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Noi succese 
In întrecerea minerilor

Pe loc de frunte
In întrecerea socialiști 

cu celelalte exploatări 
din Valea Jiului, mine
rii din Uricani continuă 
să se situeze pe primul 
loc. Preocuparea fată de 
aprovizionarea ritmică a 
brigăzilor cu materiale, 
folosirea judicioasă a u- 
tiiajelor, asistența tehni
că permanentă acordată 
celor din abataje n-au 
întîrziat să-și arate roa
dele. Numai în luna a-

• ceasta, vrednicii mineri ai 
Uricaniului au trimis pa

triei 1626 tone de cărbu
ne energetic peste plan. 
Minerii sectorului 1 au 
extras mai bine de 1 000 
tone cărbune în afara 
prevederilor planului, iar 
cei din sectorul II aproa
pe 500 tone.

La frumoasele realizări 
obținute în sporirea pro
ducției de cărbune un a- 
port de seamă l-au adus 
brigăzile conduse de co
muniștii Rudic Constan
tin, Teodorescu Stancu, 
Cîrciunraru Victor și al
tele.

frowaii io i№m яШ 
de ia mina lonea

Nagy Iosif, 
mecanic

Tocaci Ioan,
electrician

Pentru buna aprovizionare 
a populației cu carne

5Din abatajele
In adîncurile minei Lo

nea se desfășoară o acti
vitate susținută pentru 
îndeplinirea sarcinilor de ■ 
plan și a angajamentelor 
de întrecere luate în cins
tea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării pa
triei. In această întrecere 
entuziastă, pe primul loc 
se situează colectivul de 
muncă de la Cimpa I care, 
în perioada trecută din 
luna curentă, a trimis la 
ziuă 444 tone de cărbune 
peste prevederile- planu
lui de producție.

тінеі Lonea
In fruntea luptei pen

tru cărbune mai mult se 
află și minerii din brigă
zile conduse de comuniș
tii Farkaș loan, Policiuc 
Dionisie, Bălănescu Mă- 
năilă, Marinciuc Vasile 
și alții care, lucrînd cu 
randamente de aproape 
7 tone cărbune pe post, 
au extras zeci de tone de 
cărbune peste plan. Reali
zări frumoase au dobîndit 
și minerii din sectoarele 
II și V care, Ia un loc, au 
dat luna aceasța 545 to
ne cărbune peste plan.

situeze între sec- 
fruntașe în între- 

socialistă. In pe
trecută din luna 
acest vrednic co- 

to- 
de-

Cele mai bune brigăzi din sector
Colectivul sectorului IU 

al minei Petrila continuă 
să se 
tgarele 
cerea 
rioada 
martie,
lectiv a extras cu 743 
ne mai mult cărbune 
cît prevede planul.

Cele mai frumoase rea
lizări au fost obținute de 
brigada comunistului 
Laszlo Stefan, care și-a

depășit planul de produc
ție cu 250 tone cărbune. 
Pe locurile următoare se 
situează minerii din bri
găzile comuniștilor Bar- 
tok Iosif, Purda Cons
tantin, Enache Chiriță, 
Rotaru Ioan ?i alții, care 
se bucură de aprecierea 
colectivului. Fiecare din 
aceste brigăzi și-a depă
șit planul de producție 
la zi cu peste 100 tone 
căTbune.
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In aprovizionarea populației cu 
carne, un rol important îl au con
tractarea și achiziționarea de ani
male. In vederea cointeresării pro
ducătorilor agricoli pentru dezvol
tarea efectivelor de animale și 
mărirea productivității lor, guver
nul a luat numeroase măsuri. Ast
fel, prin Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri din iulie 1963 se acordă 
sporuri însemnate de preturi și 
reduceri totale de cote obligato
rii acelor producători care con
tractează animale cu statul. Un a- 
jutor substanțial se acordă și pro
ducătorilor care încheie contracte 
Ia tineret bovin și la porcine.

îndeosebi la tineretul bovin, a- 
vînd în vedere prețurile ce se a- 
cordă, contractarea este deosebit 
de avantajoasă. Aceasta se reflectă 
prin sumele ce se achită la greu
tatea animalului predat viu : la 
greutatea de 151—220 kg, pentru 
calitatea I-a, se plătește 8 lei/kg, 
iar la calitatea П-a se acordă 7,50

lei/kg; la greutatea de 221-320 kg, 
pentru calitatea I-a, se acordă 9 
lei/kg, iar la calitatea II-a se a- 
chită 8,40 lei/kg,- la greutatea de 
321-400 kg se acordă 9,30 lei/kg 
pentru calitatea I-a, iar pentru ca
litatea Il-a se plătește 8,80 lei/kgr 
la o greutate a animalului de pes
te 400 kg se acordă, la predare, 
pentru calitatea I-a 9,80 .lei/kg șl 
9,30 lei/kg la calitatea. II-a. De 
menționat că pentru .tineretul bo
vin avînd greutatea de , peste 150 
kg, dacă este predat în perioada 
1 ianuarie — 30 aprilie, atît la ca
litatea I-a cît și la calitatea II-a 
se acordă un spor de 0,50 lei pe 
kg peste prețurile prevăzute de 
indicator.

Un alt ajutor prețios pentru pro
ducători îl constituie acordarea 
unor cantități însemnate de po
rumb la preț redus pentru acei 
care contractează tineret bovin. 
Acesta reiese din tabelul de 
mai jos :

Grupa de greutate

Cantitatea de porumb 
ce se acordă pentru 

fiecare kg greutate 
vie, la predare

Tranșe îa care 
se acordă porumbul
I II III IV

150—200 0,700 60 60 — la predare

201—300 1,200 80 120 — If

peste 300 _ 1,500 80 130 190 и

>...
Aceste măsuri au- avut un efect 

mobilizator și în rîndurile crescăi 
torilor de . animale din Valea Jiu
lui. Prezint cîteva example. Pro
dan Ileana din Petroșani a predat 
la 4 februarie 1964 un tineret bo
vin în greutate de 365 kg, benefi
ciind de 3212 lei pentru animalul 
contractat, 547 kg porumb și re
ducerea cotei de carne. A cîștigat, 
în total, 5 442 lei. Sau alt exem
plu. Anul trecut, pe baza contrac
tărilor de tineret bovin, întovără
șirile „Viața nouă" și „Calea Dră- 
goieștului" din Coroești au reușit 
să-și mărească fondul de bază cu 
peste 75 000 lei. Bine ar fi dacă 
exemplul întovărășiților din Co
roești ar fi urmat și de celelalte 
întovărășiri din raza orașului Pe
troșani.

Convinși de avantajele mari pe 
care le oferă contractarea produ
selor animaliere, membrii întovă
rășirilor zootehnice din cuprinsul 
orașului Petroșani și lăranii cu 
gospodărie individuală contractea
ză cu statul cantități tot mai mari 
de carne. Aceasta se vede și din 
numărul de contracte încheiate în 
primele două luni din acest an: 
115 Ia capete vite mari, 341 capete 
tineret bovin, 2036 miei și 180 o-

vine. In comparație cu perioada 
corfeepunzătoare din ' anul trecut, 
numărul contractărilor a crescut la 
toate speciile de animale. Este un 
succes care își găsește explicația 
în sprijinul prețios pe care l-ana 
primit din partea organizațiilor de 
partid și lucrătorilor de Ia sfatu
rile populare.

In munca de contractare și a- 
chiziții s-au distins și unii tova- 

; răși din personalul de la I.R.I.C., 
І cum este cazul achizitorilor Ha- 

tegan Petru care activează în ra
za orașului Lupeni și Cărpineanu 
Cornel care muncește în împreju
rimile localității Vulcan; acești lu
crători își îndeplinesc planurile 
lunare de contractare, cunosc si
tuația de pe teren și duc muncă 
de convingere cu producătorii, 
popularizînd avantajele ce le pre
zintă încheierea de contracte. Bi
ne se achită de îndatoriri și achi
zitorul din comuna Banița, Urican 
loan.

Dar trebuie să arătăm că în Va
lea Jiului mai sînt crescători care,

ȘTEFAN PARDOS
director I.R.I.C. Petroșani

Lakatos Iosif, Burdea Nicolae,
prim maistru miner miner, șef de brigadă

---------o--------- 
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FOTBAL

• Pe stadionul din Petroșani, la ora 15, jiuliștii 
din Petrila vor primi vizita formației Metalul 
Turnu-Severin. In deschidere, juniorii din Petroșani 
se vor întîlni cu colegii lor din Lupeni.

avea ca partener 
de joc formația 
Victoria din Că- 
lan.

• Fotbaliștii 
din Lonea vor 
juca pe stadio
nul din localita
te o repriză cu 
Constructorul Lu- 
perii și alta cu 
Vișcoza Lupeni, 
ambele activînd 
în campionatul 
orășenesc de 
fotbal.

• La Lupeni. eehipa Minerul va

Deschiderea sesiunii cercurilor științifice 
de la Institutul de minestudențești

aula 
din 

des- 
IX-a

Ieri dimineață, în 
Institutului de mine 
Petroșani a avut loc 
chiderea celei de-a
sesiuni a cercurilor știin
țifice studențești.

La lucrările sesiunii iau 
parte, alături de sute de 
studenți, numeroși invi
tați între care delegări 
din partea Ministerului 
Minelor și Energiei Elec
trice, ai Combinatului 

C arbonifer Valea Jiului, 
ai exploatărilor miniere, 
, recum și cadre didactice 
ale institutului.

In prezidiul ședinței de 
deschidere a lucrărilor 
sesiunii au luat loc tova
rășii ing. Gliioancă Vic
tor, secretar al Comite
tului orășenesc de partid 
Petroșani, conf. ing. A- 
ron Popa, candidat în 
științe tehnice, rectorul 
institutului, conf. 
Constantinescu Ilie, 
rector, conf. ing. 
Nicolae, candidat 
științe tehnice, conf.
Dan .Lubeneșcu, delegat 
al M.M.E.E., ing. Popes
cu Ioan, delegat al 
C.C.V.J., asist, ing. Hirean 
Cornel, studentul Ciocîr- 
lie Mihai.

Cuvîntul de deschidere 
a lost rostit de conf. ing. 
Aron Popa, rectorul ins

ing. 
pro- 
Lețu 

în 
ing.

titutului, care a relevat 
însemnătatea activității 
cercurilor științifice stu
dențești pentru dezvolta
rea interesului studenților 
pentru munca de cerce
tare, pentru rezolvarea 
problemelor pe care le 
ridică înfăptuirea sarci
nilor puse de partid în 
fața industriei miniere. 
Vorbitorul a subliniat că 
această sesiune are loc 
in condițiile unui puter
nic avînt ai activității 
științifice studențești, al 
cărui principal obiectiv 
îl constituie problemele 
care framîntă astăzi pro
ducția, progresul tehnic 
în minerit. Temele luate 
in dezbatere, îmbunătățite 
în urma concluziilor des
prinse din cadrul. lucrări
lor celor 6 secții ale se
siunii, urmează să fie 
prezentate în fața colec
tivelor de muncitori, teh
nicieni și ingineri ale ex
ploatărilor 
a veni în 
ducției.

Lucrările 
tituie — a
torul — un 
sprijinului comitetului de 
partid, și sub îndruma
rea lui, al celorlalți fac
tori din institut acordat 
muncii de cercetare știin-

țifică a studenților, pre
cum și o primă manifes
tare a profesiunii pe care 
și-au ales-o viitorii ingi
neri ai industriei noastre 
miniere.

In continuare tov. asis
tent ing. Hirean Cornel 
a prezentat un referat pri
vind 
rată 
fice 
dtul

Apoi, intrîndu-se în 
gramul sesiunii, au 
prezentate 
„Educația 

dezvoltarea
a personalității în perioa
da construirii comunis
mului", lucrare întocmi
tă de șef de cab. Stepă 
nescu
găriț și 
-tudenți anul II faculta
tea de mine și „Situația 
minerilor din Valea Jiu
lui în perioada crizei e- 
conomice din 1929—1933 
și lupta lor condusă de 
partid pentru ieșirea re
voluționară
întocmită de un colectiv 
format din studenții Do- 
chiței Constantin, Chiriac 
loan și Miriță Ioan de la 
facultatea de electrome
canică.

Sesiunea își continuă 
lucrările, pe secții.

activitatea desfășu- 
de cercurile științi- 
studențești din 
institutului.

miniere, spre 
sprijinul pro-

sesiunii сопя- 
arătat vorbi- 

rezultat al

pro. 
[ost 

comunicările, 
oomunistă și 

multilaterală

Ioan, . Duicu Măr
Stoici Zdravco,

din criză
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(Continuare în pag. 3-a)

O mare parte din membrii brigăzii conduse de minerul Nistoreanu Gheorghe de 
la sectorul II al minei Petrila au fost distinși recent cu insigna „Fruntaș în întrecerea 
socialistă pe anul 1963". Și în acest an brigada continuă să obțină rezultate Inimoase 
în întrecere.

IN CLIȘEU : Schimbul condus de minerul Buciumau Alexandru, înainte de a intra 
în șut.



Un program artistic 
care a plăcut

Pje есдааЫе ciaft^atografetor din Petrașaai

JURNALUL ANNEI FRANK

VERSURI
PATRIE

Odinioară tu plîngeai din foi 
Șl din Izvoare patrie spre noi 
Ciobani, cu fluer, apeie-n cascade 
In doine te pltngeau și in balade. 
Și iată, azi din tulnice de fabrici 
Te cfntă (ara, muncitorii harnici 
Și apele-n cascade printre brazi 
Te elntă cu lumină la Bicaz.
Ce mlorifă blinda din povești 
Toarce relon subțire-n Săvinești î 
Și ce viteji au ridicat la mare 
Blocuri Înalte pînă către soare ? 
Mina voinică și frumoasă care-t 
Făcînd să ardă fonta Hunedoarei ?
Și care-i mina tinără și zveltă
Dînd chip de carte trestiei din Deltă ?
E mina ta, a mea, a tuturor
Care preschimbă-n bunuri clipa, ora 1 
E mina noastră-a miilor de semeni 
Puternică vulcanilor asemeni I

MINA
Din piramidele munților, clădite de timp,
Mumiile erelor sint scoase-n lumină 
Și parcă se Închină
In fa(a minerului de douăzeci de ani.
Bezna trecutului pietrificată-n cărbuni
I-o scoate muntelui din rărunchi 
Și-utunecatele ere cad în genunchi
In fața unui fir de lumină.

RUSALIM MUREȘANU

A intrat în obișnuința 
Școlii populare de artă 
din Petroșani, сд periodic, 
să prezinte în fata publi
cului programe artistice. 
Cu această ocazie elevii 
își verifică stadiul de 
pregătire, își pun în va
loare talentul artistic. De 
curînd la Petroșani, in 
sala teatrului de stat, 
elevii școlii populare de 
artă și cadrele didactice 
au avut o reîntîlnire cu 
publicul petroșănean 
limp de aproape două 
ore cea. 400 de specta
tori au urmărit evoluția 
pe scenă a elevilor șco
lii populare de artă care 
au susținut un program 
artistic superior celor de 
pînă acum.

Programul artistic a 
plăcut publicului specta
tor care a răsplătit pe e- 
levi și profesori cu vii 
aplauze.

Cu această ocazie s-au 
evidențiat în mod deose
bit elevii clasei de canto 
(prof. Mihăilă Pamfil) 
clasei de actorie (prof. 
Miclescu Alexandru) cit 
și orchestra de muzică 
ușoară.

Elevele Belba Maria. 
Popescu Elena, Cibian 
Rozalia și Munteanu Ro

Spectacole, spectacole
• In aceste zile, în Petroșani 

șl în celelalte localități' miniere 
din Valea Jiului, au fost și vor fi 
prezentate mai multe spectacole 
de către diferite formații din tară.

• Vineri, de pildă, petroșănenii 
au vizionat în sala teatrului de 
stat din localitate spectacolul de 
muzică ușoară „Melodii" susținut 
de secția Estradă a teatrului de 
stat din orașul Sf. Gheorghe. La 
cererea publicului, în ziua de joi, 
19 martie, la orele 17 și 20, în 
sala Teatrului de stat, vor avea 
loc alte două spectacole cu „Me
lodii".

• Același leatru de stat, secția 
dramă, va apare astăzi la ora 11 

și la ora 16 pe scena teatrului de 
stat din Petroșani cu piesa ,,Ruy 
Blas" de Victor Hugo. La ora 20. 
colectivul de actori ai teatrului de 
stat Valea Jiului va prezenta pie
sa „Nora" de H. Ibsen.

• Mîine, de asemenea, în sala 
teatrului, la ora 17 și la ora 20, 
iubitorii muzicii populare vor pu
tea urmări un concert de muzică 
populară romînească pe care îl va 
susține Ansamblul folcloric de cîn
tece și dansuri al Sfatului popular 
al Capitalei. își vor da concursul 
cunoscuți interpreți ai cîntecului 
și jocului romînesc ca Aurelia 
Fătu-Răduțu, Ștefania Rareș, Aurel 

zalia au interpretat cu 
mult simț artistic lucrări 
vocale ale compozitorilor 
Tlberiu Brediceanu, Ghe- 
rase Dendnno, Frantz 
Schubert și Gunod.

O mențiune specială 
merită dr. Nicolae Scăr- 
lătoiu, elev al școlii popu
lare de artă, bine cunos
cut publicului din Valea 
Jiului prin îndelungata sa 
activitate artistică de a- 
mator. El a interpretat cu 

multă finețe și sensibilitate 
artistică lucrările vocale 
„Eu mă duc mîndră azi, 
mîine" de Tlberiu Bredi
ceanu și o arie din ope
reta „Flautul fermecat" 
de Mozart.

Bine s-ati comportat și 
elevii Zaller Eva, Tomes- 
cu Victoria și Gali Fran- 
cisc, recitatori artistici 
nrecum și profesorii Szo- 
boszlay Francisc și Dră- 
gan Sijnion care au inter
pretat cîntece populare 
romîneștî si maghiare.

Publicul spectator a e- 
pre'iat cu multă căldură 
interpretarea divertismen
tului pentru vioară de 
Mozart de către profeso
rul Petalei Alexandru.

C CONȚIN

Ioniță, Maria Pietraru, Tudor 
Heica.

• Tot în sala teatrului, se vor 
întîlni marți într-un colours artis
tic pentru ocuparea primului loc 
în cadrul celui de-al VII-lea con
curs al formațiilor artistice de a- 
matori, faza orășenească, brigăzile 
artistice de agitație ale T.A.P.L. 
și spitalului unificat, ambele din 
Petroșani. Va urma, în continua
re, un program artistic comun dat 
de formațiile clubului muncitoresc 
al sindicatelor din localitate.

• Miercuri, Ansamblul de estra
dă „Optimiștii" al Consiliului cen
tral al Asociației Nevăzătorilor din 
R.P.R, va prezenta la teatrul de 
stat, la ora 17 și la ora 20, con
certul spectacol „Tonul face mu
zică".

Pentru a se salva de deportare, 
un grup de evrei olandezi găsesc 
adăpost într-un pod pe care îl 
pune la dispoziție Kraler, un prie
ten olandez.

S-au ascuns laolaltă familia 
Frank-Otto, tatăl, soția și cele două 
fetițe ale lor Margaret și Anna 
cu familia Van Daan, tatăl, mama 
și fiul lor Peter. Mai tîrziu a fost 
adăpostit aici și dentistul Dussel

Pentru a-i da o ocupație Annei, 
o fetiță zburdalnică, plină de ve
selie și cu un puternic spirit de 
observație, Frank tatăl, o îndrumă 
să-și facă însemnări în jurnalul ei 
zilnic.

Conținutul jurnalului ținut de 
această fetiță timp de doi ani a 
servit ca material pentru scena
riul filmului.

Urmărim astfel în desfășurarea 
filmului momentele de teamă și de 
speranțe trăite de acești oameni 
nefericiți, stările sufletești ale ti

IN CLIȘEU: O secvență din гыш.

Ei cuceresc cerul
Bazat pe fapte reale, filmul își 

desfășoară acțiunea în anii 1945— 
1946, perioada de naștere a avia
ției cu reacție si este închinat e- 
roilor aviatori experimentatori oa
re au zburat pe primele avioane 
cu reacție.

Personajul principal este avia
torul experimentator Alexei Kol- 
cin, veșnic neobosit, pasionat de 
munca sa, ale cărui sfaturi, izvo- 
rîte din bogata sa experiență, eu 
constituit ajutoare prețioase în 
activitatea creatorilor avioanelor 
cu reacție.

Alexej Kolcin a fost aviatorul 

nerei fete în fata situației de ne
înțeles în care se află, romantis
mul adolescenței, care abia acum 
descoperă lumea, apropierea ei de 
Pețer și curînd dragostea dintre 
ei, înfiripată în ciuda împrejurări
lor dramatice în care se găsesc.

In preajma debarcării forțelor 
armate eliberatoare, prizonierii a- 
cestui adăpost clandestin sînt des
coperit! de Gestapo.

Din lagărele morții unde au fost 
expediați, singurul care se reîn
toarce este Otto Frank. Descope
rind jurnalul Annei în podul pă- 
sărit, îl face cunoscut întregii 
lumi ca document valoros pentru 
demascarea războiului și fascis
mului.

Filmul „Jurnalul Annei Frank" 
este o producție a studiourilor 
S.U.A. El va rula pe ecranul ci
nematografului „Republica" înce- 
pfnd de azi 15 martie.

care a ridicat în văzduh primul л- 
vion aparținînd acestui nou tip. 
El și-a îndeplinit cu succes misiu
nea. Prăbușirea sa cu prilejul u- 
nui zbor de încercare nu i-a descu
rajat pe aviatori. încercările urmă
toare au dus la rezultate din ce 
în ce mai bune, au contribuit la 
perfecționarea tehnicii aviației.

Filmul „Ei cuceresc cerul" este 
• producție a studioului „M. Gorki" 
din Moscova și va rula pe ecranul 
cinematografului „7 Noiembrie" 
din Petroșani începînd cu data de 
mîine 16 martie.

Pe masă o mulțime de hîrtii, do
sare, planuri stau aruncate vrniște. 
Din cînd in cînd. din spatele lor 
se aude cile un oftat adine. Ca 
capul rezemat in pumni, directorul 
clubului meditează. Ca într-un vis 
frumos, prin fața ochilor defilea
ză formațiile artistice ale clubului. 
Spectatorii aplaudă ia scenă des
chisă. Juriul le importe premii, iar 
directorului li strînge mina cu căl
dură. Zîmbește fericit. Deodată, un 
zbtrnăit strident de teleion îi făcu 
să tresară. fși dădu seama că to
tul n-a fost decit un vis. Ah I Și 
ce mai vis! De ce s-a sflrștt așa 
de repede. Decepționat, ridică a- 
lene receptorul;

— Da, Andraș la telefon.

— Gum ? Care formații ? Păi să 
vedeți... noi abia... Gred că da...

Totuși... Concursul ?! Bine... Avem 
ți cerc de balet.

— Adică nu... ăsta nu întră în 
concurs. Să vedem ce zice și co
mitetul. Soroc.

Trintl ușa In urma lui șl plecă.
Pe drum îl năpădiră din nou glndu- 

rile. Ge să fac cu formațiile ? Ier 
trebuie să merg pe la sindicat. Ah 
și ăștia...

Cînd doi se cearta, 
al treilea,., pierde

La comitetul sindicatului de la 
<.M. Vulcan discuția era în toi. 
Cină tovarășul Andraș intră în

Foileton : MĂRUL DISCORDIEI
birou, toate privirile Se îndrepta
ră iscoditoare spre el.

— Ce ne facem tovarăși cu con
cursul ? Unde-ți sînt formațiile ? 
Се-ai făcut din octombrie pînă 
acum ? Ne-ai împrăștiat și oamenii 
care activau in formații.

— Păi...
— Nici un păi. Nouă să ne spui 

clar: vrei să faci treabă sau nu?
— Eu vreau dar...
— l-a uitați-vă la el 1 N-al vrea 

cumva să-ți aducem noi oamenii 
la club ? Pe noi nu ne interesează 
nimic. Vrem să fie activitate la 
club și basta. Pentru ce ești di
rector ? Să-ți aduci singur oa
menii...

— Bine, dar eu nu pot face to
tul. E și sarcina sindicatului și a 
U.T.M.-ului sd sprijine activitatea 
culturală.

— Fii serios, tovarășe, Dumnea
ta să-ți vezi de treburi. Să nu 
arunci răspunderea pe noi, că n-o 
să iasă bine. Te cunoaștem noi. 
Eh, dacă nu erau alții-, iar de 
пи-ți convine avem noi pe cine 
pune în loc. Omul ahia așteaptă

— Asta o știu eu. Șl dumnea
voastră abia așteptați Pentru asta 
nu mă ajută nimeni.

— Dar dumneata се-ai făcut ?
— Păi nu m-hm zbătut eu să 

găsesc instructori ? Nu am vrui 
eu să înființez orchestră simfoni
că ? Nu am...

— Ai, ai... Dumneata ai doar 
idei, iar clubul n-are activitate. 
Asta e.

— Nu-i vina mea. De că mă 
„săpați" cu toții ?

Secretarul comitetului U.T.M. ai 
minei, Buică I. sări ca ars.

— Cine te sapă irate ? Ești de 
4 luni directorul clubului, dar eu 
nici nu ți-ат văzut fața.

O voce veni să completeze:
— Ce om și directorul ăsta... 

Auzi ? Să nu vină el să-l vadă 
secretarul comitetului U.T.M. I... 
Păi se poate ?

— Să am iertare. Mai greșește 
omul. De altfel nici eu nu v-am 
văzut niciodată la club.

Si această... discuție continuă. 
Continuă din luna octombrie a a- 
nului trecut. Cit despre activita
te... După cum se vede comite
tul sindicatului și comitetul U.T.M. 
de la mină pe de o parte iar di
rectorul clubului pe de altă parte 
vor cu orice preț să infirme ve 
chea zicală verificată de atîte-, 
ori că atunci cînd doi se ceartă, 
al treilea cîștigâ.

Dar în acest fel oamenii

Vulcan pierd. Încă o dovadă că 
oamenii pierd este și...

„Războiul" pentru șase scaune
— Tovarășe, fii drăguț și dă-ți 

capul mai la dreapta.
— Nu pot. Tocmai acum ?...
— Dar te rog, eu nu văd ni

mic. Măcar spune-tni ce se petrece 
pe ecran ?

— Ah, mă enervezi...
— Tot eu te enervez ? Am im

presia că ești...
— Ba dumneata ești.,,
— Cum ai spus ?...
Discuția a crescut in intensitate. 

Noroc însă că nimeni nu-i lua in 
seamă pe cei doi pentru că și ve
cinii purtau aceleași discuții „ami
cale". Și acest lucru nu se intim- 
pla pentru prima dată. Toată vino 
pentru această situație o poartă 
cele șase scaune. O să pară cu
rios dar ăsta-i adevărul. Cite par
lamentari nu s-au dus din cauza 
lori Dar, deocamdată nu s-a ajuns 
la nici un acord. Ideea, bună în 
felul ei, i-a venit tovarășului di
rector al clubului. El a fost acela 
care a mers cu propunerea la co 
miletul de partid ai minei și la 
sindicat ca să scoată șase scaune 
din sală, urmărind în felul acesta 
îmbunătățirea vizibilității specta- 
:olelor. Dar parcă a găsit înțe 
legere ? Aș! S-au ridicat argu

mente, s-au tăcut calcule, combi
nații, permutări. Pînă la urmă s-a 
ajuns la concluzia... asta, la for
mula : combinații de cite șase 
scaune luate de n ori, n reprezen- 
iînd numărul spectacolelor, ar 
duce la pierderi de... noi n-am mai 
calculat. Am calculat în schimb cit 
pierd spectatorii. Și uite așa... „răz
boiul" celor șase scaune conti
nuă. Continuă între spectatori, în
tre directorul clubului și cei care 
nu vor să-l înțeleagă.

...Și în zbor zilele trec
Ca să vedeți ce oameni glumeți! 

Și totuși nu se pot iubi de ioc. 
Cine o fi aruncat mărul discor
diei între ei ? își pasează răspun
derea de fa unul la altul, se în
vinovățesc care pe care... ce mai... 
e un rebus întreg în toată treaba 
asta. Cine mai poate oare înțele
ge ?! Un lucru este însă clar : dis
cuțiile „amicale “ continuă, in zbor 
zilele trec, iar activitatea.. Și cînd 
te gîndești că toate astea se pe
trec sub privirea organelor locale 
din orașul Vulcan, care aș
teaptă. . oare ce așteaptă ?... Nu se 
știe... precis I Iar discordia asta 
dintre comitetul sindicatului minei 
și directorii de club dăinuie de ani 

zile 'la Vulcan. Pînă cînd ?1...

C. CONSTANTIN 
GH. DUMITRU



Tragerea вс amortizare pe (ara

de prevedere pentru el și 
își crează o economie pla- 
de care beneficiază la 
asigurării.

asi-

face 
trag

lei

Create de partid și guvern, a- 
sigurările mixte de persoane sînt 
un mijloc care contribuie la ridi
carea buneistări a oamenilor mun
cii. Prin încheierea unei asigurări 
mixte de persoane, asiguratul ia o 
măsură 
familie, 
nificată 
sfîrșitul

Ca urmare a măsurii de preve
dere ce au luat-o, asigurații pri
mesc de la Administrația Asigură
rilor de Stat, în toate cazurile de 
accidente, ajutor bănesc. Acest a- 
jutor se calculează în raport cu 
gradul de invaliditate permanentă 
și în raport cu suma asigurată. In 
caz de deces' al asiguratului, be
neficiarii menționați în polița de 
asigurare primesc suma asigurată. 
Asigurații pot primi însă și înainte 
de expirarea asigurării, parțial sau 
total, suma asigurată. Aceasta ca 
urmare a tragerilor lunare de a- 
mortizare chiar fără să fi realizat 
suma pentru care a încheiat 
gurarea.

Trageț-еа de amortizare se 
lunar si cu această ocazie se 
la sorti opt combinații de litere. 

^Trebuie cunoscut de fiecare om al 
tnuncii că, pentru fiecare mie de 
asigurată, se înscrie pe polița de 
asigurare o combinație de trei li
tere. Deci, un cetățean care a con
tractat o asigurare mixtă de per
soane de 5000 de lei va avea în
scrise în polița de asigurare cinci 
combinații cu care va participa la 
tragerile lunare de amortizare. 
Pentru fiecare combinație ieșită la 
tragere va primi, în cazul că este 
la curent cu plata primelor, cîte 
o mie de lei, sumă pentru care nu 
va mai plăti primele de asigurare, 
redueîndu-se totodată suma asigu
rată din polița cîștigătoare. La 
fel, se reduc și primele ce vor ur
ma să le plătească după eîștigul 
de la tragerea de amortizare. Și 
cum multi din asigurați cîștigă la

Agitația vizuală în strînsă legătură cu producția

Deficiențe care se cer grabnic înlăturate

agitației vi

de la gura de 
vedea lozinci 

angajamen-

la cele mai multe exploatări 
miniere, întreprinderi și uzine din 
Valea Jiului, agitația vizuală mi
litează pentru mobilizarea oameni
lor muncii la îndeplinirea sarcini
lor de producție precum și a an
gajamentelor luate in întrecerea 
socialistă. La mina Lonea însă, în 
domeniul agitației vizuale se ma
nifestă o seamă de deficiențe. 
Nici unde nu se vorbește despre 
ceea ce au de făcut minerii, des
pre angajamentele de întrecere 
luate de colectivul minei pe anul 
1964. La gurile de mină Jieț, Cim- 
pa И, în sectroul C.F.I. etc. se pot 
vedea lozinci depășite de actuali
tate. Comitetul de partid, comite
tul sindicatului și conducerea ex
ploatării nu au luat nici o măsură 
pentru reînnoirea 
zuale.

In sala de apel 
mină Jieț, se pot 
depășite, panouri cu 
tele colectivului minei Lonea pe 
asul 1963. In apropierea puțului 
de aici există un panou pe care 
scrie : „Muncitori, ingineri și teh
nicieni luptați pentru realizarea 
ritmică a angajamentelor minei 
Lonea pe 1963, pentru a da peste 
plan 9 300 tone cărbune, a realiza 
un randament de 1,200 tone căr
bune pe post și o economie de 
625 000 lei". Pe un alt panou sînt 
treeute angajamentele de întrece
re luate tot pe anul trecut de bri
gada condusă de Bîrluț Clement.

Pe aleia de intrare în incinta 
minei Jiet, se văd alte șase panouri 
cu texte învechite. La gazeta de 
perete a organizației de bază din 
sectorul V, a cărei colectiv de re
dacție este format din tov. David 
Gheorghe, responsabil, Mușat Ni
colae, Stoica loan și Danciu Moi
se, articolele relatează despre mer
sul producției în luna... septem
brie 1063 CitOSti și te întrebi: 
o«re nu există probleme actuale 
care ar merita să fie oglindite la 
gazeta de perete ? In sector sînt 

tragerile de amortizare chiar din 
prima lună a asigurării, cîștigurile 
plătite de A.D.A.S. asiguraților cîș- 
tigători contribuie la ridicarea 
buneistări materiale.

In fiecare lună, numărul câști
gătorilor la tragerea de amortiza
re este destul de însemnat și el 
depinde de numărul asigurărilor 
precum și de suma asigurată. Iar 
pentru a putea participa la trage
rile de amortizare în fiecare lună, 
cu toate combinațiile din poliță se 
cere un singur lucru: ca asigura
ți! să fie cu plata primelor la zi. 
Menționăm că în luna ianuarie 
1964 numai din raza inspectoratu
lui A.D.A.S. Petroșani au cîștigat 
cîte 1000 de lei 15 asigurați, iar 
în luna februarie din acest an 
alti 17.

Tragerile de amortizare sînt pu
blice și se efectuează sub contro
lul direcției generale A.D.A.S., în 
ultima zi 
o regiune 
ta pentru 
număr cît 
de a participa la aceste trageri.

Si acum un lucru îmbucurător. 
Tragerea de amortizare pe țară 
din luna martie 1964 va avea loc 
în regiunea Hunedoara și se va 
tine în localul Teatrului de Stat 
„Valea Jiului" din Petroșani, în 
ziua de 31 martie 1964, orele 18. 
De menționat că tragerea va fi 
urmată de un spectacol artistic 
prezentat invitaților, In mod gra
tuit, de către artiștii Teatrului de 
stat din Petroșani. Se va prezen
ta piesa „Nora" de H. Ibsen

Reamintim tuturor asiguraților 
că pentru a putea participa la tra
gerea de amortizare din această 
lună trebuie să-și plătească pri
mele de asigurare la zi, adică in
clusiv pe luna martie.

a fiecărei luni. în cite 
diferită din tară. Aceas- 
a da posibilitate unui 
mai mare de asigurați

GH. COCHECI
din direcția regională A.D.A.S.

Hunedoara

tov. 
alte 
care 

de

mulți muncitori fruntași în pro
ducție, care ar putea să vorbească 
despre experiența lor, despre me
todele de muncă pe care le folo
sesc, despre deficiențele ce mai e- 
xistă pe alocuri I

De această stare de lucruri se 
face vinovat în primul rînd biroul 
organizației de bază (secretar 
Drăgan Nicolae). Preocupat de 
mutici, tovarășul Stoica loan, 
răspunde în cadrul biroului 
munca de propagandă și agitație 
a neglijat în mod nepermis aceas
tă latură importantă a muncii po
litice de masă, nu a instruit și nu 
s-a îngrijit ca membrii colectivu
lui de redacție al gazetei de pe
rete să-și desfășoare activitatea pe 
baza unui plan de muncă. In a- 
celeași lipsuri se complace și to
varășul Geamănu Constantin, res
ponsabil cu munca de propagandă 
și agitație în 
de bază nr. 4. 
rete din acest 
al colectivului
Boca Ștefan) există 
ooartă data de

La panourile 
toarelor nr. IV 
unor muncitori 
cazia Zilei 
23 August 
explicațiile 
nourile nu 
cesta un stimulent, nu îndeamnă 
la noi realizări.

Succesele muncitorilor 
gurile de mină Lonea 
popularizate operativ, 
graficelor de producție din sectoa
rele III și IV nu au mai fost com
pletate de către tov. Parașchiv 
Aurel și Laboș Carol, tehnicieni 
cu indicii, din a doua decadă a lu
nii februarie a. c. (Se vede că pen
tru tov. Popescu Ghiță și Gavri- 
lescu Gheorghe, președinții comi
tetelor de secții din aceste sectoa
re, ținerea la zi a graficelor cu 

realizările n-are mare importantă). 
Graficul de ’■’reducție al sectorului

o-

biroul organizației 
Si la gazeta de pe- 
sector (responsabil 
de redacție tov. 

articole ce
6 ianuarie a. c.
de onoare ale sec- 
și V citim numele 
evidențiați cu

minerului și a zilei de 
1963. Fotografiile și 
sînt îngălbenite. Pa- 
constituie în felul a-

de la 
nu sînt 
Rubricile

noilor aparaturi 
de protecție a 
generatoarelor.

Taș- 
des- 

de 
a

Traducînd în viată măsurile 
tehnieo*organizatoriee

In vederea îmbunătățirii conti
nue a desfășurării procesului de 
producție și pentru îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de plan, con
ducerea U.R.U.M.P. a trecut încă 
de la începutul anului la înfăptui
rea prevederilor cuprinse în pla
nul de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Iată cîteva măsuri îndepli
nite sau. pe cale de a fi înfăp
tuite.

Mecanizarea operației 
de dezbatere

încă de la *sfîrșitui lunii februa
rie la U.R.U.M.P. a fost terminată 
confecționarea — din inițiativa și 
cu posibilitățile uzinei — unui dez- 
bătător (vibrator) mecanic necesar 
secției turnătorie. Lucrările de 
instalare a vibratorului sînt pe 
terminate urmînd ca zilele acestea 
să intre în funcțiune. Avînd în 
vedere că pînă în prezent dez
baterea se făcea prin lovirea ra
melor cu barosul, folosirea noii 
instalații duce la o evidentă ușu
rare a muncii la turnătorie. Pro
ductivitatea muncii la operațiune1

II pe care trebuie să-l țină la zi 
tov. Mac Nicolae, tehnician cu in
dicii, esle lăsat cu totul în pără
sire.

Nici situația graficelor cu cali
tatea producției nu-i cu nimic mai 
bună. De exemplu, graficul de la 
gura de mină Jieț n-a mai fost 
completat din ziua de 23 decem
brie trecut, lucru pe care are sar
cina să-l facă tov. Marinescu Au
rel. Și după situația preparației 
Petrila, mina Lonea nu stă prea 
bine cu calitatea. In luna trecută, 
de pildă, exploatarea a fost pe
nalizată cu 702 tone cărbune pen
tru conținutul de cenușă. In fe
bruarie a. c„ respectiv pînă în 
ziua de 11 inclusiv, mina Lonea 
a avut rebutate 310 tone cărbune, 
ceea ce înseamnă o depășire cu 
1,7 puncte a normei admise de 
cenușă.

Agitația vizuală de la 
Lonea trebuie îmbunătățită 
întîrziere. Ea trebuie să 
dească sarcinile minei si ale fie
cărui sector 
tele, precum 
în întrecere, 
de la mina 
nașe Emil, care răspunde de pro
blemele de propagandă și agitație 
în comitetul de partid, ’ birourile 
organizațiilor de bază, comitetul 
sindicatului, comitetele de secții 
și conducerea administrativă a ex
ploatării trebuie să ia de urgență 
măsuri pentru reînnoirea agitației 
vizuale la toate gurile de mină. 
In acest sens se cere formarea de 
colective care, pe baza unor pla
nuri tematice coordonate de co
mitetul de partid, să treacă la con
fecționarea de panouri, lozinci 
mobilizatoare. Conținutul agitației 
vizuale trebuie să aibă drept scop 
mobilizarea întregului colectiv de 
muncă al minei la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor sporite ce-i 
stau în față în acest an.

mina 
fără 

oglin-

în parte, angajamen- 
și succesele obținute 
Comitetul de partid 

Lonea, tovarășul Tă-

Z. ȘUȘTAC

de dezbatere crește cu 50 la sută 
și, ce 
nu se
mare.
lovire 
din ramele de formare se dete
riorau.

este deosebit de important, 
mai distrug ramele de for- 

Prin vechea metodă — de 
cu barosul — 75—80 la sută

Lărgirea capacității 
de danfurare

Din 
de la 
narea 
de curînd 
activitatea 
nări, iar fluxul tehnologic nu pu
tea decurge normal.

In zilele din urmă secția me
canică a fost înzestrată cu o nouă 
mașină de frezat — utilaj de înal
tă tehnicitate importat din R.D.G. 
Așezată pe un covor de cau
ciuc —- nu pe postament de be
ton, conform procedeelor clasice
— trepidațiile sînt eliminate în 
totalitate. Probele tehnologice de 
la noua mașină de frezat s-au 
terminat și utilajul urmează să 
intre în fluxul tehnologic. Produc
tivitatea muncii la operațiile dc 
danturare se mărește 
sută. Capacitățile i 
existente în secție | 
mai bine folosite. La 
de frezat au fosț 
lucreze comuniștii 1 
Crișan Petru și Vlădău Gheorghe
— frezori cu o înaltă calificare 
profesională.

cauză că la secția mecanică
U.R.U.M.P., pentru confecțio- 
dinților conici funcționa pînă 

o singură freză, în 
secției existau stag-

■ cu 100 la 
de producție 
pot fi astfel 
noua mașină 
repartizați să 
Konya Iosif,

Macara nouă
Avînd în vedere că odată cu 

creșterea producției, secția cons
trucții metalice și-a mărit sim
țitor suprafața, în ultimul timp.

16 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 9,25 Cîntece despre pace,
9.40 Muzică de cameră, 10,03 Din 
operele compozitorilor romînl, 
10,33 Melodii populare, 11,00 Mu
zică ușoară, 11,37 Fragmente din 
opereta „Valsul Sevastopolului" 
de Listov, 13,05 Muzică ușoară ro- 
mînească, 14,10 Melodii populare 
bănățene, 14,30 Vreau să știu, 
15,25 Muzică din operete, 16,10 
Din folclorul muzical al popoare
lor, 16,40 Muzică ușoară interpre
tată de Rodica Paliu și Alexandru 
Jula, 17,40 Tinerețea ne e dragă, 
18,20 Recitalul basului Nicolae 
Secăreanu, 18,35 Cîntă orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii, 
20,10 Muzică populară interpretată 
de Maria Peter și Sile Ungureanu,
20.40 Lecția de limba rusă. Ciclul
I. 21,15 Tribuna radio, 21,25 Roluri 
și interpreți — Arii din opereta 
„Mefistofele" de Boito, 22,15 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
8,30 Sumarul ziarului Scînteia,
8.40 Cîntece și dansuri din țări so
cialiste, 9,15 Arii și dansuri din o- 
perete, 9,45 Muzică ușoară inter
pretată de mici formații. 10,00 Cîn
tece și jocuri populare, 11,03 Mu
zică corală de Gavril Muzicescu,
II, 15 Lectură din volumul de po

Fotografia re
prezintă un as
pect de la ca
mera de coman
dă a Uzinei e- 
lectrice din Vul
can. Inginerul 
Flaider Alexan
dru discută eu e- 
lectricianul 
cău Vasile 
pre modul 
funcționare

macaraua de 10 tone nu mai sa
tisfăcea cerințele mari de trans
port. Mai ales la începuturile 
schimburilor multi meseriași, în
deosebi sudorii, pierdeau timp pre
țios așteptînd macaraua să le 
transporte piesele necesare pen
tru a putea începe lucrul. Pentru 
a remedia acest neajuns, în luna 
ianuarie a început montarea unei 
noi macarale de 5 tone. Lucrările 
de instalare s-au desfășurat sub 
conducerea maistrului Niculici 
Sinrîon. Noua instalație de trans
port va intra în curînd în func
țiune.

= Ѳ

(Urmare din pag. l-a)

și 
La cora- 

ilegalitătl 
organele 
cetățenii

neținînd seama de numeroasele a- 
vantaje ce li se oferă prin con
tractare, mai sacrifică și acum vi
tei în mod clandestin. Așa a fost 
cazul cetățenilor Baia Gheorghe și 
Grosu Dumitru din Bănită, Iancu 
Șusana din Petrila,- Barna Mihai 
din Petroșani, Lision Nicolae 
Capșa Pavel din Vulcan, 
baterea unor asemenea 
sînt chemați să ajute 
sfaturilor, populare, toți 
cinstiți.

întregul colectiv al întreprinde
rii de industrializare a cărnii din 
'Petroșani este hotărît să depună 
și pe viitor toată străduința 
tru îndeplinirea planului de 
tractări, conștient fiind că în 
fel contribuie din plin la mai 
aprovizionare a oamenilor muncii.

pen- 
con- 

acest 
buna

vestiri : „Scrisori din munți" de 
K. Rukiah, scriitoare indoneziana, 
11,30 Melodii populare romînești 
și ale minorităților naționale, 12,00 
Concert de muzică ușoară, 12,30 
Mari cîntăreți de operă, 13,37 Cîn
tece și jocuri, 14,00 Muzică din o- 
perete romînești, 14,30 Melodii 
populare, 15,05 Soliști instrumen
tiști de muzică ușoară, 17,10 Pre
lucrări de folclor, 19,05 Muzică ro- 
mînească de estradă, 19,40 Arii din 
opere interpretate de soprana Io- 
landa Mărculescu și tenorul Gar- 
bis Zobian, 20,30 Doine și jocuri 
populare, 21,30 Oameni de seamă 
din istoria culturii: Beethoven, 
Evocare radiofonică de Ionel Hris- 
tea (partea I).

_=©-----

17 martie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Ei cuceresc cerul; REPUBLICA: 
Jurnalul Annei Frank; ANINOA- 
SA : Fecioara: PAROȘENI : Floa* 
rea de fier,- BĂRBĂTENI: IpoCtl- 
tii; URTCANI : Marile speranțe.



ȘTIRI ПЖ UNIUNEA SOVIETICĂ IN JURUL
480 de ani de la apariția 
primelor tipărituri în Rusia

MOSCOVA 14 (Agerpres).
Opinia publică sovietică sărbă

torește 400 de ani de la apariția 
primelor tipărituri în Rusia. Cu a- 

> cest prilej la Teatrul Mare din 
Moscova a avut loc o adunare 
festivă la care au participat con
ducători ai P.C.U.S. și ai guvernu
lui sovietic.

In legătură cu această aniver
sare, la Biblioteca ,,Lenin" din 
Moscova a fost deschisă o expo
ziție care ilustrează progresul în
registrat în cei 400 de ani în do
meniul tipăriturilor. La expoziție 
sînt prezentate peste 5 000 de cărți 
și 500 lucrări de grafică.

Operații de refacere 
a porțiunilor de nerv distruse

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Chirurgul Vladimir Golovanov 
din Moscova efeetuează operații 
de refacere a porțiunilor de nerv 
distruse prin traumatisme. Pe lo- 
eul unde trunchiurile nervoase 
s-au rupt, el transplantează seg
mente de nervi extirpate de la ca
davre și conservate prin frig la o 
temperatură de minus 70 grade.

Chirurgul, împreună cu colabo
ratorii săi au efectuat pînă acum 
35 de asemenea operații cu rezul
tate pozitive.

------- — -------

Afacere de corupție la serviciul veniturilor 
interne al orașului New York

NEW YORK 14 (Agerpres).
Agenția Associated Press anun

ță că la serviciul veniturilor inlerne 
al orașului New York a fost des
coperită o afacere de corupție.

Incepînd de la 4 februarie au 
fost arestate în legătură cu acest 
scandal 32 de. persoane — 15 func
ționari și 17 avocați și contabili. 
Toți aceștia lucrau la serviciile 
fiscale din districtele Manhattan șî 
Brooklyn.

Procurorul general adjunct, 
William Sperling, a declarat că 
statul a fost fraudat cu suma de 
3 milioane dolari constînd din 
impozite neplătite și reduceri de 
impozite aranjate de funcționarii 
mituiți. El a spus că ancheta con
tinuă și că se așteaptă noi ares-

— © —

Desființarea Orchestrei 
Philarmonia din Londra

LONDRA 14 (Agerpres).
Walter Legge, fondatorul și di

rectorul artistic al Orchestrei Phi 
larmonia din Londra, a declarat 
că activitatea acesteia va fi „sus
pendată pentru o perioadă neli
mitată".

El a arătat că hotărîrea de a 
desființa Orchestra Philarmonia se 
datorește, pe de o parte, faptului 
că Anglia nu dispune de suficienți 
muzicanți de înaltă clasă pentru a 
susține două mari orehestre, iar 
pe de altă parte, faptului că or
chestra nu dispune de fondurile 
necesare.

Ziarul „Times" arată că hotărîrea 
de a desființa Orchestra Philarmo
nia constituie „un dezastru pentru 
prestigiul muzical al Marii Britanii 
și e lovitură dată iubitorilor de 
muzică din Anglia".

țări. Rezultatele de pînă acum ale 
anchetei arată că funcționarii mi
tuiți desfășurau această activitate

Ședința
NEW YORK 14 (Agerpres).
In urma notei de avertisment 

adresate de guvernul turc guver
nului cipriot, reprezentantul la 
O.N.U. al Ciprului, Zenon Rossi- 
des, a cerut de urgență convoca
rea Consiliului de Securitate pen
tru a lua în discuție situația 
creată.

La ședința Consiliului de Secu
ritate, care a început vineri ia 
ora 18, ora New York-ului (oro 
1,00 ora Bucureștiului), primul a 
luat cuvîntul secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care i-a informat 
pe membrii Consiliului de Securi
tate asupra stadiului formării for
ței O.N.U. După cum a menționat 
secretarul general, el a primit 
consimțămîntul a trei guverne — 
Canada, Irlanda și Suedia — de 
a trimite unități în Cipru. Forța 
O.N.U., a subliniat U Thant, va fi 
formată fără nici o amînare șî 
trimisă imediat în Cipru. Primul 
grup de ofițeri canadieni a ple
cat spre Cipru în noaptea de 13 
spre 14 martie.

Totodată, secretarul general al

PROBLEMEI CIPRIOTE
Consiliului de Securitate

de mai mu Iți ani.

------- ------- -.....—-------
Procesul de la Dallas

Jack Ruby a fost condamnat 
la moarte

DALLAS 14 (Agerpres).
Procesul lui Jack Ruby, asasi

nul lui Lee Oswald, a luat sfîrșit 
sîmbătă la Dallas. Jurații s-au 
pronunțat în unanimitate pentru 
pedeapsa cu moartea pe scaunul 
electric. Sentința, a fost dată după 
deliberările celor 12 jurați care au 
durat două ore și 19 minute. Co
mentatorii agențiilor occidentale de 
presă remarcă faptul că acestea 
au fost cele mai scurte deliberări 
ale unui complet de jurați care 
au avut loc vreo dată în statul 
T exas.

Sîmbătă dimineața, puțin timp 
după ora 9, jurații s-au retras pen
tru a delibera într-o cameră ală
turată sălii de ședințe a tribuna
lului. In tot acest timp ușa came
rei a fost încuiată. La ora 11,35 
președintele juriului, Max Causey, 
fost pilot în aviația militară, a bă
tut în ușă. „Am ajuns la un ver
dict" — a comunicat el șerifului. 
Imediat după aceea, în sala de șe
dințe au fost convocați avocații, 
judecătorul Brown, procurorul, 
ziariștii și publicul. Președintele 
juriului Causey, a înmînat șerifu
lui verdictul scris care a fost 
t-ansmis judecătorului Brown. A- 

I cesta a citit cu glas tare: „Noi,

completul de jurați recunoaștem 
pe acuzat vinovat de asasinat cu 
premeditare, așa cum a fost incul
pat și hotărîm sentința la pedeap
sa capitală". In acel moment o 
duzină de polițiști s-au repezit de 
pe băncile rezervate publicului în- 
conjurîțjd pe acuzat, care a fost 
scos apoi afară din sală.

După cum transmite agenția 
France Presse, autoritățile au luat 
măsuri excepționale de securitate 
în momentul citirii verdictului. 
Jumătate din numărul publicului 
era alcătuit din polițiști în unifor
mă sau în civil. Potrivit agenției, 
sentința a făcut senzație în sala 
tribunalului, impresia generală, 
înaintea începerii dezbaterilor, fi
ind aceea că Ruby va fi condam
nat la o pedeapsă grea cu în
chisoarea. Imediat după aflarea 
verdictului, principalul apărător al 
lui Ruby, Melvin Belli, a decla
rat că va face recurs la cea mai 
înaltă instanță judecătorească din 
S.U.A.

Ședința de sîmbătă a' fost cea 
mai scurtă de la începerea proce
sului lui Ruby și a durat numai 
cinei minute. Ea a fost retransmi
să prin radio și televiziune pe în
treg teritoriul S.U.A.

O.N.U. a informat pe membrii 
Consiliului de Securitate asupra 
întîlnirii avute cu Orhat Erlat, re
prezentantul turc care i-a prezen
tat o copie a notei de avertisment 
a guvernului său adresată guver
nului Ciprului.

Secretarul general al O.N.U. a 
cerut, în răspunsul său, guvernu
lui turc să nu adopte nici o mă
sură care să agraveze situația din 
Cipru. Referindu-se la avertismen
tul guvernului turc că va trimite 
trupe în Cipru, dacă președintele 
Makarios nu va accepta condi
țiile puse de Turcia, secretarul ge 
neral subliniază că poziția guver
nului turc „implică o primejdie 
atît de mare încît este nevoit să 
ceară energiG revizuirea neîntâr
ziată a acestei hotărîri".

Menționînd că în formarea for
țelor O.N.U. s-a realizat un pro
gres considerabil, U Thant a che
mat guvernul turc să se abțină de 
Ia orice acțiuni care ar putea să 
creeze o primejdie serioasă pen
tru pacea și securitatea interna
țională.

Reprezentantul Ciprului, Zenon 
Rossides, a declarat că a cerut 
convocarea Consiliului de Securi
tate din pricina „primejdiei inva
ziei Turciei". Referindu-se la nota 
guvernului turc adresată guver
nului cipriot, el a calificat-o ca o 
încălcare flagrantă a rezoluției a- 
doptate la 4 martie de Consiliul 
de Securitate, rezoluție care chea
mă toate țările să se abțină de la 
amenințările de a recurge la for
ță împotriva independenței și in
tegrității teritoriale a Ciprului.

După ce a apreciat că nota gu
vernului turc denaturează eveni
mentele din 7 martie de la Ktima 
și Paphos, reprezentantul Ciprului 
a avertizat că dacă Consiliul de 
Securitate nu va adopta măsuri 
necesare, acțiunea de invazie din 
partea Turciei se va putea produce.

Delegatul Turciei a declarat că 
scrisoarea guvernului său adresată 
secretarului general nu constituie 
un ultimatum, întrucît nu prevede 
nici un termen fix și nu este decît 
un avertisment.

Reprezentantul Greciei, D. Bit- 
sios, a declarat că guvernul grec 
a avertizat guvernul Turciei că 
dacă acesta. în ciuda hotărîrilor 
Consiliului de Securitate va adop
ta măsuri militare unilaterale, a- 
ceasta va atrage după sine în mod 
automat intervenția Greciei.

Reprezentantul Ciprului, Rossi
des, luînd a doua oară cuvîntul, 
a cerut Consiliului de Securitate 
să ia măsuri care să pună capăt 
primejdiei unui atac armat turc în 
Cipru.^

Reprezentantul U.R.S.S., N. T. 
Fedorenko, a chemat Consiliul de 
Securitate să înlăture primejdia 
care amenință Ciprul șl să deterW 
mine Turcia să îndeplinească hb- 
tărîrile Consiliului de Securitate, 
respectînd obligațiile care îi revin 
din Carta O.N.U.

După o întrerupere de o oră și 
jumătate, reprezentantul Braziliei 
a prezentat, în numele a cinci 
membri nepermanenți ai Consiliu
lui de Securitate — Bolivia, Bra
zilia, Coasta de Fildeș, Maroc și 
Norvegia — un proiect de rezo
luție în care cheamă toate statele 
ca. în conformitate cu obligațiile 
ce decurg din Carta O.N.U. să se 
abțină de la orice acțiune care să 
constituie o primejdie pentru su
veranitatea republicii Cipru, păcii 
și securității internaționale.

Reprezentantul Greciei a decla
rat că guvernul său va sprijini 
toate măsurile pe care le va adop
ta secretarul general al O.N.U. și 
că va aloca 500 000 dolari pentru 
finanțarea operațiunilor O.N.U. în.< 
Cipru.

Trecîndu-se la vot, rezoluția a 
fost adoptată în unanimitate.

Consultări la Ankara, Atena, Paris 
și Londra

de 
va 
de 
cu

DAKAR. Vineri a sosit la Da
kar venind de la Paris Nicolas 
Grunitzky, președintele Republi
cii Togo. EI va face o vizită 
o zi în Senegal, după care 
pleca la Abidjan — Coasta 
Fildeș — pentru a se întîini
președintele Houphouet Boigny.

LONDRA. Ministerul Afaceri 
lor Externe al Marii Britanii a 
anunțat că la invitația guvernu
lui britanic regele Laosului 
Savang Vathana va vizita 
glia între 4 și 7 mai a. c.

VIENA. După cum anunță
respondentul din Viena al agen- 

multe 
organi- 
protest 
rasiale

co-

militară de aviație de la Luxeull 
(departamentul Haute Saone) s-a 
prăbușit un avion francez cu 
reacție de tip „F-84". Pilotul a 
murit.

JOHANNESBURG. Organul gu
vernamental „Official Gazette" 
din Republica Sud-Africană rela
tează că pentru prima oară în 
istoria acestei țări în forțele de 
poliție vor îi încadrate și femei. 
Ziarul arată că guvernul a luat 
această măsură, deoarece actua
lul efectiv al poliției (26 000 de 
oameni, plus 20 000 de 
din așa numitele 
nești de rezervă) 
insuficiente.

TALLIN. După 
cială de trei
Sovietică, Urho Kekkonen, pre
ședintele Finlandei, împreună cu 
soția, au plecat la 
spre patrie.

ALGER. Adunarea 
Republicii Algeria a

unanimitate proiectul de lege 
propus de către guvern cu pri
vire la investițiile capitale pe a- 
nul 1964. Valoarea acestor in
vestiții este de 
franci vechi.

ar

O 
zile

219,8 miliarde

Comisia pentru 
a S.U.A. a de- 

martie a fost e- 
explozie nuclea- 
poligonul expe-

oamen i 
forțe poliție- 

• fi chipurile

vizită neoii- 
în Uniunea

ției France Presse, mai 
sufe de tineri vienezi au 
zat vineri un marș de 
împotriva discriminărilor
practicate în Africa de sud. Po-. 
trivit corespondentului, partici- 
panții la marș purtau pancarte 
pe care se putea citi: „Libertate 
pentru negri în Africa de sud".

PARIS. In apropiere de baza

14 martie

națională a 
aprobat în

NEW YORK, 
energia atomică 
clarat că la 13 
fectuată o nouă 
ră subterană la
rimental din statul Nevada.

RIO DE JANEIRO. Președin
tele Braziliei, Goulart, a semnat 
la 13 martie un proiect de lege 
care prevede naționalizarea în
treprinderilor din industria pe
trolieră.

s-a produs o 
rezervor de 
persoane au 

grav rănite.

ex-
gaz 
fost

ROMA. Vineri seara în orașul 
italian Perugia 
plozie a unui 
lichefiat. Patru 
ucise și șapte

CAIRO. Președintele Republi
cii Arabe Unite, Nasser, a pri- 
mit-o la 12 martie pe L. P Lî- 
kova, 
ciale 
vizită

ministrul asigurărilor so- 
al R.S.F.S.R., ailată într-o 
în R.A.U.

у
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NICOSIA 14 (Agerpres).
Guvernul cipriot a făcut cunos

cut în cursul nopții de vineri spre 
I sîmbătă — potrivit agenției Reu

ter — că pe insulă nu s-au înre
gistrat ciocniri și că va face tot 
posibilul pentru menținerea cal
mului. înapoierea din Atena la 
Nicosia a președintelui Makarios 
a fost urmată de remiterea notei 
guvernului cipriot prin care se res
pinge avertismentul turc, notă pe 
care ambasadorul turc la Nicosia 
a refuzat să o accepte.

La Ankara a avut loc o ședință 
a Consiliului de Miniștri în urma 
căreia s-a anunțat că Turcia va 
contribui cu 100 000 de dolari Ia 
costul de întreținere a forței O.N.U 
pentru Cipru. Totodată, surse ofi
ciale au anunțat — potrivit agen
ției Reuter — că dacă forța O.N.U. 
pentru Cipru este constituită, pro
blema intervenției turcești nu se 
mai pune.

La Atena, după o ședință a gu
vernului convocată de premierul 
Papandreu în cursul nopții, un pur
tător de cuvînt și-a exprimat sa
tisfacția pentru poziția adoptată 
de guvernul turc care a salutat

„măsurile luate pentru constitui
rea grabnică a forței internaționale 
pentru Cipru". Guvernul grec a 
anunțat însă că starea de luptă a 
armatei grecești va fi menținută 
pînă cînd forța internațională va 
sosi în Cipru și va garanta inte
gritatea statului cipriot.

La Paris a avut loc o ședință 
extraordinară a Consiliului per
manent al N.A.T.O. consacrată si
tuației grave din Cipru. De aseme
nea, P. Pflimlin, președintele A- 
dunării consultative a Consiliului 
european, a convocat o ședință a 
Comitetului ministerial al acestei 
organizații pentru a lua în discu
ție situația din Cipru.

La Londra, primul ministru Home 
și-a întrerupt turneul electoral și 
s-a înapoiat în capitală în cursul 
nopții de vineri spre sîmbătă. Pe 
aeroport, el a declarat că situația 
din Cipru este „puțin mai bună" 
decît în seara precedentă. „Turcia, 
a declarat Home, a consimțit să 
dea o contribuție financiară pen
tru forța internațională. Dar am 
considerat că este mai bine să mă 
înapoiez pentru a urmări orice si
tuație s-ar înregistra".

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

Deschiderea campaniei electorale 
în Republica Mali

BAMAKO 14' (Agerpres).
In vederea alegerilor legislati

ve, care vor, avea loc la, 12 aprilie, 
pe întreg teritoriul Republicii ■, Mali 
a început campania eleetorală.

Intr-un discurs radiodifuzat, pre
ședintele Modibo Keita a declarat

că aceste alegeri au o deosebită 
importanță, întrucît ele reprezintă 
o verificare a conștiinței popu
lației țării, care s-a declarat pen
tru lichidarea totală a vestigiilor 
coloniale și pentru conalruifea 
unei economii Re bace trăi.

Tiparul I I.P.H Subunitatea Petroșani «369


