de pe coasta 
Oceanului Pacific.

Acest satelit, plasat pe o orbită 
circumpolară.
dio 
pul 
cu 
ției
cosmic, precum și plasarea lor pe 
orbită cu o precizie superioară.

Această lansare a fost preceda
tă de trei încercări care au eșuat.

- = © =-----

Procesul iui Ruby
DALLAS 19 (Agerpres).
La sfîrșitul celei de a doua zile 

a procesului lui Jack Ruby, asa
sinul lui Lee Oswald, nici un ju
rat nu a fost încă reținut. Cele 
șase ore și jumătate de dezbateri 
nu au dus decît la eliminarea pri
milor patru jurați-candidați, care 
au fost interogați. Doi din aceștia 
au fost recuzați de apărare, unul 
de acuzare și al patrulea a fost 
„scutit". Apărarea are dreptul să 
recuze 15 jurați.

După ședință, Melvin Belli, prin
cipalul avocat al apărării, a decla
rat : „Sînt sigur că va fi imposi
bilă alegerea 
și că procesul 
parte".

In schimb, 
Henry Wade,
vingerea că după 
zile, cînd apărarea va fi epuizat 
„stocul" ei de recuzări, va putea 
fi ales un juriu la Dallas,

unui juriu la Dallas 
va fi judecat în altă

procurorul general, 
și-a exprimat con- 

maximum zece

trebuie sa intervină la 
lucrărilor comisiei pen- 

jena ancheta în curs, și 
scop să pună capăt zvo- 

Și

frontiera somalo-etiopiană 
ciocnirile
ședintelui Osman al Somaliei, un 
apel în care le cere ca „în nu
mele păcii și onoarei Africii să în
ceteze focul la frontieră și să-și 
rezolve conflictul pe cale pașnică". 
Marți a plecat la Addis Abeba și 
Mogadiscio o „misiune specială de 
pace" a Tanganicăi, alcătuită din 
vicepreședintele Tanganicăi, Ka- 
wawa, și ministrul de externe și 
al apărării, Kambona.

A-

Continuă
ES SALAAM 19 (Agerpres). 
frontiera somalo-etiopiană

In 
la

două țări. 
Ghana, 

a adresat gu-
Etiopiei un

DAR 
La 

continuă schimbul de focuri, 
legătură cu situația încordată 
frontiera dintre cele 
președintele Republicii 
Kwame Nkrumah,
vernelor Somaiiei și 
apel în care le cere să respecte 
acordul cu privire la încetarea fo
cului, urmînd ca acest conflict să 
fie discutat din 
de la Lagos a 
terne af țărilor 
nizației unității

Președintele 
Nyerere, a
Haile Selassie al Etiopiei și pre-

Comerful japoniei 
cu țările socialiste

TOKIO 19 (Agerpres).
Potrivit ’ datelor publicate de

sociația japoneză de sprijinire ia 
dezvoltării comerțului internațio
nal, în anul 1963, comerțul Japo
niei cu țările socialiste a crescut 
cu 14 la sută.

Astfel, în 1963 Japonia a expor
ta: în țările socialiste mărfuri în 
valoare de peste 254 600 000 dolari 
și a importat din aceste țări măr
furi în valoare de 297 800 000 do
lari.

nou la conferința 
miniștrilor de ex- 
membre ale Orga- 
africane.

Tanganicăi, Julius
adresat împăratului

---------- - --------—ssrsrss----------

Cutremur puternic în arhipelagul 
insulelor Azore

LISABONA 19 (Agerpres).
După cum transmite agenția por

tugheză de informații ANI, în ar
hipelagul insulelor Azore a fost 
înregistrat un puternic cutremur 
care a început duminică și a con
tinuat, cu intermitență, timp de 72 
de ore, provocînd mari pagube 
materiale. Citînd declarația guver
natorului portughez, agenția France 
Presst relatează
Saint 
a

timele 24 de ore. Drept urmare, 
locuitorii mai multor sate, printre 
care В cei din principalul oraș 
t^elas. din insula Saint Georges, 
au fost evacuați și transportați în 
alte părți ale 
puțin afectate

Comandantul
riene a S.U A.

arhipelagului 
de cutremur.
bazei militare 
și autoritățile

mai

'6

z .1
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Sfatul me- 
cen- 
8,30
Din

Georges 
continuat să

că în insulele 
și Terceira situația 
se agraveze în ul-

O declarație 
revoluționar în

NEW YORK 19 (Agerpres).
La sediul Organizației Națiuni

lor Unite din New York a fost di
fuzată o declarație a guvernului 
revoluționar în exil al Angolei în 
care face cunoscută trimiterea în 
Angola a altor 2 000 de soldați 
portughezi, în școpul înăbușirii, 
luptei de eliberare^. națională și 
intensificării represiunilor împofri-

ae- 
por- 

tugbeze au adresat un apel in ca
re cheamă toate vasele din apro
pierea arhipelagului să "articipe 
la evacuarea sinistra;

O

a guvernului 
exil al Angolei
va populației angoleze, 
că această nouă 
nului portughez 
testul nici unuia 
galiei, guvernul 
exil al Angolei 
situație nu poate
El își va. intensifica activitatea pe 
plan diplomatic și pe plan militar 
și nu va neglija nici un spri in.

Subliniind 
măsură a guver
n-a stîrnit pro- 
din aliații Portu- 
revoluționar în 

arată că această 
fi totuși ignorată.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republicii nr. 53. lei. interurban 322. putom-
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PROGRAMUL I. 7,30 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 8,06 Muzică 
Arii și duete din 
folclorul muzical 
9,58 Din albumul 
muzică ușoară, 
estradă interpretată 
mâții, 
nească, 13,10 Fragmente din opera 
„Don Juan" de Mozart, 14,00 Cîn- 
tece și jocuri populare, 14,30 Emi
siune de basme, 16,30 Piese de es
tradă, 18,00 Program muzical pen
tru evidențiați în întrecerea so
cialistă, 18,40 Muzică ușoară ce
rută de ascultători, 19,30 Univer
sitatea tehnică radio, 20,10 Cîntece 
din folclorul nou cerute de ascul
tători, 20,40 Lecția de 

21.00
romîne (VIII, 
secolului al 
de AI. Piru, 

interpretată 
Părinți și со- 
s.40 Cîntece 
de petrecere 

10,05 Muzică popu- 
Universitatea

de estradă, 
I opere, 9,00 

al popoarelor, 
melodiilor de 

11,05 Muzică de 
de mici for- 

12,29 Muzică ușoară romî-

februarie), 13,30 Lim- 
(reluare). Vorbește 

Al. Graur, despre : 
13,40 Muzică ușoară 
15,00 Actualitatea în

siunii din 20 
ba noastră, 
acad, prof, 
„Traduceri", 
romînească,
țările socialiste, 15,30 Muzică popu
lară din Banal, 17,00 Muzică ușoa
ră de Mișu Iancu, 18,40 Lecturile 
dumneavoastră preferate, 19,00 So
liști de 
Teatru la 
Adaptare 
vilul lui
Muzică de estradă, 21,50 Interpreți 
de muzică ușoară.

muzică populară, 19,30 
microfon : „Două soacre ', 
radiofonică după vode- 
Vadim KorostîJiov, 20,31

— = © =

limba en-
Momentegleză. Ciclul II, 

din istoria literaturii 
Poezia Ia începutul 
XIX-!ea. Prezentare 
21,30 Muzică ușoară 
t.e Edith Piaff, 21,15 
pil. PROGRAMUL II. 
patriotice, 9.30 Scene 
din operele, 
lara. 11,15 Universitatea tehnică 
radio (reluarea emisiunii din 20 
februarie), 12,30 Lecția de limba 
franceză. Ciclul I (reluarea emi-

21 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
O zi de toamnă; REPUBLICA: 
Toii acasă,- PETRILA : Tinerii; 
I ONEA : Regina stației de benzi
nă; ISCRONI : Dintele de aur; A- 
NINOASA : Cele 400 de lovituri; 
VULCAN : Maria Candelaria; CRI- 
VID1A : Lupii la stînă; LUPENI : 
Oameni de afaceri; BARBÂTENI : 
Cînd comedia er<ț геда.

Tiparul ; I.P.H. Subunitatea Petiqșae* 4^369

Jivkov.au

