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Viteze sporite de avansare

planificată la 
cărbunele bloc 
lr9 puncte ca-

Au sporit 
productivitatea muncii

Brigada condusă de 
Irimie Aron este una
mai vrednice de la preparația Pe
tiția. Nu de mult acestei brigăzi i 
s-a decernat diploma de brigadă 
fruntașă în întrecerea socialistă pe 
anul 1963. Și în perioada trecută 
din acest an, membrii brigăzii s-au 
situat la loc de frunte în întrece
rea socialistă. In primul trimestru 
ai anului, ei au depășit cu 18,4 la 
șută productivitatea 
alegerea șistului din 
și au îmbunătățit cu 
litatea acestui sort.

In cadrul întrecerii socialiste or
ganizate între brigăzi, rezultate 
bune în muncă au obținut și bri
găzile conduse de Doboș Ștefan și 
Paul Vasile de la separație, care 
au depășit productivitatea muncii 
cu 3,6 si, respectiv, 2,9 la sută. A- 
ceste realizări se datoresc bunei 
organizăr a locurilor de muncă.

GHEORGHE ECOBESCU 
tehnician preparația Petrila 
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lai multe țării la (Hilari
Prin librăria noastră din 

șan; au fost vîndute în 
•țrimestru din acest an cărți 
loare de aproape un sfert
lion de lei, mai mult față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut cu 
aproape 14 la sută. De remarcat 
cri apreape 60 000 de lei din va
loarea cărților vîndute s-au reali
zat prin cele 32 de standuri de 
cărți organizate în întreprinderile 
și instituțiile din orașul Petroșani.
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In luna martie brigada 
de pregătiri condusă de 
minerul Gaboș Alexan - 
dru de la sectorul V in
vestiții al minei Aninoasa 
a lucrat la săparea cir
cuitului din jurul puțului 
sud, orizontul IX. Aceas
ta este una din lucrările 
cheie ale 
Organizînd 
și folosind 
sterilului o 
cărcat de 
brigada a j 
seze cu 67 ml în galeria 
dublă, . susținută metalic

sectorului V. 
! bine munca 
I la evacuarea 
> rhașină de în- 

tipul E.P.M.-l 
reușit să avan

Consum de

Petro- 
primul 
în va- 

de mi

Bucurii de primăvară.

Prin preocuparea intre- 
gului colectiv al părții 
electromecanice, printr-o 
scamă de măsuri luate 
cum ar fi de exemplu -. 
îmbunătățirea factorului 
de putere — care în ul
timul timp a ajuns la 
0,98. funcționarea la ca
pacitatea nominală a cortr- 
presoarelor, reducerea nu
mărului de compresoare 
în funcțiune în perioada 
dintre schimburi, menți
nerea unei proporții opti
me dintre apă și piatra 
de rambleu — reușindu-se 
să se scoată cantitatea d<- 
apă cu 3—4 m с /1 mc 
de rambleu, efectuarea la 
timp a reparațiilor capi
tale și curente la pompele 
din stația principală de e- 
vacuare a apelor, s-a reu-

Armare metalică la strateie subțiri
In comparație cu pe

rioada cînd abatajul era 
susținut cu lemn, folosi
rea stîlpilor metalici 
determinat o creștere 
randamentului cu 7,1 
sută, consumul specific 
lemn a scăzut cu 39 
sută, economiile,
du-se la 15 in c/1000 tone 
de cărbune extrase. De 
hienționat că Ia mina A- 
r-inoasa, stratul 18 care 
aici, între orizonturile 
VIII și IX, are o grosime 
de 0,85—0,95 m se ex

ploatează pen- 
tru prima dată. 
La fel și arma
rea metalică la 
strateie subțiri 

cu a- 
pen- 
oară 
Ani-

Cu armături Т.Н. șj 
excaveze 646 m c steril. 
Aceasta cu toate M de-a 
lungul a 50 de metri lu
crarea a trecut prin gre
sie umedă.

Un rezultat îmbucură
tor a obținut și brigada 
de pregătiri condusă de 
către minerul Truczkoy 
Laurențiu. Lucrînd în 
transversala principală de 
la orizontul X. blocul II 
Piscu, brigada a avansat 
în luna martie cu 54 me
tri liniari de galerie dub
lă excavînd 562 mc de 
steril.

Să

energie scăzut
șit ca în cursul trimestrului 
i. consumul de energie 
electrică să fie redus la 
28.38 kWh/tona de cărbu- 
ne extrasă rață de 30,1 
kWh/tona extrasă cît a 
fost planificat. Reducerea 
consumului, de energie e- 
lectrică a adus exploatării, 
îr lunile ianuarie și februa
rie, economii in valoare 
de 130 000 lei. T otodată, 
prin, buna întreținere a 
compresoarelor și reduce
rea la minimum a pierde
rilor de aer s-a reușit ca 
în cursul primelor ‘ trei • 
luni din acest an, consu
mul de aer comprimat să 
,ajungă Ia 162,8 m c/tona 
de cărbune extrasă, față 
de 170 mc/lona de căr
bune extrasă cît era pla
nificat.

Timp de trei luni la 
abatajul cu trepie răstur
nate din stratul 18 de la 
blocul. I al minei Aninoa- 
sa a fost aplicată, în mod 
experimental, armarea cu 
stîlpi metalici cu fricțiu
ne de tipul G.H.H. s; 
grinzi în consolă V.D.U. 

total s-au folosit’ 239 
stîlpi. In perioada cît 
durat experimentarea 

s-a pierdut nici un 
o grindă 
armăturile 
satisfacă •

In 
de 
a 
nu
stîlp Și nici 
metalică, iar 
s-âu comportat 
tor.

Printre fâurarii de binale
In secția de tîmplărie Livezeni 

(subunitate a I.O.I.L. Petroșani) 
procesul tehnologic de confecționa
re a binalelor necesare șantierelor 
de. construcții din Valea Jiului în
cepe de la uscătorie.

Aici, prin uriașele guri ale ce
lor 3 boxe — baterii, intră zilnic 
pentru „tratarea termică" 16 m c 
de cherestea. In fața boxelor, pe 
platforma de supraveghere, Pîrvu 
Gheorghe și Antochi Eva elaborea
ză noi „șarje" de materie primă, 
îndrumîndu-le spre halele de pre
lucrare.

Alături este sala mașinilor. A- 
roma esențelor de rășinoase, țipă
tul strident al circularelor în mers, 
zumzetul pendulelor mecanice, al 
mașinilor de geluit, de șlițuit, de 
găurit și în dreptul lor activitatea 
efervescentă a zecilor de 
impresionează.

La dimensiuni 
făurarii de binale 
uși și tocuri de 
viitoarele blocuri 
muta sute și mii 
muncii. Aplecați
piese gata prelucrate, frezorii Csa- 
sar Francisc și Nagy Ludovic. îșf 
clatină capetele mulțumiți. Au și

dinainte 
croiesc 
ferestre 
în care
de oameni 
deasupra

oameni,

știute, 
sute de 

pentru 
se vor 

ai
unor

de ce. Calitatea execuțiilor este

a
a

la 
de
la

ridieîn-

ireproșabilă. Ceva mai in 
Schwartz ■ Robert, prezintă 
de brigadă Marian Sabin a zecea 
piesă cepuită peste plan 
schimb. Datorită unei

tone de cărbune peste plan — iată bilanțul muncii însuflețite desfășurate în 
Petre Constantin din 

dezvoltarea succeselor
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primul trimestru a] anului de minerii frontaliști din brigada lui 
sectorul III al minei Lupeni. In prezent pe mineri îi preocupă 
de pînă acum, obținerea de noi realizări în sporirea producției de cărbune. Acesta 
este și subiectul discuției ce o poartă minerul Solomon Ioan, șef de schimb în brigada 
luî Petre Constantin, cu maistrul miner Reuț Nlcolae.

* BRIGADA COMPLEXA
Zăpodn s-ц topit și de 

prin Valea noastră. A ve
na primăvara, Sus în 
munți . Insă, iarna este 
incă stăpîna. De pe malul 
aiului, semețul pisc — 
vîrful Negrului, de 172o 
йі---- se înalță mîndru,
srăjuind Valea Tușului 
care i se deschide de la 
poale oină-n Jiu. Liniș
tea încremenită a piscu- 
iui înzăpezit este însă fi
surată de zgomotul mun
cii care se ridică din V ci
tea Tușului: fietăslraiele 
mecanice, tnriicularele, 
iractbarele mînuile 
muncitorii forestieri, 
aduc contribuția la
ploathtea materialului lem
nos din acest masiv îm
pădurit.

...Br.gada
mreslien condusă 
muniștul. Avram 
ghe, lucrează de 
ani la exploatarea Tus i.
Oamenii s au obișnuit cu 
munții aceștia, le cunosc 

J Văile- și piscurile.stîncile 
♦ 
♦

♦

ele
iși 

ex-

puternice ftini- 
Wisen și Mi-

ci materia- 
drum lores-- 
pentru та

ите na fă ri

sunat „metri", 2 la deco- 
jit lemnul pentru celulo
ză.

,— -tinde este Ibcul șe
fului tfe brigadă, ' unde 
ttebuie să lucreze Й pen
tru a putea avea grijă de 
ansamblul operațiunilor ? 
cm pus întrebarea tova
rășului Avram Gheorghe.

— De obicei, punctele 
mai grele sînt la încăr
carea la funicular și ram
pa de sosire sortare. Da
că eu sînt într-un punct, 
atunci ciutorul meu este 
in celălalt, ca să fim 
prezenți în punctele cheie 
ale procesului de pro
ducție. Dacă se cons
truiește vreun scoc ori 
alte asemenea lucrări, eu 
sînt acolo — unde e mai 
greu, acolo e locul șe
fului de brigadă — 
ne tovarășul Avram 
orghe.

Pentru ridicarea 
ductivității muncii
valorificarea superioară, a 
materialului lemnos, bri
gada exploatează lemnul 
în catarge, sortarea 
făcîndu-se deabia 
rampe Totodată
dă -atenție și-, cioplirii

late două 
ciilare — 
пёсій—, s-a făcut un scoc 
de apă pentru plutirea 
lemnului de foc, rampe 
de încărcare 
lului lemnos, 
tier de acces 
șini și alte
Apoi, ia îndemnul șefului 
exploatării, maistrul Pc.- 
bifan Hie, s-a organizat 
munca pe bază de acord 
global.

Tbvatășv.l Avram Ghe
orghe, șeful brigăzii a 
manitestat malta pricepe 
re in buna organizare и 
mu-icii Ca să poată face 
față sarcinilor de plan, 
el a împărțit oamenii pe 
operații — tihînd cont 
de priceperea, irdemîna- 
rea și înclinațiile fiecă
ruia, căutînd în același 
timp posibilități pentru 
valorificarea cit mai de
plină a materialului lem- . 
nos. Astfel, ținînd. cont 
de numărul, oamenilor . 
din brigadă, 2 au fost re- . 
partizați la lasonat, 3 la 
corhăriit-apropiat, 2 Ia 
legat — dat pe funicular, 
4 la rampă pentru primi
rea lemnului de pe funi
cular, sortat., încărcat în 
mașină, 5 la construirea și 
întreținerea canalului și 
plutirea lemnului, 1 la fa-

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦

♦
♦

complexă de 
de co 
Gheor- 

muiți

spate, 
șefului

în acel 
activități 

bine organizate, depășirile . medii 
de plan ale muncitorilor din sala 
de mașini se ridică lunar între 
10—15 la sută.

— Dacă stai să socotești că pla
nul de confecții pe cap de munci
tor e de peste 90 m p pe lună — 
ține să explice Solok Paul, șeful 
secției — depășirea este impor-' 
tantă. Intr-adevăr așa este iar la 
depășirile obținute contribuția sa a 
fost, de asemenea. însemnată. Iată 
cîteva din rezultatele strădaniilor 
sale, cele mai importante : dispo
zitiv de confecționat încuietori me
talice pentru ferestre cuplate, ma
șină pentru găurit în lanț, cap 
mobil pentru adaptarea unor cuțite 
cu profii diferit la mașina de șli- 
țuit, inovație care a sporit cu 50 
la sută capacitatea mașinii etc.

Asamblarea părților componente 
ale binalelor fabricate în secție se 
face în hala de finisaj. In acest loc 
lucrează brigada condusă de co-

A. NICHIFOREL

se aplică 
cest prilej 
tru prima 
la mina 
noasa.

(Continuare în pag. 3-a)
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♦
♦
♦
♦

♦

ș; prăpăstiile, au parcurs 
hățișurile pădurii, obiș- , 
nuinSâ-se ел loa;e coc
laurile ei. Acum iși dau 
toată osteneala pentru a 
exploata păduiilc cit mai 
bine, gospodărește, Cu 
sprijinul conducerii. între
prinderii <ad fost топ-

spu-
Ghe-

pro-
Șf

lui 
pe 
se

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare în pag. 3-a)

Vedere din profil a cartierului de blocuri din Uricani.
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Fă кдаііи si ішіНог аашиііаі miliții 
o sitiină Kt

Zilnic, numeroși oameni ai mun
cii de toate categoriile adresează 
•laturilor populare sesizări, scri
sori, cereri. Fie că se referă la 
chestiuni personale, sau la proble
me de interes comun, aceste scri
sori și sesizări ajută sfaturile popu
lare să cunoască mai adînc preo
cupările cetățenilor, să ia măsuri 
de înlăturare a unor lipsuri, să îm
bunătățească necontenit activitatea 
pe tărîm gospodăresc. Scrisorile și 

I sesizările oamenilor muncii repre
zintă una din formele legăturii cu 
masele și tocmai de aceea sfatu
rile populare trebuie să le acorde 
toată atenția.

Scrisorile sosite la sfaturile popu
lare se referă la cele mai diverse 
probleme. O bună parte din ele se 
referă la spațiul locativ, acestea fi
ind rezolvate pe măsura construirii 
de noi și noi blocuri de locuințe 
în întreaga Vale a Jiului; celelalte 
se referă la deficiențe în ce pri
vește aprovizionarea populației 
desfășurarea transportului în co
mun, iluminatul public, gospodări
rea localităților sau semnalează a- 
bateri ale unor cetățeni etc.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani a luat 
o serie de măsuri în vederea întă
ririi răspunderii în munca cu scri
sorile și sesizările oamenilor mun
cii, rezolvării lor în termenele le
gale. Printr-o decizie a comitetului 
executiv s-a introdus evidenta 
scrisorilor oamenilor muncii în ca
drul fiecărei secții, responsabilita
tea pentru rezolvarea fiecărei scri
sori, iar cetățenilor li se dau răs
punsuri scrise. S-a cerut, de ase
menea, ca problemele ridicate în 
scrisorile oamenilor muncii să fie 
bine analizate, să se ia măsurile 
cele mai juste de rezolvare a lor, 
astfel ca cei care s-au adresat 
sfatului popular să fie convinși că 
sesizările lor 
zultat.

Intr-adevăr 
menii muncii 
populare din 
zolve o serie

Iată cîteva 
centrului de pîine nr. 25 din ora
șul Petrila a fost schimbată din 
funcție deoarece — așa cum s-a 
semnalat în scrisorile unor cetă
țeni — vorbea urît cumpărătorilor, 
nu dădea întotdeauna 
vînd că nu are 
dădea condica ; 
care o cereau, 
nea. schimbat 
sectorului I.L.L. 
Mihai, care își 
lucru prin bufete, negii jînd gospo
dărirea spațiului locativ. Tot cu a- 
jutorul scrisorilor au fost desco
perite nereguli în activitatea me
dicului Daniel Nicolae din Lonea. 
Pe baza scrisorilor oamenilor mun
cii s-au luat măsuri, de asemenea, 
pentru îmbunătățirea gospodăririi

Acum citeva zile în sala de 
ședințe a Sfatului popular al 
comunei Uricani se adunaseră 
deputați și invitați, factori de 
seamă in sprijinirea măsurilor 
preconizate pentru înfrumuse
țarea localității. Atît referatul 
prezentat de comitetul execu
tiv cit și discuțiile purtate de 
deputați și invitați au reliefat 
faptul că in acest an trebuie 
făcut mai mult pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a

Făurari de frumusețe

n-au rămas fără re-

prin scrisorile lor oa- 
au ajutat sfaturile 
Valea Jiului să re

de probleme.
cazuri. Gestionara

rest rnoti-
• bani mărunți, nu 
de reclamații celor 
A fost, de aseme- 

din funcție șeful 
Aninoasa. Bacinski 
petrecea timpul de

fără 
Așa 
aba- 

Nuța

UrîcanîuS poate fi 
mai gospodărit

Cît' de mare este bucuria unei 
fainilii atunci cînd se mută într-o 
locuință nouă I Această bucurie au 
trăit-o mii de familii de mineri, 
muncitori și plțî oameni ai muncii 
care locuiesc acum în noile cartiere 
ce s-au înălțat în ultimii ani în 
Valea Jiului, aceeași bucurie se 
va repeta de mii de ori, pe mă
sura dării în folosință a blocuri- 

a celor 
înalte .în

oamenii

gospodărire a cartie-

exemplu, pe locatarii 
din cartierul Viscoza

ne care va 
sămînța de

III locatarii

іш răsoasfiere
materialelor pe șantiere, respecta
rea normelor de conviețuire în 
blocuri, ridicarea nivelului salubri
tății localităților, îmbunătățirea a- 
provizionării populației etc.

In munca cu scrisorile mai sint 
încă unele deficiențe a căror înlă
turare trebuie, să stea în atenția 
sfaturilor populare. Astfel, unele 
conduceri de întreprinderi sau in
stituții anunță că s-au luat măsuri 
pentru înlăturarea unor deficiențe 
semnalate sfaturilor populare, 
însă să fi făcut acest lucru, 
de exemplu, față de anumite 
teri ale sorbi medicale Halvin
de la spitalul din Lonea, conduce
rea spitalului a anunțat că a fost 
sancționată cu avertisment. Cînd 
s-a trecut însă la verificarea mă
surii, s-a constatat că nu se făcuse 
nimic. Un caz similar s-a petrecut 
la O.L.F. a cărui conducere a co
municat că gestionarul unității nr. 
38 din Petrila, Orza Dumitru a fost 
îndepărtat din serviciu pentru că 
nu cîntărea corect. La verificarea 
situației s-a constatat că acesta era 
încă în funcția de gestionar, pe 
motiv că nu i s-a găsit înlocuitor. 
Sfaturile populare trebuie să com
bată cu hotărîre acest mod cu to
tul nepermis de rezolvare a scri
sorilor oamenilor muncii.

Se constată încă întîrzieri în 
rezolvarea unor scrisori și sesizări 
mai ales la sfaturile populare din 
Lupeni, Petrila.

Recent, comitetul executiv al 
Sfatului popular orășenesc Petro
șani a analizat munca depusă de 
sfaturile populare pentru rezolva
rea scrisorilor și sesizărilor oame
nilor muncii. Cu prilejul acestei a- 
nalize s-au stabilit măsuri menite 

..să ducă Ia înlăturarea lipsurilor 
semnalate, ia soluționarea lor jus
tă, aștfel ca,. sfaturile populare șă 
folosească din plin sprijinul pe care 
oamenii muncii îl dau îmbunătăți
rii activității obștești prin scriso
rile și sesizările lor.

deputatul 
arătat că 

s-au extins

lor aflate in contrucție, 
care vor continua să se 
anii ce vin.

Primind locuințe noi,
muncii țin să-și manifeste recunoș
tința fată de statul nostru socia
list pentru grija ce li se poartă. 
Cea mai vie expresie a acestei re
cunoștințe o constituie participa
rea activă a fiecăruia din locatarii 
noilor blocuri la buna întreținere 
a spațiului locativ, la înfrumuseța
rea cartierelor. Intr-adevăr, multi 
dintre locatarii noilor cartiere sînt 
exemple în această privință, depu- 
nînd o muncă stăruitoare, odată 
cu venirea primăverii, pentru ame
najarea și extinderea zonelor verzi,

pentru buna 
relor.

Iată-i de 
blocului D 1
II Lupeni. Mobilizați de tovarășul 
Sipoș Ludovic, președintele comi
tetului de bloc, ei au și trecut la 
muncă, pe baza unui plan bine 
gîndit. Au plantat arbori ornamen
tali, au săpat' terenul 
fi semănată în curînd 
iarbă.

In cartierul Viscoza
blocului 25 tin să dea zonei verzi 
din jurul blocului lor înfățișarea 
unui covor țesut cu măiestrie. Iar 
cei de pe scara II, vor vopsi în 
ulei soclul casei scărilor, vor re
înnoi tablourile, vor pune noi per
dele la ușile și ferestrele casei 
scărilor. E doar intrarea în pro
pria lor locuință...

In multe cartiere ale Văii Jiului, 
munca gospodărească a început să 
pulseze din plin. Exempul acestor 
fruntași trebuie urmat, spre a da 
mereu mai multă frumusețe loca
lităților noastre.

pentru a stabili îm- 
măsuri de păstrare a 
verzi. O propunere va- 
a făcut și deputata 

localitatea

comunei, pentru extinderea zo
nelor verzi, păstrarea cură
țeniei.

In cuvîntul său 
Apostol Vasile a 
deși în anii trecuți
în mare măsură zonele verzi, 
acestea nu au fost îngrijite cu 
destulă răspundere. Deputatul 
Ciora Cornel a propus să se 
organizeze ședințe cu părinții 
copiilor 
preună 
zonelor 
loroasă
Popa Teodora : in
Uricani să fie amenajat un so
lar pentru copii. Alți deputați 
au venit cu propunerea de a 
se extinde zonele verzi. Tova
rășul Trotil Romeo, șeful sec
torului I.C.O. a fost criticat 
pentru întîrzierea cu care se 
ridică gunoiul menajer. In se
siune s-au stabilit noi măsuri 
concrete pentru înfrumuseța
rea localității.

V. COCHECI 
corespondent

La Iscroni
primăverii

odată cu venirea

Odată cu venirea primăverii, și 
în comuna Iscroni muncile patrio
tice au luat avînt. La școala de 8 
ani, comitetul de părinți in frunte 
cu tov. Majotcă Cornel, președin
tele comitetului, a reparat gardul 
și a împrăștiat zgură în curte, ac
țiune la care și-au adus aportul 
tov. Matei Ema, 
cadrele didactice 
Popa loan ș. a.

Rădoi Dumitru, 
Cornea Dumitru,

*
In fata locuințelor muncitorești

locatarii au ieșit în număr mare la 
curățirea terenurilor, la amenaja
rea zonelor verzi. De multă hărni
cie au dat dovadă tov. Radov Du
mitru, muncitor la E, M. Aninoasa, 
Aron Nicolae, pensionar, deputatul 
Costa Stefan.
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Deputați fruntași în activitatea 
gospodărească

ÎN SEMN DE PREȚUIRE

>
I
)
)

unei pro- 
pentru re

montă. со- 
măsuri de

In scopul asigurării 
ducții sporite de furaje 
producătorii stației de 
mitetul executiv a luat
fertilizare a lotului zootehnic prin 
împrăștierea de îngrășăminte na
turale pe o suprafață de 5,38 ha și 
de îngrășăminte chimice pe 9' ha. 
Această acțiune a fost sprijinită 
cu căldură de cetățeni, evidențiin- 
du-se în mod deosebit deputății 
Lup Victor, Malinescu Ioan, Tamas 
Rozalia, Burlec Ioan Băloi și țăra
nii muncitori Miclăuș Ioan, Ilinescu 
Petru, Staicu Nicolae, Barbu Ale
xandru, Cătană Nicolae. Pantili- 
mon Gavril.

ILIE MATEI 
președintele comitetului executiv 

al Sfatului popular 
al comunei Iscroni

— Antal Ștefan...
— Ditrich Emil...

moment solemn pentru

Ax

fie»

inсе-și aud numele se 
spre prezidiu unde tovară-

to r e mare, 
noutăți. Sînl 
ai comitete- 
blocuri, res-

te

se
e-

rii n

în revistă realizările ob‘i- 
în întrecerea patriotică pe 
1963, fiecare dintre cei pre
simte satisfacția pentru in

In sala spațioasă scaunele se 
. ocupă treptat. Mulți se plimbă 

printre 1 înduri sau pe coridor, gă- 
sindu-și de vorbă ca. prieteni, cu
noștințe. Pe fețeie tuturor se ci
tește emoția, bucuria. Se înmîneazâ 
doar insigne fruntașilor în mun
cile de gospodărire a orașului. Și 
în Petroșani numărul

Oamenii își spun 
aici deputați, membri 
lor cetățenești și de
ponsabiii de scări sau simpli loca
tari — toți gospodari de frunte, 
Cînd tovarășul vicepreședinte ai 
sfatului popular, Nicoară Coriolan 
trece 
nute 
anin 
zenți
deplinirea și depășirea planului de 
munci patriotice. Cei 92 610 partici
pant la activități obștești au pres
tat 370 440 ore, contribuind Ia de
pășirea planului cu peste 13 000 
lei.

In rindul al doilea de scaune, 
Ditrich-baci zîmbește mulțumit ve
cinului. Referatul vorbește acum 
despre ei. Muncile efectuate în 
cartierul Livezeni pentru amenaja 
rea spațiilor verzi, întreținerea în 
bune condițiuni a locuințelor, res
pectarea principiilor de conviețui
re în comun de către majoritatea 
locatarilor cartierului sînt date ca 
exemplu.

La fel de emoționată tovarășa 
Kovacs Ileana ascultă laudele ce 
se aduc muncii sale, ca responsa
bilă de scară la blocul 23 Carpati.

Și mulți zîmbesc fericiți clnd î$i 
aud numele printre cele ale frun
tașilor 
rească.

Apoi 
dărești 
rînd Ia
primi insigna. Se așterne din nou 
liniștea.

E un 
care.

Ce-i 
dreaptă
șui Blaj Traian, președintele Sfa
tului popular orășenesc Petroșani 
le prinde insigna pe piept, îi 
licită călduros.

In asemenea clipe, cuvintele 
rostesc anevoie, sugrumate de 
moție...

— Tovarăși... vă mulțumesc
suilet pentru distincție. In numeie 
locuitorilor din cartierul Livezeni, 
vă asigur că vom obține anul a- 
cesta economii de 40 000 lei prin 
muncă obștească. Tovarăși...

Antal Șteian, primul pe lista e- 
vidențiaților ar ii vrut să mai 
vorbească dar renunță t-otuși să 
mai continue. Era emoționat și a- 
poi știa că cel mol mult vorbesc 
faptele. Deci la treabă I

— Tovarăși — a spus in încheie
re tovarășul Blaj Traian — vă fe
licităm încă odată pentru aportul 
pe care l-ați adus in muncile ob
ștești de gospodărire și înfrumuse
țare. Slntem încredințați că anul 
acesta locuitorii orașului nostru 
vor munci cu și mai mult elan. Să 
întlmplnăm cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei cu rea
lizări deosebite.

Cuvintele de îndemn ale 
dintelui sfatului, distincțiile 
te, voința de a obține noi 
zări pe tărîm aospodăresc
rodi prin noi fapte în întrecerea 
patriotică pentru înfrumusețarea 
orașului.

VICTORIA MIHĂILEAND
------ ----0 —

Preocupări 
gospodărești

executiv al Sfatului
din comuna Cîmpu lui 

stabilit unele măsuri me- 
ducă la intensificarea ac- 
cultUral-educative în loca-

prese- 
primi- 
reali-

VOT

in activitatea gospodă-

fruntașii acțiunilor gospo- 
încep să fie invitați pe 
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Comitetul
• popular 

Neag a 
nite să 
tivității
litate, precum și pentru rezolva
rea unor probleme de ordin gos
podăresc.

Astfel s-a hotărît ca bufetul 
T.A.P.L. aflat în aceeași clădire 
cu căminul cultural să fie mutat, 
iar în 
tată o

S-a 
va ca
veni din demolarea 
flate pe terenul viitorului șantier 
de lucrări hidroenergetice, să se 
construiască un nou 
dical.

Recent, tot prin 
popular, școala din
anul trecut a fost lărgită cu doua 
noi săli de Plasă construite ortn 
contribuție 
triptică, a 
între care 
dulapuri.

spațiul eliberat va fi înfiin- 
bibliatecă

luat, de asemenea inițiati- 
din materialele ce vor pro- 

clădirilor a-

dispensar me-

grija sfatului 
localitate care

voluntară si muncă pa- 
fost dotată cu mobilier,
26 bănci. 2 catedre 2



ROȘU

VIAȚA BEPARTIP

Alături de eei ce merg 
in frunte

Organizația de bază din sectorul 
П al minei Uricani a primit în ul
timii 3' ani aproape . 70 membri și 
candidați de partid dintre cei mai 
înaintați mineri, ajutori de mineri 
și vagonetari, care s-au evidențiat 
în producție și în activitatea ob
ștească. Acest fapt este un rezul
tat al seriozității cu care marea 
majoritate a comuniștilor s-au o- 
cupat de întărirea necontenită a 
rîndurilor organizației de partid 
Cei mai vechi membri de partid 
din sector, cu experiență în munca 
politică, printre care Mardare Ef- 
timie, secretarul organizației de 
bază, Hrițcan Vasile, Poloboc Cons
tantin, Pop Gavrilă, Bria loan, 
D&moș Ștefan, Vlăduț Constantin 
au muncit îndeaproape cu cei mai 
buni mineri din brigăzile și revirul 
lor, i-au ajutat să se pregătească 
din punct de vedere politic, să-și 
ridice nivelul cultural, să-și ducă 
la îndeplinire sarcinile profesio
nale. Astfel, din rîndurile brigăzi
lor s-au ridicat numeroși mineri 
care au dovedit prin fapte că me
rită să facă parte din avangarda 
clasei muncitoare. Era și firesc ca 
atunci cînd un miner, ajutor de 
miner sau vagonetar care s-a com
portat exemplar în producție și în 
viața particulară și-a exprimat do
rința de a se înrola în partid, co
muniștii să-1 recomande cu căldu- 

,yă pentru a fi primit în rîndurile
Vandidaților de partid. Iată-1, de e- 
xemplu, pe minerul Dăbîrleanu 
Ioan, a cărui brigadă se situează 
mereu la loc de frunte în întrece
re, sau pe minerul Mandra Petru 
din brigada lui Hrițcan Vasile, ca
re pune mult suflet pentru îndepli
nirea ritmică a sarcinilor de plan. 
Adunarea generală a organizației 
de bază și-a dat în unanimitate 
votul atunci cînd a discutat cere
rea lor de primire în rîndurile 
candidaților de partid.

Cînd a fost pusă în discuția a- 
dunării generale cererea de primi
re în rîndurile candidaților de 
partid a minerului Coman loan, 
comuniștii au reliefat atitudinea 
lui înaintată față de muncă, faptul 
că nu a dat înapoi atunci cînd 
brigada a întîmpinat greutăți în ex
ploatarea zăcămîntului din pricina 
presiunii excesive, a șuvoiului de 
apă pe care l-a înfruntat brigada 
pînă la terminarea abatajului. La 
propunerea mai multor comuniști, 
adunarea generală a holărît să-1 
primească pe tovarășul Cuman loan 
direct în rîndurile membrilor de 
partid. Apreciind munca desfășu
rată de minerul Cioarec Mircea, 
adunarea generală a aprobat pro
punerea biroului organizației de 
bază de a-1 primit în partid cu un

Al Wl-toa concurs al formațiilor artistice de amatori

О fie/ndiufruție a taleiitide'
Faza orășenească (raională) a ce

lui de-al VII-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori se a- 
propie de sfîrșit. Duminică la Pe
troșani, în sala teatrului de stat 
din localitate, prin fața juriului 
s-au perindat formațiile artistice 
ale clubului sindicalelor din Pe
troșani, ale cooperativei meșteșu
gărești „Jiul" și ale căminului cul
tural din Bărbăteni. A fost, cu a- 
devărat, o demonstrație de forțe 
și talente, o întrecere pasionantă, 
gustată mult de spectatorii care 
au umplut sala pînă ia refuz.

E greu să iaci o clasificare u 
celor mai buni. De altfel aceasta 
este o treabă a juriului. Cu toate 
acestea — fără intenția de a in
fluența pe „arbitri" -■ arătăm ce 
a plăcut măi mult (înșiruirea nu 
are în vedere ordinea valorii ar
tiștilor amatori și a formațiilor) și, 
bineînțeles unele mincte nevral
gice din spectacol.

Asa dar. vom începe cu torul 
clubului sindicatelor. Acesta a in
terpretat tiet cintece (îmnreunâ cu 
orchestra) printre core Noro- buri" 
și .Nobuco". Această formație s-a 
dovedit mcliuA. unind elemente ta- 
UHriote. Din păcate multi din mem
brii corului ou lipsit, lucru ce s-a 
resimțit in interpretare. Cu toate 
acestea el merită toate laudele 

stagiu de candidat redus. Tînă- 
rul Cioarec Mircea a absolvit în 
toamna anului trecut cursurile șco
lii medii, el este un bun șef de 
schimb în brigada lui Poloboc Con
stantin, care lună de lună își de
pășește cu pînă la 30 la sută sar
cinile de producție.

Creșterea rîndurilor organizației 
de bază cu cei mai înaintați mi
neri, care ah ajuns la nivelul în
țelegerii că locul lor este în rîn
durile partidului, a făcut posibil 
ca, în prezent, în fiecare brigadă 
de mineri să fie un număr însem
nat de membri și candidați de 
partid. In brigada lui Hrițcan Va
sile, de pildă, peste 69 la sută din 
muncitorii din abataj sînt membri 
și candidați de partid, în cea con
dusă de Bria loan 61,5 la sută, iar 
în brigada lui Poloboc Constantin 
mai bine de 30 la sută. Organiza
ția de partid numără în prezent 
aproape 130 membri și candidați 
de partid, ceea ce reprezintă circa 
30 la sută din efectivul total de 
salariați din sector.

Continuînd primirea în partid a 
celor mai vrednici mineri, organi
zația de bază pune un mare accent 
pe munca de educare a noilor 
membri și candidați de partid, de 
ridicare a conștiinței lor comunis
te. Noii membri și candidați de 
partid au primit sarcini în raport 
cu posibilitățile și puterea lor de 
muncă și sînt ajutați să și le înde
plinească. In fața acestora se țin 
cu regularitate expuneri pe teme 
ale politicii partidului, li s-a vor
bit despre drepturile și îndatoririle 
membrilor și candidaților de partid 
etc. De asemenea, o parte din noii 
membri și candidați de partid iau 
parte la cercurile din cadrul învă- 
țămîntului de partid, sînt îndrumați 
și atrași în activitatea culturală a 
clubului din localitate.

întărirea necontenită a rînduri
lor organizației de bază are o în- 
rîurire pozitivă asupra întregii ac-' 
tivități politice și economice din 
sector. Realizările obținute în ă- 
cest an în sporirea producției de 
cărbune sînt grăitoare. De la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
colectivul sectorului II a extras a- 
proape 4 000 tone ' de cărbune 
cocsificabil peste prevederile pla
nului. Rezultatele dobîndite con
stituie pentru comuniștii sectoru
lui un imbold ca șî în viitor să în
tărească rîndurile organizației de 
bază cu cei mai valoroși mineri, 
care au ajuns la nivelul înțelege
rii că locul lor trebuie să fie ală
turi de comuniști, alături rt cei ce 
merg în frunte.

Z. ȘUȘTAC

Cu bine a trecut examenul și 
orchestra simfonică a clubului sin
dicatelor. A plăcut in mod deosebit 
uvertura la opera „Califul din Bag
dad" a cărei execuție ar putea 
căpăta calificativul foarte bine. Un 
calificativ mai slab pentru uver
tura „Mauritana" care a părut pre
gătită mai in grabă și ca urmare 
și interpretarea ei a fost sub po
sibilitățile orchestrei. Alături de 
orchestră a evoluat și o serie de 
soliști vocali: Belba Marin, Po- 
dranski Viorica, Popescu Elena și 
Gheorghe Patriciu. Cu toții au 
constituit o surpriză plăcută pen
tru public, în specia. Belba Ma
ria, o adevărată revelație a con
cursului. Am omis, cu bună inten
ție. menționarea ia început între 
soliști a dr. Nicolae Scărlătoiu. 
Aceasta din două motive: în pri
mul rînd pentru că nu a fost a- 
companiat de orchestră, iar în al 
doilea rînd pentru că merită cite- 
va referiri speciale, Dr. Nicolae 
Scărlătoiu e‘te bine cunoscut pu
blicului din Valea Jiului si chiar 
din regiune (in prima etapă n con
cursului, el a primit premiu spe
cial pentru interpretare). Reapari
ția Iui pe scenă a fost primită cu 
aplauze și căldură de spectatori. 
Și într-adevăr el nu șf-a desmințît 
aprecierea de care s-a bucurat.

Respectarea parametrilor de 
fabricație este obiectivul prin
cipal al activității colectivului 
secției de preparație chimică 
de la Viscoza Lupeni.

IN CLIȘEU : Schimbul con
dus de Rusu Ioan, de la santo- 
genarea celulozei, discutînd 
despre felul cum se realizează 
acest obiectiv al întrecerii.

Brigada complexă
(Urmare din pag. I-aJ

doagelor pentru butoaie și fasonă
rii lemnului pentru ceiuioză. Ce a- 
vantaje fezultă din aceasta? Un 
melru cub de bușteni de fag pentru 
gater revine ia cca. 500 lei. Dar 
'cînd același lemn este transfor
mat in doage, valoarea lui se ri
dică de trei ori, adică ia î 500 lei. 
Datorită acestei preocupări, anul 
trecut, de pildă, numai doi oameni 
din brigadă — Speriuș Viorel și 
Speriuș Constantin -Jf du cioplit 
80 m.c. doage pentru butoaie, iar 
Avram Sînziana (soția șefului de 
brigadă) a făcut 380 m c celuloză 
fag ceea ce a adus cîștiguri în
semnate brigăzii. Tot așa, datorita 
grijii pentru o valorificare supe- 
roară a materialului lemnos, anul 
trecut brigada a realizat 522 mc 
bușteni gater rușinoase față de 200 
mc plan, apoi 2 205 mc bușteni 
de fag, 322 m c bușteni derulaj și 
alte asemenea sortimente prețioa
se — care au adus cîștiguri fru
moase acesteț brigăzi complexe 
care lucrează în acord global Pen
tru merite deosebite, 3 oameni din 
brigadă au primit insigna de frun
taș în întrecerea socialistă pe anul 
1963.

bucrărije: „Eu mă duc mîndră azi, 
mîine", „S-a dus cucul de pe aici" 
și Aria lui Tamino din opera 
„Flautul iermecat" de Mozart, in
terpretate de ei, au lost mult gus
tate de spectatori și aplaudate la 
scenă deschisă. O mențiune specia
lă se cuvine și profesoarei Budai 
ileana care i-а acompaniat la 
pian.

Dintre celelalte formații ale clu
bului mai menționăm orchestra de 
muzică ușoară, compusă din ele
mente tinere, talentate, си perspec- 
tivă (la ea s-a simțit totuși lipsa 
unui conducător priceput — dirijo
rului l), formația de dansuri (in 
care tetele și în special in suita 
de jocuri oltenești, au executat 
ireproșabil), brigada artistică de a- 
gitație a U.R.U.M.P.. formația de 
muzică și ianiară. A plăcut foarte 
mult și solista Nedelcu Ecaierina. 
care a interpretat mai multe melo
dii de muzică ușoară. Și în dreo- 
tul ei s-ar putea nota mult ta
lent și pasiune.

Si ca să încheiem cu Petroșaniul. 
cîteva cuvinte despre brigada ar
tistică de agitație a complexului 
medico.sanitar. După cum s-a a- 
nunțat, titlul programului era „Din 
munca noastră". Și într-adevăr în
ceputul a fost promițător. Pe par
curs însă s-au observat o serie

Sporind grija pentru calitatea / 
pieselor

In etapa actuală, o problemă 
centrală este îmbunătățirea necon
tenită a calității produselor. Co
lectivul de muncă al secției tur
nătorie, conducerea uzinei noastre, 
au în centrul atenției această sar
cină trasată de partid.

Cunoscînd faptul că în construc
ția de mașini în general, cca. 40-60 
la sută din greutatea totală a pro
duselor o constituie piesele tur
nate, rezultă importanța deosebită 
ce o are îmbunătățirea calității lu
crărilor în turnătorii.

In standardele de stat sînt pre
văzute condițiile ce trebuie să le 
îndeplinească aceste materiale, atît 
din punct de vedere al compoziției 
chimice cît și ca rezistentă la so
licitări mecanice ca: duritate, re
zistență la tracțiune, rezistență la 
încovoiere etc.

In lupta pentru îmbunătățirea 
calității pieselor turnate urmărim, 
pe de o parte, obținerea unei com
poziții chimice corespunzătoare la 
elaborarea șarjelor, iar pe de altă 
parte, obținerea proprietăților me
canice și fizice cerute care depind 
de compoziția chimică, de condi
țiile. de executare a formelor și de 
turnare și de tratamentul termic 
aplicat.

Datorită măsurilor luate pentru 
ridicarea calificării topitorilor și 
formatorilor din secția turnătorie 
și prin îmbunătățirea procesului 
tehnologic, în ultimii ani s-a îmbu
nătățit simțitor calitatea șarjelor 
în ceea ce privește compoziția chi
mică. A crescut simțitor numărul 
șarjelor de otel ce se încadrează 

de goluri. Ne referim la părțile 
generale din text care, cu tot ta
lentul și execuția artistică a in- 
terpreților (două atuuri puternice 
ale brigăzii), nu au putut fi „aco
perite". Pentru început felicitări și 
în curînd programe și mai bune.

De la căminul cultural din Băr
băteni, publicul a apreciat in mod 
deosebit brigada artistică de agi
tație, al cărei program a fost bun 
și pe soliștii lonașcu Constantin 
(solo voce) și Timișan Nicolae (la 
taragot).

In ce privește prezentarea artiș
tilor amatori de la cooperativa 
meșteșugărească „Jiul", punctul 
lor forte l-a constituit brigada ar
tistică de agitație. Atît jocul cît, 
mai ales, textul au fost bune, cu 
multe exemple pozitive și negati
ve, intr-un cuvlnt un adevărat pro. 
gram de brigadă care a mers la.. 
tintă. Alături de brigadă și-au mai 
dat concursul solișrii vocali Gheoa. 
ră Gheorghe: Deck Marilena și Fe
ciorii Petru, interpret) de muzică 
populară romi ne oscă...

Am căutat să facem o trecere în 
revistă a formațiilor artistice care 
au evoluat duminică la Petroșani. 
In c.ș măsură acestea s-au prezen
tat mai bine sau mai slab decît 
celelalte formații aflate în con
curs, rămîne să-și spună juriu! cu- 
vîntul. Cert este însă că la Petro
șani au evoluat talente multe și de 
valoare.

C. COTOȘPAN

turnate
I

la toate elementele în prevederile 
STAS. Dacă luăm ca bază anul 
1962, numărul șarjelor care se în
cadrează în compoziția chimică pre
văzută în standarde ă crescut în 
1963 cu 62 la sută și în primele 
două luni din acest an a ajuns la 
125 la sută.

In ceea ce privește procentajul 
de rebut, datorat defectelor cte 
turnare, de asemenea s-a înregis
trat un progres destul de însem
nat. Astfel, la oțel turnat în piese, 
față de un procent admis de 7 la 
sută s-a realizat, ,în. lunile ianua
rie și februarie, 5.8 la sută. La 
fontă turnată în piese, feță de un 
procent de rebut admis de 6,5 la 
sută s-a realizat 1,9 la sută.

Un rol important în îmbunătăți
rea calității pieselor turnate îl 
are controlul tehnic de calitate, sa
re, prin muncă susținută pentru 
prevenirea rebuturilor, a sesizat 
din vreme deficiențele din proce
sul de fabricație ce duc le slăbi
rea calității. De asemenea, prin 
clasificarea rebuturilor pe cauze 
se crează posibilitatea de a des
coperi abaterile în flux tehnologic 
fapt ce ajută la combaterea lor.

Trebuie să arătăm că pe lingă 
rezultatele frumoase obținute ta a- 
ceastă direcție avem încă wezerve 
interne; descoperirea și foiosirea 
lor va contribui la îmbunătățirea 
calității produselor noastre. Trebuie 
intensificată în continuu munca 
pentru obținerea unor proprietăți 
mecanice tot mai superioare în ur
ma încercărilor mecanice executa
te pe fiecare șarjă.

Prin continuarea luptei pentru 
îmbunătățirea calității produselor, 
tindem ca toate șarjele să cores
pundă pe deplin condițiilor de re
cepție prevăzute de STAS contri
buind în felul acesta Ia traduce
rea în viată a sarcinilor trasate de 
partid în ceea ce privește îmbună
tățirea permanentă a calitățH pro
duselor.

ing. ALEXANDRU SOLYMOSY
U.R.U.M.P.
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munis tul Buzatu Gheorghe, deți
nătoare a drapelului de fruntașă 
în producție. Depășirile obținute, 
calitatea lucrărilor, economiile rea
lizate de această brigadă vorbesc 
de la sine.

Iat-o în lucru. Intre Burciu Con
stantin, Sireoanu Gheorghe și Bria
ză Mihai fluxul de piese e conti
nuu. Rapiditatea cu care prind via
tă sub acțiunea mîinilor lor har
nice produsele finite, e de-a drep
tul uluitoare. E sfîrșit de săptămî- 
nă și spre, șantierele de construcții 
și alti beneficiari trebuie să plece 
peste cîteva ore un nou transport 
de binale. Cele la care se lucrează 
acum reprezintă încărcătura ulti
mului vagon din 7 cîte așteaptă în 
gară să plece la destinație. Pleci 
din secție cu o îndreptățită mîn- 
drie. Imaginea luminoasă a oame
nilor cunoscuți azi strecoară ta 
inimă un adine respect față de cei 
ce făuresc binale.
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Poporul angolez continuă lupta 
pentru cucerirea independenței

CAIRO 8 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută la Cairo, 

ministrul afacerilor externe al gu
vernului angolez în exil, Jones 
Savimbi, care se află într-o vizită 
în R.A.U., a arătat că armata de 
eliberare controlează în prezent în
treaga regiune din nordul țării și 
se află la numa; 75 de kilometri 
de capitală. Forțele patriotice an
goleze acționează acum în regiu
nea de sud și cea centrală, pre
cum și în retfiunile bogate în mi
nereuri de importantă strategică.

Savimbi & declarat că guvernul 
angolez dispune de documente

ADDIS ABEBA. Ministrul Apă
rării ai Etiopiei a anunțat că in 
conformitate cu acordul de la 
Khartum în zona de frontieră 
dintre Somalia și Etiopia s-a în
cheiat retragerea 
două țări.

trupelor celor

I
5

AMMAN. La 
nunțat oficial că 
a aprobat eliberarea din închi
soare a 50 de deținuți politici, 
civili și militari.

Cazurile altor 38 de deținuți 
urmează să fie examinate de că
tre justiție.

Amman s-a a- 
regele Hussein

WASHINGTON. Președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, a sem
nat un decret care prevede acor
darea unui ajutor federal supli
mentar in valoare de 50 de mi
lioane de dolari pentru lichida
rea urmărilor cutremurului de 
pămint din Alaska.

DAMASC. La 7 aprilie a înce
put la 
miilui 
rarea 
apelor 
ceasta
ganismului.

Damasc sesiunea organis- 
arab însărcinat cu elabo- 
profectelor de deviere la 
afluienților Iordanului. A- 
este a treia sesiune a or-

Aterizarea forțată a unui avion de pasageri 
american

. NEW YORK 8 (Agerpres).
Un avion reactor de pasageri 

aparținînd companiei „Pan Ameri
can" a aterizat forțat în apropierea 
aerodromului internațional John 
Kennedy din New York.

Avionul, grav avariat, s-a o- 
Rrif la 6G de metri de șoseaua care

Evenimentele din Brazilia
—— Votul Congresului

BRASILIA. 8 (Agerpres).
Congresul brazilian a adoptat 

marți seara proiectul de lege care 
reglementează alegerea președinte
lui Și vicepreședintelui republicii 
într-un termen mai scurt decît cele 
30 de zile prevăzute pină acum 
de constituție. Imediat' după a- 
ceea, legea a fost ratificată de 
președintele interimar. Rainieri 
MazziUi. In felul acesta, după 
cum subliniază agenția France 
Presse, a fost înlăturat unul din 
obstacolele constituționale în ca
lea desemnării ca președinte a 
generalului Castelo Branco, a 
cărui candidatură este sprijinită 
de guvernatorii și militarii care 
au Înfăptuit răsturnarea de la pu
tere a președintelui Goulart, Po
trivit agenției, numirea generalu
lui Branco, ca președinte provizo
riu pînă la alegerile din 1965 va 
avea loc probabil încă în cursul 
acestei săptă'mîni. In ce privește 
postul de vicepreședinte șînt men
ționate numele deputatului Perac- 
chi Barcelos și senatorului Milton 
Campos.

care atestă că mii de mercenari 
și trupe ale țărilor membre ale 
N.A.T.O. au intrat în Angola prin 
Katanga, pentru a acorda ajutor 
trupelor coloniale portugheze. Gu
vernul angolez, a arătat el, a ce
rut secretarului general al O.N.U., 
U Thant, ca Organizația Națiunilor 
Unite să intervină pentru a pune 
capăt acestor acțiuni.

In ciuda tuturor piedicilor puse 
în calea poporului angolez a de
clarat Savimbi, acesta va conti
nua lupta pentru cucerirea inde
pendenței.

In cursul actualei sale sesiuni, 
organismul tehnic arab urmează 
să. desemneze experții care vor 
pune la punct planurile, precum 
și un director general și per
soanele de legătură între orga
nismul central și organismele 
regionale.

i

CANBERRA. Greva de șase zi
le a lucrătorilor de la poșta cen
trală din Sydney a luat sîîrșit cu 
victoria greviștilor, administrația 
acceptind satisfacerea ’uturor 
revendicărilor.

>

LONDRA. In orașul englez 
Wigan, Comitatul Lancashire, a 
avut ioc o demonstrație de pro
test Împotriva majorării chi
riilor la care au participat peste 
3 000 de. persoane.

>I » 
I 
i
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PARIS. Luînd cuvîntul la șe- < 
dința Consiliului economic și sO- , 
cial, ministrul de finanțe al Fran- ■ 
tei, Giscard d'Eștaing, a arătat ; 
că în 1963 față de 1953, cantita
tea de bani aflată in- circulație a 
crescut cu- 247 la sută., Ministrul 
a menționat că. acest proces in
flaționist a fost doar parțial 1 * * * * * * * * 10 
compensat prin creșterea pro- , 
ducției. j 

NEW YORK 8 (Agerpres).
Dezbaterea asupra plîngerii Ye

menului în legătură cu bombarda
rea de către aviația britanică a
orașului yemenit Harib a conti
nuat marți în Consiliul de Secu
ritate. Luînd din nou cuvîntul,
reprezentantul Marii Britanii, Pa
trick Dean, a adoptat o nouă tac
tică. El a renunțat la justificarea 
atacului împotriva teritoriului ve- 
meni< prin invocarea necesității 
unor „represalii", vorbind de astă 
dată, de „măsuri de autoapărare" 
din care ar face parte atacul amintit, 
luate la cererea guvernului Fe

NEW YORK 8 (Agerpres).
Comitetul O.N.U. pentru aplica

rea Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și po
potelor coloniale a examinat marți 
situația din Aden. Șapte țări afro- 
asiatice și Iugoslavia au supus un 
proiect de rezoluție care propune 
crearea unui subcomitet comuus 
din cinci membri însărcinat să su
pravegheze situația din Aden și 

, să trimită misiuni ale O.N.U. în

10
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 9,00 Muzică populară din 
Muntenia, 10,03 Program de muzi
că ușoară, 11,00 Selecțiuni din o- 
perete, 12,31 Muzică ușoară, 13,00 
Selecțiuni din opera „Italianca în 
Alger" de Rossini, 14,10 Muzică de 
estradă de Theodor Lupu, 14,30 
Emisiune de basme, 15,00 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 16,40 
Muzică ușoară, 17,00 Muzică popu
lară interpretată de Lucreția Cio- 
banu și Iliuță Rudăreanu, 17,30 In 
slujba patriei, 18,05 Program mu
zical pentru fruntași și evidențiați 
în întrecerea socialistă, 19,30 Uni
versitatea tehnică radio, 20,10 Mu
zică corală, 20,40 Lecția de limba 
engleză. Ciclul II, 21,00 Momente 
din istoria literaturii romîne (XIV). 
Nicolae Bălcescu. Prezintă conf. 
univ. Paul Cornea, 21,30 Muzică de 
estradă de Viorel Doboș. 21,45 Pă
rinți și copii. PROGRAMUL II. 8,30 
Sumarul presei centrale, 8,40 Or
chestre de muzică populară. 10,00 
Arii din opere, 10,30 Muzică de es
tradă, 11,03 Muzică corală de Gavril 
Muzicescu, 12,00 Muzică populară 
interpretată de Dumitru Bălășoiu 
și Iosif Milu, 12,30 Lecția de lim-

î

leagă aeroportul de oraș într-un 
bazin cu apă. Cei 136 de pasageri, 
și echipajul avionului au fost ne- 
voiți să folosească bărci pneu
matice sau să treacă înot pentru 
a ieși la mal. 20 de pasageri, fiind 
răniți, au fost transportați de ur
gență la un spital din apropiere.

------=

Arestările continuă
Intre timp, în întreaga țară con

tinuă arestările în rindurile spri
jinitorilor fostului președinte 
Goulart și a membrilor sindicate
lor. Agenția Prensa Latină rela
tează că numai în orașul Rio de 
Janeiro au fost arestate pînă a- 
cum pente 3 000 de persoane, iar 
la Belo Horizonte — 1 000 de per
soane. Sediile Confederației Ge
nerale a Oamenilor Muncii din 
Brazilia, Confederația Națională a 
Muncitorilor din Industrie și altor 
organizații sindicale au fost în
chise din ordinul armatei. Autorită
țile refuză să indice orice infor
mații în legătură cu soarta celor 
arestați despre care se știe nu
mai că au fost transferați în di
ferite regiuni izolate ale tării. 
După cum scrie corespondentul din 
Rio de Janeiro al ziarului Uru
guayan „El Pais", colonelul de 
aviație Alcantara Monteiro, prie
ten personal al președintelui Gou
lart, a fost asasinat. De asemenea, 
ziaiul relatează că 12 deputați fe
derali au fost arestați, încălcln- 
du-se imunitatea parlamentară. Bra
zilienii sosiți în ultimele zile la

Evoluția problemei cipriote
Președintele Makarios 

va vizita Atena
NICOSIA 8 (Agerpres).
La Nicosia s-a anunțat marți 

seara că președintele Republicii 
Cipru, Makarios, va pleca vineri 
Ia Atena pentru a avea o serie 
de discuții cu reprezentanții gu
vernului grec asupra problemelor 
politice din Cipru.

Corespondentul din Nicosia al 
agenției France Presse relatează 
că scopul vizitei președintelui Ma
karios în Grecia este de a pune 
de acord împreună cu guvernul 
grec o serie de probleme politice 
comune.

Makarios va fi însoțit de minis
trul afacerilor externe, Spyros Ky- 
prianu, care urmează să sosească 
în capitala Greciei joi după-amia- 
ză.. Președintele Ciprului va rămî- 
ne în Grecia două zile.

In afară de întrevederile pe care 
le va avea cu premierul Papan- 
dreu si cu alți membri ai guver
nului grec, Makarios va discuta, 
de asemenea, cu generalul Grivas, 
fostul comandant al detașamente
lor de partizani ciprioți ai E.O.K.A. 
înainte de a pleca spre Atena, Ma
karios va avea joi unele discuții 
cu secretarul general adjunct al 
O.N.U., Ralph Bunche, care este 
așteptat să sosească în Cipru mier
curi.

La .Nicosia s-a anunțat de ase 
menea, că .președintele Makarios 
l-a numit, marți pe ministrul de 
interne, Polvkarpos Georgadiis, 
ministru interimar al apărării. Pî- 
nă îft prezent acest post fusese 
delimit de Osman Orek de origină 
turcă.

★
NEW YORK 8 (Agerpres).
Situația din Cipțtr continuă. șă 

preocupe îndeaproape, pe secreta
rul general al O.N.U.. U.. Ihant-. 
Agențiile de presă anunță că 

marți, U Thant, a avut o serie 
de întrevederi cu reprezentanții 
permanenți la O.N.U., ai Suediei, 
Irlandei, Finlandei, Greciei și Tur
ciei, precum și cu ministrul afa
cerilor externe al Ciprului, Spyros 
Kyprianu, asupra unor probleme pri
vind. situația care s-a creat în 
Cipru după hotărîrea președinte
lui Makarios de abrogare a tra
tatului de alianță dintre Turcia, 
Grecia și Cipru.

★
NICOSIA 8 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat Agen

ției de informații cipriote, preșe
dintele Makarios a declarat că 
dacă Turcia va continua să re
fuze retragerea contingentului său 
din Cipru, compus din 650 de sol

Montevideo au declarat că nume
roase pershane s-au refugiat la 
ambasadele Mexicului. Uruguayu- 
lui și altor țări latino-americane.

Agenția U.P.I. transmite că trei 
ofițeri brazilieni au ocupat marți 
biroul did Rio de Janeiro al agen
ției și au anunțat că, printr-un or
din ăl ministrului de război, a fost 
instaurată cenzura militară asupra 
tuturor știrilor transmise de agen
țiile internaționale de presă, pre
cum și de corespondenții posturi
lor de radio. Armata a ocupat di
ferite posturi de radio braziliene. 
Potrivit agenției France Presse, ofi
țerii au declarat că au misiunea de 
a „împiedica difuzarea de știri false 
sau de informații susceptibile să 
pună în pericol securitatea națio
nală".

★

MONTEVIDEO 8 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

France Presse, guvernul Uruguayan 
s-a întrunit marți seara pentru a 
examina situația din Brazilia. In
tr-un comunicat dat publicității 
se arată că Uruguayul nu va re
cunoaște deocamdată noul guvern 
brazilian. 

dați și ofițeri guvernul Ciprului se 
va adresa Consiliului de Securi
tate.

Președintele Makarios a relevat, 
totodată, că nu va supune hotărî
rea sa de abrogare a tratatului de 
alianță dintre Turcia. Grecia și 
Cipru aprobării conducătorilor ci- 
prioților turci din insulă.

★
DUBLIN 8 (Agerpres).
Parlamentul Irlandei a votat 

marți în unanimitate o rezoluție 
prin care se aprobă în mod oficial 
trimiterea de trupe irlandeze în 
Cipru pentru a face parte din for
ța O.N.U. Intr-o declarație făcută 
după votarea rezoluției de către 
parlament, ministrul afacerilor ex
terne al Irlandei, Frank Aiken, a 
menționat, de asemenea, că guver
nul Irlandei va contribui trimestrial 
cu suma de 100 000 de lire ster
line la fondul de întreținere a tor
ței O.N.U. din Cipru.

--------------- ------------------- - - ■ ■ —-------------------

In organismele O.N.U.
Dezbaterile asupra plîngerii Yemenului

Examinarea situației din Aden

Conifătairea stiiețifică 
ile la Diliiia

MOSCOVA 8 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

la Institutul unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna s-a deschis 
consfătuirea științifică internaționa
lă pe probleme ale interacțiunii 
gravitaționale și ale teoriei particu
lelor elementare. La consfătuire 
participă oameni de știință din 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Chineză, R.D. Germană, R.P. 
Polonă, R.P. Romînă, R.P. Ungară, 
U.R.S.S. si R.D. Vietnam.

Specialiștii analizează îndeosebi 
probleme ale astrofizicii, legate de 
acțiunea forțelor de gravitație asu
pra proceselor care au loc în stele 
și galaxii, precum și probleme de 
cosmologie, teoria undelor gravi
taționale și alte probleme ale geo
metriei universului (teoria spațiului 
și timpului).

derației Arabiei de sud. El a afir
mat că această federație se simte 
amenințată de politica Yemenului. 
Dean a adus critici vehemente Re
publicii Arabe Unite, care, după 
cum se știe, acordă ajutor Yeme
nului pentru apărarea integrității 
sale teritoriale.

Delegații Yemenului, Irakului și 
R.A.U. au respins afirmațiile re
prezentantului britanic

Agenția Associated Press rela
tează că cei șase membri neper- 
manenți ai Consiliului de Securi
tate ati pus la punct, textul unui 
proiect de rezoluție care urmează 
a fi prezentat Consiliului.

acest teritoriu. Proiectul de rezo
luție propune, de asemenea, comi
tetului să insiste pe lingă Marea 
Britanie pentru a obține aplica- 
rea hotărîrilor Adunării Generale 
O.N.U. care cer acordarea indepen- 
tei Adenului. El cere abrogarea 
legilor care restrîng libertățile pu
blice, eliberarea deținuților politici 
și aprobarea reîntoarcerii refugia- 
tilor politici în acest teritoriu.

aprilie

ba franceză. Ciclul I (reluarea e- 
misiunii din 9 aprilie), 13,30 Lim
ba noastră. Vorbește acad. prof. 
Al. Graur, despre: „Folosirea pre
fixelor" (reluare), 14,30 Scene din 
opere, 15,05 Album de muzică u- 
șoară, 15,30 Actualitatea în țările 
socialiste, 16,30 Melodii populare 
romînești și ale minoritățțlor na
ționale, 17,15 Anul olimpic 1964, 
18,40 Lectură ghicitoare: Giuvaere 
eminesciene, 19,05 Tineri interpret! 
de muzică ușoară. 19,30 Teatru la 
microfon: Studioul actorului ama
tor prezintă : „Regăsirea". Scenariu 
radiofonic de Al Adrian, 20,36 Me
lodii populare, 21,40 Muzică de 
dans.

----0~-

10 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Viață sportivă; REPUBLICA : Un 
surîs în plină vară ; I.ONEA : Nu-i 
Ioc pentru al treilea ; ANINOASA: 
Lacrimi tîrzii ; BARBATENI : &
perlă de mwi.
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