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

Cunoștințele și explicațiile mai strului mecanic Corfanta Carol (In 
mijloc) de la atelierele I.C.O. Petro șani constituie un prețios ajutor 
pentru muncitorii care repară și întrețin mijloacele de transport ale 
întreprinderii.

Iată-1 împreună cu mai mulți lăcătuși studiind posibilitatea de 
recondiționare a unui motor de au tobuz casat.

Minerii din Lupeni raportează 
noi succese in întrecerea socialistă
Cu angajamentul 
îndeplinit

Vrednicia minerilor din sectorul 
III al minei Lupeni este cunoscu
tă în întreaga Vale a Jiului. De 
ani de zile acest colectiv entuziast 
se situează la loc de frunte în în
trecerea socialistă cu celelalte sec 
toare ale exploatării. In perioada 
trecută din luna aprilie a.c., mine
rii de aici au trimis la ziuă 2 400 
tone cărbune cocsificabil peste plan. 
Г? la începutul anului, ei au extras 
8584 tone cărbune în afara sar
cinilor de producție, îndeplinii! - 
du-și astfel angajamentul luat în 
cinstea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist.

La îndeplinirea înainte de ter-
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Calitatea pro№|lei 
Io littilia comanistilor

Recent, organizația de partid din 
sectorul III al minei Lupeni a ana
lizat stadiul înfăptuirii măsurilor 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui. Referatul prezentat în 
fața adunării generale a reliefat 
faptul că în primul trimestru al a- 
nului calitatea producției extrase 
de minerii sectorului nu a fost Ia 
înălțimea așteptărilor, deoarece co- 
lectivul de aici a dat cărbune eu 
șist mult, lucru pentru care a fost 
penalizat cu 2226 tone de cărbune.

Adunarea de partid a reliefat 
faptul că aceste lipsuri își au cau
za în nerespectarea indicațiilor 
date privind alegerea șistului vi
zibil la locurile de muncă. în su
perficialitatea cu care unii șefi de 
brigăzi, șefi de schimb și maiștri 
controlează modul de alegere a 
șistului.

Hotărîrea adoptată de organiza
ția de bază obligă conducerea sec
torului, pe maiștrii mineri, să fie 
mai exigenți față de calitatea pro
ducției, față de acele brigăzi care 
nu aleg șistul. Totodată organiza
ția de partid a recomandat comi
tetului de secție sindicală să or
ganizeze mai temeinic întrecerea 
între brigăzi și în centrul atenției 
să stea calitatea producției, îm
brățișarea de către fiecare brigadă 
a inițiativei „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist". Parti- 
cipanții la discuții, printre care 
șefii de brigăzi Ghioancă Sabin, 
Petre Constantin, Butnaru Victor 
și alții s-au angajat ca împreună 
eu ortacii lor să îmbunătățească 
calitatea producției.

rnen a angajamentului de întrecere 
au contribuit toate brigăzile din 
sector. In mod deosebit s-au evi
dențiat cele conduse de comuniș
tii Petre Constantin, Aslău loan și 
frații Ghioancă loan și Sabin. Co
lectivul sectorului și-a luat noi 
angajamente în întrecerea socialis
tă.

Brigada 
randamentelor înalte

In frontalul comunistului Deme
ter Ioan din sectorul IV В al mi
nei Lupeni lucrează 70 de mun
citori. Fiecare dintre ei lucrează 
cu sîrguință pentru ca brigada să 
realizeze schimb de schimb o pro
ductivitate tot mai mare. Orga- 
nizîndu-și temeinic lucrul în aba
taj, folosind efectiv timpul de lu
cru, brigada a realizat cea mai 
mare productivitate pe sector. In 
zilele lucrătoare care au trecut din 
luna aprilie a.c., ortacii comunis
tului Demeter Ioan și-au depășit' 
productivitatea planificată cu 900 
kg. cărbune pe post, dînd astfel 
zeci de tone producție peste plan. 
In felul acesta brigada și-a adus 
din plin aportul la extragerea ce
lor 1 089 tone cărbune peste plan 
în luna aprilie.

AVRAM MICA 
corespondent

CUVÎNTUL DAT...Carnet :

Inginerul Constantin Ghe
orghe primise o nouă co
mandă. Consulta schițele șt 
desenele, stătu cîteva mo
mente pe gînduri apoi îl che
mă pe prim-maistrul Cozma 
loan.

— Va trebui să executăm 
rampa pentru puțul de la A- 
ninoasa. Ё o lucrare impor
tantă și trebuie multă aten
ție la trasat Cui să repai- 
tizăm lucrarea ?

— Brigăzii lui Toth. Cred 
că e cea mai potrivită. A 
mai executat asemenea lu
crări și are experiență.

...in biroul secției cons
trucții metalice de la U.R.U.M. 
Petroșani stăteau aplecați a- 
supra unei schițe trei oa
meni. Discutau de mai bine 
de o oră.

— Trebuie să iii atent la 
trasarea părților exterioare, 
altfel o să ai bătaie de cap 
la asamblare — spuse ingi
nerul Constantin Gheorghe.

— Dacă nu sînt greșeli da

Vineri
24 aprilie 
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iORAȘUL DEVINE 
i TOT MAI FRUMOS 
: Crește spațiul verde
1 Primele zone verzi amena- 
I jate în orașul Vulcan datează 
I doar de cîțiva ani, mai exact, 
[ de cînd au apărut și primele
> locuințe muncitorești dispuse
> în blocuri. De atunci an de an 
; a crescut spațiul verde precum 
[ a crescut și însăși orașul.
» In primăvara aceasta covo- 
I rul verde a mai crescut cu 2,5 
I ha prin munca entuziastă a
■ cetățenilor vulcăneni de a-și
> înfrumuseța mereu orașul.

! Cu grupa de partid
’ în frunte
' Cu comuniștii în frunte, lo

catari) blocului 5 au curățat 
terenul din jurul blocului, 
l-au nivelat și au trecut la a- 
menajarea zonei verzi. Exem- 

, piui lor a fost urmat de veci-
■ nii lor, locatarii blocurilor 6 

și 7. Cu acest prilej s-au evi-
> dențiat soții Cizmaș — Matia
> și Achim, frații Igna — Gheor- 
, ghe și Silviu precum și Iepure 
[ loan, președintele comitetului 
I de bloc și mulți alți locatari, 
, precum și tovarășii Kakucs 
I Vasile, Moloci Vasile, Străuț 
[ Stelian de la blocul 6.
1 Cu grupele de partid în 

frunte, numeroși locatari din 
blocurile acestui cvartal au a- 
menajat un solar și un loc de 
joacă pentru copii. In inima 
acestui cvartal de locuințe zi. 
lele trecute a răsărit și un 
frumos scuar-parc pe o supra
față de 320 metri pătrați, unde 
au fost însămînțate garoafe 
turcești și alte flori.

Mobilizați de deputați
Numeroși deputați din ora

șul Vulcan au fost distinși cu 
insigna de fruntaș în acțiunile 
de bună gospodărire, de în
frumusețare a orașului pe a- 
nul 1963. Printre aceștia se 
află și tovarășii Jura Valeria, 
Gavriliu Laura, Hanus Florica 

" și Ciornei loan. Deputata Jura 
Valeria recent a mobilizat 15 
cetățeni din circumscripția sa 
și împreună au pornit acțiu
nea de înfrumusețare.

Ceilalți deputați amintiți, 
împreună cu Nistor Elisabeta, 
Cazan Valeria, Radu Irina, 
Maier Alexandru, Vințan Ma
ria, Leac Ghizela, Costea loan 
și Zodes Dezideriu au mobili
zat locatarii de la blocurile 
din circumscripțiile lor la mun
ca de reamenajare a zonelor 
verzi.

$
>
I

I 

»>

proiectare, atunci totul o să 
iasă ca la carte — răspunse 
Toth luliu.

Șeful brigăzii plecă în hala 
secției, comunicînd membri
lor brigăzii sarcina primită.

— Avem o nouă comandă. 
Trebuie să executăm rampa 
puțului de Ia Aninoasa. Am 
mai lucrat noi Ia asemenea 
instalații. Insă asta-i urgen
tă. Ni s-au dat 90 000 de mi
nute pentru ea. Ce părere 
aveți ? Eu m-am qîndit — 
continuă Toth, că în 70 000 
de minute o dăm gata.

Lăpădata Gheorghe și Ba 
log loan se uitară cîteva mo
mente nedumeriți la șeful lor 
de brigadă. Apoi într-un tir- 
ziu Lepădata rupse tăcerea :

— Dacă spui, așa o să fie. 
Cuvîntul dat trebuie respec
tat.

A doua zi în uriașa hală 
a secției construcții metali
ce au început să intre căru
cioare încărcate cu traverse 
metalice, grinzi, bare cor-

niere. Tînarui șef de briga
dă le măsură din priviri, a- 
poi consultă desenele, începu 
să ie măsoare și să le în
semneze cu cretă albă. Mun
ca pentru construcția sche
letului metalic începuse...

Mai mulți lucrători din sec. 
ție s-au apropiat de șeful 
brigăzii. Unul mai în vîrstă 
i se adresă :

— Ați terminat chiblele 
pentru puț ? Văd că ați în
ceput altă lucrare

— Le-am dat gata mai re
pede cu 3 zile. Acum o să 
lucrăm ia rampa puțului.

— Fain mai merge treaba 
la voi I

...Zilele trecute, din curtea 
uzinei a ieșit un autocamion 
încărcat cu cliible pentru 
Puțul Aninoasa Era rodul 
muncii harnicilor lucrători 
din brigada lui Toth luliît. 
Acum ei lucrează de zor fa, 
ansamblarea scheletului meta. 
lie pentru rampa puțului. 
Sînt hotărîți să-și respecte 
cuvîhtui... :

EL. ISTRATE

Anul XVI 
XXI Ni. 4516

Regulariiatea circulațieî 
poate fi îmbunătățită

Circulația trenurilor fără nici o 
abatere de la grafic — regularita
tea circulației — reprezintă o ve
rigă importantă pentru realizarea 
unui transport de calitate. Totoda
tă, circulația trenurilor după gra
fic asigură desfășurarea activității 
în cele mai optime condiții a tutu
ror unităților de cale ferată care 
contribuie la circulația trenurilor 
— stații, depouri, revizii de va
goane etc. De aceea preocuparea 
tuturor ceferiștilor este îndreptată 
spre obținerea unui procent supe
rior în regularitatea circulației. 
Alături de ceilalți ceferiști, mun
citorii din cadrul R.C.M. Petroșani 
urmăresc îndeaproape realizarea a- 
cestui indicator de calitate.

Datorită muncii depuse de între
gul colectiv, in ultimul timp s-ău 
obținut realizări de seamă. De la 
începutul anului și pină în pre
zent s-a obținut o regularitate a 
circulației la îndrumare și in par
curs de 95,58 la sută. Repartizată 
pe fel de tren ea se prezintă ast
fel : 97,69 la sută la trenurile de 
călători și 94,10 la sută la trenuri 
de marfă. In comparație cu perioa
da respectivă a anului trecut se 
observă o îmbunătățire substanțială 
a acestui indicator de calitate. Ți- 
nind cont de starea timpului din 
cursul iernii și de restricțiile de 
viteză ce au fost introduse în ul
timul timp, procentul de regulari
tate obținut pe R.C.M. Petroșani г 
fost destul de bun.

Dacă se face însă o analiză mai 
amănunțită a întirzierilor înregis
trate se observă că mai există încă 
unele neajunsuri. Astfel, in ultimul 
timp a crescut numărul trenurilor 
întîrziate în parcurs din cauza de
fectărilor de vagoane. Acest lucru 
dovedește o slabă preocupare din 
partea lăcătușilor de revizie ia 
pregătirea trenurilor in vederea 
plecării. De asemenea, se înregis
trează devieri de Ia grafic din 
cauza prelungirii timpilor de mers 
de către mecanici fără a fi justifi
cate. Și lucru curios aceste prelun
giri numai la trenurile cu tonaj 
sub normă.

In afară de aceste cazuri gene
rale măi sînt și altele izolate care 
au și ele o influență negativă asu
pra regularității. Acestea se dato- 
resc în parte neglijenței persona
lului.

Astfel, mecanicul Martin Iosif a 
refuzat în ziua de 14 martie ata
șarea locomotivei duble în stația 
Pui crezînd că poate remorca tre
nul 2668 cu o singură locomotivă. 
In stația Baru Mare unde trenul 
nu avea oprire, a oprit șl a cerut 
locomotivă de ajutor motivînd că 
trenul merge greu. 
Intîrzierea aces
tui tren a fost 
de 60 de minute. 
El credea că prin 
remorcarea aces
tui tren ar putea 
fi evidențiat, nu 
a stăpînit însă 
puterea de remor

cate a locomotivei și astfel a pro
vocat intirzieri și altor trenuri din 
circulație. Pe aceeași pantă a a» 
necat și cantonereasa Hulpaci Ma
ria care în noaptea de 17 spre 18 
martie a anunțat stația Merișor să 
oprească trenul 2675 deoarece a 
observat un vagon care patina. 
La verificarea trenului de către me
canic in stația Merișor nu s-a gă
sit nici un vagon care ar fi mers 
irinat măcar, nicidecum patinînd. 
Din această cauză acest tren a Stat 
nejustificat 35 de minute în stația 
Merișor. Se mai intîmplă intirzieri 
și din cauza muncii superficiale a 
unor salariați. Astfel, trenul 1732 
din 18 martie a întîrziat in stația 
Petroșani 42 minute din cauză că 
șeful de manevră I. Ungur, a com
pus trenul nereglementar, adică 
fără repartizarea corectă a frlne- 
lor. Trenul a trebuit să fie recom
pus și numai după aceea a putut 
ti expediat.

Trenurile 2699, 2514 și 2898 din 
20 martie au întîrziat în stația 
Petroșani 286 minute așteptînd 
compunerea. Lipsa de preocupare 
a celor însărcinați cu compunerea, 
precum și o slabă supraveghere a 
lucrului de manevră din partea 
conducerii stației Petroșani a făcut 
ca la cele trei trenuri să se înre
gistreze o întîrziere de aproape 5 
ore. Tot in stația Petroșani trenul 
1728 din 27 martie a întîrziat ne
justificat 72 minute. Motivul: a 
fost compus cu 1700 tone în loc de 
1500 tone, tonajul maxim al unei 
locomotive Diesel electrice pe dis
tanța Petroșani—Craiova și a tre
buit să fie date vagoane afară din 
tren. Acestea sînt doar o parte din 
întîrzierile provocate din vina per
sonalului și care intirzieri ar ff 
putut fi evitate dacă ar- fi existat 
o preocupare mai mare din partea 
acestuia.

Ținînd cont că secțiile de circu
lație aparținînd R.C.M. Petroșani 
sînt dintre cele mai grele din ț ă, 
trebuie acordată o atenție deose- ' 
bită îndrumării trenurilor după gra
fic, deoarece un tren întîrziat la 
plecare atrage după sine, în mod 
automat, intîrzierea altor trenuri 
atît Ia îndrumare cit și în parcurs.

Regularitatea circulației pe R.C.M. 
Petroșani poate și trebuie să fie 
îmbunătățită, însă pentru acest lu
cru se cere o mai mare atenție șl 
o strinsă colaborare între toate 
unitățile și toți salariații care con
tribuie la realizarea acestui in
dicativ.

I. CRIȘAN 
corespondent

Brigada fruntașă a minerului Ghioancă Ioan, de la 
mina Lupeni, a extras în acest an mai bine de 500 
tone cărbune peste plan. Iată o parte din schimbul 
condus de minerul Tărbălescu loan, la ieșirea din șut
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Adunare de unitate
Pionierii de la Școala generală 

de 8 ani nr. 2 Lupeni s-au întru
nit recent într-o adunare de uni
tate, în cadrul căreia președinții 
de detașamente au prezentat refe
rate privind munca desfășurată pe 
trimestrul II al anului școlar. Mai 
rrmlți pionieri printre care Botici 
Viorica și Rusu Mariana au vorbit 
despre activitatea clasei lor pe 
trimestrul II, arătînd concret frun
tașii la învățătură și disciplină, ca 
și pe cei 
Miner va, 
pionieri, a 
mul zilnic
lecțiile, considerînd că fiecare elev 
trebuie să folosească în pregătirea 
tal un program pe care să-1 res
pecte cu rigurozitate.

tb cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei, pionie
rii și-au luat angajamente colecti
ve de a învăța mai cu temei pen
tru încheierea cu succes a anului 
școl««.

codași. Apoi eleva Rad 
președinta unității de 
expus colegilor progra- 

după care își pregătește

ILEANA RĂCUCIU
MINERVA RAD

corespondente
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instructorilor
de două zile, Casa 
Petroșani a 
instructorilor supe-

Semlflarai 
iweriori

Recent, timp 
pionierilor din 
duit seminarul
riori de pionieri din Valea Jiului.

In cadrul instruirii practice in
structorii superiori au asistat la 
două adunări de detașament reu
șite și instructive. Una la detașa
mentul clasei a Ш-a de la Școala 
generală de 8 ani nr. 1 Petroșani 
pe tema „Mulțumim din inimă 
partidului", 
dunăre a 
tul clasei 
nerală de 
vînd ca temă „O călătorie pe harta 
patriei".

Timp de o săptămînă, pionierii 
din cele două detașamente, sub 
îndrumarea instructorilor Pițurcă I. 
și Rusu Rafila, s-au pregătit in
tens. Astfel, calitatea adunărilor a 
primit nota 10. S-au evidențiat 
pentru participare activă la buna 
desfășurare a lucrărilor pionierii 
Spingei Cristina, Rotaru Silvia, 
Cristescu Mugurel din clasa a III-a 
și Costinaș 
și Mlhăilă 
e Vl-a.

,,Mulțumim 
iar cea 

fost ținută 
a VI-а de 
8 ani nr. 2 Petroșani, a-

In ajutorul elevilor 
din clasa a

mai pentru ele- 
rnai pentru sera
la examenul de 

deosebit de pre-

din 
de-a doua a- 
la detașamen
te Școala ge-

Monica, Ionică Mircea
Paraschiva din clasa

Elevii din ultima clasă a școli
lor medii de cultură generală se 
vor afla nu peste mult timp în 
fața unui eveniment deosebit din 
viața lor — examenul de maturi
tate. Acest examen va cere elevi
lor să dovedească că și-au însușit 
bine cele predate în școală, că au 
dobîndit o suficientă maturitate în 
gîndire pentru înțelegerea eveni
mentelor social-politice ale vremii.

Timpul rămas pînă la încheierea 
anului școlar (26 
vii de la zi și 30 
liști) cît și pînă 
maturitate, este
tios. De aceea elevii și cadrele di
dactice își îndreaptă toată atenția 
în vederea pregătirii din timp și 
în bune condițiuni a examenului 
de maturitate.

In legătură cu pregătirile care 
se desfășoară la Școala medie Lo- 
nea, în vederea acesțui eveniment, 
ne-am adresat tovarășului prof. 
Cherciu Nicolae, directorul școlii, 
pentru a ne vorbi despre sprijinul 
pe care l-au dat și il dau profe
sorii elevilor din clasa a XI-a. 
Iată ce ne-a spus : „Pregătirea ele
vilor din clasa a XI-a pentru e- 
xamenul de maturitate constituie o 
preocupare a noastră încă de la 
începutul anului școlar cînd s-au 
făcut mai multe sondaje pentru a 
afla ce goluri au elevii în pregăti
rea anterioară. O activitate mai 
organizată pentru a sprijini elevii 
din clasa a XI-a am început să o 
desfășurăm ia începutul trimestru
lui al doilea. Conducerea școlii, 
împreună cu cadrele didactice care 
predau la clasa a XI-a au întocmit 
un plan de meditații și consultații 
la materiile pentru maturitate. A- 
cest plan a fost afișat în școală. 
De remarcat faptul că pînă în pre
zent, el a fost respectat cu multă 
rigurozitate atît de cadrele didac
tice cît și de elevi, care nu au lip
sit de la nici o oră. Pentru elevii 
din clasa a XI-a seral, orele de 
consultații 
nificate 
ei sînt 
o mai 
milare.

Accentul 
s-a pus pe 
literatura 
parcurs un 
sa VIII—XI). La celelalte materii 
cum ar fi : istoria, socialismul ști
ințific și științe naturale, s-a cău
tat să se facă recapitularea perio
dică, adică atunci cînd se face ve
rificarea lecției 
întrebări și din 
anterior.

Totodată s-au 
ca elevii din clasa a XI-a să nu 
fie folosiți în nici o muncă extra- 
școlară. Aceeași măsură s-a luat 
și pentru elevii seraliști. Dirigin
tele clasei a XI-a seral a mers la

locurile de muncă ale elevilor, a 
stat de vorbă cu conducătorii în
treprinderilor unde lucrează ele
vii, pentru ca aceștia să nu fie fo
losiți în alte munci. Este îmbucu
rător faptul că elevii din clasa a 
XI-a seral au în prezent o frec
ventă foarte bună atît la orele de 
cursuri cîț și la cele de meditații 
și consultații.

O altă măsură luată la școala 
noastră pentru ajutorarea elevilor 
din clasa a XI-a este și aceea ca; 
după încheierea cursurilor, adică 
între 27 mai — 6 iunie, să facem 
lecții de sinteză la toate materiile 
pentru examenul de maturitate. 
Intre 8—13 iunie este perioada de 
pregătire individuală. Dar și în a- 
ceastă perioadă cadrele didactice 
vor sta la dispoziția elevilor pen
tru lămurirea unor probleme ne
clare.

In pregătirea elevilor din clasa 
a XI-a aș vrea să mai remarc și 
ajutorul dat de către organizația 
de partid și organizația U.T.M. din 
școala noastră, care au discutat în 
ședințele deschise situația frecven
tei elevilor la cursuri si orele de 
pregătire, au elaborat o serie de 
măsuri pentru ajutorarea absolven
ților cît și pentru îndrumarea lor 
profesională.

Sper că măsurile luate de către 
conducerea școlii și cadrele didac
tice, sub directa îndrumare a or
ganizației de partid și cu sprijinul 
organizației U.T.M., vor duce ca 
la examenul de maturitate să se 
obțină rezultate bune. Aceasta este 
dorința noastră a cadrelor didac
tice și a elevilor și cred că va fi 
îndeplinită".

C. COTOȘPAN

*——©«»—

La ora educativă

și 
mai 
mai 

mare

orele
meditații au lost pla- 
mult duminica, cînd 
odihniți și dispun de 
posibilitate de asi-

pregătire 
limba și 

trebuie

principal în 
matematică și 

romînă, unde 
material mat vast (cla-

la zi să se pună 
capitolele predate

luat măsuri pentru

Duminică, la Casa pionierilor din Petroșani, a avut loc o consfă
tuire a membrilor cercurilor „micilor tehnicieni" din cadrul școlilor 
generale de 8 ani și a caselor pionierilor. La discuții a luat cuvîntul 
și pionierul Săneti loan (în clișeu ) de la Școala generală de 8 ani 
nr. 5 din Petroșani, care a vorbit despre activitatea cercului de la 
aceaștă școală.

în СЦ- 
orasului 
specia

tfi 
de 
o 

un 
să

Participarea activâ 
la viața culturalâ a orașului

Participarea în mod activ la via
ta culturală a orașului oferă ori
cui multiple posibilități de petre
cere plăcută și utilă a timpului 
liber. In această privință, organi
zația U.T.M., comisia culturală 
consiliul AS. de la Institutul 
mine din Petroșani desfășoară 
rodnică activitate. Pentru ca 
număr cît mai mare de studențl
ia parte ia viața culturală a ora
șului, comisia culturală în frunte 
cu șeful ei, tovarășul Galea loan 
duce o intensă muncă de populari
zare a spectacolelor.

Dar participarea studenților la 
viața culturală a orașului nu se re
zumă la atît. Studenții înșiși des
fășoară o vastă activitate cultu
rală participînd Ia numeroase for
mații artistice atît în cadrul insti- 
tului cît și în cadrul cluburilor din 
oraș. Spectacolele pe care le-au 
susținut formațiile artistice studen
țești în Petroșani, ca și în întreaga 
regiune s-au bucurat de fiecare da
tă de succes, In felul acesta con
tribuie studenții în mod activ la 
îmbunătățirea și dezvoltarea vieții 
culturale a orașului. Astfel, ulti
mul spectacol de estradă „La braț 
cu tinerețea", cu ca-re tinerii noștri

artiști amatori vor apare 
rind din nou pe scenele 
a fost apreciat de către 
torii care l-au vizionat.

Mai mult decît pînă acum, stu
denții de la I.M.P. și-au Intensifi
cat activitatea 
zile. Ei vor să 
bine pregătiți 
universitare a 
studențești ce

mai la Bu-

întrecere, 
institutului 
conducerea

culturală în aceste 
se prezinte cît mai 
la faza pe centre 
formațiilor artistice 
se va desfășura în

primele zile ale lunii 
curești.

Pentru această mare 
formația de teatru a 
pregătește de zor, sub
actorului Vasile Hașiganu de la 
Teatrul de stat din localitate, pie
sa de teatru a lui A. Storin „O 
felie de lună". Cu multă ardoare 
se pregătesc și brigada artistică 
de agitație și orchestra de muzi
că ușoară, aceasta din urmă bine 
cunoscută în Valea Jiului. Nici 
formația de dansuri nu se lasă mai 
prejos. ! 
lui Dan 
tri sînt 
fruntaș, 
altfel cu

Sub îndrumarea studentu- 
Dujulescu, dansatorii noș- 
hotărîți să ocupe un loc 
Acest lucru îl dorim de 

i toții din toată inima.
IQAN NICOAt^; 

student

Ultima oră educativă de la cla
sele a X-a В și C de la Școala me
die Petroșani a fost, consacrată ce
lei de-a 94-a aniversări a nașterii 
lui V. I, Lenin. Referatul despre 
viața și activitatea lui V. 1. Lenir 
a fost prezentat de eleva Todor 
Gabriela. In continuare, elevii O- 
prișan Cornel și Branea Mioara au 
recitat versuri despre 
Maiakovski după care 
zentat diafilmul „Viața 
tea lui V. I. Lenin".

deLenin 
a fost pre- 
și activita-

De curînd, Comitetul orășenesc U.T.M. Petroșani a organizat o zi 
de colectare a fierului vechi. La această acțiune o contribuție de 
seamă au adus-o și elevii școlilor medii și de 8 ani. Elevii Scolii de 
8 ani nr. 3 din Petroșani, (în clișeu 1, de exemplu, au colectat într-o 
singură zi 5000 kg fier vechi pe care apoi l-au predat I.C.M.

JLa, iarbă twdf. șl...

erau împresu
rași! din Uti- 
să admire fru- 
alpine, să se

te, 
de
Și 
ai

de

mi- 
suh

Duminică dimineața, poteca în
verzită ce suie spre cabana Cîm
pu lui Neag răsuna de glasuri 
voioase de copii. Mai apoi, cabana 
și împrejurimile ei 
rate de... cravatele 
câni, care veniseră 
moașele priveliști
recreeze în aerul ozonal de mor 

să zburde în voie pe covorul 
verdeață. Ciripitul melodios era 
el secondat de murmurul vioi 
pionierilor Rațiu Eugenia. Țiir-

tareu Soiica și Decuseară Doina, 
soliste vocale în brigada artistică 
de agitație a Școlii generale 
8 ani din Uricani.

Cu cîr.lec. ris și voie bună, 
cii artiști amatori din Uricani.
supravegherea instructorului supe
rior Rușescu Ioan, a unor părinți 
și a cadrelor didactice, au petre
cut clipe plăcute de odihnă, de re
creare, de destindere Nu se mai 
saturau să privească minunatele 
peisaje alpine și crestele muntoa
se acoperite de nea, acum în plină 
primăvară însorită, nu mai con
teneau să se îngîne cu păsărelele, 
să asculte șopotul zglobiu al iz
voarelor. Șl cit soare și voie bu
nă 1 In bătaia razelor cravatele 
roșii, peste bluzele alb-imaculate, 
dădeau gingașelor Sețe culoarea 
merelor coapte. Frumoase primă
veri 1...

șeejta

pa 
p ri-

bu- 
bri

Către ora 17, programul în aer 
liber al pionierilor și... însoțitori
lor s-a terminat. Ii aștepta scena 
căminului cultural din Cîmpu lui 
1 eag, îi așteptau locuitorii comu
nei să le admire talentul și 
siunea, să admire pe scenă 
măvara vieții noastre.

La cămin au fost primiți cu 
curie și vii aplauze. Membrii
găzii artistice de agitație, soliștii 
vocali și recitatorii s-au străduit din 
răsputeri pentru a dărui publicului 
un spectacol bun, de calitate. Ca 
urmare, spectatorii le-au apreciat 
strădaniile, aplaudîndu-i cu căldu. 
ră.

S-au remarcat în mod deosebii 
solistele vocale de muzică popu
lară și ușoară Rațiu Eugenia din 
clasa a Vil-a A, Țînțarcu Soiica 
din clasa а Vll-a B, Decuseară 
Doina din clasa a IV-a C și Gan. 
lă Rodica din clasa a III-a A, re
citatoarele Krakovșchi Maria din 
clasa a Ill-а, Drăghici Veronica 
din clasa a Vll-a В ș! luhasz Pau
lina din clasa a Vl-a A și inter
pretul momentelor vesele Tudoran 
Mihai din clasa а Vll-a B. In 
paranteză trebuie spus că toți pio
nierii de mai sus sînt fruntași 
la învățătură și disciplină. Rația 
Eugenia, de pildă —- Mărunțica", 
cum îi spun colegii după numele 
melodiei — nu are decît două

medii de 9, restul sînt de 10, Țin- 
[arau Soiica are trei medii de 
9 șj restul de 10 etc.

Fe buna arepiuic, deci, briga
da artistică de agitație a pionie
rilor de la Școala generală de 8 
ani din Uricani deține de 3 ani 
consecutiv locui I obținut la ia- 
zeie raionale ale concursului cui- 
tural-arlistic al pionierilor și șco
larilor. Meritele se datoresc deo
potrivă strădaniei și perseveren
tei pionierilor, ca și tinărului ins
tructor Rușescu loan.

Acum, micii artiști amatori din 
Uricani paralel cu pregătirea în
cheierii anului școlat. se pregă 
iese asiduu și pentru laza regio
nală a concursului cultural-artls? 
'ic al pionierilor și școlarilor...

Spectatorii 
au mulțumit 
Itumosul lor 
vii at să mai

Seara alături de părinți, de ca- ) 
drele didactice și de intructorul ț’ 
lor, micii artiști amatori din Uri- 
câni s-au întors spre case cîntînd. 1 
Erău fericiți, firește, de frumoasa £ 
zi petrecută în miilocui naturii, jt 
la iarbă verde și totodată de reu- ? 
șita spectacolului. \

din Cîmpu Ini Neag 
pionieriloi pentru 

spectacol și i-au 1П- 
vină în mijlocul loz.

DUMITRU GHEONEA
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colectivul sectoru- 
mina Petrila se si
de frunte in intre- 
productivitătii mun- 
sută peste nivelul

Prin realizările obținute în înde
plinirea sarcinilor de plan, a an
gajamentelor luate în întimpinarea 
celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei, 
lui IV de la 
tuează la loc 
cere. Creșterea 
cii cu 1,2 la
prevăzut și extragerea pe această 
bază a sute de tone de cărbune 
peste plan în fiecare lună, cons
tituie un important rezultat al mun
cii politico-organizatorice desfășu
rate de organizația de bază pentru 
mobilizarea întregului colectiv al 
sectorului la muncă rodnică.

In activitatea desfășurată pentru 
realizarea sarcinilor economice, bi
roul organizației de bază se spri
jină pe cele trei grupe de partid 
pe schimburi, 
șoare o muncă 
tru asigurarea 
nirii sarcinilor
jamentelor de întrecere, pentru ex
tinderea aplicării inițiativelor va
loroase, pentru folosirea din plin 
a posibilităților de creștere a pro
ducției și productivității muncii, 
grupele de partid aduc o contri
buție valoroasă la îmbunătățirea 
continuă a activității sectorului.

O mare atenție acordă grupele 
de partid aplicării măsurilor sta
bilite prin hotărîrile organizației 
de bază în scopul creării la fiecare 
loc de muncă a condițiilor necesare

Chemate să desfă- 
operativă, vie, pen- 
ritmicității îndepli- 
de plan și a anga-

partid nr. 3 creării condițiilor pen
tru aplicarea în fiecare abataj ca
meră a inițiativei „două cîmpuri 
pe schimb în 
tă inițiativă, 
au trecut în 
din abatajele 
organizarea minuțioasă a lucrului, 
eliminarea timpilor morți, 
țelor nemotivate. Tocmai 
tă direcție a acționat și 
partid. Cîțiva tovarăși 
cu propuneri concrete privind scur
tarea timpului de 
prezentarea la timp 
La indicația grupei 
fost supuși discuției 
rmincitori care făceau absențe ne
motivate, între care minerul Filip 
Augustin. Aceste discuții au dus, 
în timp scurt, la înlăturarea ab
sențelor nemotivate de la lucru.

Biroul organizației de bază (se
cretar tov. Dima Mișu) a studiat 
metodele și experiența acestei 
grupe de partid acordînd astfel ce
lorlalte două grupe de partid pe 
schimburi îndrumări precise, con
crete, verificate în practică, pentru 
îmbunătățirea muncii colectivului.

Avînd asigurat un sprijin con
cret și eficient din partea grupe
lor de partid, organizația de bază 
desfășoară o muncă politică sus
ținută de mobilizare a întregului 
colectiv Spre succese de seamă în 
întrecerea pentru cărbune uzai 
mult, mai bun și mai ieftin.

Sporirea 
o deose- 
dezvolta-
Si obți- 

mai mari
zootehnic 

ti tot 
carne și lină, 
seamă de faptul că în 
Văii Jiului finul și masa 
pe pășune reprezintă nu- 
bază în hrana animale- 

acordată

realizării sarcinilor de plan și o 
angajamentelor de întrecere. Grupa 
de partid nr. 3, de pildă, din care 
— între alții — fac parte comu
niștii Cepălău Aurel, Toma Ioan, 
Cristea Ștefan, Crainic Paiafil se 
întrunește ori de cite ori este ne
cesar și analizează modul în cate 
se desfășoară munca în abataje 
în schimbul respectiv, trasîndu-se 
sarcini pentru înlăturarea unor lip
suri, pentru rezolvarea operativă 
a unor probleme pe care le ridi
că producția. Intr-o asemenea șe
dință a grupei de partid tovarășul 
Cristea Ștefan a propus ca, ținîn- 
du-se seama de condițiile specifice, 
în anumite abataje să se lucreze 
numai pe cite o aripă. Prin aceasta 
se realizează viteze sporite de a- 
vansare și se crează condiții peh- 
tru recuperarea în mare măsuță a 
materialului lemnos. S-a bucurat, 
de asemenea, de apreciere propu
nerea făcută de membrul de partid 
Trofin Tudor privind crearea în 
apropierea abatajelor a unor sto
curi de material lemnos. Refolosi- 
rea stîlpilor recuperați prin răpiri, 
crearea de stocuri de rezervă con
tribuie nu numai la economisirea 
materialului lemnos, ci și 1a cîști- 
garea timpului pe care brigăzile 
îl piel.jij pentru aducerea lemnu
lui de ta distanțe mai mari, deci 
la creșterea productivității mun
cii.

6 mare atenție acordă grupa de

suficiente și de bună calitate
padă, totuși sînt terenuri unde pot 
fi mobilizați crescătorii de ani
male la efectuarea de lucrări de 
îmbunătățire. Se poate organiza 
curățirea de lăstărișuri pe pășunile 
Plaiul și Șaua lui Crai din Vulcan. 
Cîndetul din Iscroni Ruricu din 
Banița,- pînă in momentul de față 
nu s-a trecut încă
ganizarea acțiunilor. Pe măsură 
timpul permite, sînt necesare a se 
organiza îndeosebi acțiuni de ar
deri de rrrartoane pe pășunile cură 
tate în anii anteriori și anume 
•>Jima, Slivei, Frunți, Găinușa ș; 
Voievodul din Petrila. Parîngul, 
Coasta lui Rus, din Petroșani, Iz
voarele din Vulcan. Dosul Zănogti 
clin Lupeni, Șerpi, Siglăul din Uri
cani, Suta Mare și Buta Mică din 
Cîmpu lui Neag. Curățirea de pie
tre aparante este necesară a fi e- 
fectuată la pășunile Leșul și Ge- 
înănarea din Iscroni, Drăgoiul din 
Vulcan. Negrele din Lupeni și 
Coamele din Uricani. Curățirea de 
mușuroaie -- ta pășunile Jigorul 
și Jigorelul din Banița, MunceluJ 
Dobrăi din Petrila și Cîndetul din 
Iscroni. Trebuie organizată defrișa
rea de arborete dăunătoare pe pă
șunile Gura Plaiului, Boul și Pre- 
luca din Petroșani, Gemănarea din 
Iscroni etc folosindu-se în acest 
scop creditele acordate ce se ridi
că ta 200 000 lei.

fiecare aripă". Aceas
ta a cărei aplicare 
primul rînd minerii 

19, 20 și 22, impune

a absen- 
în aceas- 
grupa de 
au venit

pușcare prin 
a artificierilor, 
de partid au 
brigăzilor unii

de
La secția l-a a Viscozei Lupeni se acordă toată atenția indicilor 

calitate a alcali-celulozei puse în circuitul tehnologic al producției.
IN CLIȘEU: Tov. Mateescu loan, ajutor maistru, Trancă Emil 

Rimniceanu Orațiu verifică temperatura alcali-celulozei la descăr-si
carea din desfibrator.
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întreceri la Uricani

Să asigurăm furaje
Dezvoltarea creșterii animalelor 

la nivelul Sarcinilor trasate de 
partid, este hotărîtă in foarte ma
re măsură de asigurarea unei baze 
furajere corespunzătoare, 
producției de furaje are 
bită însemnătate pentru 
rea sectorului
nerea unor cantit- 
<fe lapte,

Ținînd 
condițiile 
verde de 
tretul de 
lor trebuie acordată to .tă aten
ția . îmbunătățirii calitative a pă 
șunilor și tinetelor. Pentru a-igu 
rare a unei producții sporite pe a- 

, jjește terenuri, ’ în perioada irrre- 
wiat următoare, comitetele execuți 

-ve ale sfaturilor populare trebuie 
să se ocupe de antrenarea tuturor 
crescătorilor de animale la execu
tarea lucrărilor de îmbunătățire < 

, pășunilor și fînețelor. Pe aceste 
obiective' s-a axat planul de mă
suri întocmit de curînd de 
Consiliul agricol orășenesc, 
a fost dezbătut pe larg în 
plenară din 3 aprilie 1964.

Din lucrările plenarei 
controalele efectuate pe teren, 
iese că mai sînt o serie de 
crări necesare care se cer efec
tuate neîntîrziat. Astfel, suprafe
țele de fînețe nu au tost îngrășate 
în suficientă măsură, nu ș-au cu
rățat de arboretele dăunător, de 
tufe, mărăcinișuri, mușuroaie etc. 
Comitetele de conducere ale înto
vărășirilor au datoria să antreneze 
toți membrii întovărășiți la efec- 
tuarea acestor acțiuni. In acest 
sens, și comitetele executive ale 
sfaturilor populare Cîmpu lui Neag, 
Uricani, Vulcan, Petrila și Banița, 
trebuie să urmărească îndeaproape 
desfășurarea muncilor de curățire 
a fînețelor în toate întovărășirile.

Odată cu acțiunile de îmbunătă
țire a fînețelor, este necesar să se 
acorde toată atenția îmbunătățirii 
pășunilor. Deși unele suprafețe de 
pășuni sînt încă acoperite cu ză-

către
Planul 

ședința

din
re-
lu-

--- —

Activități gospodărești

și reparații curente, 
diferite locuințe și

lună, la Lonea, s-au

In fiecare localitate, colectivele 
I.L.L. au început lucrări de repa
rații capitale 
întrețineri la 
imobile.

In această
început lucrări de reparații curen
te la diferite locuințe din străzile 
Republicii, Minerului etc., a căror 
valoare se ridică la 100 000 lei; la 
Petrila se vor executa lucrări ase
mănătoare de 114 000 lei, la Petro
șani — de 300 000 lei, la Vulcan 
— de 182 000 lei.

Aceste măsuri creează certitudi
nea că orașele noastre vor întîm- 
pina 1 Mai cu o înfățișare sârbă- 
’orească.

efectiv la or-
ce

Totodată, este necesar să se a- 
corde 6 atenție deosebită organiză
rii raționale a pășunatului, repai- 
tizării cu grijă a fiecărei supra
fețe pe specii și categorii de ani
male, curățirii, îngrășării și tarla- 
lizării pășunilor.

In acțiunea de îmbunătățire a ti
netelor, o mare contribuție o poate 
aduce tineretul. Este necesar ca 
organizațiile U.T.M. să îndrume 
utemiștii ! pentru a 
număr cit mai mere ta 
îngrijire a islazurilor.

Comitetele executive 
lor populare trebuie 
cu simt de răspundere desfășurarea 
acestor acțiuni si în același timp 
nu trebuie să neglijeze aplicarea 
acestor măsuri pe loturile zooteh
nice și pe terenurile rezerve. de 
s’-t atribuite sfaturilor popule,re.

Obținerea unor producții mari 
de iarbă pe pășunile și fîneteîe 
din Valea Jiului constituie una din 
principalele condiții pentru a asi
gura o bună hrănire a animalelor- 
ceea ce va duce la sporirea pro
ducției de carne, lapte și ațte pro
duse necesare bunei aprovizionări 
a oamenilor muncii.

Potrivit programului comun, din
tre comitetul sindicatului, asocia
ția sportivă Retezatul și organiza
ția de tineret de la mina Uricani, 
privind desfășurarea Spartachiadei 
republicane, faza I-a, mai deunăzi, 
grupuri, grupuri de tineri se în
dreptau spre noua bază sportivă 
pentru a lua parte la concursuri.

Întrecerile au avut loc la patru 
probe atletice. La greutate s-au 
remarcat Geană Ioan, Ordog loan 
și Venczel Anton, care au aruncat 
14 și, respectiv, 12 m cu greutatea 
de 5 kg. La săritura în lungime, 
de pe loc, cei mai buni au fost 
juniorii Deliorceanu Constantin și 
Făgaș Cornel, care au sărit cite

2,30 metri. La haltere cei mai buni 
au fost minerul Lițcan loan și ju
niorul Maxer Gheorghe.

La 80 metri s-au remarcat junio
rii Deliorceanu Constantin care a 
parcurs distanța în 11,2 secunde 
și Eanciu loan în 11,4 secunde.

In încheierea întrecerilor atleti
ce, echipa de fotbal Retezatul, care 
activează în campionatul orășenesc, 
după un meci frumos, disputat în 
limitele sportivității, a învins pe 
fruntașa 
Paroșeni, 
5—0.

clasamentului, Energia 
cu categoricul scor «ie

IOAN POENARU
corespondent

Să
participa în 

lucrările de

ale sfaturi- 
urmărească

ing. ELENA ZEȚA 
președinte al Consiliului agricol 

orășenesc

Unde duce îngîmfarea
In primul meci al campionatului 

de fotbal ta juniori, echipa Jiul a 
. jucat la Călări cu Victoria din lo

calitate. Jocul dinamic și specta
culos a plăcut mult. Practicînd un 
fotbal tehnic în viteză, cu multe 
Suturi ta poartă, avînd în Dumitriu 
un excelent coordonator al atacu
lui. jiuliștii au încheiat prima -re
priză conducînd cu 1-^0 prin go
lul înscris de Cîndea. La scurtă 
vreme de ta reluare, același Cîn
dea majorează scorul la 2—0. Se 
părea că victoria nu le mai poate 
scăpa jiuliștilor. tată însă că A- 
chim începe să dea dovadă de în- 
gîmfare și vedetism subestimîn- 
du-și adversarii și chiar și colegii 
săi de echipă. Driblînd ta infinit, 
pînă pierdea mingea, el și-a ener
vat coechipierii. In asemenea con
diții, apărarea a primit 
îh mai puțin de zece

din victorie sigură, juniorii Jiului 
s-au trezit învinși cu 3—2. A fost 
o lecție din care se poate vedea 
că îngîmfarea și automulțumirea 
nu au ce căuta pe terenul de sport.

PR06RAM OE НАШ

trei goluri 
minute Ș1

P U IL I C 8 TATE
INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI 

anunfă scoaterea prin 
CONCURS

a următoarelor posturi didactice:
— Conferențiar la catedra de lu

crări miniere și economie de ra
mură, poziția 6 din statul de func
țiuni, disciplina prepararea sub
stanțelor minerale utile; bazele 
preparării;

— Conferențiar la catedra de 
matematici, poziția 4 din statul de 
funcțiuni, disciplina matematici 
riale; geometrie analitică și < 
lențială;

— Conferențiar ta catedra 
geometrie descriptivă șl desen, 
ziția 2 din statul de funcțiuni, 
ciplina geometrie descriptivă 
proiectivă;

— Șef de lucrări ta catedra 
geologie, poziția 3 din statul 
funcțiuni, disciplina mineralogie- 
petrografie;

— Lector la catedra de mate
matici, poziția 6 din statul de func
țiuni, disciplina algebră și analiză 
matematică; matematici

— Șef de lucrări 1a 
organe de mașini și 
poziția 8 din statul de

tehnologia materialelor 
unelte;

statul de

data apariției prezentu- 
însoțită de următoarele

25 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,16 Muzică de estradă, 
9,10 Mici formații de muzică ușoa
ră, 9,40 Din cîntecele de dragoste 
ale popoarelor, 10,30 Piese de es
tradă de compozitori din țări so
cialiste, 11,00 Mari cîntăreți de o- 
peră din trecut, 12,30 Muzică pre
clasică italiană, 13,10 Interpreți ai 
muzicii de operetă, 14,10 Muzică 
populară, 15,30 Actualitatea lite
rară în ziarele și revistele noas
tre, 16,30 Emisiune muzicală de ta 
Moscova, 18,05 „Noutăți... nou
tăți"... — emisiune de muzică u- 
șoară, 19,00 Almanah științific, 
19,25 Concert de muzică ușoară 
romînească, 20,10 Din cele mai cu
noscute melodii populare, 20,40 
„Cîntă, dansează tinerețea" — mu
zică de dans, 21,15 Carnet plastic, 
21,30 
MUL 
trale, 
Roza

spe- 
diîe-

de 
po 
dls-

Ș1

de 
de

speciale: 
catedra de 
tehnologie, 

funcțiuni.

de ramură, 
de funcțiuni, 
substanțelor

legalizată de pe diplo- 
sau de pe actul echiva-

disciplina 
și mașini

— Asistent ta catedra de lucrări 
miniere și economie 
poziția 11 din statul 
disciplina prepararea 
minerale utile;

— Asistent la catedra de lucrări 
miniere și economie de ramură, 
poziția 15 din statul de luncțiuni, 
disciplina prepararea substanțelor 
minerale utile. Bazele preparării;

— Asistent la catedra de lucrări 
miniere și etxmomie 
poziția 14 
disciplina 
minieră;

— Trei
catedra de mecanică 
pozițiile 10, 14 și 15 
funcțiuni, disciplina rezistența ma
terialelor;

— Trei posturi de asistent la 
catedra de mecanică și rezistență, 
pozițiile 16, 17 și 18 din statul de 
iuncțiuni, disciplina mecanică;

— Asistent 1 ‘ ',r? de mate-

dln statul 
topografie

posturi de

de ramură, 
de funcțiuni, 
generală și

asistent la 
și rezistentă, 
din statul de

matici, poziția 15 din 
funcțiuni, disciplina algebră și ana
liză matematică.

Persoanele care doresc să parti
cipe la concurs vor înainta recto
ratului o cerere, în termen de o 
lună de la 
lui anunț, 
acte :

—- copie 
ma de stat
lent de studii superioare (două e- 
xemplare);

— lucrările științifice ale candi
datului, într-un exemplar;

— certificatul de caracterizare a 
activității profesionale și sociale a 
candidatului, eliberat de instituția 
(întreprinderea) în care acesta își 
are funcția de bază (două exem
plare);

— certificat de vechime în mun
că (două exemplare);

— memoriu de activitate didac- 
tico-științifică, semnat de candidat 
(două exemplare);

— autobiografia.
Cei care funcționează într-o in

stituție de 
sînt obligați 
rectoratului 
concurs.

Informații 
primi de ta
lui Institutului de mine Petroșani, 
str. Institutului nr. 20.

Muzică de dans. PROGRA- 
II. 8,30 Sumarul presei cen- 
9,03 Melodii populare, 9,30 

vînturilor (reluarea emisiunii
din 22 aprilie), 10,00 Valsuri, 10,30 
Pagini orchestrale din opere, 12,10 
Muzică ușoară, 12,30 Lecția de 
limba engleză. Ciclul II (reluarea 
emisiunii din 24 aprilie), 13,26 Mu
zică populară din diferite regiuni 
ale țării, 14,00 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 15,05 Cînțece 
și jocuri populare din Moldova, 
16,00 Din albumul melodiilor de 
primăvară, 17,10 Muzică populară 
cerută de ascultători, 18,25 Muzi
că din operete cerută de ascultă
tori, 19,30 Capodopere ale litera
turii universale : „Decameronul" de 
Boccacio. Prezentare de conf. univ. 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 21,10 
Muzica de dans, 21,45 Din fabulele 
lui La Fontaine.

invățămînt superior, 
să comunice in scris, 

acesteia, înscrierea la

suplimentare se pot 
secretariatul rectoratu-

-=©----
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Domnișoara Barbă Albastră; RE
PUBLICA : Valea Vulturilor; LQ- 
NEA : Tu ești minunată; ISCRONI: 
Gardianul; PAROȘENI : O moste 
nire cu bucluc; BARBĂTENI : Ba 
lada husarilor.



Scrisoarea lui U Thant în legătură 
cu situația din Rhodesia de sud

corespon- 
din Madrid al agenției 

Presse, aproape 8 000 de 
se află, în prezent, în gre- 
diferite regiuni ale Spaniei, 
în Asturia peste 1 000 de 
se află în grevă, în semn 

împotriva condițiilor

Greve ale minerilor 
spanioli

MADRID 23 (Agerpres).
După cum relatează 

dentul 
France 
mineri 
vă în 
Astfel 
mineri
de protest 
grele de muncă. Activitatea a trei 
mine este deja paralizată. La Pu- 
ertollano, aproximativ 2 000 de 
mineri au declarat grevă în spri
jinul revendicărilor privind majo
rarea salariilor și libertăți sindi
cale. La Rio Tinto, 5 000 de mineri 
se află, de asemenea, în grevă ce- 
rind încheierea unui nou contract 
colectiv.

NEW YORK 23 (Agerpres).
După cum anunță agenția Reu

ter, secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a comunicat lui Patrick 
Dean, șeful delegației britanice la 
O.N.U., că țările africane și asia
tice membre ale O.N.U. sînt serios 
îngrijorate de recentele evenimen
te din Rhodesia de sud.

U Thant a fost solicitat de gru
pul afro-asiatic de 58 de țări să

intervină pentru a obține anula
rea restricțiilor puse asupra depla
sării șefului mișcării de eliberare 
africane, Joshua Nkomo și pune
rea în libertate a celorlalți deți
nuți politici africani din Rhodesia 
de sud.

In căzui cînd acest demers nu 
va avea efect, grupul afro-asiatic 
intenționează să se adreseze Con
siliului de Securitate.

©

Declarația președintelui Conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare

-=©=-

Mari distrugeri provocate 
de vulcanul Irazu

au 
de 
iar

YORK 23 (Agerpres).
Rica a cerut secretarului 
al O.N.U. crearea unui 
O.N.U. pentru a o ajuta 
față pagubelor provocate 

Irazu, care erupe a- 
întrerupere din mar-

Volio Jimenez, șeful 
declarat

NEW
Costa 

general 
fond al 
să facă
de vulcanul 
proape fără 
tie 1963.

Fernando
delegației costaricane, a 
că Cartago, al treilea oraș al ță
rii, este amenințat cu distrugerea 
din cauza căderilor masive de ce
nușă vulcanică. Cheltuielile nece
sitate de pagubele provocate pînă 
în prezent cit și de măsurile pre
ventive luate depășesc posibilită
țile financiare ale Costa Ricăi, 
spus Volio Jimenez.

- = ©=—
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A. Moro va vizita 
Anglia

LONDRA 23 (Agerpres).
In legătură cu vizita pe care 

primul ministru al Italiei, Aldo 
Moro o va întreprinde la începu
tul săptămînii viitoare la Londra, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Angliei a anunțat că acesta va a- 
vea o întrevedere cu primul mi
nistru britanic, Alec Douglas Home, 
precum și cu alte oficialități bri
tanice.

Agenția Reuter anunță că vizita 
lui Aldo Moro la Londra va dura 
șase zile.

GENEVA 23 (Age»pres).
„Ceea ce țările dezvoltate 

refuzat cîndva țărilor în curs 
dezvoltare, ele acceptă astăzi
ceea ce ele refuză azi vor accepta 
miine", a declarat președintele 
Conferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, Kayssuni, 
intr-un interviu acordat corespon
dentului de la Geneva al ziarului 
egiptean „Al-Akhbar",

El apreciază ca un prim succes 
al țărilor în curs de dezvoltare 
convocarea acestei conferințe. Prin 
faptul că au recunoscut că, în

structura sa actuală, comerțul in
ternațional defavorizează aceste 
țări, a subliniat Kayssuni, țările 
dezvoltate au adus un element po
zitiv în plus. Considerînd ca încu
rajatoare declarațiile făcute de că
tre reprezentanții unor țări dez
voltate, el s-a declarat optimist 
în privința rezultatelor conferinței.

..Promisiunile formulate de 
rile dezvoltate, a subliniat în 
cheiere Kayssuni, nu sînt însă 
flciente; ele trebuie traduse 
fapt".

WASHINGTON 23 (Agerpres)
Intr-o declarație televizată, pre

ședintele Johnson a anunțat înche
ierea unui acord între reprezen
tanții companiilor de căi ferate și 
ai sindicatelor grupînd 200 000 de 
muncitori feroviari privind regle
mentarea conflictului care datează 
de patru ani și jumătate. Preșe
dintele Johnson a declarat că a- 
cest acord înlătură amenințarea 
grevei care ar fi afectat 6 milioa
ne de muncitori și ar fi , 
ducerea cu cel puțin 13 
produsului național brut 
precum și la un val de 
a prețurilor. Președintele

ce
sa-

cu-
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S-U»A» Arestarea unor demonstranți
NEW YORK 23 (Agerpres).
Cinci tribunale din New York 

au lucrat toată noaptea de mier
curi spre joi pentru alcătuirea ac
telor de dare în judecată a celor 
peste 100 de demonstranți ai miș
cării pentru egalitatea rasială 
(CORE), arestați la deschiderea 
Expoziției internaționale de la New 
York. Printre cei arestați se află

Sesiunea experților
WASHINGTON 23 (Agerpres). 
La sesiunea Comitetului exper

ților militari ai pactului CENTO, 
care își desfășoară lucrările la 
Washington reprezentanții militari 
ai Turciei și Pakistanului au 
rut un sprijin sporit 
tica fiecăruia dintre

ce-
pentru poli- 
participanți.

sas:

SITUAȚIA DIN CIPRU
NICOSIA 23 (Agerpres).
„Guvernul cipriot este dispus să 

ia măsuri concrete pentru a de
monstra dorința sa sinceră de re- 
instaurare a păcii", a declarat 
președintele Makarios într-o cu- 
vîntare radiodifuzată. El a propus 
distrugerea, sub controlul forței 
O.N.U., a tuturor fortificațiilor e- 
xistente pe insulă atît ale ciprio- 
ților greci, cit și ale ciprioților 
turci, garantarea unei amnistii ge
nerale pentru toți ciprioții turci, 
sprijinirea reîntoarcerii în locali
tățile lor a tuturor celor care au 
fost nevoiți să-și părăsească cămi
nele, precum și garantarea prote
jării vieții și avutului tuturor ce
tățenilor. Makarios și-a exprimat

--------------- 0.

că ciprioțiiregretul pentru faptul
turci au denunțat acordul încheiat 
cu participarea comandantului for
ței O.N.U., generalul Gyani, privi
tor la înlăturarea barierelor care 
împiedică libera circulație. Preșe
dintele Ciprului a afirmat că gu
vernul său „nu intenționează să 
reglementeze prin forță diferendul 
care opune cele două comunități 
din insulă".

Osman Orek, ministrul apărării, 
a declarat în numele ciprioților 
turci că respinge propunerile pre
ședintelui Makarios, deoarece „con
sideră că nu constituie o Soluție 
potrivită pentru rezolvarea pro
blemei".

OECIDEHIHE

tă- 
în-
su
in

liderul mișcării, James Farmer 
Bayard Rustin, organizatorul mar
șului spre Washington din vara 
trecută. Autoritățile judecătorești 
dau posibilitatea eliberării aresta- 
tilor pe cauțiune, dar această cau
țiune este excesiv de ridicată a- 
tingînd în multe cazuri suma de 
2 500 de dolari, pe care practic 
cei arestați n-au posibilitatea s-o 
plătească.

©

Și

militari ai C.E.N.T.O

a declarat că 
priva Turcia 
a contribui

CENTO. La 
pakistanez

această si
de posibili- 
la întărirea 
rîndul său 
Mohammed

Generalul turc Cevdet Sunai, re- 
ferindu-se la încordarea dintre gu
vernele grec și turc în problema 
ciprului, 
tuație ar 
tatea de 
pactului 
generalul
Musa și-a exprimat regretul pen
tru sprijinul insuficient acordat de 
S.U.A., care, după părerea sa, „nu 
sprijină suficient Pakistanul în dis
puta sa cu India pentru Kașmir". I

dus la re
ia sută a 
al S.U.A., 

■ scumpire 
nu a dat

©

amănunte cu privire la modul cum 
au fost reglementate numeroasele 
probleme care ppun pe feroviari 
companiilor de căi ferate în 
privește condițiile de muncă, 
lariile și dreptul la concedii.

Roy Davidson, purtător de
vînt a celor cinci sindicate parti
cipante la discuții, a declarat că 
acordul încheiat reprezintă o re
glementare în principiu. Davidson 
a spus că acordul nu satisface 
toate cererile sindicatelor, dar că 
s-au obținut unele succese si s-a 
pus baza restabilirii negocierilor 
colective la căile ferate.

Audieri în Comisia Warren
WASHINGTON 23 (Agerpres)
Comisia Warren, care anchetea

ză împrejurările asasinării preșe
dintelui Kennedy, l-a audiat pe 
Jess Curry, șeful poliției din Dal
las. care a relatat despre pregăti
rile de securitate făcute în vede
rea vizitei lui Kennedy la Dallas 
De asemenea, Curry a relatat des
pre împușcarea lui Lee < 
Harvey de către Jack Ruby 
calul politiei din Dallas.

John Mccloy, membru al 
siei Warren, a declarat că 
a furnizat unele amănunte 
re comisia nu le cunoștea.

Buletinul de știri al Casei Albe 
a anunțat că FBI-ul, Biroul federal

Oswald
' în lo-

Corni
Curry 

pe ca-

O

In Camera Comunelor

STRASBOURG 23 (Agerpres).
In cadrul lucrărilor Consiliului 

Europei occidentale, care se des
fășoară la Strasbourg, relatează a- 
genția France Presse, luînd cuvin- 
tul, miercuri în problema Ciprului 
reprezentanții greci și turci s-au 
acuzat reciproc de violarea trata
telor și teritoriilor, de 
de persecuții. Delegații 
cerut crearea unei 
consiliului care să 
problema cipriotă, 
delegații greci au
propunere, considerînd că o dez
batere asupra Ciprului în Consiliu 
n-ar face decît să „toarne gaz pes-

au 
a 

de

atrocități, 
turci 

subcomisii
se ocupe 
La rîndul lor, 

respins această

te foc" și să „dezlănțuie pasiunile".
Pe de altă parte, dezbaterile a- 

supra politicii generale în cadrul 
Consiliului Europei occidentale au 
fost marcate prin intervenția re
prezentantului francez — Jacques 
Baumel, care a subliniat că n-ar fi 
posibilă 
Europei 
prealabil 
liniat că
voarea unei mai strînse colaborări 
în domeniile energeticii, transpor
turilor și armonizării relațiilor 
merciale a celor 6 țări membre 
Pieței comune cu celelalte țări 
lumii occidentale.

subordonarea constituirii 
unite consimțămîntului 

al Angliei. Baumel a sub- 
Franța se pronunță în fa-

co
aie 
ale

de investigații — a predat Comi
siei Warren peste 250 de rapoarte 
cuprinzînd 10 800 pagini privitoa
re la rezultatele investigațiilor fă
cute în legătură cu asasinarea lui 
Kennedy. Laboratoarele FBI-ului 
din Washington au primit spre 
cercetare peste 796 de „probe fi
zice" în legătură cu asasinatul. Л

Potrivit Buletinului de știri al 
Casei Albe toate probele existente 
converg în a-1 prezenta pe 
Oswald Harvey ca asasin al 
Kennedy. Raportul FBI-ului 
menționează că ar fi vorba de 
complot sau de existența 
complici ai asasinului.

Protest al deputaților laburiști
LONDRA 23 (Agerpres),
Deputății laburiști au protestat 

din nou în Camera Comunelor îm- 
polriva măsurilor discriminatorii 
ale Comisiei federale navale din 
S.U.A. adoptate împotriva compa
niilor de transporturi maritime din 
Anglia.

Laburistul Irvine a cerut guver
nului englez să aducă 
tință Comisiei federale 
nu poate accepta ca 
încheiate de armatorii
fie supuse acțiunilor legilor ame
ricane. La rîndul său, laburistul 
Shinwell a cerut guvernului să 
dea asigurări că nu va ceda pre-

la cunoș- 
că Anglia 
tranzacțiile 
englezi să

In cîteva rînduri
HAMBURG. Primul 

cu reacție construit 
federală după război 
primul său zbor. Este 
avion de pasageri cu 
re „HFB 320 Hansa"
transporta 12 persoane, cu o viteză 
de 500 mile pe oră.

avion civil 
în Germania 

a efectuat 
vorba de un 
două motoa- 
care poate

față de 74 586 în anul precedent. 
Printre noii sosiți pe primul loc se 
situează un contingent de 24 603 
englezi, după care urmează 14 427 
italieni, 11 736 cetățeni din S.U.A., 
6 774 germani din R.F.G.

WASHINGTON. Camera Repre
zentanților a adoptat proiectul de 
lege privitor la alocarea sumei de 
46 700 000 000 dolari cerută de pre
ședintele Johnson pentru bugetul 
ministerului apărării pe anul fiscal 
1964—1965. Proiectul de lege ur
mează acum să fie examinat de 
senat.

CARACAS. După cum s-a anun
țat la Caracas, participanții la lupta 
pentru eliberarea deținuților poli
tici și pentru decretarea 
generale în Venezuela au 
comitet de luptă pentru 
in fruntea căruia se află
Miguel Acosta Saignez. Comitetul 
a dat publicității o declarație în 
care cere cu hotărîre eliberarea 
tuturor deținuților politici aflați în 
închisorile din această țară.

amnistiei 
creat un 
amnistie 

senatorul

OTTAWA. Biroul federal de sta
tistică a anunțat că în 1963 în Ca
nada au intrat 93151 de imigranți
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Lee 
lui
nu
un 

unor

siunilor exercitate de Statele U- 
nite,

este

Răspunzînd deputaților, minist»^ 
transporturilor, Marples a relevat 
că Anglia își menține părerea că 
nici o țară, indiferent dacă
S.U.A. sau alta, nu poate să im
pună în mod unilateral, unei 
țări, legile sale. El a dat asigurări 
membrilor Camerei Comunelor că 
guvernul englez a adus Ia cunoș
tința guvernului S.U.A. punctul său 
de vedere. Totodată, el și-a expri
mat speranța în posibilitatea rea
lizării unui compromis care să sa
tisfacă părțile interesate.

alte

la Ministerul de Externe al Angliei, 
va fi unul din candidații la postul 
de secretar general al N.A.T.O. Se 
știe că Drlk Stikker, a anunțat că 
se va retrage din funcția de secre
tar general al N.A.T.O.

LONDRA. Ministrul englez al a- 
părării, Peter Thorneycroft, a de
clarat în Camera Comunelor că u- 
nitățile engleze din Cipru care nu
mără 7 000 de militari, vor fi redu
se la 3 000 și chiar 2 000 de mili
tari, această măsură a apreciat mi
nistrul, a devenit posibilă datorită 
sosirii unităților 
țări pentru 
O.N.U.

aparținînd altor 
completarea forței

22 aprilie, Biroul 
secretarului general 

al indepen-

DAKAR. La 
din Dakar al 
al Partidului african 
denței din Guineea Portugheză și
Insulele Capului Verde a anunțat 
că patru patrioți din Guineea Por
tugheză au reușit să evadeze 
închisoarea salazaristă aflată 
Bissau (centru administrativ 
Guineei Portugheze).

din 
la 
al

LONDRA. Citind surse britanice 
autorizate, corespondentul la Lon
dra al agenției France Presse re
latează că Sir Harold Caccia, ac
tualul secretar general permanent

LONDRA. Primul ministru en
glez, Douglas-Home, a anunțat or
ganizarea de alegeri pentru petru 
locuri vacante în Camera Comu
nelor, a cărei legislatură expiră 
anul acesta, în circumscripțiile 
Devizes, Ruthergler, Bury St. Ed- 
munde și Winchester, deținute de 
conservatori. Aceste alegeri, care 
vor avea loc în prima jumătate a 
lunii mai vor constitui, potrivit 
observatorilor, „o încercare a pu
terii" înaintea alegerilor generale 
din luna octombrie.

PRETORIA. După cum relatează 
ziarul „Forward", în ultimele 15 
luni in Republica Sud-Africană 44 
de persoane au fost condamnate 
la moarte, șase la detențiune pe 
viață, iar alte 847 de persoane la 
pedepse totalizind peste 5 000 ani 
de închisoare.

Comitetul executiv al Partidului 
laburist britanic a dat publicității 
o declarație în care condamnă sen
tințele pronunțate în prezent în 
Republica Sud-Africană împotriva 
adversarilor politici ai regimului 
actual.
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