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Mina Uricani 
or-planul trimestrial 

îndeplinit
In- perioada care s-a scurs din 

anul acesta, colectivul minei L’ri- 
cani.i îndrumat îndeaproape de co
mitetul de partid a dobîndit noi 
succese în sporirea continuă a 
producției de cărbune cocsifica- 
bili- In fiecare sector, brigadă de 
mineri, membrii și candidații de 
partjd au fost însuflețitorii între
cerii socialiste, exemple demne de 
urmat la fronturile de lucru. Mun
ca politică desfășurată de comu
niști, traducerea în viată a mă
surilor din planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice n-au întîrziat 
să-și arate roadele.

Astfel, pînă ieri dimineață, mi
nei ii-Uricaniului au extrai din ini
ma muntelui circa 9 000 tone 
cărbune cocsificabil peote plan, 
ceea ce înseamnă îndeplinirea cu 
6 jzile înainte de vreme a pia
nului de producție pe primul tri
mestru al anului. In această pe
rioadă pe mină s-a obținut o pro
ductivitate medie de i,500 tone 
cărbune pe post, cu 50 kg. mai 
mare de cît cea planificată și cu 
40 kg. de cît angajamentul de în
trecere. De asemenea, minerii U- 
ricaniillui au realizat peste 90 000 
lei economii la prețul de cost al 
producției. La îndeplinirea «îainte 
de., termen a planului de produc
ție1 au contribuit majoritatea bri
găzilor din sectoarele I și II și 
în mod deosebit cele conduse de 
tov. Rădic Constantini Teodor eseu 
Stincu, Burtea Niță, care printr-o 
bună organizare a muncii în sub
teran au reușit să realizeze o pro
ductivitate de pînă la 10 tone 
cărbune pe pmst'.
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Condiții ямі bune 
de masă și cazare 
pentru constructori

1’1. scopul îmbunătățirii condi
țiilor de trai ale constructorilor, 
conducerea șantierului nr. 3 Vul- 
can-sa luat inițiativa de a amenaja 
o -cantină într-un local corespun
zător, unde muncitorii servesc ma
sa de trei ori pe zi. Totodată s-a 
amenajat și pus la dispoziția cons
tructorilor un local pentru club, 
au’i fost1 zugrăvite dormitoarele co
mune și pentru familiști, iar în 
3 dintre ■ ele s-a montat. parchet.
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I ei tineri de la termocentrala Paroșeni purtători ai' insignei de „Fruntaș în în
trecerea socialistă pe anul 1963". (De la stingă la dreapta) Albii Traian, mecanic re
parații turbine, Vulpe Victor, mecanic principal reparații turbine și Șmiculeț Iosif, me
canic reparații cazane.
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Fapte din întrecerea minerilor loneni
Din abatajele 

de la Cimpa I
800 tone, iar de la înce
putul anului — la aproa
pe 4 000 tone cărbune.

aceasta o pro- 
mai mare de-

laaVrednicii mineri de 
Cimpa I ocupă de mult 
tiuip un loc de cinste în 
întrecerea, cu celelalte 
sectoare ale minei Loriea. 
In perioada trecută din 
acasf an, din abatajele 
brigăzilor conduse de 
Burdea Nicolae, Policiuc 
Dionisie, Bălănesc Mă- 
năilă, Farcaș loan și din 
celelalte abataje ale sec
torului, au luaț drumul 
spre ziuă sute de tone 
cărbune energetic peste 
plan. Cantitatea de pro

Pe seama creșterii 
productivității muncii
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Strungarul Prfejban Mircea (în fotografie) este unul din munci
torii cu înaltă calificare profesională de la Depoul de locomotive G.F.R. 
din-Petroșani.

Creșterea continuă a 
productivității muncii 
constituie una din preo
cupările de seamă ale mi
nerilor loneni. In scopul 
sporirii randamentelor la 
fiecare loc de muncă, în 
sectoarele exploatării se 
acordă o atenție deose
bită extinderii metode
lor șl inițiativelor valo
roase, folosirii judicioa
se a timpului de lucru, 
aprovizionării ritmice a 
brigăzilor cu materiale și 
vagonete goale.

Ca urmare a 
lor luate, patru 

cinci
♦ productive ale ex-
♦ ploatării au ob-

măsuri- 
din cele 
sectoare

ținut luna 
ductivltate 
cît cea planificată. Mi
nerii din sectorul I, de

productivității

pildă, și -au depășit pro
dtictivitatea cu 177 kg-
cărbune pe post, cei din
sectorul IV cu 141 kg..
minerii din sectorul V
cu 115 kg.. iar cei din
sectorul II cu 86 kg.
cărbune Pe post. Rod ăl
ci-așterii
muncii sînt cele 2 800 to
ne cărbune extrase peste 
plan de colectivele a- 

veeslcr sectoare. Cel mai 
mare spor
1 au obținut 
sectorul V.
pășit planul
te 1 000 tone cărbune, iar 
cei din sectoarele II șl
IV cu 755 și, respectiv, 
284 tone de cărbune.

de producție 
minerii din

Ei ?i-au de- 
la zi cu pes-

MARIA URSU 
planificator principal 

E. M. Lonea
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Brigada condusă de minerul David Iosif lucrează 
de peste un an la abatajul cameră nr. 10 din stratul 
III al sectorului IV de la mina Aninoasă. La începu
tul anului șeful brigăzii s-a angajat în numele bri
găzii să depășească sarcinile anuale de plan cu 1000 
tone de cărbune. Acesta constituie — pînă în prezent 
— cel mai mare angajament din sector. Prin strădu
ința întregului colectiv, angajamentul începe să prin
dă viață : 157 tone peste prevederi în ianuarie, 72 
tone în februarie. Nici randamentul obținut nu, este 
mai prejos,- productivitatea planificată a fost depă
șită în ambele luni. Colectivul de la abatajul nr. 10 
a realizat în luna ianuarie cea măi mare viteză de 
avansare din sector — 32 de metri. In luna februarie 
avansarea a atins 71 de metri. Drept urmare, în două 
luni ianuarie si februarie, -brigada a pregătit și ex
ploatat o felie ceea' ce, de asemenea, constituie un 
succes. Dar cum se explică rezultatele bune obținute 
de acest mic colectiv ? ,

Trebuie să arătam de la început că nu este vorbă 
de vreo măsură deosebită. Nicidecum. Dar rezulta- 
lele obținute pînă în prezent confirmă că ortacii lui 
David Iosif formează una din brigăzile cele mai dis
ciplinate și omogene din sector. De la șeful de bri
gadă pînă la vagonetar fiecare uși aduce contribuția 
la realizarea sarcinilor și angajamentului. Toți <au 
ajuns să cunoască precis sarcinile ce le revin în timpul 
lucrului. In abataj domnește ordinea, curățenia. 
Sculele își au locul - stabilit precis R- în apropierea 
suitorului, așezate pe scoabe. Brigada de la nr. 10 «a 
fost printre primele care a aplicat armarea cu stiJui 
metalici tubulari. Aceasta a .ajutat-o, de asemenea, 
să obțină viteze mari de avansare.

* •' 1
Majoritatea componenților brigăzii, mineri, ajutori 

mineri și vagonetari, dispun de o 'îpallă calificare 
Printre tei care stăpînesc bine tehnica mineritului 
se află Haidu Balazs, Băzăvan Ilie, Balint Balazs și 
Vereș Alexandru. De un real folos brigăzii este pre
țioasa experiență de care dispune unul din minerit 
cei mai vîrstnici, comunistul Barzu Gheorghe. Părfe 
rile sale sînt ascultate cu luare aminte, sfaturile 
sale sînt urmate. Mineri, ajutori mineri, vagonetari, 
aproape toți se pricep să lucreze la fel de bine Ia 
armare sau perforare. Petria Mircea, Duca Gheorghe, 
Pricop Gheorghe se disting prin hărnicie.

Atunci cînd se montează sau se demontează trans
portorul, cînd se mută capul de întindere, toți cei 
prezenji in abataj vin în ajutorul mecanicilor. La fel 
se întîmplă și cînd trebuie transportat utilaj.

Munca este astfel organizată ca operațiunea de 
încălcare a cărbunelui să fie suprapusă cu perfora
rea. Sau cînd într-una din camere se, armează, = -în 
cealaltă se perforează. P.rin suprapunerea operațiilor 
de luctu, timpii morți sînt reduși la minim. In. >1 
fel. producția, rahclaftientul, vitcra de avansare "Hu 
sînt periclitate.

De un real folos în munca brigăzii este asistența 
tehnică pe care o acordă cu competență și permanent 
maiștrii mineri Crecan Alexandru, -Bîrzău Gheergjie 
și Pădureanu Teodor.

Drept încununare a muncii rodnice depuse de-a 
liingul unui an, 15 membri ai brigăzii au fost distinși, 
de curînd, cu insigna de „Fruntaș în întrecerea -.so
cialistă pe anul 1963". Brigada a fost distinsă-'cu 
„Diploma de brigadă fruntașă".

Avem convingerea că în viitor, oamenii din aba
tajul cameră nr. 10, îmbogățindu-și experiența și mun
cind pe mai departe cu elan vor adăuga succeselor 
de pînă acum altele mai Irumoase. Sînt pregătiți- s4 
învingă greutăți, să facă dovada hărniciei și price
perii lor. Sînt cu toții gata de înfăptuiri demne de 
titlul de briga
dă fruntașă. ■ —=0=—

F. VETRO

Primăvara bucureșteană
Vestmintele de săr

bătoare se pregătesc 
din vreme, cu migală. 
Gospodarii Capitalei 
au și început să pre-
gătească podoabele o-
rașului, să-i dea în-
fățișarea deplinei bu-
curii, a tinereții.

Peste 2100 de lu-
crători,^ tehnicieni, in-
gineri, la care se a-
dăugă mii de cetă
țeni și cetățene din 
toate cartierele, au 
pornit „ofensiva" spa
țiilor verzi, parcuri
lor, plantațiilor de pe 
străzi și bulevarde. 
50 000 de arbori își 
întind docili ramurile, 
pentru a suporta să 
li se facă ’ toaleta. 
Alți 5 000 de puieți 
vor fi plantați în ve
cinătatea noilor blo
curi din cartierele 
cele mai tinere ale 
orașului

Parcurile vechi, Ciș- 
migiul, Libertății, He
răstrău, ca și cele 
mai noi, ca 23 Au
gust, Nicolae Bălces- 
cu și altele, vor 
primi podoabe noi —

cam 120 000 de arbori, 
arbuști ornamentali 
și trandafiri.

La actualele spații 
verzi se vor adăuga 
altele noi însumînd 
pînă la sfîrșituT anu
lui circa 500 000 mp.

Milioane de panse- 
luțe, „nu mă uita", 
Dărăluțe își vor da 
intîlnire cu primăva
ră, rinduite artistic 
în mozaicuri de nuan
țe violete și galbene 
alternînd cu alb șî 
azuriu, închipuite de 
horticultorii noștri 
atît pentru parcuri 
cît și pentru spațiile 
ornamentale din preaj
ma noilor blocuri, în 
perfectă armonie cu 
arhitectura acestora,

La întîlnirea cu pri
măvara, copiii sînt ca 
întotdeauna primii 
prezenți. Pentru ei se 
pregăi se locurile de 
joacă din parcuri și 
scuaruri. se repară 
toboganele, caruselele, 
balansoarele... Ba mal 
mult,' se amenajează 
în prezent însă 100

de noi spații de joacă.
Tîmplarii și vopsi

torii n-au timp de 
pierdut. Băncile din 
parcuri s-au săturat 
de singurătate și aș
teaptă cu nerăbdare 
să capete o înfăți
șare nouă, pe placul 
vizitatorilor. La fel, 
bărcile, vaporașele, 
iolele.

...Filele calendaru
lui se desprind unele 
după altele — clasi
că imagine a repor- 
tajelor. Primăvara vi
ne furișîndu-se și pli
vește îneîntătă pe 
toți cei care îi pre
gătesc intrarea în o- 
raș: în parcuri,, pe 
șantierele noilor con
strucții, unde munca 
se intensifică pe zi 
ce trece, în'școli, de 
unde copiii izbucnese 
în iureș spre vacan
ță, în magazine și 
piețe... Zîmbîtoare, 
florărese îți întind un 
buchet de viorele, de 
ghiocei gingași. ,

ADA BARASCH 
redactor „Agerpres"

Fotografia reprezintă pe ino
vatorul Miclea Florian, evi
dențiat în întrecerea socialis
tă, șef de echipă tinichigii la 
atelierul mecanic ' al minei 
Lupeni.



Sesiunea a XtX-a a Sfatului popular orășenesc Petroșani

ѳ шв cu venirea primăverii — la munca susflnnfâ 
pentru вина gospodărire vl luirumusclare a localităților noastre
Posibilități sporite de îmbunătățire 

gospodărești
să depună O activiste stăruitoare. 
S-a stabilit ca sumele prevăzute 
în bugetul statului popular pentru 
zone verzi să fie folosite exclusiv 
pentru procurarea do arbori șl ma
terial fiorkol. lucrările de săpări, 
nivelări, plantări etc., urmind să 
lie efectuate prin muncă patrioti
că. Aceasta impune din partea sfa
turilor populare să desfășoare o 
susținută muncă organizatorică In 
scopul activizării comitetelor de 
cetățeni, Întăririi legăturii Intre 
deputați șl alegători, atragerii ce
lor mai largi categorii de oameni 
al muncii la activitatea obștească. 

Paralei cu aceasta, staturile popu
lare trebuie să vegheze cu exigen
ță ca serviciile prestate de t.C.O. 
pentru curățitul și stropitul străzi
lor, pentru transportarea gunoiului 
menajer, de I.R.E.H, pentru Ilumi
narea localităților, de LL.L. privind 
reparațiile clădirilor, văruirt exte
rioare etc. să se facă de calitate, 
la nivelul cerințelor. Secția de gos
podărire a sfatului popular, tov. 
Șodolescu loan, șeful secției, tre
buie să tragă învățăminte din cti- 
ticile făcute în sesiune în legătură 
cu neglijarea acestor sarcini șl să 
urmărească îndeaproape 
lucrărilor de pres’ațH «s 
operative de îni*h«r*te a 

Așa cum r-* «tsWl’t fr»
slunii, SfatvWI" pmWlare trebuie să 
Întocmească în cel mai icuri timp 
planul lucrărilor -e utmesză <ă fie 
efectuate nentm înfrumusețarea tie- 
r-Arc’ Innaițțstî.

Același entuziasm care caracte
rizează munca colectivelor mine
lor șl întreprinderilor pentru Irt- 
timpinarea celei de а XX-a aniver
sări a eliberării patriei, trebuie să 
cuprindă si munca pe târîmul gos- 
nodăririi Si îrttrumUse|ărli localită 
țiior. In cinstea acestei luminoase 
sărbători, precum și în Cinstea Îm
plinirii a 15 ani de Ia înființarea 
sfaturilor populare, să mobilizăm 
toate forțele la muncă rodnică, pen
tru ridicarea nivelului urbanistic, 
pentru a da mai multă frumusețe 
localităților noastre miniere 1

stăruință 
primăve
ri intru» 
noastre

♦ Obiective de seamă ? 
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In Valea Jiului există multe po- • 
sibf1110(1 pentru crearea de noi t 
zone verzi, pentru amenajări care î 
«1 contribuie ia înfrumusețarea io- I 
calităților. lată citeva din aceste I 
obiective; ț

• Amenajarea străzii Instituia- t 
lui, a pădurii ce înconjoară clă- J 
dfrlle centrului nostru universitar, ? 
asttel ca aceste locuri să tie " 
transiormate intr-un frumos parc 
natural al orașului Petroșani.

• Amenajarea unei întinse zone 
de verdeață in spațiul dintre car
tierul „Carpațl ‘ al orașului Pe
troșani |f linia ferată. Atit por
țiunea orizontala cit și cea In 
panta a acestui teren te pretează 
la amenajări frumoase, cate să 
schimbe complet înfățișarea aces
tei părți a orașului.

• Acțiunile patriotice pentru

ftpartea I. . 
cere mult mai mult

i

unor realizări pe acest 
mai bune decît in anii 
Cele 35 milioane lei a- 
bugetul sfatului popu-

de locuințe, salubritate, 
întrețineri de Străzi, 

și zone verzi, măsurile

a activității
Cea de a XlX-a sesiune a Sfa

tului popular orășenesc Petroșani 
a marcat, prin problemele aborda
te, continuarea unei valoroase tra
diții Izvorite din năzuința oameni
lor muncii de a pune cu 
umărul, odată cu venirea 
fii, la buna gospodărire 
musețare a localităților
Deputății Sfatului popular orășe
nesc Petroșani au analizat ce tre
buie făcut In acest an, începind 
cu primele semne ale primăverii, 
pentru ca munca constructorilot 
ce fnalță noi și noi cartiere, a în
treprinderilor cu profil gospodă
resc, să se împletească cu activi
tatea entuziastă a maselor largi de 
cetățeni, într-un rodnic efort co
mun în scopul sporirii frumuseții 
orașelor noastre miniere.

Lucrările sesiunii au arătat că 
in acest an există posibilități de 
obținere a 
tărîm mult 
precedenți. 
locate prin
Iar orășenesc pentru conservarea 
fondului 
iluminat, 
parcuri
lUaie pentru îmbunătățirea activi
tății I.C.O. ți I.L.L. în vederea fo
losirii cu eficacitate maximă a a- 
cestor fonduri, experiența dobln- 
dită de sfaturile populare, de de
pute ți în mobilizarea maselor largi 
de cetățeni la acțiuni patriotice, 
constituie o importantă premisă 
pentru ridicarea la’ un nivel roa< 
înalt a activității gospodărești.

In această primăvară, în iața 
sfaturilor populare stau sarcini 
deosebit de importante, Evacuarea 
tezidUriloi menajere acumulate în 
timpul iernii, refacerea zonelor 
verzi și extinderea lor in jurul 
blocurilor nou construite, planta 
tea unui mare număr de arbori și 
arbuști ornamentali, transformarea 
terenurilor virane în locuri de o- 
dihnă și recreare, amenajarea unor 
terenuri de joc pentru copii, sînt 
sarcini pentru a căror realizare 
sfaturile populare, deputății trebuie

calitatea 
măsuri 

lipsurilor. 
eaUrnl se-
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f crearea zonelor verzi trebuie im- * 
T pielite strîns cu munca construe- t 
? tarilor. Lucrările trebuie astfel or- J
I gariizate ca In noile cartiere ce 

se construiesc în orașele Petro-i 
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șam, Lupe ni și Petrila, odată cu ■ 
finisajele, să fie terminată și a- * 
menajarea terenurilor înconjură- * 
toate. J

întreprinderea de locuințe șt lo
caluri Petroșani, unitățile el din 
localitățile Văii Jiului pot aduce 
— așa cum s-a subliniat atit iu 
referatul prezentat In fața sesiunii 
de tov. ing. Nicoară Coriolan, vice
președinte al comitetului executiv 
cit și In cadrul discuțiilor — o 
contribuție mult sporită ia îmbu
nătățirea aspectului localităților 
la menținerea curățeniei.

in primul rlnd, sesiunea a ce
rut I.L.L.
repede un 
căruia să 
repararea 
burlanelor 
ploaie la blocuri și locuințe, repa 
rarea acoperișurilor degradate în 
timpul iernii, vărulrea fațadelor 
clădirilor pentru care se primesc 
comenzi. Prin efectuarea acestor 
lucrări, LL.L. va Înlăture una din 
cauzele care duc la degradarea zi
durilor unor clădiri, la 
tea aspectului

Binevenită 
snreina trasată 
cel mai scurt 
tuturor antenelor individuale cu 
antene colective. Măsura este ab
solut necesară, deoarece în afară 
de faptul că mulțimea de antene

să întocmească cit mai 
plan de acțiune pe baza 
se tread organizat la 
$1 completarea tuturor 
de scurgere a apei de

lor.
este, 
I.L.L.
timp

re 
de
la

înrăutăți -

asemenea, 
a trece în 
înlocuirea

așezate la întîmplare pe blocuri, 
dă un aspect urît, montarea aces
tor antene de către locatari duce 
la degradarea acoperișurilor clădi
rilor. .

Conducerea . I.L.L. trebuie să ia 
măsuri pentru înlăturarea practicii 
de a presta unele servicii în dauna 
curățeniei, a salubrității. Centralele 
țermiCe de încălzire a blocurilor 
gospodărite de I.L.L., pot fi gă
site Cu mare ușurință după grăme
zile de zgură care nu sînt ridi-. 
câte cu săptămânile, după murdă
ria din jur. De asemenea. I.L.L. la
șă grămezi întregi de moloz în 
jurul clădirilor pe care le repară.

Pe de altă
I.L.L. continuă să tămînă pasivă K 
fată de o serie de fenomene nega
tive în gospodărirea locuințelor, fe
nomene care în nici un caz nu dau 
blocurilor un aspect plăcut. Mțilte 
balcoane sînt transformate în/țo- 
cuti pentru păstrat lăzi, lemne, a- 
limente , sînt locatari care, nestin
gheriți de nimeni, întind rufe la 
ferestre, în balcoane sau pe zonele 
verzi, 
păsări 
«urile 
truse 
de unii locatari în cotețe împrovi- 

mod neperinis în jurul b’o-

parte, conducerea

tin clini în apartamente, 
în boxe. Nu sînt puține ră
cind zonele verzi sînt dis- 
de pasările și porcii ținuți

I Aspect din sala de festivi»
lăți » clubului C.C.V.J., fu 
timpul sesiunii a XIX-а a Sfa
tului popular orășenesc Pe
troșani.

★

de
pa- 
de

ini-

Fiecare cetățean — gospodar al oraștdwi!
Realizarea cu succes a progra 

mulul de lucrări prevăzute pe 
acest an privind refacerea și ex
tinderea zonelor verzi, și salubri
zarea localităților, depinde întt-o 
măsură hotărîîoare de participarea 
activă a maselor de cetățeni, 
toate categoriile, la acțiunile 
triotlce inițiate în acest scop 
sfaturile populare.

Pentru înfăptuirea acțiunilor
țlate în perioad» de primăvară, 
flecare deputat e dator să discute 
cu comitetele de cetățeni, cu oa
menii muncii obiectivele ce tre
buie realizate în circumscripțiile 
electorale respective, să întărească 
convingerea fiecărui cetățean el e 
dator să-și aducă personal partea 
de contribuție la buna gospodărire 
șl Înfrumusețare a localității in cere 
trăiește.

Si Intr-adevăr, in această pri
măvară sînt multe de făcut : cu
rățirea curților, grădinilor, străzi
lor, șanțurilor, repararea garduri
lor, vărnirea pomilor, zugrăvirea 
fațadelor clădirilor, plantarea de 
arbori, arbuști, trandafiri si flori 
in zonele verzi, amenajarea de net 
zone verzi atît în jur<il noilor blo
curi cit și pe celelalte terenuri vi
rane. Deputății, comitetele de ce-

tățeni pe blocuri Si Străzi trebuie 
să Stabilească un program concret 
de organizare a acțiunilor pentru 
realizarea obiectivelor stabilite, să 
asigtire participarea fiecărui cetă
țean la aceste acțiuni

Deputății, comitetele de cetățeni, 
comisiile de femei, organizațiile 
de bază din cartiere, grupele de 
partid, pe străzi și blocuri trebuie 
să împletească preocuparea pentru 
organizarea de acțiuni patriotice 
cu o susținută muncă educativ?' 
pentru îngrijirea a ceea ce se face, 
pentru menținerea ordinei, pentru 
combaterea cu tărie a atitudinii 
înapoiate а unor cetățeni care nu-și 
aduc contribuția la lucrările gospo
dărești, lasă copiii să strice zo
nele verzi, nu păstrează curățenia. 
Bete necesar ca și în localitățile 
Văii Jiului să se treacă la aplica
rea măsurilor legale față de acei 
cetățeni care din nepăsare, din rea 
voință nu respectă regulile de cu
rățenie, nu păstrează ceea ce se 
face pentru înfrumusețarea loca
lităților.

O preocupare susținută trebuie 
să existe față de educarea copiilor 
iu spiritul grijii pentru păstrarea, 
a ceea ce se face pentru înfrumu

SeCtia de în- 
popular ora

ra atît în ca- 
în cartierele

sețarea localităților, 
vățămînt a. sfatului 
șenesc să ia măsuri 
drul școlilor, cît și
uude locuiesc, cadrele didactice să 
desfășoare o intensă muncă edu
cativă în această direcție.

Pe de altă parte este necesar ca 
în fiecare cartier să se folosească 
posibilitățile de amenajare a unor 
terenuri de. joc pentru copii. La a- 
menajarea acestor terenuri tre
buie atrași In număr mare părinții 
copiilor, tineretul. Sfaturile popu
lare s5 găsească posibilități de 
amenajare a unor instalații de 
joc, care să atragă copiii spre 
aceste terenuri.

Bste, de asemenea, necesar să 
fie stimulate inițiativele cetățeni
lor în scopul înfrumusețării loca
lităților. Dealurile și pădurile din 
jurul Văii Jiului constituie o sur
să inepuizabilă pentru aducerea de 
lilieci sălbatici, salcirrrt pentru a 
fi plantați pe zonele verzi. Aces
te surse trebuie folosite din plin.

Sfaturile populare, organizațiile 
obștești sînt 
că cu toată 
mobiliza toți 
podărire a
muncesc și trăiesc.

chemate să munceas- 
răspunderea pentru a 
cetățenii la buna gos- 
localităților în cars

La această stare de lucruri a 
contribuit și faptul că administralo- 

I.L.t. nu-și îndeplinesc rolul 
care îl au în păstrarea fondu- 
locatlv. în imprimarea smiritu- 
de răspundere la locatar1 nen- 
curățenia și întreținerea imobi

lelor, nu organizează 
trii înfrumusețarea 
scărilor, a blocurilor 
curent cu ceea ce se 
raza lor de activitate. 
Cerul conducerii I.L.I.
ze îndeaproape activitatea admi
nistratorilor de blocuti. să-i ins
truiască, sâ-i 
îndeplini cu 
gospodari ei 
blocuri.

acțiuni pen- 
interioarelor 
nu sînt le 
întîmplă în 
Sesiunea a 

să controle

îndrume pentru a-și 
adevărat sarcina de 
cartierelor, ai noilor

z
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rea rondurilor de fiori. Zonele î 
verzi vor li amplasate și amena- ș 
Jate nu la întîmplare — cum de- J 
seori s-au petrecut lucrurile plnfc Z 
acum — ci pe baza unor schițe! 
Întocmite de secția de arhitecta- J 
ră și sistematizări a statului popu- * 
Iar orășenesc. !

Pentru Întreținerea zonelor ț 
verzi s-a cerut ca I.C.O. să asi- • 
gure guri de apă șl tartane no-j 
casare stropirilor. *

Pentru crearea unor posibili- î 
tățl sporite de extindere a zone- j 
lor verzi s-a stabilit ca la Vul- Z 
can și Petrila să fie Înființate Z 
pepiniere pentru producerea deî 
material sădttor adaptat condi- T 
țiilor climaterice ale Văii Jiului. • 
îngrijirea acestor pepiniere va» 
fl Încredințată școlilor și cadre-j 
lor didactice de specialitate. J 

Totodată la Petroșani se va • 
trece la construcția unei sere! 
moderne de flori, la care majo- * 
rliatea lucrărilor se vor efectua J 

muncă • 
_ i 

ptate fn cadrul • 
popular orășe- ț 
I. _ ........ S

Din dezbaterile sesiunii Matu
lui popular orășenesc Petroșani, 
din hotărîrea adoptată se des
prind numeroase măsuri menite 
să asigure curățenia localităților, 
înfrumusețarea străzilor și car
tierelor.

Astfel, fn scopul evacuării in
tr-un timp scurt a gunoiului me
najer, a cenușii provenite din ar
derea cărbunelui in timpul ier
nii, I.C.O. Petroșani va trece, in- 
ceplnd cu data de 1 aprilie, la 
un program de lucru de 10 ore 
pe zi pentru mașinile salubrită
ții. Pentru ca această măsură 

______  ____ eficiența, 
J trebuie luate măsuri ca transpor- 
j tarile să fie organizate pe străzi
• șt zile, asttel ca cetățenii să poa- 
! tă sprijini din plin această ac- 
{ țiune.
j Binevenită este măsura luată
* de sesiunea sfatului popular prin

Іт care I.C.O. este obligată să În
locuiască lăzile de gunoi impro- 

J vizate de cetățeni cu reclplențl 
ț metalici, tip Sibiu, 
! bine tnchise. І.С.0
» ft 
ft ft ft •

, cu capace 
bine tnchise. I.C.O. va procura 
acești recipient!, II va repartiza 
in cartiere, iar contravaloarea 
lor va fi încasată treptat de ia 
cetățeni, odată cu plata taxelor 
pentru gunoi.

Pe străzile cele mal frecven
tate vor 11 puse 200 coșuri pen
tru hirtii, lucru care va contribui 
mult la păstrarea curățeniei 
străzilor.

In scopul creării de zone 
verzi, consiliului agricol t s-a 
repartizat sarcina de a procura 
pămint fertil care să fie adus in 

J jurul blocurilor pentru amenaja- 
» e a — ————■ ■ ■■■ » »■■■ ■ —

9 
♦
9
9
♦

♦ »

in cadrul acțiunilor de 
patriotică.

Și, una dintre cele mai 
tante măsuri adoptate in 
sesiunii sfatului j 
nesc, este aceea de a se renunța , 
la caracterul de campanie tn ac- j 
tivltatea gospodărească. PĂSTRĂ- • 
REA CURĂȚENIEI, INFRUMU- ! 
SEȚAREA LOCALITĂȚILOR, CON- J 
STITU1E O SARCINA PERMA- j 
NENTĂ, DE CARE SFATURILE» 
POPULARE, DEPUTĂȚII, INTRE-» 
PRINDERILE CU PROFIL GOS» • 
PODARESC, TOȚI CETĂȚENII * 
TREBUIE SA SE PREOCUPE InZ 
PERMANENȚA Șl CU TOATA j 
RĂSPUNDEREA •

impor-

/



Echipa de reparații și întreținere a instalațiilor electrice condusă 
de, Mihălceseu Florea de la preparația Lupeni este apreciată ca una 
dintre cele mai bune echipe din cadrul acestei întreprinderi,

IN CLIȘEU: Mihălceseu Florea împreună Cu doi muncitori din 
echipă efectuind o revizie la un întrerupător de 1 KV pentru secția 
sHlăre.
V --------------- ѳ—---------- --

n ° TĂ: Fier veohi este mult, 
preocupare mai putina

Cînd vezi alergînd pe șosele au
tobuze și camioane, ori privești 
siluetele masive și elegante de ma
șini din halele mari ale uzinelor, 
tractoarele de pe ogoare și alte mașini 
și utilaje, în inimă simți o legi
timă mîndrle. Toate silit doaf ope
ra tinerei noastre . industrii socia
liste. Pentru a construi însă ma
șini și utilaje multe și bune sini 
necesare cantități imense de me
tal. Mereu flămînde, gurile cup
toarelor producătoare de’ oțel. îh 
pilit zilnic cantități mari de fier 
Vechi.

La acțiunile de colectare, a fie
rului vechi participă cu mul; en
tuziasm și tinerii de la mina Pe- 
trila. Despre acest lucru vorbesc 
zecile de tone de fier vechi co
lectate și trimise de ei spre oțe- 
lăiille hunedorene. Sursa de colec
tate a fierului vechi e departe în
să de a fi epuizată. Spre a ne con
vinge de acest lucru, Să facem 
O mică incursiune prin mină și la 
suprafața ei. Pe galerii. In aba

De la un capăt іа altul al patriei TI § M A N A
Așezate de un rar pitoresc, Tis- 

mana îșl înșiră căsuțele Sale albe 
de-a lungul ulițelor curate, ca 
bănuții sclipitori de argint intr-o 
salbă. In depărtare, spre nord, se 
ridică semeț, ca un zid ocrotitor, 
lanțul munților Cerna, vara îm
podobiți în verdeața pădurilor, iar
na în mantia zăpezilor și negurilor. 
Jur împrejurul depresiunii în 
care-și are sălaș Tismana, pădurile 
parcă vor să închidă Ca lntr-0 
coroană frumoasa localitate olte
nească de munte.

Vestită este nu numai frumuse
țea acestor locuri, care atrage în 
fiecare an numeroși turiști din 
țară șl de peste hotare, Ci și măie
stria oamenilor care trăiesc aici, 
tradiția lor în crearea de adevă
rate comori de artă populară, cu
noscute în toate colțurile patriei 
și chiar departe peste țări. Parcă 
o întrecere mută se dă aici între 
om și natură în domeniul creației. 
Căci pentru maeștrii țesăturilor 
și cusăturilor naționale natura a 
reprezentat și reprezintă unul din 
cele mal de seamă Izvoare de ins
pirație. Imaginile din natură omul 
le-a modelat după gustul său, îe-a 
dat diverse forme și culori și 
astfel a zămislit obiecte inegalabile 
ca strălucire. Arta creatorilor țe
săturilor și cusăturilor de la Tis
mana are puternice rădăcini In 
trecutul vremii. Insă adevărata în
florite și prețuire a ei abia în 
•hii tețpeșului de democrație popu- 
ta*i a euîiwăâbt-o.

— Și în trecut, își amintește 

taje se pot' vedea Cantități mari 
de fier vechi nevalorificate. Oare 
organizațiile U.T.M. din sectoa
rele subterane n-ar putea organiza 
acțiuni practice de strlngere a fie
rului vechi î Nu încape îndoială 
că da. Pentru aceasta e însă ne
cesară un pic de inițiativă și mal 
multă preocupare. Aceeași situație 
este și la suprafață. Pe lîngă li
niile ferate, printre stivele de lem
ne, peste tot găsești fier vechi din 
belșug. Chiar ieșind din incinta 
minei și pornind pe lîngă linia fe
rată îngustă ce duce spre Lonea 
dai de fier vechi destul. Lîngă 
malul Jiului stă Un vagonet stri
cat, mai încolo un tren de toți și 
niște șine.

Oare Să nu fi fost toate acestea 
observate, ori s-a trecut pe lîngă 
ele cu nepăsare ? Mai demnă de 
crezare este a doua variantă.

In concluzie, se poate afirme cu 
toată certitudinea că fier vechi mai 
este mult lă mina Petrila, dar pre
ocupare pentru colectarea iui mai 
puțină. Ar fi indicată o inversare.

Traian Burtea, unul dintre iniția
torii formării cooperativei mește
șugărești „Arta casnică" de aici, 
numeroși țărani din sat țeseau la 
războaie și coseau obiecte cu mo
tive populare.

Dar cu cîte greutăți se făceau 
acestea I Trebuia să umblăm mult 
pînă să procurăm materia primă. 
Ne speculau negustorii. Cîte unii 
mai „îndrăzneți" își încărcau de
sagii cu tot felul de cusături, în- 
cercînd să le vîndă la tîrguri. Și 
numai ce-i vedeai că vin după 
cîteva luni, rupți de oboseală și 
fără un ban în buzunar.

înțeleptul proverb romînesc ,.un- 
de-s doi puterea crește..." și-a do
vedit valabilitatea și aici. își dă
deau ei t’ismănenii seama că orice 
ar face, de unul singur nu poți 
realiza mare lucru. Și atunci s-âu 
gîndit să-și valorifice arta, tradi
ția moștenită din moși-strămoși, lu- 
crînd împreună într-o cooperativă 
meșteșugărească. Temelia au pus-o 
cîțiva în anul 1950. De atunci, co
operativa a crescut. Acum, ea cu
prinde nu mai puțin de 750 de co
operatori, 12 secții cu o producție 
anuală a cărei valoare se ridică 
la circa 9 000 000 lei și un fond de 
bază de peste 2 400 000 lei.

Pe lîngă altele, cooperativa dis
pune și de două autocamioane, ne
cesare asigurării nevoilor de apro
vizionare cu materie primă. Și, 
trebuie spus că se consumă materie 
primă nu glumă. Iată, anul tre
cut, s-a consumat un vagon de... 
mulineuri. Desiaur, și producția se

Informarea politică 
a oamenilor muncii
Comitetul de partid de la mina 

Lupeni se preocupă în permanen
ță de informarea oamenilor mun
cii asupra celor mai importante 
probleme ale situației internațio
nale. In ultima perioadă asemenea 
informări politice au fost făcute 
în fața. muncitorilor din sectoarele 
VI. VIU și IX de către agitatorii 
Dinulescu Lucia, Matei loan, ІОПі- 
ță Aurelian și Roșa Elemer. Pen
tru informarea operativă a oame
nilor muncii asupra evenimentelor 
de politică internațională, comite
tul de partid a îndrumat organiza
țiile de bază din sectoarele exploa
tării să decupeze materialele apă
rute în diferite publicații ce tra
tează evenimentele respective și 
Să Ie expună pe panouri în locu
rile mai frecventate, creind astfel 
posibilitatea de a fi citite de un nu
măr cit mai mare de oameni ai 
muncii. к

Comitetul de partid a recoman
dat organizațiilor de partid, sindi
cat și U.T.M. să îndrume muncito
rii, tehnicienii, inginerii și func
ționarii, să se aboneze pe o peri
oadă mai lungă la diferite ziare și 
reviste. Astfel, în prezent la mina 
Lupeni se difuzează zilnic aproape 
3 800 de ziare, precum și circa 900 
de reviste social-politico și tehnice.

A. MICA 
corespondent j

Deși este un meseriaș tînăr, lăcătușul Vesa Virgil din sectorul 
Vili al minei Petrila posedă o bună pregătire profesională.

Iată-I în clișeu ascuțind Ia polizor o pînză circulară de ferăs
trău pentru depozitul de lemn.

ridică la o cantitate corespunză
toare. Aici însă, esențial nu este 
volumul, ci calitatea, bogăția sor
timentelor. De la 46 de articole, 
cîte se făceau In anul 1955, s-a 
ajuns acum la 160.

Cele mai de seamă ramuri de 
producție ale cooperativei în crea
ția obiectelor populare sînt țesă
turile, cusăturile, marochinăria și 
confecționarea covoarelor. Cea 
mm mare parte a acestor articole 
tismănenii le lucrează la ei acasă. 
De la cooperativă primesc mode
lele și materia primă. Le execută, 
apoi le predau. Adeseori vezi pe 
ulițele satului grupuri de oameni 
cu mari legături de ață și lină de 
diferite culori, îndreptîndu-se spre 
case, alții îndreptîndu-se spre co
operativă spre a preda 'obiectele 
pe care le-au făcut.

Deși serviciul tehnic al coope
rativei ara un rol de seamă în di
rijarea planificată a execuției mo
delelor, totuși măiestria individua
lă a fiecărui creator îsi spune cu- 
vîntul. Și aceasta nu numai în fe
lul de a lucra al fiecăruia, dar în 
însăși stabilirea modelelor. Fiecare 
își aduce contribuția, străduindu-se 
să creieze obiecte cit mai deose
bite, căci articolele lucrate de 
maeștrii artei populare din Tisma
na poartă mesajul tării pretutin
deni. Obiectele lucrate aici sînt ce
rute în Franța și Japonia, pînă 
departe pe meleagurile Continen
tului American. Lazăr Mihail, Ma
rina Diucu, Silvia Băbău șl alții 
sînt considerați maeștri în ima

Cu^ tinerii în timpăil liber

O reușită joie de tineret 
la Lupeni

Folosind cu pricepere experien
ța dobindită In organizarea timpu
lui liber al tinerilor, comitetul o- 
rășenesc U.T.M, Lupeni a organi
zat recent o joie de tineret mo
del. Datorită pregătirii lui temei
nice programul joii tineretului a 
fost plăcut și instructiv. Progra
mul a început cu un film, care a 
prezentai'' celor peste 230 de tineri 
aflați în sala de spectacole a clu
bului muncitoresc, citeva din actele 
de eroism ale marinarilor sovie
tici. Prima notă de veselie a fost 
dată de o surpriză. La terminarea 
filmului ș-a anunțat că, în cinstea 
tinerilor purtători ai insignei de 
„Fruntaș în întrecerea socialistă 
pe anul 1963" orchestra va pre
zenta un buchet de melodii de 
muzică populară și ușoară. Vestea 
a fost primită cu un ropot de a- 
plauze. Gei 63 de tineri care au 
primit în urmă cu cîteva zile la 
mina Lupeni insigna da „Fruntaș 
în întrecerea socialistă" se aflau 
în centrul atenției.

In continuarea programului a 
fost prezentată conferința intitu
lată : „Legile noastre apără pro
prietatea socialistă".

Cel mai apreciat punct al pro
gramului a fost însă dansul. Mulți 
tineri mineri de la Lupeni îndră
gesc dansul. Este și firesc. Un 
dans în ritmul plăcut al muzicii 

ginarea și realizarea noilor mo
dele. Pentru ei, Ca și alții, locu
rile natale cu tot ce au ele mai 
frumos, obiceiurile oamenilor, moș
tenirea trecutului, au constituit și 
constituie surse de seamă pentru 
inspirație In munca migăloasă a 
creației motivelor populare. Aceas
tă sferă este acum lărgită. Cîți- 
va tismăneni au vizitat muzeul re
gional al Olteniei, Muzeul de artă 
din Craiova și alte muzee din ța
ră, studiind mai îndeaproape și 
tradiția in arta populară din alte 
părți.

Privind varietatea obiectelor exe
cutate aici la Tismana. de la bun 
început Hi dai seama că toate 
acestea - sînt făcute de adevărați 
maeștri, lată, ii diafane cusute în 
fir de borangic, pe care mîini 
îndemînatice au brodat asemenea 
flori, de parcă ar fi rupte dlntr-o 
grădină. Apoi vestitele costume 
populare oltenești împodobite cu 
flori și motive din rauline și pos-. 
tav, fețe de mese și de perne, cu
verturi, ștergare, șervețele, mara
me și multe altele. Pasiune și mult 
gust vădesc și articolele de ma- 
rochinărie, vestitele covoare olte
nești. Dacă la fiecare din ele nu 
știi Ce să admiri mai întîi. dese
nele sau îmbinarea coloritului, în 
orice caz ești îneîntat de dibăcia 
și migala creatorului. Căci în fie
care obiect. In afară de pasiune 
$1 măiestrie, s<? ascund truda și 
răbdarea fiecărui creator.

L PIGULOIU 
corespondent Agerpres 
pentru regiunea Oltenia 

oferă clipe plăcute. ,de recreare și 
destindere după o zi de muncă. 
Această parte a programului a 
cuprins și dansul „Inimioarele". Q 
dată cu invitațiile, tinerilor băieți 
și fete, li s-au distribuit Cîte o 
mică inimioară din hîrtie roșie 
sau neagră. Pe fiecare inimioară 
se afla un număr. In timpul dan
sului fiecare tînăr avea datoria 
să-ți caute la o fată numărul co
respunzător „inimioarei" lui. Altfel 
risca să rămillă fără parteneră. S-a 
creat astfel o atmosferă plăcută, 
veselă. Dansul „perinița", eirbele 
săltărețe au urinat de la sine. Ti
nerii Radu. Petru, Hamzu Gheor- 
ghe, Sviștea loan, câre formau 
orchestra abia pridideau să satis
facă cererile dansatorilor. Ca o 
dovadă a prețuirii lor colective, ti
nerii fruntași în producție aveau 
prioritate la alegerea melodiilor 
preferate.

Joia de tineret luase siîrșit. Să
lile clubului muncitoresc din Lu
peni au rămas pustii. Ca un ecou 
din afară se auzeau rîsetele gru
purilor de tineri care se îndreptau 
spre casele lor, pe strada luminată 
de becuri cu neon. La fiecare 
răscruce de drumuri, grupurile de 
tineri deveneau mai mici. Dulghe
rul Mîrza Liviu, elev în clasa a 
Xl-a a școli medii serale se în
drepta spre căminul muncitoresc 
cu gîhdul de a mai răsfoi o carte 
înainte de culcare. Luchian loan, 
Moldovan Ștefan, Mărdare Preda, 
Ivanov Mihai, Constantin Nicolae 
își împărtășeau în drum spre casă 
impresiile care le rămăseseră. încă 
vii de la plăcuta joie de tineret.

V. STRAUȚ

27 martie

PROGRAMUL I. 7,06 Melodii de 
estradă, 8,00 Radiojutnal. Sumarul 
presei centrale, 9,00 Melodii popu
lare din regiunile patriei. 10,03 
Muzică ușoară din țări socialiste, 
11,00 Muzică din operete interpre
tată de soliști și ansambluri ro- 
mînești, 11,38 Muzică populară in
terpretată de Maria Firulescu și 
Nelu Orian, 12,30 Muzică ușoară, 
13,00 Selecțiuni din opera „Fide- 
lio' de Beethoven, 14,10 Muzică 
instrumentală de compozitori ro- 
mîni, 15,00 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 15,30 Pagini orches
trale din Operete, 16,10 Muzică 
ușoară de compozitori romini, 16,40 
Cîntece și versuri patriotice, 17,30 
In slujba patriei, 18,05 Program 
muzical pentru fruntași și eviden
tial în întrecerea socialistă, 19,25 
Jocuri populare 20,10 Cîntece din 
folclorul nou cerute de ascultători, 
21,23 Cîntă orchestra de muzică 
ușoară „Electrecord" dirijată de 
Alexandru Imre. PROGRAMUL 11. 
8,40 Cîntece și dansuri populare 
ruse, 9,30 Radiorachela pionierilor 
(reluarea emisiunii din 24 martie), 
10,30 Melodii de estradă, 11,03 
Cîntece pionierești, 12,00 Melodii 
populare, 13,08 „Viața noastră în
florește" — emisiune de cîntece 
$1 jocuri, 14,10 Melodii populare 
interpretate la clarinet de Nîcolae 
Băluță, 15,05 Arii din opere in
terpretate de soliști ai ©perei de 
stat din Cluj, 16,30 Cîntece de dra
goste și jocuri populare, 18,00 
„Ciclul de inițiere muzicală, 19,05 
Muzică de estradă, 19,30 Teatru la 
microfon: „Familia Hamilton", a- 
daptare radiofonică după piesa 
scriitoarei Mona Brand, 21,06 lh- 
terpreți de muzică ușoară.

-----

------ ■ -—■ ■ ■ • I I • • • 1

■ ■ ■ < » » ■ » » ’ j

27 martie
PETROȘANI — 7 Noiembrie; 

Cascada diavolului: Republi
ca : Medicamentul care ucide, 
PE1R1LA: Tudor — seria Î-П : 
LONEA -- MINERUL: La virata 
dragostei ,• ANINOASA: Bunica 
Sabella * VULCAN: Miracolul lu- 
pilor-n CRIVIDIA; Cabotinul; LU- 
PENI: Cu toții acasă* BĂRBA
TE,NI : Mirajul.
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Lucrările
GENEVA 25. Trimisul special 

Agerpres, N.*Puicea, transmite;
in cele două ședințe plenare din 

25 martie ale conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și dez
voltare au continuat dezbaterile 
generale.' In cadrul acestor ședin
țe a reieșit puternic punctul de 
vedere al țărilor în curs de dez
voltare. ai căror reprezentanți au 
Înfățișat amplu problemele serioa
se ce se pun pentru dezvoltarea 
economiei lor, subliniind în acest 
sens necesitatea imperioasă a unor 
măsuri urgente.

In ședința de dimineață au luat 
cuvintul șefii delegațiilor Argen
tinei, S.U.A. și Indiei, precum și 
președintele Băncii Internaționale 
de reconstrucție și dezvoltăre.

Ministrul economiei al Argenti
na!, E. A. Blanco, a insistat îndeo
sebi asupra factorilor externi care 
împiedică dezvoltarea economică a 
țărilor în curs de dezvoltare. Ar
gentina este de, părere că adevă
rata soluție constă în a oferi ță
rilor în curs de dezvoltare condiții 
de vînzare a produselor lor fără 
restricții, pentru ca astfel ele să 
poată obține cel mai mare avantaj 
posibil de pe urma capacității lor 
de a produce bunuri destinate co
merțului exterior. Țările industria 
lizate — a continuat vorbitorul — 
trebuie să compenseze țările in 
curs de dezvoltare pentru înrăută
țirea seculară a raportului de 
schimb, ca și pentru reducerea ex
porturilor cauzate de restricțiile 
unilaterale. Calea justă de rezol
vare a probleme] or economice ale 
țăriler în curs de dezvoltare este
mdustrializarea și diversificarea e-

I cononnei.
Manubhai Shah, ministrul comer

țului exterior al Indiei, a sublinia1.

©

Noul guvern egiptean
CAIRO 25 (Agerpres).
Postul de radio Cairo a anunțat 

miercuri seara că președintele Nas
ser a promulgat un decret refe
ritor la constituirea noului gu
vern al R.A.U. Din al fac parte, 
în afara primului ministru 11 vice
președinți ai Consiliului executiv, 
22 de miniștri și 3 miniștri ad- 
juncți.

Portofoliul afacerilor externe a 
fost atribuit în noul cabinet lui 
Mahmud Riad, reprezentantul 
R.A.U. la O.N.U. Noul guvern 
fi prezentat Adunării Naționale 
prima sa ședință care, urmează 
aibă loc la 26 martie.

va 
în 
să

TOKIO. Ministrul pentru pro
blemele autoadministrării locale 
și președintele Comisiei pentru 
securitatea publică, Takashi Ha- 
yakawa, și-a prezentat miercuri 
demisia, 
această 
asumă
pentru atentatul săvîrșit marți 
împotriva ambasadorului S.U.A.

E1 a declarat că a luat 
hotărîre deoarece își 
„răspunderea politică"

ANKARA. Agenția France 
Presse relatează că la 24 mar
tie în sud-estul Anatoliei s-a în
registrat un puternic cutremur 
de pămint. Peste 100 de case au 
fost avariate.

PARIS. La deschiderea sesiu
nii Organizației europene de 
cercetări spațiale, Pierre Auger, 
director general al organizației 
a anunțat, potrivit agenției 
U.P.I., că prima lansare din pro
gramul spațial al acesteia va avea 
loc în iunie sau iulie.

BAGDAD. Tribunalul militar 
din Bagdad a condamnat 25 de 
persoane la închisoare pe dife
rite termene — începînd de la

t
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Conferinței pentru comerț 
și dezvoltare

că pentru sprijinirea țărilor în curs 
de dezvoltare sînt necesare initia
tive noi, pentru ca astfel să se 
deschidă o eră nouă în colaborarea 
mondială. Să facem din comerțul 
internațional — a spus el — un 
instrument al progresului întregii 
omeniri. Sîntem recunoscători ță
rilor cu economia planificată care 
au deschis piețele lor pentru pro
dusele noastre. El s-a pronunțat 
pentru reuniuni periodice ale Con
ferinței mondiale pentru comerț.

George Woods, președintele Băn
cii internaționale pentru recons
trucție și dezvoltare, se referit 
îndeosebi la aspectul financiar al 
problemelor aflate în discuție 
la Conferință.

In cadrul ședinței de după amia
ză, au luat cuvîntul șefii dele
gațiilor Guatemalei, Coastei de Fil
deș, Olandei, Elveției, Iugoslaviei 
și Cubei.

Lucrările conferinței continuă joi 
dimineața.

©---------------

Adunarea de la Helsinki consacrată 
prieteniei fiți landezo-sovietice

HELSINKI 25 (Agerpres).
La 24 martie a avut loc la 

Helsinki o adunare festivă comu 
nă a reprezentanților Asociației 
„Finlanda—U.R.S.S." și ai „Asocia
ției Paașikivi". La adunare au par
ticipat U. K. Kekkonen, președin
tele Finlandei, R. Lehto primul mi
nistru finlandez, membri ai guver
nului, deputați, cunoscuți repre
zentanți ai. vieții politice și so
ciale.

Luind cuvîntul în cadrul adu
nării, Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S,, s-a 
referit la dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate sovieto-finlandeze 
și la unele probleme internaționale 
importante.

Printre altele, Gromîko a rele
vat importanta Tratatului de prie

tenie, colaborare Și asistență mu
tuală dintre U.R.S.S. și Finlanda 
pe baza căruia relațiile sovieto- 
finlandeze se dezvoltă cu succes. 
El a subliniat, de asemenea, im
portanta acestui tratat pentru asi
gurarea securității în nordul Eu
ropei. In legătură cu aceasța. 
Gromîko a vorbit despre problema 
creării zonelor denuclearizate. Ideea 
creării zonelor denuclearizate, a 
spus el, este avantajoasă din punct 
de vedere al consolidării securi
tății nu numai pentru unele țări 
ci pentru întreaga lume. Ne pro
nunțăm pentru acțiuni comune în 
problemele internaționale în scopul 
rezolvării lor pe cale pașnică, sîn- 
tem pentru construirea de punți ale 
prieteniei peste Marea Baltică.

Ancheta

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

comisiei federale asupra asasinării lui Kennedy

Audierea unor persoane aflate în apropierea 
tocului de unde s-a produs atentatul

făcută repre-
Allen Dulles, 

Agenției cen-

WASHINGTON 25 (Agerpres).
Intr-o declarație 

zentanților presei, 
fostul director al
trale de investigații (C.I.A.) și în 
prezent membru al Comisiei fede
rale de anchetă asupra asasinării 
președintelui Kennedy, a declarat 
că marți ?u fost audiate mai mul
te persoane care se găseau în a- 
propierea locului de unde s-a pro
dus atentatul împotriva președin
telui. Unul din martori. Howard 
Brennan, mecanic la depozitul mu
nicipal de cărți școlare, a decla
rat că, după ce s-a auzit detună
tura primului glonte, a văzut la 
o fereastră de la etajul VI al clă
dirii un bărbat cu o armă. „L-am

аееяі

se c- 
depo-

văzut cum a tras pentru a doua 
oară fără să aibă aerul- eă se gră
bește" a declarat martorul. La 
întrebarea ziariștilor dacă această 
mărturie este suficientă pentru 
identificarea asasinului, A. Dulles 
a răspuns : „Cred că voi face nrai 
bine dacă nu voi dezvălui 
lucru".

Patru alte persoane care 
flau în apropierea clădirii
zitului de cărți an fost audiate în 
cursul zilei de marți. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
trei martori, funcționari ai depo
zitului, au declarat că atunci cînd 
au auzit detunăturile au privit la 
ferestrele clădirii, dar nici unul 
dintre ei nu a văzut 
asasinul presupus al 
Kennedy.

Intre timp, mama 
continuă să afirme 
fiului ei. Răspunzînd
unui ziarist olandez, doamna Mar
guerite 
anchete 
Dallas 
Printre
că în apropierea armei cu care se 
bănuiește că a fost săvîrșită cri
ma a fost găsită o țigară, iar fiul 
ei nu era fumător. Mama lui Os
wald a spus că Jack Ruby „este 
singurul care ar putea face lumi
nă în această afacere".

pe Oswald, 
președintelui

lui Oswald 
nevinovăția 
întrebărilor

luni pină la 10 ani — acuzate 
au „subminat securitatea sta-

In jurul problemei cipriote
NICOSIA 25 (Agerpres).
înainte de a părăsi Geneva, 

unde a avut o serie de discuții cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, comandantul forțelor O.N.U. 
în Cipru, generalul-locotenent P. 
S. Gyani, a avut întrevederi cu 
ministrul afacerilor externe al Ca
nadei, Paul Martin, și cu generalul 
Burns, șeful delegației canadiene 
la Conferința celor 18 state pen
tru dezarmare.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a declarat că au avut loc discuții 
în legătură cu contingentul cana 
dian aflat în Cipru. După aceste 
întrevederi P. S. Gyani a plecat 
spre Cipru unde a sosit marți sea
ra In declarația făcută la sosire, 
comandantul forței O.N.U, în Ci- 

,pru a arătat că forța O.N.U. va 
deveni „operațională" înainte de 
sfîrșitiil acestei săptămîni.

Din Helsinki, corespondentul a- 
genției France Presse anunță că 
la 25 martie primul grup de 7 
ofițeri finlandezi au plecat pe calea 
aerului în Cipru. Ei vor fi atașați 
pe lîngă cartierul genera! al for
ței O.N.U. din insulă. In ce pri
vește restul de 750 de soldați fin
landezi, ei vor sosi în Cipru în a 
doua jumătate a lunii aprilie. Mi
nistrul afacerilor externe al Irlan
dei, Frank Aiken, a trimis o scri-

------------ ©

soare secretarului generai al 
O.N.U., U Thant, în care sublinia
ză că guvernul irlandez a luat 
hotărîrea de a trimite în Cipru 
600 de soldați și ofițeri. In scri
soare se precizează totodată cl 
„dacă în perioada mandatului forței 
O.N.U. în Cipru guvernele Marii 
Britanii, Greciei și Turciei, sau 
unul din aceste guverne, va în tei
ca să folosească forța pentru a 
impune o soluționare a problemei 
cipriote in avantajul unei singure 
părți, guvernul irlandez își va re
trage imediat contingentul său din 
Cipru". Frank Aiken a tăcut cu
noscut că trupele irlandez? vor 
sosi în Cipru la 7 aprilie.

★
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Suddeutsche Zeițung", președin
tele Republicii Cipru, Makarios, s-a 
pronunțat din nou pentru denun
țarea acordurilor de la Zurich și 
Londra. Makarios a relevat că o 
eventuală conferință la nivel înalt, 
cu participarea reprezentanților 
Angliei, Turciei, Greciei și Cipru
lui, nu este de dorit, întrucît nu^/ir 
fi utilă.

Referindu-se la garanțiile ce ar 
trebui acordate ciprioților turci, 
Makarios a arătat că acestea ar 
putea fi acordate în conformitate 
cu prevederile Cartei O.N.U.

leililiiti imetiiteloj Joliiin la [ooleiiiia oaiimlâ 
a sinditatalui nuri№ilii din Мкііі

WASHINGTON 21 (Agerpres).
Președintele S.U.A., Lyndon 

Johnson, a luat cuvîntul la con
ferința națională a sindicatului 
muncitorilor din construcții din ca
drul, A.F.L.—C.I.O.

Referindu-se la situația econo
mică a Statelor Unite, președintele 
a arătat, printre altele, că în 194B 
târg s-a angajat' în mod solemn 
să asigure de lucru tuturor ameri
canilor care doresc să muncească. 
Acest angajament este în vigoare 
și în prezent. Dar, a adăugat John
son, el nu a fost pînă acum în
deplinit. El a arătat că în fața 
Statelor Unite stă sarcina de a 
lichida șomajul și mizeria.

Vorbind despre unele probleme 
internaționale, Johnson a declarat 
că în actuala eră nucleară, un răz
boi general ar fi imposibil ș-’ că 
în abordarea problemelor globale, 
țările trebuie să urmărească o în-

țelegere bazată pe rațiune, în loc 
de agresiune.

Johnson a menționat că „unii oa
meni îi cer adesea să trimită tru
pe la fata locului atunci cînd iz- 
bucnește o criză internațională. A 
existat o vreme, a adăugat el, cînd 
comandantul 
mul indiciu 
soldaților să 
Dar lumea 
vreme cînd
războaie fără riscul distrugerii Ci
vilizației umane. Dar ce a fost 
odată, nu mai este acum.

Președintele S.U.A. și-a exprimat 
speranța în realizarea unei înțele
geri în legătură cu 
dintre Statele Unite si 
că luptele civile din 
lua în curînd sfîrșit.

In încheierea cuvîntSrîi sete. 
Johnson a arătat că puterea iroplî» 
că obligații și că din partea 
S.U.A. șe așteaptă mai mult deci: 
o manifestare a forței brutale.

suprem putea, la pri
de criză, să ordone 
pornească la răzbat 

s-a schimbat. Era o 
puteau li dezlănțuite

diferențial 
Panama șt 
Cipru vor

Ѳ

Grave incidente rasiale în S.U.A

11
că
tuiui și au instigat populația '.

PARIS. Agenția France Preș- i 
se anunță că marți autoritățile 
judiciare belgiene l-au extrădat 
Franței, pe Dominique Cabanne, S 
unul din organizatorii atentatu
lui Ia viața președintelui Fran- ? 
ței de Gaulie de la Pont-sur- 
Seine. Dominique Cabanne a fost > 
internat la închisoarea Fresnes. <

BRLiXELLES. Personalul teh- < 
nic al societății aeriene de trans- ț 
porturi „Sabena" 
declarat grevă 
mitat. Greviștii 
lariilor.

Oswald a declarat că în 
întreprinsă de poliț a din 

există unele contradicții, 
acestea ea a citat faptul

NEW YORK 25 (Agerpres).
Pentru a doua oară consecutiv, în 

orașul Jacksonville (statul Flori
da) au avut loc marți grave in
cidente rasiale. Aproximativ 1 500 
de negri au demonstrat pe străzi, 
exprîmîndu-și protestul față de asa
sinarea de către rasiști а unei fe
mei negre, mamă a șapte copii. 
Intre demonstranți și poliție s-au 
produs ciocniri. După cum trans
mit agențiile occidentale de pre
să. demonstranții au aruncat
pietre în polițiștii care i-au atacat. 
In rîndurile manifestanților au fost' 
operate arestări, numărul negrilor 
arestați în decurs de două zile

ridicindu-se la 
șuluj a ordonat 
ale poliției.

La Washington, secretarul Aso
ciației naționale pentru propășirea 
populației de culoare. Roy Wilkins, 
a adresat o telegramă ministrului 
Justiției, Robert Kennedy, in cafe 
îi cere să intervină în conflictul 
rasial din Jacksonville.

cu

250. Primarul ora- 
să fie aduse întăriri

©

_din Belgia a 
pe termen neli- 
cer mărirea sa-

MADRID. Un 
proiesori au adresat o scrisoare 
iui Senor Royo Villanova, rec
torul Universității dn Madrid, în 
care iși exprimă dezaprobarea 
lor in legătură cu acțiunea între
prinsă de conducerea universi
tății de a suspenda un curs al 
profesorului Tierno Galvan, o 
autoritate in materie de juris- 
ptudență.

grup de 30 de

Membrii expediției peruviene au reușit 
să ajungă pe malurile fluviului Yaquerena

LIMA 25 (Agerpres).
După ce au mers prin junglă 

timp de două zile, cei 26 de mem
bri ai expediției peruviene atacate 
de indieni în apropierea graniței 
cu Brazilia au reușit să ajungă pe 
malurile fluviului Yaquerena. îm
preună cu ei au sosit și cei 40 de 
militari peruvieni trimiși în aju
torul lor. Grupul a 'fost condus 
tot tiinpul de un avion militar de 
observație. In prezent ei urmează 
să fie îmbarcați pel o vedetă a

Remanierea 
guvernului Austriei

VIENA 25 (Agerpres).
După cinci săptămîni 

tive, la Viena s-a dat 
Un comunicat în care

marinei pentru 
unde ancorează 
non" aflată pe 
așteaptă ca în 
zile grupul să 
Iquitos.

După cum 
France Presse, 
al celor 66 de
scurtat cu aproximativ trei zile ca 
urmare a descoperirii unei poteci 
despre a cărei existență nu se ști?.

a ajunge la locul 
canoniera „Mara- 

fluviul Galvez. Se 
aproximativ șase 
ajungă în orașul

agenția
junglă

transmite
marșul prin 

peruvieni a putut fi

de trata- 
publicității 
se anunță 

că liderii partidelor socialist și po
pulist' din Austria au căzut de ac
cord asupra formării noului gu« 
vern.

Remanierea guvernului a fost 
necesară ca urmare a hotărîrii din- 
20 februarie a 
Gorbach și a 
cabinetului său

Consiliul de
uni la 2 aprilie pentru a înainta 
președintelui .. republicii 
guvernului. Nou‘1 cabinet, 
deja format, va depune 
tul în aceeași Zi.

cancelarului AlfonS • 
unor miniștri ai 
de a demisiona. 

Miniștri se va re-

demisia 
care est* 
jurărsib-
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