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PRODUCȚIE RITMICA Concediu plăcut
Minerii sectorului III Lupeni 

și-au fixat ca prim obiectiv în în
trecerea socialistă realizarea rit
mică a sarcinilor de plan. In acest 
scop în cadrul sectorului au fost 
luate o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice. Prin aplicarea a- 
cestora s-a asigurat o aprovizio
nare ritmică a fiecărui loc de mun
că cu materialele necesare și goa
le, un sprijin efectiv fiecărei bri
găzi de mineri. Toate acestea au 
creat condiții brigăzilor de fronta- 
liști de aici să-și realizeze și să-și 
depășească sarcinile de plan de
cadă cu decadă, lună de lună. In 
fiecare decadă din cele 7 care au 
trecut din acest an, din abatajele 
acestui sector au fost extrase peste

căr-
1-10
pro-

plan între 700—1000 tone de 
bune cocsificabil; In perioada 
martie, de pildă, planul de
ducție pe sector a fost depășit cu 
844 tone de cărbune. De la înce
putul anului plusul pe sector a 
crescut la peste 6000 tone de căr
bune. Cele măi frumoase realizări 
au fost obținute de brigăzile de 
mineri conduse de Petre Constan
tin, Ghioancă Sabin, Ghioancă 
loan, Aslău loan și alții.

Printre alte 
realizat ritmic 
încă din prima 
acest an sînt :
sectorul III Petrila, sectorul I Lo
nea, sectorul I Aninoasa și altele.

sectoare care și-au 
sarcinile de plan 
decadă și lună din 
sectorul I Uricani.

Consiliul local al 
Petroșani dîstri- 

sindicatelor bile- 
tratament pentru 
anului în curs. 

I de oameni ai 
Jiului — mineri,

Zilele acestea ' 
sindicatelor din 
buie comitetelor 
tele de odihnă și 
trimestrul III al 
Astfel, încă 1723 
muncii din Valea 
constructori, forestieri, ceferiști etc. 
— vor avea prilejul de a petrece 
în mod plăcut concediul de odih
nă, sau să-și refacă sănătatea, la 
una din stațiunile balneo-climaterice 
din tară. De la exploatarea mi
nieră Petrila vor pleca la tra
tament și odihnă 55 de salariăți, 
53 de la mina Lupeni, 56 de la 
mina Lonea, 50 de la mina Vul
can, 39 de la mina Uricani și 44 
de muncitori, tehnicieni, ingineri 
și funcționari de la Uzina de re
parat utilaj minier din Petroșani.

Pe loc
în șut.

Ghioancă Sabin a adăugat succeselor anterioare o 
trimis la ziuă' 350 de tone cărbune peste sarcinile 

IN CLIȘEU: Un schimb din, brigadă, înainte

minerul
nouă izbîndă — a 
de plan, 
de a intrarăsplată a rezultatelor obți- 

în realizarea prevederilor

In sprijinul progresului tehnic 
activitate susținutăo
colectivului minei 
sarcini mereu spo- 
pentru mai mult 
creșterea produc- 

și reducerea pre-

An de an, 
Lupeni îi revin 
rite în lupta 
cărbune, pentru 
tivității nzuncii
țului de cost. Or, mina Lupeni a 
ajuns într-un stadiu cînd realiză
rile colectivului ei sînt condițio
nate în mod hotărîtor de progresul 
tehnic, de modul în care cadrele 
exploatării stăpînesc tehnica nouă, 
utilajele moderne și metodele a- 
vansate. Este necesar deci ca o 
dată cu stabilirea de măsuri pentru 
asigurarea condițiilor necesare rea
lizării ritmice a sarcinilor de plan 
și la toți indicii, în cadrul ex
ploatării să se desfășoare o activi
tate susținută pentru a crea toate 
posibilitățile extinderii tehnicii noi, 
folosirii din plin a capacității uti
lajelor de mare productivitate, 
pentru desfășurarea unei propagan
de tehnice intense, menite să 
popularizeze noile utilaje și pro
cedeele moderne spre a sprijini 
colectivele sectoarelor în folosi
rea lor eficientă.

Iată un cîmp larg de activitate 
în fata cadrelor tehnico-inginereșli, 
în fața comisiei inginerilor și teh
nicienilor de pe lîngă 
sindicatului minei.

Cum răspunde însă 
C.I.T. de la mina Ltipetii 
cerințe ?

In planul de activitate al comi
siei pe primul trimestru al anului 
s-au preconizat unele acțiuni im
portante.-In vederea ridicării conti
nue a nivelului tehnic profesional 
al tehnicienilor și inginerilor cît 
și în vedejea rezolvării probleme
lor ridicau* de procesul de produc
ție care cer o soluționare optimă, 
s-a prevăzut organizarea unor se
siuni tehnico-științifice cu cadrele 
tehnico-inginerești. Pentru organi
zarea sesiunilor s-au numit colec
tive de ingineri și tehnicieni prin
tre care se numără inginerii Roșa 
Elemer, Pqpescu Ioan, Sili Fride- 
ric, tehnicienii Urdă Ioan, Nagy 
Alexandru, Simo Francisc și alții. 
Iată și cîteva din temele studiilor 
programate pentru sesiuni: „Stu
diul susținerii metalice a lucrărilor 
miniere la E. M. Lupeni și posi
bilitățile de îmbunătățire și ex
tindere a susținerii metalice și la 
stratele din blocurile noi deschise 
și pregătite", „Organizarea muncii

comitetul

activîtatea
de aceste

„Zilele cărții pentru
In cadrul acțiunii 

„Zilele cărții pentru 
tineret" organizată de 
Comitetul 
U.T.M. 
Deva, în 
Petroșani, 
Aninoasa,
întîlnit, zilele trecute,

regional 
Hunedoara- 

localitățile 
Lonea și 

tinerii s-au

tineret*

în frunte cu șefii brigăzi- 
primit ihsignele binemeri- 
„Fruntaș în întrecerea so- 
pe anul 1963".

cu un grup de scri
itori din București și 
regiune.

La aceste întîlniri, 
au citit din operele 
lor — prozatorul' Vi- 
niciu Gafița și poe
tul Rusalin Mureșan 
din București și poe-

tul Traian 
membru al 
literar „Ion 
din Deva.

Intîlnirile
curat de succes.

. » - . . . .< r « ь

Filimon, 
cercului 
Slabei"

s-au bu-

E. STRIKBERGER

în abatajul cameră nr. 1 din stra
tul 3 blocul II, fără transportor 
blindat și cu transportor, blindat", 
„Studiul critic al metodelor de 
exploatare a stratului 3 și propu
neri pentru sporirea randamente
lor". De asemenea, în cadrul „Lec
toratului tehnic" s-a preconizat or
ganizarea de conferințe tehnice pe 
sectoare, pe următoarele teme . 
„Prevenirea și combaterea focuri
lor de mină", „Noi realizări în 
industria minieră", „Procedee mo
derne de exploatare a instalațiilor 
de iluminat".

Acestea sînt prevederile planu
lui. Care sînt însă acțiunile orga
nizate în cursul celor trei luni 
ce au trecut de la începutul anu
lui ? BUanțul activității C.I.T. de 
la mina Lupeni este sărac. In luna 
februarie a avut o sesiune tehni- 
co-științifică în cadrul căreia s-a 
dezbătut studiul în legătură cu 
susținerea metalică a lucrărilor 
miniere, precum și cîteva confe
rințe tehnice. Sînt însă acestea iș 
nivelul cerințelor ? Dar însăși pla
nul de activitate este sărac în con
ținut.

In planul tehnic al exploatării 
se prevede reducerea consumului 
specific de lemn de mină la 33,5 
m.c./1000 tone de cărbune, extra- 

' ger ea din abatajele susținute me
talic a 900 000 tone de cărbune, 
realizarea unei producții prin tăiere 
mecanică de 12 000 tone cărbune 
și alte obiective importante. Cum 
se oglindește însă prin activităteh 
С.І.Г. preocuparea cadrelor tehnico- 
inginerești în vederea realizării a- 
cestor obiective ? De asemenea, 
la mina Lupeni se vorbește mult 
de cîțiva ani despre realizarea o- 
biectivului de a obține în abata
jele frontale o viteză de avansare 
de două fîșii pe zi. Mult s-a vor
bit, puțin s-a realizat. Vitezele de 
avansare realizate în abatajele 
frontale cît și în cele cameră sînt 
încă departe de cerințe. Pe baza 
posibilităților existente se fac pre
gătiri pentru atingerea acestui o-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Ca 
nute 
planului pe anul 1963, zilele tre
cute, într-un cadru festiv, colec- 
tivulu sectorului III de la mina 
Vulcan i s-a înmînat diploma de 
sector fruntaș în întrecerea socia
listă pe anul 1963.

Totodată în adunările grupelor 
sindicale brigăzile conduse de mi
nerii Drob Gheorghe, Cătană Ves
pasian și Pădureanu Simian au 
fost confirmate fruntașe. O bună 
parte din membrii brigăzilor res
pective 
lor, au 
tate de 
cialistă

Cu acest prilej comunistul Drob 
Gheorghe s-a angajat ca împreună 
cu brigada sa să extragă pînă la 
23 August, peste sarcinile de plan, 
500. tone cărbune. In zilele care au 
trecut de la decernarea diplomei 
de brigadă fruntașă și a insignei 
de „Fruntaș în întrecerea socia
listă pe anul 1963”, brigada con
dusă de tov. Drob Gheorghe a dat 
în contul angajamentului 88 tone 
de cărbune peste prevederile ’ pla
nului.

Pe ioc de cinste în întrecere 
s-au situat 241 muncitori, mineri, 
tehnicieni și ingineri • ai ’minei 
Vulcan.

șantierul din Lunea Petrilei
e™o- a doua jumătate a lunii ianuarie tierele de construcții dieșirea din

care duce 
numit Lunca se întinde un

Petrila, pe 
spre Lonea, pe

Gospodinele din 
drumate 
femeilor 
țiuni de

Zilele
au

Aninoasa în
de comitetul comunal al 
au inițiat mai multe ac- 
muncă patriotică.

trecute, la acțiunea între
prinsă, harnicele aninosence 
mai adăugat una — colectarea de 
fier vechi. In această acțiune pa
triotică au fost adunate mai bine 
de 2000 kg fier vechi care a și fost 
predat LC.M

_ ____ jumătate _ _____  _______
s-a trecut la săparea fundațiilor, 
aducerea cărămizilor, a balastului. 
S-a muncit cu sîrg încă de la 
început. Brigăzile și echipele ău 
fost întărite' cu - tineri noi veniți 
pe șantier» Șeful de brigadă Bo
th că loan, împreună cu utem’ișth 
Mintean loan, Filimon Vasile. 
Naltu Gheorghe și cu ceilalți» 20 
de tineri din brigadă au turnat 
sute de metri cubi de beton pen
tru fundații.' Pînă în prezent au 
fost turnați 500 m.c. beton în fun
dația blocului E 3, lucrîndu-se a- 
cum la elevația blocului. In fe
bruarie tinerii conduși de Boții- 
că și-au depășit cu 52 la sută sar
cinile de plan, brigada fiind de
clarată evidențiată în întrecerea 
socialistă.

Și brigada de dulgheri condu
să de comunistul Gheorghe loan, 
din care fac parte utemiștii Grosu 
Nlcolae, Arieșan Liviu, Uțu A- 
drian, Prian loan și alții a fost 
declarată evidențiată în, întrece
rea socialistă prin faptul că și-a 
depășit cu 29 la sută sarcinile de 

■ plan.
Zidarul Kinal Ioan este, un har-

’ La
, șeaua 

locul 
[i nou șantier de construcții. Aici se 
,' vor construi în acest an pentru 
f minerii petrileni 344 de aparta- 
l mente. Despre mersul lucrărilor 
[i pe șantier ne-a vorbit tînărul in
ii giner Gornoviceănu Adrian, șe- 
I» > ful. șantierului.

І' — Chiar și cei care vizitează 
' pentru scurt , timp șantierul nos- 
l tru, spunea ing. Gornoviceanu, 

'f constată că aici se lucrează în- 
> tr-un ritm susținut, că cei aproa- 
r pe 200 de tineri de pe șantier des- 
r fășoară cil elan întrecerea so- 
l cialistă pentru executarea lucrări- 
( lor în termen. Analizînd posi- 
\ bilitățile existente, tinerii cons- 
f tructori s-au angajat ca blocurile

E 2 și E 3, cu un număr total de .
112 apartamente să fie terminate 
în cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, 
iar blocurile E 4 și E 5 le vom 
da în folosință în cursul lunilor 
septembrie și octombrie. Am pre
văzut trei blocuri cu front de lu
cru pe anul 1965.

Intr-adevăr, în fața colectivului 
șantierului nr. 3 Petrila stau sar- nic și destoinic ef de brigadă. El 
cini de mare răspundere. încă din
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gie și Sțtaquință. De curînd, pe < 
șantier au sosit proiectele pentru Ș 
blocurile turn cu nouă etaje.

— încă în cursul acestei luni, 
spunea ing. Gornoviceanu. Adrian, 
vom 
bloc

_ din Valea 
a dobîndit o

spunea zida- 
mai puterni-

Jiului, timp în care 
bogată experiență.

— Brigada mea — 
rul Kinal — e acum
că decît anul trecut. Am întărit-o 
Am în ea 22 de tineri și 3 mun
citori mai vîrstnici. Utemiștii Soa
re Anghel, Iacob Costache, Vie
zure Petru, Sur Gheorghe, Roșcu- 
lescu Constantin sînt meseriași de 
nădejde în brigadă. In ultima 
consfătuire de producție ne-am 
angajat să ridicăm un etaj în 
mult opt zile și să terminăm 
daria la blocul E 2 pînă la 
aprilie.

La blocurile în construcție din 
Lunca Petrilei ritmul lucrărilor 
dovedește că întrecerea socialis
tă se desfășoară cu multă ener
gie și Sftaguință. L _ ----- . ,

cel 
zi-
15

începe lucrările pentru un 
turn cu 40 apartamente pe 
ne-am angajat să-l terminăm 
în luna noiembrie a.c. Va

are multi ani de muncă pe șan-

care
pînă
fi primul bloc cu nouă etaje din 
orașul minerilor petrileni.
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J
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l
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Unul dintre muncitorii cu o înal 
tă calificare de la Uzina electrici 
Vulcan este strungarul Bojte La 
dislau. Piesele de schimb pe car» 
le execută sint de cea mai buni 
calitate.

IN CLIȘEU: Strungarul Bojt» 
Ladislau verificînd dimensiunile t> 
nor bucșe pentru ventilatoare.



Gum facem verificarea și notarea cunoștințelor te elevi EXEMPLUL EPURATORULUI
O discuție

pe care 
notarea

încerca

Am citit cu interes discuțiile cu 
tema „Cum facem verificarea și 
notarea cunoștințelor la elevi" pu
blicate într-un număr al ziarului 
de săptămîna trecută

De la început apreciez utilitatea 
discuțiilor deschise de ziarul „Stea
gul roșu", ele fiind folositoare în 
special pentru cadrele tinere, care 
nu reușesc Să pătrundă în toată 
complexitatea problemelor 
le ridică verificarea și 
cunoștințelor elevilor.

In cele ce urmează voi
să-mi exprim și eu părerea in le
gătură cu tema în discuție, fără 
a avea însă pretenția de a enunța 
judecăți de valoare.

După părerea mea, condiția fun
damentală care asigură notarea 
justă a cunoștințelor elevilor este 
strîns legată de pregătirea temei
nică a profesorului pentru fiecare 
lecție.

Profesorul care în activitatea sa 
la clasă pornește de la ideea că 
fiecare lecție este o simfonie pre
zentată în primă audiție va ști 
turn să ceară elevului să o inter
preteze și, bineînțeles, cum să-l 
răsplătească pentru strădania lui.

Comparația nu este 
țioasă dacă avem în 
tul că în timp ce un 
te prin pinza sa, un 
opera sa, profesorul 
lecția sa. Lecția în
profesorul presară cite o părtici
că din inima sa, are o semnificație 
deosebită pentru elevi. In resortu
rile lor intime se plămădește figu
ra profesorului integru, cu o per
sonalitate distinctă, crește nebăntiit 
prestigiul său.

Are însă vreo legătură felul în 
care se reflectă personalitatea pro
fesorului în conștiința elevilor cu 
notarea justă a cunoștințelor lor ? 
După părerea mea are.

In ce măsură pregătirea profe
sorului este hotărît'oare în verifi
carea și notarea cunoștințelor la 
elevi rămine s-o dovedească răs
punsul la următoarele

1. Depinde notarea 
pregătirea intelectuală 
Eului?

2 Notarea elevului
aibă un caracter stimulativ î

prea preten- 
vedere fap- 

pictor trăieș- 
scriitor prin 
trăiește prin 
firele căreia

întrebări : 
elevului de 
a profeso-

trebuie să

♦ 
♦ 
«
♦ 
♦ 
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦

♦
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦
*
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦
«
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦

•»
»

3. Este indicat Să se adreseze în
trebări, diferențiat, pentru elevii 
buni și pentru elevii slabi?

Notarea elevului depinde de pre
gătirea intelectuală a .profesoru
lui. deoarece acesta din urmă știe 
să selecteze din multitudinea de 
probleme pe care le ridică lecția 
numai pe cele esențiale, care se 
adresează judecății și nu memo
rării mecanice. Sînt elevi care me
morează cu o ușurință uimitoare 
texte întregi dintr-o lecție. însem
nează că pentru acest motiv tre 
buie să li se dea nota maximă ?

In acest fel procedează în cel 
mai rău caz profesorii care au 
pierdut legătura cu noutățile în 
disciplina pe care o predau și se 
rezumă la verificarea cunoștințe
lor, strict în litera manualului.

Mai departe, nota trebuie să ai
bă Un. caracter stimulativ. Ea tre
buie justificată pentru ca elevul 
să-și de-a seama că ea reflectă va
loarea răspunsurilor pe care le dă.

Fiecăruia, dintre noi i s-a înt'îm- 
plat ca unui elev care plutește în. 
mediocritate să-i dăm 8 în loc de 
6, dar să-i explicăm în același timp 
că o astfel de „umflare conștientă1' 
a notei îl obligă în viitor. De multe 
ori printr-un astfel de procedeu am 
cîștigat elevul definitiv, incit 
biectul nostru i Se pare cel 
interesant și 
Depinde însă 
l-am ales, o 
meniului are 
tive.

In .șțîrșit, sînt de 
fesorul să adreseze 
ferențiaț, pentru elevii buni 
pentru elevi slabi. Dar cînd 
buie procedat astfel ? Numai atunci 
cînd tindem să construim un co
lectiv de elevi cu același nivel 
de cunoștințe. In acest scop tre
buie să ne orientăm activitatea spre 
sădirea încrederii elevilor în for
țele proprii. Si acest lucru nu se 
poate realiza decît pornind de la 
întrebări ușoare, simple, la între
bări de conținut.

comuniste, dar din- 
consider că exemplul lui 
lasă urmele cele mai a- 
trăsăturile de caracter 1 
cuvinte meșteșugite va 

lecții 
oricîte

Multe sînt miUoacele care stau 
la îndemîna educatorului pentru 
formarea profilului moral al omu
lui societății 
tre toate 
personal 
dînci în

Oricîte
spune educatorul. oricîte 
moralizatoare va ține și 
exemple frumoase luate din viața 
de toate zilele va prezenta el e- 
levilor, acțiunea sa va 
adesea compromisă dacă 
bele și faptele sale nu 
o strînsă concordantă.

In perioada 14—-17 ani începe 
să. se formeze personalitatea ele
vilor. Tinărul simte în această pe
rioadă nevoia să se afirme, să se 
comporte în viată ca unele per
soane 
sebit.
vine in 
catorul 
plat".

lată
a educatorilor, 
comportarea noastră în clasă, în 
afară de clasă, în familie trebuie 
să fie un adevărat exemplu, din 
toate punctele de vedere. De mul
te ori constatăm că unii tovarăși 
din colectivul unde ne desfășurăm

munca uu constituie întotdeauna 
exemplul cel mai bun, pentru e- 
levii pe care-i educăm. ■

Se întîmplă ca din dorința noas
tră de a avea o clasă mai buna 
(aceasta mai ales la sfirșitul 
mestrelor și a anului școlar), 
fim mai „indulgenți" cu elevii 
clasa unde sîntem diriginți și
le acordăm nota de trecere chiar 
dacă cunoștințele lor nu le-ar da 
dreptul la aceasta. Oare atitudi
nea aceasta nu constituie un e- 
xemplu rău pentru elevi?

Tot la fel se mai întîmplă u- 
a „ieși 
vizită a 

expune© 
o schiță

tri-
sâ 

din
să

putea fi 
între vor* 
va exista

care îl impresionează deo- 
Ori dinlre cei cu care e! 

contact ce! mai mult, edu- 
este cel mai adesea „со

de ce activitatea noastră, 
atitudinea noastră,

neori ca din dorința de 
bine" ia o inspecție sau 
directorului școlii, să 
materialul predat făclnd
dezvoltată pe tablă, "dar să nu ma! 
folosim schița atunci cînd nu sin- 
tetn asistați sau să o întocmim 
superficial. Ne-am gîndit noi oare 
că procedînd așa demonstrăm e- 
levilor că ne străduim să muncim 
bine numai atunci cînd sîntem su
pravegheau ? Oare nu vor proce
da și ei la fel, adică să-și facă da
toria conștiincios numai atunci 
cînd sînt supravegheați șl să se a 
chite de sarcini cu ușurință cînd 
sînt singuri ?

Sînt unii profesori și antrenori 
care joacă în echipele sportive pe

care le pregătesc și nu este nimic 
rău în aceasta; rău este însă cînd 
în timpul competiției sportive, a- 
ceștia, vorbesc mult pe teren, a- 
postrofează pe elevii care greșesc, 
in loc să-i încurajeze sau protes
tează la deciziile arbitrilor. Se 
gîndesc oare acești educatori că 
exemplul lor negativ va fi repede 
urmat de Cei pe care-i pregătesc ? 
Cred că nu se gîndesc, Căci altfel 
nu sp explică o asemenea com
portare.

Vorbim adesea în cadrul lecțiilor 
noastre că omul trebuie să se stă
pânească, să nu ia măsuri pripite, 
dar în aceeași oră cind un școlar 
provoacă indisciplină în clasă stri
găm și apostrofăm pe micul „vi
novat". N-ar fi mai bine să re a- 
nalizăm propria noastră compor
tare. care constituie pentru elevi 
cel mai concludent exemplu de 
.neconcordantă" între vorbele 
noastre frumoase și cu „intenții 
bune" spuse și între fapte ? 3*

Am cunoscut odată un protăsoi 
căruia îi plăcea să joace bîza" 
cu elevii. Poate că și noi am 
cat acest joc 
ne-am amuzat 
nora de a lovi 
ghicit. Pentru 
reproșat nimic
dar i-am reproșat faptul că într-o 
bună zi vrind să se amuze mai 
mult, a îndrumat pe elevii cu ca
te juca, să nu recunoască atunci 
cînd erau ghiciți de către un a- 
numit elev care se găsea „la mij
loc" Efectul acestui 
muzament" a fost că 
cînd profesorul iu ca 
cui său preferat, să
mijloc" și să fie tratat cu aceeași * 
unealtă cu care tratase el însuși • 
pe un elev, cu cîteva zile mai Îna
inte. Nu știu ce a simtit educato
rul nostru în acele momente dar 
eu cred că nici alții n-ar fi dbri!
să se găsească în „pielea lui".

Mai sînt educatori care după ce 
ies din ședințele consiliilor peda
gogice, în Care se discută abate
rile unor elevi, măsurile luate îm- 

lor. din dorința de a-și Cîș- 
.,popularitate ieftină" în 

elevilor ..divulgă'' discuțiile 
de membrii consiliului pe

in anii tinereții 
de îndemînarea 
și a face să nu 
aceasta nu i-aș
acestui cunoscut.

jn-
Și 
ri
fle 

fi

o- 
roai 

mai plin de farmec, 
de momentul pe care 

alegere greșită a mo- 
efecte cu totul neg.n-

părere ca pro- 
întrebărjle 

elevii

prof. NICOLAE CHERCIU 
directorul Școlii medii mixte Lone-i

La ora de limba tomină clasa
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..nevinovat a- 
la cîteva zile 
cu elevii io» 
fie .prins la .

CEL MAI FRUMOS VIS
Visul de a deveni ceva ce îți do

rești mult de tot, ceva în care să 
te întrevezi fericit, este cel mai 
frumos vis. Dar ca să-ți dai sea
ma de frumusețea și de plenitudi
nea lui, trebuie să te apropii cit 
de cit de realitatea realizării lui-.

....Terminasem ultimul răspuns la 
examenul de maturitate și-n tă
cerea solemnă a sălii de examene, 
am auzit vocea președintelui co- 
mișiei:

— Acum cred că ne-ai putea 
răspunde la ce facultate te-ai ho- 
lărît să mergi ?

îmi pusesem deseori această în
trebare, dar cînd ai douăzeci^de 
primăveri, ochii minții îmbrățișea
ză universuri, stăruie asupra a tot 
ce Intilnesc in cale și din orice 
activitate, din orice profesie răz
bate parcă o chemare... Vrei atl' 
de multe... 1

Intr-o secundă 
memorie cfteva 
scrisoare a unui
mergi ia artă dramatică pentru 
că sub luminile rampei aplauzele 
sălii îți par un tropot de pași 
duc spre glorie. Cred că n-ai 
fii un bun actor. Marii artiști 

trezit niciodată în aplauzele 
ei își trăiau prea intens 

Diamantele pe care îți pate 
culegi la lumina scenei sînt

contrariat a adău-

Ai mai curînd în- 
teatru. spre iitera-

false. Adevăratele diamante se 
scot din adincuri 1".

Străfulgerat de un gînd, apă
rut spontan, am răspuns președin
telui :

— Voi merge la o facultate teh
nică.

Președintele
gat :

— Ciudat I 
clinații spre 
tură.

...Peste două zile cîștigam un 
concurs cu o temă literară și cînd 
coboram de pe scenă, un ropot 
de aplauze mi-a adus irezistibil în 
minte cuvintele președintelui de 
la comisia de maturitate. ..Ai în
clinații spre teatru, spre literatu
ra". Iar cînd aplauzele s-au po
tolit au răsărit ringurile scriso
rii : „Adevăratele diamante se scot 
din adincuri 1"

Pînă noaptea tirziu în gindurile 
mele se înfruntau chemările. Și

s-au 
sălii: 
rolul, 
că le

mi-au revenit în 
rînduri dintr-o

unchi: „Vrei să....deodată, una a cîștigat ! Și hotă ■
rîrea a răsunat solemnă înăuntrul 
ființei mele acum, cînd în geamul 
vremii, bat clipele cu foșnet de 
rachete și-un om de artă, 
să aibă multe tangențe cu 
spre a înțelege fenomenele 
facerile aproape fantastice 
rîmul tehnicii...

Și am devenit student al
tulul de mine din Petroșani

ce 
sa
nu

trebuie 
știința 
și pre. 
pe tă-

Insfitn-

4R
Sobrietatea sălilor de curs, omo

genitatea coridoarelor, chipurile 
severe ale profesorilor nu-mi dă
deau certitudinea echilibrului, u 
integrării in realitatea visului.

Prima practică în mină... Mi c 
devenit atit de familiar și priete 
nos „norocul bun" al minerilor. 
Galeriile subterane mi-au apărut 
ca bulevarde fantastice, luminate 
de stelele lămpilor cu benzină, 
aetjj.l comprimat părea că foșnește 
în frunzele carbonizate în peretele 
negru, în care bătăile pikameru- 
iui mi-au amintit de ropote de a- 
plauze...

Era atit de sărbătorească și en
tuziastă încleștarea oamenilor în 
lupta cu rădăcinile milenare ale 
luminii din termocentrale I Umbrele 
minerilor cu chipuri smolite și 
brațe de oțel se profilau uriașe 
De peretele negru.

Acolo, în adincuri lainice sub 
pămîntene. am 
chemarea lor, 
visul meu...

„Adevăratele
din adincuri".

Și-am rămas
rilor și îndrăgostit de ele.

descoperit 
chemarea

diamante

credincios

deodată 
mea și
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. ♦ 
«

se scot

adlncu ■

GEORGE BĂNETfi 
student Institutul de mine 

șarir
Petro

♦
♦
♦
♦
♦
«
»
♦
♦
♦
♦
*
♦ 
♦

1•>«••*«•»•**•»*«•

stă întotdeauna atentă. Fiecare aș

teaptă cu interes începerea 

Elevele Dughian Rodi ca șl 

Marla din clasa I-a A de la 
generală de 8 ani nr. 1 din

sînt ca întotdeauna bine pregătite, 
învățătoarea de abia a pus întreba
rea și cele două eleve sînt gata să 
răspundă.

Foto: N. MOLDO VEANU

lecției.

Buzău

Școala
Vulcan

potriva 
tiga o 
rîndill 
purtate
dagogic. Uneori nu uită să spună 
că ,.ei" au apărat pe elevi, dar cu
tare sau cutare profesor s-a ară
tat neînduplecat și a susținut cu 
tărie sancționarea celui vinovat 
Au procedat oare bine acești edu
catori ? Nu.

Am ridicat aceste probleme pen
tru că în activitatea noastră zil
nică se mai întîmplă ca ătît noi 
cît și tovarăși de-ai noștri să gre
șească și oferă exemple negative 
pentru elevi. M-am gîndit că amin- 
tindu-le ne vom pune mai des 
trebarea : faptele, comportarea 
atitudinea noastră pol constitui 
un exemplu bun pentru a fi 
mate de elevii noștri?

in
și 

ele I ur- ,

proi. VASILE MIHOC
Școala profesională comercială

Noi purtători ai cravatei roșii
Alături de ceilalți 

oameni ai muncii, și 
noi pionierii intîmpi- 
năm cea de-a XX-a 
aniversare a 
rii patriei, 
succese în
Desigur că succesele 
muncii noastre sînt 
oglindite prin notele 
pe care le 
zi de zi cît 
comportare.

In cinstea
(Sărbători, pionierii u- 
nității 
nizează 
activități

■ Bunăoară, 
trecute, unitatea noa-

си tema „A

buni elevi 
aceștia se 
Mandoki E-

eliberă- 
cu noi 

muncă.

obținem 
și de

acestei

noastre orga- 
numeroase 
pionierești 

Zilele

tră de pionieri a or
ganizat o adunare de 
unitate
XX-a aniversare a e- 
liberării patriei noas
tre". Cu 
cazie s-a 
un referat 
s-a făcut 
trecere in 
realizărilor 
de poporul 
anii de 
populară.

Tot 
cest ei 
sporit
pionierilor 
noastre prin 
în rîndurile lor э

această o- 
prezentat 
în «are 

o scurtă 
revistă a 

obținute 
nostru în 

democrație

în cinstea a- 
aniversări
și

a
numărul 

unității 
primire

lor mai 
Printre 
numără :
lena, Mărculescu Con
stantin și 
sif, elevi 
învățătură 
plină.

In zilele
ză. unitatea

Guran Io* 
fruntași la

Si disci-

ce urmee- 
noastră

va organiza noi 
tiuni interesante

instructive.

NISTOR DOINA

ac-

și

și 
COJOCARI' VIORICA

eleve în clasa a VII-q

A, $GQala generală de
8 ani nr. 2 Lonea



Kidiearea calificării — 
o sarchia mereu actuală

mina Uricani, ca de altfel la 
minele din Valea Jiului, au 

introduse în, ultimii ani în

La 
toate 
fost 
producție numeroase mașini și uti
laje noi. Acestea contribuie la u- 
șuiarea muncii mirferflof sj la spo
rirea producției. Printre noile uti
laje care vor Intra în cursul aces
tui an în dotarea minei se numă
ră. 10 transportoare de tipul S.K.R., 
2 locomotive electrice, mașini 
încărcat cu cupe ele. Pentru a 
losi noile mașini și utilaje la 
tregu.1 lor randament, minerii
nevoie de bogate cunoștințe teh
nice. De aici rezultă necesitatea 
ridicării necontenite a calificării 

La îmbogățire'ă 
muncitorilor și teh- 
aport însemnat fl a- 
de ridicare a califi-

de 
fo- 
în- 
au

De aici rezultă 
necontenite 

lor profesionale, 
cunoștințelor 
nicienilor un 
duc cursurile 
carii.

Eficacitatea 
ilustrată la mina Uricani de rezul
tatele pe care le obțin brigăzile 
de mineri în lupta pentru îndepli
nirea angajamentelor luate în în
trecerea socialistă. Cei 170 de mi- 

frecventat anul tre- 
de ridicare a califi- 
în brigăzi care ob- 
bune în muncă. In

acestor cursuri este

neri. care au 
cu! cursuriie- 
cării lucrează 
țin rezultate

■„.luna februarie nici o brigadă de 
"Snineri n-a rămas la mina Uricani 

sub plan. Numeroase brigăzi prin
tre care cele conduse de tov.

• TOkeș Топи, Rudic Constantin, 
Sorescu Constantin și-au depășit 
cu mult sarcinile de plan deoarece 
în componența lor se află mineri 
ca Szekely Sigismund, Pecs Sa- 
moilă, Lițcan Mihai, Năstase Jeni-' 
că, Popescu Dumitru, Dincă Oprea 
care au frecventat în anul trecut 
Cursurile de ridicare a calificării. 
Ca urmare, angajamentele luate de 
colectivul de muncă al minei Url- 
cam în cinstea celei de a XX-a a- 
nftersări a eliberării patriei sînt 
îndeplinite cu cinste. De la înce
putul anului și pînă în prezent mi
na Uricani a da! peste sarcinile 
pian 6 000 tone de cărbune.

Sub 
partid.

sindicat de la mina Uricani au 
desfășurat o susținută muncă de 
îndrumare a muncitorilor spre 
cursurile de ridicare a calificării. 
Rezultatul este că, numărul mine
rilor și 
scris în 
ridicare 
de anul

Temele lecțiilor sînt stabilite 
pe baza cerințelor producției mi
nei Uricani, în funcție de specifi
cul metodelor de exploatare și al 
mașinilor și utilajelor din dotare.- 
Ca exemplu pot fi date lecțiile : 
,,Metode de exploatare a stratelor 
subțiri, a stratelor cu grosimi me
dii și a celor groase", ..Mijloace 
de tăiere și perforare in minerit ', 
„Tipuri de perforatoare și modul 
lor de utilizare în minele de căr
bune". Lecțiile sînt predate de cei 
mai buni ingineri de la Uricani. 
Cursurile și-au început activitatea 
conform planului tematic stabilit.

Trebuie arătat însă că pentru 
perfecționarea și îmbogățirea con
tinuă a cunoștințelor muncitori
lor, cerințe mereu actuale, nu sînt 
suficiente numai cursurile de ridi
care a calificării. Parale! cu aces
tea se pot organiza schimburi de 
experiență, conferințe 
pre cele mai bune 
muncă în minerit și 
care să cuprindă un 
mai mare de muncitori Și 
cieni.

Faptul că mulțf 
torii de la Uricani 
clamă din partea 
tineret de la mină

muncilorilor care: s-au in- 
acest an la cursurile de 

a calificării a porit față 
trecut la 2ІЗ.

sînt

tehnice des- 
metode de 
alte acțiuni 
număr cît 

tehni-

utilă orga- 
experiență 

de tov 
a realizat

de

Îndrumarea 
organizațiile U.T.M.

comitetului
și

de 
de

dintre munci- 
sînt tineri, re- 

organizației de 
o preocupare

perseverentă pentru răspîndirea 
cunoștințelor tehnice în rîndurile 
tinerilor, organizarea unor concursuri 
.Cine știe meserie cîștigă" etc.

Ar fi, de asemenea, 
nlzarea unui schimb de 
între brigada condusă 
Rudic Constantin care
luna trecută un randament mediu 
pe post de 10,7 tone de cărbune 
și celelalte brigăzi de mineri, De 
asemenea, știind că la mina Uri- 
Cani există un număr de 19 aba
taje cameră și că numai două bri
găzi lucrează în aceste abataje 
după metoda de exploatare a unei 
fîșii frontale în retragere; se cere 
extinderea acestei 
locurile de muncă 
ditii favorabile de

metode la toate 
unde există con- 
Zăcămînt.

V. STRĂUȚ

in sprijinul 
progresului tehnic — 
o activitate susținută

(Urmare din p^q. 1-aj

biectiv în trimestrul II al anului. 
Care este insă preocuparea comi
siei inginerilor și tehnicienilor în 
această privință ? Ș; această în
trebare se poate pune și î-a legă
tură cu activitatea C.I.T. 
vința realizării și a altoi 
ai planului tehnic. O 
cu totul 
ră C.I.T. 
calificării 
cursurilor
de la mina Lupeni 
de multe luni o 
nejustificată, 
tiunii de 
fesionale 
cu multe 
evidentă.
lentă fată de această acțiune atît 
din partea C.I.T. cît și din partea 
comitetului sindicatului și a comi
tetului U.T.M. al exploatării?

Conferința sindicatului minei Lu
peni a pus în fata C.I.T. 
importante în Scopul 
operative a problemelor 
de producție, îndeosebi 
extinderii armăturilor
sporirii vitezelor de avansare, ge
neralizării perforajului umed ridi
cării calificării, îmbunătățirii mun
cii cu cartea tehnică etc Sînt sar
cini fată de rezolvarea 
C.I.T., nou aleasă toate 
tehnico-inginerești trebuie 
vedească o preocupare 
spre a le realiza

Or, 
ridicare 
la mina 
utilaje 

De ce

în pri- 
indici 

activitate 
nesatisfăcătoare desfășoa-
și în privința ridicării 
cadrelor. In activitatea 
de ridicare a calificării 

a intervenit
vacanță cu totul 
însemnătatea ac- 
a calificării pro- 
Lupeni dotată 
moderne — este 

atunci atîta indo-

sarcini 
rezolvării 

procesulu. 
în privința 

moderne.

cărora 
cadrele 
să do- 

sustinută

o«-

Acțiune patriotică
Comitetul sătesc al femeilor din 

depune o rodnică activitate, 
două săptămîni în urmă, un 
de femei, mobilizat de comi- 
sătesc a muncit ore în sir

de
de

Dîlja 
Cu

grup 
tetul
la descongestionarea bazinului 
alimentare cu apă de blocurile 
gheață care împiedecau cursul 
pei.

Mai Zilele trecute Negoi Marina 
lui Trifu. Pentek 
Anica Și Stanciu 
cu Kalath Vilma 
mitetului sătesc, •
tenie exemplară la 
medicală sătească.

Rozalia, Mititelu 
Maria împreună 

președinta co- 
au făcut cură- 

circunrscriptia

A. BAN
corespondent

Au început lucrările de modernizare 
a șoselei Crivadia-Petroșani

1) Inginerul șef al șantierului, tov. Paraschivescu Spiru, dînd in
ia lotul Crivadia.dieații de lucru maistrului Dinescu Nicolae de

2) Unul din frumoasele dormitoare în care sînt cazați o paste 
din lucrătorii de pe șantier.

să înregistreze măcar uri 
energie electrică consuma- 
mai bine să vă expunem 
de la început...

în vara trecută într-o 
I.R.E.H. un contor. (A

Contor buclucaș
Contoarele electrice servesc în 

general la determinarea consumu
lui de curent electric. Numai con
torul electric instalat în aparta
mentul cu numărul 4 de pe strada 
Cuza Vodă din Petroșani nu este 
în stare 
wat de 
tă. Dar 
situația

...Zăcea 
încăpere a 
fost adus aici ca să fie dat la re
parat). Pe un birou se afla o cerere 
scrisă de pensionarul Baczai Adal
bert pentru instalarea unui contor. 
Omul a umblat o lună și mai bine 
pentru rezolvarea cererii și, cine 
știe, ca să se scape de solicitant, 
ori de contorul în cauză, într-o 
bună zi, după venirea toamnei,

Ajutor de
Medici pricepuți, în frunte cu dl 

Aldica Nicolae și surori medicale 
caracterizate de conștiinciozitate îr 
muncă formează colectivul spitalu
lui unificat Lupeni. Acest colec 
tiv nu-și precupețește timpul pen 
tru redarea sănătății celor aflați în 
suferință.

Pricepute în profesiunea pe care 
și-au ales-o, surorile medicale 
constituie ajutoare de nădejde ale

nădejde
medicilor în nobila lor misiune. 
Dreghici Irina, Wilk Elena, Stroie 
Virginia din secția interne a spi
talului și ca ele Turchievici Elena, 
Damian Alexandrina și celelalte din 
secția chirurgie își duc munca cu 
pricepere și conștiinciozitate pri
mind binemeritate mulțumiri dm 
partea bolnavilor.

FRANCISC KOROY 
muncitor

3) Stație de preparare a betonului.

Banița a devenit sediul unui nou șantier al I.P.L.S.T. (întreprin
derea de poduri și lucrări speciale în transporturi) care va executa 
modernizarea șoselei pe porțiunea Crivadia—Petroșani. Pînă acum, noul 
șantier și-a instalat un grup social-industrial compus din dormitoare, 
cantină, spălătorie, centrală termică și de forță, ateliere și o modernă 
stație de betoane. Totodată, pe aproape întreg traseul Crivadia—Bă
nită au fost începute lucrările de rambleeri, derocări, excavații. Pes
te puțin timp, constructorii vor începe executarea tuturor podurilor 
noi de pe traseul Banița—Petroșani.

In clișeele alăturate, înfățișăm trei imagini din munca și viațe 
acestui colectiv.

cererea a fost aprobată. In aceeași 
zi contorul a fost luat de un elec
trician și instalat în apartamentul 
cu nr. 4 de pe strada Cuza Vodă 
din Petroșani.

Locatarul a răsuflat ușurat.
— In sfîrșit — ?i-a zis mîngîind 

cu privirea' contorul abia instalat. 
Am umblat cam muit să te ohțin 
și eram gata să cred că drumurile 
îmi vor fi zadarnice.

...Trei luni au trecut de la ins
talarea contorului electric. Intr-o 
bună zi se înființează cititorul de 
contoare și ce să vedeți. Constată 
cu stupefacție că contorul respec
tiv n-a înregistrat nici un wat de 
curent consumat, iar Baczai Adal
bert a fost pus în situația să con- 
tinuie plătirea curentului după sis
temul paușal... cu contorul insta 
lat Dar după ce pleacă omul 
I.RE.H. Baczai Adalbert se îtn 
bracă și pleacă și el să reclame

PU LICITATE

ANUNȚ
Ateiieroi m zeaa l. f. и. Рйітойпі

ANGAJEAZĂ IMEDIAT
— 2 lăcătuși de reparație a vagoanelor
— 2 lăcătuși de reparație utilaje
— 1 scutier (reparație scule)
— 1 turnător 1

Condițiile de salarizare sînt Ia conformitate cu 
evaderile indicatorului tarifar în vigoare.

Cererile de angajare se vor depune la sediul Ate
lierului de zonă C. F. R. Petroșani.

Uzina № legniai utilai minier Реіітві j
organizează în ziua de 23 aprilie 1964

i OII COHCBRS РЕПИН ОИЕА ОИІШОЮІ РПІ!
— 1 post maistru construcții metalica
— 2 posturi maistru mecanic

:î Cererile de înscriere însoțite de celelalte acte se
:■ vor depune la secretariatul uzinei pînă la aprilie
:: 1964. Actele ce trebuie depuse precum și celelalte ccnrdi-
ii ții ce se cer concurenților sînt afișate la sediul tartei.

cazul conducerii I.R.E.H, Petroșard 
De atunci a bătut omul vreo zec- j 
drumuri la I.R.E.H. și nici în pre- 
Zeht contorul nu funcționează.

I. R. „Oombustibilur
— DEPOZITUL PETROȘANI —

Nu-i asa că contorul e de vină, 
mi IRE.H.-ul?

M i r FENEANU

Anunță posesorii de tichete de combustibil că distribuie lemne pe 
taloanele 1 și 2 pe anul 1964. Posesorii de tichete sîflt auiințațl să 
v’nc «'-«• ridice cotele de combustibil.

Preparația cărbunelui Corcești
angajează imediat:

— 1 mecanic de locomotivă calificat,
posedînd autorizație de circulație generală

— 2 șefi de manevră calificați
— 2 manevranți calificați.

Pentru angajare orice alte relații, cei interesați 
se vor prezenta la sediul Preparației cărbunelui Coroești.



(Agerpres) TASS

Vladimir Semio- 
ministrului aface-

U.R.S.S. în care se 
avion militar ameri- 
în direcția Est din 

înălțime de peste 
a pătruns la o adîn-

cu instrucțiunile 
spațiului aerian, 
sînt cunoscute 

american. Avio- 
pe teritoriul

In jurul problemei ciprioteDoborirea unui avion de spionaj 
american pe teritoriul R. D. 6.

MOSCOVA 12 
transmite :

La 11 martie 
nov, locțiitor al
rilor externe al U.R.S.S., a înmînat 
lui W. J. Stessel, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al S;U.A„ o notă 
a guvernului 
arată că un 
can zburînd 
R.F.G. la o 
10 000 metri,
cime de 70 km deasupra teritoriu
lui R.D.G. La sud de Altenhausen 
avionul a fost interceptat de 
avion de vînătoare al grupului 
trupe sovietice aflate în R.D.G. 
baza acordurilor de alianță 
R.D.G. Echipajul avionului a 
norat somația de 
i-a fost transmisă 
convenționale și.

un 
de 
în 
cu 
ig-

aterizare care 
prin semnale 

și-a continuat

zborul în interiorul teritoriului 
R.D.G.

După focurile de avertisment, 
au fost luate măsurile de rigoare 
în conformitate 
privind apărarea 
instrucțiuni care 
comandamentului
nul a fost doborît
R. D.G. la nord-est de orașul Gar
delegen.

Cercetările efectuate la fața lo
cului au stabilit că avionul ayea 
la bord utilaj Special de spionaj 
radio tehnic și pentru executarea 
de fotografii.

Guvernul U.R.S.S., protestînd cu 
hotărîre, așteaptă ca guvernul
S. U.A. să ia măsurile de rigoare 
pentru ca asemenea încălcări care, 
primejduiesc cauza păcii să nu se 
mai repete pe viitor.

O-------------

ANKARA 12 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în Adunarea na

țională, Ismet Inonu, președintele 
Consiliului de Miniștri al Turciei, 
a declarat miercuri că „situația 
din Cipru a intrat într-o nouă 
fază critică’'. El a cerut deputa- 
țiior să respingă o moțiune pre
zentată de Saadet Evren, deputată 
din partea partidului națipnal 
rănesc (partid de opoziție), în 
re se 
misii 
dieze 
Inonu
această moțiune o 
Iiticii guvernului în problema 
prului și că în cazul adoptării 
către Adunarea Națională a aces
tei moțiuni el își va prezenta de
misia din funcția de prim ministru 
Agenția France Presse relatează 
că moțiunea respectivă a fost res
pinsă de Adunarea Națională.

NICOSIA 12 (Agerpres).
Reprezentanții a 26 de sindicate 

cipriote grecești precum și ai al
tor organizații 
cincimi 
adresat

cere constituirea 
parlamentare 
situația din 
a subliniat

unei 
menite să 

Cipru, 
că el vede 
renegare a

tă- 
ca- 
co- 

stu-
Ismet 

în 
po- 
Ci- 
de

britanic în Cipru, sir Arthur Clark, 
o telegramă de protest împotriva 
„protecției și asistenței acordate 
teroriștilor turci de către trupele 
britanice". După cum subliniază 
agenția France Presse organiza
țiile amintite afirmă că britanicii 
au furnizat turcilor ciprioți „arme 
grele antitanc" și adaugă că „men
ținerea respectării legii și ordinei 
este de competența guvernului 
cipriot". In telegramă se atrage a- 
tenția că dacă situația nu 
schimba „poporul cipriot 
constrîns să ceară trupelor 
nice să părăsească insula".

ATENA 12 (Agerpres).
După cum anunță ziarul 

theria", ministrul afacerilor
ne al Greciei, Kostopulos, a hotă- 
rît să fie supravegheate toate e- 
misiunile postului de radio „Vo
cea Americii", retransmise de sta
țiunea plutitoare „Courrier", care 
se află în regiunea insulei Rodos. 
Aceste emisiuni au stîrnit protes
te în rîndul locuitorilor în, urma 
difuzării unor declarații antigre- 
cești. . (

se 
va 
brita-

va 
fi

„Elef- 
exter-

Rezultatele alegerilor preliminare pentru lista 
partidului republican în

NEW YORK 12 (Agerpres).
După cum relatează agenția As

sociated Press, rezultatele totale 
ale alegerilor preliminare pentru 
lista partidului republican in sta
tul New Hampshire sînt următoa
rele : Henry Cabot Lodge — 
voturi? Barry Goldwater — 
voturi; Nelson Rockfeller — 
voturi; Richard Nixon — 
voturi; Harold 
voturi, Smith — 
centual Lodge a 
sută față de 23

33 521
21 775
19 496
15 752

7 285Stassen
2812 voturi. Pro- 
întrunit 35,4 la 
la sută pentru

stalul New Hampshire 
Goldwater și 20,6 la sută pentru 
Rockfeller din 
date 
lista 
tele 
turi, 
voturi pentru funcția de vicepre
ședinte.

Agentul electoral al lui Cabot 
Lodge, a anunțat că acesta va fi
gura și pe lista alegerilor prelimi
nare din statele Texas și Oregon.

reprezentînd trei 
din populația Ciprului au 
miercuri înaltului comisar

totalul voturilor 
republicanilor. In ce privește 
partidului democrat, președin- 
Johnson a întrunit 29 635 vo- 
iar Robert Kennedy 25 861

Ѳ

Ravagii produse de inundații 
în valea fluviului Ohio

NEW
Agenția UPI relatează că inun

dații de o amploare extraordinară 
fac ravagii în valea fluviului Ohio. 
Aproape 20 000 de persoane

YORK 12 (Agerpres).
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Prima cuvîntare 
a noului președinte 

al Venezuelei

după

*
încerca să formeze un 
„înțelegere națională", 

timp, însă, el a indicat 
partidele de stingă va

ț 
î 
<1
♦
*
!

♦
*
*

CARACAS . 12 (Agerpres).
In prima cuvîntare ținută 

instalarea sa, dr. Raul Leoni, noul 
președinte al Venezuelei, a decla
rat că va 
guvern de 
In același 
că față de
duce aceeași politică ca predece
sorul său Romulo Betancourt. Dr. 
Leoni a promis crearea unui insti
tut național pentru construcția lo
cuințelor și a spus câ, în ce pri
vește petrolul, politica sa 
orientată nu spre 
spre dezvoltarea 
nale.

Jurnalul oficia]

va fi 
concesiuni ci 

industriei națio-

4
I
t
♦
♦4
I
f
I
l

♦
*

venezuelian a 
publicat primul decret al noului 
președinte stabilind componența o- 
ficială a guvernului său. La exter
ne a fost numit Ignacio Irribaren 
Borges, la interne — Gonzalo Bar
rios, la finanțe -— Andres German 
Otero și la Ministerul minelor și 
hidrocarburilor — Manuel Perez 
Guerrero.

*

*
♦

«
i
♦

CAIRO. Miercuri, ministrul 
culturii și informațiilor al R.A.U.. 
A. K. Hatem, in prezența secre
tarului general al Ligii Arabe. 
Hassouna, a pus piatra funda 
mentală a centrului cinemato
grafic din R.A.U. El se va întinde 
pe o suprafață de 20 ha, iar con
strucția lui va 
lire egiptene.

KEMEROVO.
Siberia, in
a născut un băiat în greu- 
de 6,2 kg, înălțimea — 
perimetrul umerilor — 
(jumătate din perimetrul 
om matur). Acesta este

costa 7 milioane

Elena 
virstă

Șkilevala, 
de 43 de

dezbaterilor în chestiunea Caș 
mirului.

WASHINGTON. Aviația ame 
ricana a lansat de la baza caii-
îorniană Point Arguello o ra< 
chetă de tip „Atlas-Agena" ca
re deoblcei este folosită pentru 
plasarea pe o orbită terestră a 
sateliților artificiali secreți. Co
municatul aviației 
dă nici un fel de 
asupra lansării.

TEHERAN. Cu
o abținere, Senatul 

acordat miercuri seara 
încredere noului gu- 
două zile în urmă, el 
votul favorabil

americane nu 
alte amănunte

51 de voturi
60
45 
u- 
al

din 
ani, 
tate 
cm, 
cm, 
nul
12-lea copil al Elenei Șkilevaia. 
Soțul ei este pensionar. Copilul 
nou născut și mama sînt sănă
toși.

NEW YORK.
O.N.U. a anunțat că 
Pakistanului Consiliul 
ritate va ține la 17 
nouă ședință pentru

Secretariatul 
la cererea 
de Secu- 
martie o 

reluarea

pentru și 
iranian a 
votul de 
vetn. Cu 
a ob(inut
partea camerei deputaților.

MADRID. 5 000 
de la minele de 
Tinto (Spania) au 
curi grevă. După 
corespondentul la
genției France Presse, 
greviști cer încheierea unui nou 
contract colectiv.

din

♦
4

♦ 
*

de muncitori 
cupru din Rio 
declarat mier- 
cum relatează 
Madrid al a- 

mineril

«

♦
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PROCESUL DE LA DALLAS

Audierea martorilor acuzării
DALLAS 12 (Agerpres).
In procesul Iui Jack Ruby a în

ceput audierea martorilor acuzării. 
Proeuro-rul a citat cinci specialiști 
psihologi, psihiatri și neurochirurgi 
care cu toții au contrazis depozi
țiile' făcute în zilele precedente 
de psihologul Roy Schaefer și 
psihiatrii Martin Towler și Man
fred Guttmacher citați de apărare. 
Ultimul a fost de altfel singurul 
care a declarat categoric că Ruby 
își pierduse controlul rațiunii a- 
tunci cînd l-a ucis pe Lee Os
wald.

Primul expert din grupul mar
torilor acuzării a fost dr. Sched 
Ollinger, un neurolog din Dallas. 
El a studiat rezultatele encefalo- 
grafiei lui Ruby și n-a descoperit 
nici o leziune organică sau urme 
caracteristice epilepsiei.

Al doilea martor, dr. Robert 
Stubblefield, însărcinat de jude

cătorul Brown cu studierea exa
menelor unui grup de experți Im
parțiali, a spus că dacă Ruby a 
pronunțat intr-adevăr înainte și 
după crima comisă cuvintele au
zite de martor5, aceasta înseamnă 
că era în deplina posesiune a fa
cultăților sale mintale în momen
tul crimei.

Dr. John Holbrook, psiholog și 
psihiatru al închisorilor, care l-a 
examinat pe Ruby de mai multe 
ori, a declarat că „Ruby știa per
fect de bine să deosebească răul 
de bine și; că era conștient de na
tura și consecințele actelor sale".

Dr. Peter Kellaway, directorul 
unui laborator de encefalograme 
de la spitalul din Houston și dr. 
Earl Walker, neurochirurg la cu
noscutul spital John Hopkiris 
din Baltimore, au declarat, de a- 
semenea, că nimic nu permite să 
se diagnosticheze la Ruby o le

ziune cerebrală sau o epilepsie 
psihomotrice.

Un colonel in retragere Și fost 
campion de tir, citat de asemenea, 
de acuzare, a declarat tribunalu
lui că Ruby a ținut normal revol
verul deși a apăsat asupra trăga
ciului cu degetul mijlociu și nu 
cu arătătorul. Aceasta este cea 
mai bună metodă de a trage a- 
tunci cînd ești grăbit și nu ai 
timp să vizezi, ceea ce se învață 
și în armată, a declarat martorul. 
Apărarea afirmase că Ruby nu’ ți
nea revolverul normal și că în 
consecință el nu știa ce face.

După toate aceste depoziții,- pro
curorul a anunțat că a terminat 
audierea martorilor acuzării. Po
trivit agențiilor de presă, este po
sibil ca rechizitorihl și- pledoariile 
să fie pronunțate în cursul zilei 
de vineri și juriul să se pronunțe 
sîmbătă.

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

fost nevoite să-și părăsească locu
ințele. In statele Ohio, Kentucky, 
Pennsylvania și Indiana, localități 
situate pe malul fluviului Ohio, au 
devenit „orașe fantomă", popu
lații întregi fiind strămutate în 
alte locuri. Inundațiile au fost pro
vocate de violente furtuni de ză
padă și vîntun de puterea unui 
uragan. Piuă în prezent 22 de per
soane și-au pierdut viața.

O nouă amenințare se profilea-
■ în statul Missouri din cauza 

umflării apelor Fluviului Negru 
(Black River). Autoritățile. au, pre
venit circa 
vor trebui 
ințele.

1 500 de locuitori că 
să-și părăsească locu-

Comunicat comun 
Kenyatta-Williams

NAIROBI 12. (Agerpres).
In comunicatul comun dat pu

blicității in urma convorbirilor în
tre primul ministru al Kenyei, 
Jomo Kenyatta și primul ministru 
al Republicii Trinidad-Tobago, Eri« 
Williams, cu ocazia vizitei oficiale 
a acestuia în Kenya, se arată ne
cesitatea stabilirii unor relații mai 
strînse între cele două țări.

Cei doi prim-miniștri au scos în 
evidență în discuțiile lor importan
ța deosebită pe cure o reprezintă 
pentru țările în curs de dezvoltare 
apropiata conferință O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare.

Ei și-au exprimat, de asemenea, 
părerea că rezolvarea problemei 
Rbodesiei de sud prezintă impor
tanță atit pentru cauza păcii în 
Africa cit și în întreaga lume. A- 
ceastă problemă, se spune în 
municat, trebuie soluționată la vi
itoarea conferință a primilor mi
niștri din țările Commonwealthu- 
lui.

- = © = -

Lărgirea relațiilor economice 
și culturale între R. A. U. 

și Tunisia
TUNIS 12 (Agerpres).
Miniștrii tunlsieni Ahmed Ben 

Salah (finanțe) și C. Klibi (cultu
ră) care s-au înapoiat Ia Tunis, 
venind de la Cairo, au declarat 
că au avut o întrevedere „intere
santă și utilă" cu președintele 
Nasser în probleme referitoare la 
dezvoltarea colaborării dintre Tu
nisia și R.A.U. Ben Salah a făcut 
cunoscută încheierea ‘unui acord 
comercial cu R.A.U. în urma că
ruia, practic, volumul schimburi
lor dintre cele două țări se va 
dubla.

Tunelul transalpin 
între Elveția și Italia

12 (Agerpres). 
martie va fi deschis 

„Grand Saint-Bernard",
tu-
cu

ROMA
La 19

nelul
care prilej va fi inaugurată prima
autostradă transalpină între Elve
ția și Italia. Tunelul, care are o 
lungime de 5 795 metri, va permite 
circulația în cele două sensuri a

mii de mașini, chiar în plin sezon 
de iarnă cînd masivele muntoase 
sînt acoperite de zăpadă.

Pentru construirea tunelului au 
fost necesare cheltuieli în valoare 
de 22 miliarde de lire italiene din 
care 11,5 miliarde au fost supor
tate de Italia.

-O

'FT? ЗМІЮГОУ
14 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,16 Mici piese de estradă, 
8,56 Ansambluri artistice școlare, 
9,40 Melodii populare din țări so
cialiste, 10,43 Muzică ușoară, 11,05 
Selecțiuni din opere, 11,30 Dansuri 
de estradă, 12,03 Cîntece și jocuri 
oltenești, 13,00 Concert din ope
rele lui Johann Strauss, 14,10 Mu
zică populară, 15,00 Fragmente din 
opera „Ion Vodă cel Cumplit" de 
Gheorghe Dumitrescu, 15,30 Ac
tualitatea literară în ziarele și re
vistele noastre, 16,30 Emisiune 
muzicală de la Moscova, 18,05 
Cîntă orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii, 18,40 Muzică popu
lară interpretată de Benone Sinu- 
lescu și Constantin Bordeianu, 
19,00 Almanah științific, 19,25 In
terpret de muzică ușoară, 20,10 
Din cele mai frumoase melodii 
populare, 20,40 Dansați cu noi 
21,15 Carnet plastic, .21,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 8,30 Su- 
mărul presei centrale, 8,40 Pagini 
din operete, 9,03 Muzică de estra
dă, 9,30 Roza vînturilor (reluarea 
emisiunii din 11 martie), 10,00 Mu

zică populară, 11,03 Piese de es
tradă, 12,05 Muzică ușoară, 12,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul II 
(reluarea emisiunii din 13 martie), 
13,38 Soliști de muzică populară, 
14,00 Din melodiile compozitorilor 
noștri de muzică ușoară, 15,05 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
16,00 Muzică ușoară romînească, 
17,10 Melodii populare cerute de 
ascultători, 19,05 Romanțe, 19,30 
Capodopere ale literaturii univer
sale : „Othello" de Shakespeare, 
20,00 Muzică de dans, 21,1Q Con
cert din operele lui Verdi, 21,45 
Pagini din umorul universal.
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14 martie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Pași spre lună; REPUBLICA : Pe 
Donul liniștit; LONEA : O fi asta 
dragoste; BĂRBATENI : Președin
tele centru înaintaș; PAROȘENI : 
Cerul n-are gratii.

Tiparul: I.PH Subunitatea Petroșani 40 369


