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Muncitori evidențiați 
din sectorul V Lenea

RUS GAVRILĂ, artificier

POPESCU MARCU, motorist

REPAȘI LUDOVIC, vagonetar
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В O scurta istorie, В La școala talentelor, В De două ori cerc fruntaș 
В O familie de artiști. В Vor reuși și a

Istoria cercului de artă plas
tică al clubului muncitoresc din 
Lupeni este o istorie scurtă, strîns 
legată de profundele transformări 
petrecute în viața poporului 
tru, inclusiv a minerilor din 
lea Jiului in ultimii ani.

începutul activității acestui
este legat de anul 1956. Cei 
membri, cit cuprindea cercul în 
acel an erau cu toții amatori

Nici unui
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♦ entuziaști de pictură.
«dintre ei пи-și încercase pînă a- 
J tunci forțele în arta plastică. Dar
♦ dragostea pentru artă și încrede-

♦*
rea In forțele lor i-a atras în a- 
ceastă încercare care avea să le 
aducă atîtea bucurii și satisfacții. 
Treptat, începătorilor li s-au ală.*

•
♦ turat alți entuziaști ai penelului. 
«Participarea la expoziția republi-
J cană de artă plastică din 1956, în-
♦ cheiată cu un succes deosebit pen-
♦ tru artiștii plastici amatori din
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Din abatajele sectorului III Lupeni
Minerii din sectorul III al minei 

din Lupeni — cel mai mare sector 
carbonifer din Valea Jiului — ob
țin succese de seamă în sporirea 
producției de cărbune cocsificabil.

Exploatînd cărbunele după me
toda abatajului cu front lung și ca 
urmare a introducerii armării me
talice cu stîlpi tubulari și grinzi 
în consolă, minerii de aici au

VITEZE SPORITE DE AVANSARE
Colectivul sectorului HI de la 

mina Petrila este cunoscut în Va
lea Jiului pentru vitezele mari 
realizate în abatajele cameră. Prin 
extinderea mecanizării în abataje 
precum și prin folosirea unor me
tode și procedee valoroase de lu
cru. minerii și tehnicienii de aici 
au reușit să realizeze o avansare 
medie pe abataje de 140 m pe lună 
Creșterea vitezelor de avansare a 
dus la obținerea unui randament 
mediu pe sector de peste 3 tone

Cadre la nivelul cerințelor producției
Ridicarea cunoștin

țelor profesionale ale 
minerilor și maiștri
lor prin organizarea 
cursurilor de califica
re și ridicarea califi
cării este una din 
preocupările de sea
mă ale conducerii 
exploatării miniere 
din Petrila. Aproape 
200 de muncitori au 
absolvit cursurile de

calificare ca mineri 
ajutori mineri, artifi
cieri, mecanici de lo
comotivă și alte me
serii înrudite cu mi
neritul. Alți 1300 de 
mineri, ajutori mi
neri, lăcătuși, artifi
cieri și maiștri sînt 
încadrați în 16 cursuri 
de ridicare a califi
cării profesionale.

Tematica acestor

Brigăzi evidențiate în producție
In perioada 1—25 mai 1964 co

lectivul minei Aninoasa a extras 
peste sarcinile sale de plan 2400 
tone de cărbune. La realizarea a- 
cestui sueces, o importantă con
tribuție au adus brigăzile de mi
neri conduse de David Ioan, В erei 
Dionîsie, Roman Petru, Cozma Re
mus de la sectorul I și cele con
duse de Schneider Francisc și Bul

Luperu, a avut o mare importan
ță în activitatea de viitor a cer
cului. In scurt timp, numărul 
membrilor cercului s-a ridicat la 
60. Și iată că peste doi ani, adică 
în 1958 cercul din Lupeni are 3 
premianți la faza finală a biena
lei artiștilor amatori plastici. Tot 
atunci, din cele 21 de lucrări cite 
a trimis țara noastră în, 1958 ia 
Expoziția internațională de la Lon. 
dra, șase aparțineau artiștilor 
plastici din Lupeni.

In 1959, din nou lucrări ale ar
tiștilor plastici din Lupeni trec 
granița țării noastre: în 1959, cu 
ocazia Congresului internațional al 
minerilor de Ia Katowice, la expo
ziția organizată,. țara noastră a 
fost reprezentată de cercul artiș
tilor plastici din Lupeni.

Anul 1960, al 4-lea an de acti
vitate al cercului, a adus artiștilor- 
plastici din Lupeni primul titlu
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sporit considerabil vitezele de a- 
vansare, iar randamentul pe sector 
a fost depășit cu peste 200 kg căr
bune pe post.

Pe baza creșterii productivității 
muncii, minerii din acest sector au 
extras în acest an mai bine de 
11 500 tone de cărbune peste sar
cina de plan la zi.

cărbune pe post și extragerea unei 
cantități de aproape 4500 tone căr
bune peste plan de la începutul a- 
nuiui și pînă acum.

Un aport substanțial la obține
rea acestor frumoase rezultate l-au 
adus brigăzile minerilor Cîșlaru 
Ioan. Bartok Iosif, Laszlo Ștefan și 
Enache Chirită care au lucrat cu 
randamente de peste 8 tone căr
bune pe post. Pe această bază cele 
patru brigăzi au extras de la înce
putul anului mii de tone de căr
bune în plus.

cursuri este axată pe 
organizarea și plani
ficarea producției în 
industria minieră, in
troducerea tehnicii 
noi precum și extin
derea metodelor îna
intate de muncă în 
minerit.

Lecțiile sînt preda
te de cadre de spe
cialiști cu o înaltă 
calificare profesio
nală.

garii Gheorghe de la sectorul III 
care au sporit productivitatea mun
cii în abataj cu 5—12 la sută. Dem
nă de laudă este și activitatea pe 
care o desfășoară aceste brigăzi 
pentru sporirea economiilor. A- 
cordînd o mare atenție recuperă
rilor, ele au reușit să refolosească 
în două decade de lucru aproxi
mativ 200 m c lemn de mină vechi.
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de cerc fruntaș pe 
la bienala din 1962 
peni să cîștige pentru a doua oa- • 
ră acest titlu. Z

In prezent artiștii amatori plas- • 
tier din Lupeni au în urma 'lor» 
8 ani de muncă creatoare, de cău- •

In acest timp ei J
♦

au ♦ 
.. • 
Tii

țâri și succese.
au creat sute de tablouri, au orga
nizat zeci de expoziții care 
făcut să crească pasiunea căută - Z 
torilor de frumos din Lupeni. Ei » 
au imortalizat în tablouri pline de J 
vigoare și dinamism imagini din • 
frumusețea Ѵйіг Jiului, din тип-* 
ca minerilor și a celorlalți oameni J 
ai muncii, din trecutul revoluția- J 
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(Continuare în pag. 3-a)

Noul cvartal LivezenI prinde tot mai mult contur. Iată primul 
bloc — В 13 — aflat în finisaj, care peste cîteva săptămini va fi pre
dat în folosință.

J A L
Noaptea trece greu. Zorile încă 

nu mijesc deasupra Parîngului, dar 
în multe case luminile ard deja. 
Maistrul Corcian Otto, mecanicul 
Ardeleanu Aurel, inginerul Beloiu 
Nicolae, dulgherul Șerbănică Ni- 
colae, șelul de șantier Manea loan 
se pregătesc de drum. Un gînd 
îi frămîntă pe toți : oare au pre
gătit totul?

Se întîlnesc cu toții pe șantier, 
încep să cerceteze încă o dată (a 
cita oară în ultimele zile ?) toată 
instalația atît de complicată și 
pretențioasă a cofrajului glisant. 
Armături și verine, pompe și con
ducte, cofraje și ghidaje — totul 
este trecut prin rețeaua exigentă 
a controlului I

încet, se luminează de ziuă. De 
după Cirja soarele aruncă priviri 
curioase spre șantier. Cine să-l ia 
însă în seamă ? Au venit betoniștii 
lui Tutunaru Constantin, macara- 
gistul Roșnai Nicolae. fierar-beto- 
niștii lui Nisto'r Nicolae, mecanici, 
zidari, tîmplari; autocamioanele au 
început să uruie aducînd binale, 
beton, iar macaraua se rotește dea
supra schelei blocului. La scara a 
Il-a Lupșa Matei, Dobre Constan
tin și Dumitru loan au început să 
aștearnă betonul în colrag, iar dul
gherii Boboc Gheorghe, Colibășanu 
loan și Safta loan montează ca
drele de uși, verifică cu nivelul de 
apă orizontalitatea podinei.

E bun fierăstrăul mecanic „Drui- 
ba". Dar. trebuie și îngrijit pentru 
a putea tăia cît mai mult lemn.

Utemistul Dică Vasile se ocupă 
cu drag de utilajul cu care lucrea
ză. Iată-1 ascuțind lanțul Herăs
trăului „Drujba". I

Crește numărul depunătorilor C.E.C.
Tot mai mulți oa

meni ai muncii din 
localitățile Văii Jiului 
își păstrează econo
miile devenind depu
nători pe librete 
C.E.C.

Față de perioada 
corespunzătoare a a- 
nului trecut. în cele 
4 luni care s-au scurs 
din acest an numărul 
depunătorilor pe li
brete C.E.C. a crescut

O N
Timpul se scurge încet. Betonul 

este turnat continuu în cofraje 
pînă aproape sus. Deodată, meca
nicul șef Petrovan Pavel ridică 
mina :

— Atenție, pornesc pompele I 
încordarea devine maximă.
Se ridică cofrajul ?
Toți au privirea ațintită asupra 

schelăriei. Deodată, o mică svîcni- 
tură saltă cofrajul cîțiva milime
tri. A pornit. Pompele uruie din 
plin. Iată, saltă din nou : intr-un 
minut s-a ridicat 3 cm.

— Bravo ! Toți se privesc ra
dios, se felicită reciproc. Au reu
șit să pună în funcțiune primul 
cofrag glisant din bazinul nostru: 
jalon însemnat pe calea ridicării 
intr-un termen scurt a noi locuințe 
pentru mineri, jalon pe calea re
construcției socialiste după metode 
moderne cu blocuri înalte a Văii 
Jiului.

...Primul bloc cu cofraje glisan
te, blocul D 10, se ridică la Vulcan. 
El va avea 8 etaje cuprinzînd 72 
apartamente, două lifturi, încălzire 
prin termoficare, antene comune 
de radio și televiziune, spălătorii 
și uscătorii de rufe. Fațada blocu
lui are placaje ceramice, aparta
mentele avînd balcoane sau loji, 
iar în interior un finisaj deosebit 
de frumos.

Anul acesta, la Vulcan vor fi 
ridicate și date în folosință 3 blo
curi înalte construite prin metoda 
cofrajului glisant, la Petrila un bloc, 
iar alte blocuri asemănătoare vor 
fi ridicate ca front de lucru pen
tru anul viitor. Prin aceasta, înain
tata metodă de construcții prin 
cofrag glisant intră definitiv în 
practica de lucru a șantierelor 
noastre, iar începutul făcut în Vul
can constituie un jalon însemnat 
pe această cale.

ȘT. MIHAI

Cu mijloace proprii
Rezultate bune în muncă obține 

la mina Ariinoasa și sectorul de 
gospodărire. Astfel, la depozitul de 
lemn al minei se construiește cu 
mijloace proprii un circular pen
tru tăiat lemn jumătăți, s-a reno
vat și reanienajat baia muncitorilor, 
clădirea administrației, atelierele și 
dependințele au fost reparate și 
zugrăvite, iar în spatele clubului 
muncitoresc s-a împrejmuit cu ma
terial lemnos provenit din demo
lări, terenul de handbal.

De asemenea, s-a pus la punct 
depozitul de materiale de la Is- 
croni și s-a redus cu 3 la sută 
timpul de staționare a vagoanelor 
C.F.R. sosite pentru descărcare.

cu peste 800, iar sol
dul depunerilor cu 11 
la sută.

In prezent, la doi 
locuitori din Valea 
Jiului revine un libret 
C.E.C.



fiSrimul înfrumusețării
mai simt Snca multe de făcut

Localitățile Văii Jiului oferă nu
meroase dovezi ale hărniciei si 
entuziasmului cu care mii de cetă
țeni participă la acțiunile de gos
podărire și înfrumusețare. întrece
rea patriotică organizată in acest 
scop de Comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului Petro
șani a început să-și arate roadele : 
se întind zonele verzi în noile 
cartiere, mii de flori își deschid 
petalele, intr-un cuvînt așezările 
noastre se îmbracă tot mai mult 
în vesmînt de verdeață. Prin mun
cile patriotice efectuate pînă in 
prezent, în localitățile Văii Jiului 
s-au extins zonele verzi cu încă 
20 630 ш p, s-au întreținut zonele 
verzi pe alte 80 000 m p, s-au plan
tat 2 200 arbori și arbuști orna
mentali precum și 25 000 fire de 
flori, s-au amenajat baze sportive 
și alte lucrări prin care s-au rea
lizat economii în valoare de 432 000 
lei.

Experiența a dovedit că rezul
tatele cele mai frumoase în buna 
gospodărire și înfrumusețare a stră
zilor, a terenurilor dintre blocuri, 
a noilor cartiere s-au obținut a- 
colo unde munca de mobilizare 
desfășurată de deputați, de comi
tetele de cetățeni a găsit ecou în 
riadul a numeroși cetățeni care 
au înțeles că e de datoria lor să 
participe efectiv la înfrumusețarea 
străzii sau a cartierului în care 
trăiesc. Pe acest tărîm merită evi
dențiată activitatea a numeroși de
putați între care tov. Costea loan, 
Cozma loan, Faur Gheorghe, Ko
vacs Alexandru, Șerban Francisc, 
Vinga Maria, Marcu Lucreția ș. a. 
Cartierele Livezeni, Constructorul, 
Carp ați, numeroase străzi sînt as
tăzi mai bine amenajate, mai cu- 
sete. A contribuit mult la salubri
zarea noilor cartiere și faptul că 
ЪС.О. a introdus recipienții tip 
pentru gunoiul menajer.

Pe linia înfrumusețării s-a făcut 
mult, dar posibilitățile și cerințele 
sînt mult mai mari. In cartierul 
Livezeni mai sînt încă de amenajat 
spații verzi, lucrare care trebuie 
grăbită. S-au amenajat multe ron
duri, dar pe unele din ele nu au 
tost încă plantate flori din cauză 
că secția de gospodărire a sfatu
lui popular neglijează acest lucru. 
6-a preconizat ca spațiile verzi 
să fie dotate cu bănci tip parc, dar 
acestebănci n-au apărut decît 
într-un'r-număr foarte mic.

In cartierul Carpați și acum sînt 
zone pentru a căror amenajare s-a 
făcut prea puțin. Analizîndu-se 
cauzele a ieșit în evidență urmă
torul aspect: prea puțini dintre 
salariații C.C.V.J. care locuiesc în 
acest cartier participă la înfrumu
sețarea lui. Acest lucru trebuie 
remediat, deoarece cartierul Car

IP A R C
In trecut pe locul viran din a- 

propierea direcțiunii minei Lonea, 
era o mlaștină. Prin grija secto
rului I.C.O. din localitate, acesl 
teren a fost înălțat cu 2—3 in., 
iar în primăvara acestui an, aici 
a început amenajarea unui parc.

Lucrările se află într-un sta
diu avansat. S-au adus zeci de m.p. 

Se lucrează Ia amenajarea parcului.

pați a fost repartizat spre patro
nare C.C.V.J. în ce privește gos
podărirea.

încă destul de frecvent zonele 
verzi sînt degradate de păsări, 
clini și alte animale care umblă 
nestingherite prin unele cartiere. 
Mai sînt copii, de cele mai multe 
ori ai acelor părinți care n-au par
ticipat niciodată, sau au participat 
după multe insistente la acțiunile 
de înfrumusețare, care calcă în 
picioare zonele verzi, le distrug. 
In cadrul sfatului popular al ora
șului Petroșani un număr de 24 
de salariați au fost repartizați pe 
străzi și cartiere spre a sprijini 
acțiunile de înfrumusețare. De ce 
acești tovarăși nu-și fac simțită 
prezența prin luarea de măsuri 
care să ducă la stăvilirea cauzelor 
care duc la degradarea a ceea ce 
s-a făcut și se face pentru înfru
musețarea localităților ? In jurul 
blocurilor, în apropierea noilor 
cartiere mai sînt cotețe improvi
zate, depozite de diferite materiale 
care pur și simplu trebuie să dis
pară.

In cartierul de blocuri O.C.L. 
din Petroșani există un mare 9pa-

PREOCUPARE COLECTIVĂ
Harnicii locatari de pe strada Gh. 

Coșbuc din Petroșani desfășoară 
o susținută acțiune de înfrumuse
țare a străzii. La îndemnul grupei 
de partid ei au amenajat ronduri 
și peluze de flori în fața caselor.

La început nu a fost ușor. Unii 
locatari erau de părere că în 
curtea lor ei fac ce vor. Dar cînd 
i-au văzut pe tovarășii Pop Vasile, 
Pall loan, Țîr Nicolae, Berceanu 
Valeria. Pitek loan dtnd curților 
lor aspectul unor grădini de flori, 
au pornit și ei la munca de înfru
musețare.

La propunerea grupei de partid, 
comisia de femei a inițiat cu pio
nierii de pe această stradă o ac
țiune pentru curățirea pomilor, a 
șanțului și de amenajare a rondu
rilor. Copiii au fost îndrumați ca 
împreună cu vîrstnicli să îngri
jească rondurile si peluzele de 
flori, să nu calce pe ele și, la

ALĂTURI DE DERUTAȚI
Cetățenii cartierului 1 Mai din 

Petroșani s-au dovedit ani de-a 
rîndul a fi gospodari pricepuți. Pe 
lîngă faptul că ei au organizat mai 
multe acțiuni de înfrumusețare a 
cartierului, cu prilejul cărora au 
întreținut' străzi, zone verzi, au 
participat șl la cîteva acțiuni de 
colectare a fierului vechi.

NOU
glii, care au fost așternute în parc 
creîndu-se o zonă verde plăcută. 
Salariații sectorului în frunte cu 
grădinarii au amenajat ronduri un
de au fost sădite mii de flori din 
sera sectorului I.C.O., iar în jurul 
parcului s-au plantat arbuști orna
mentali. 

țiu care încă nu a fost amenajat. 
Tovarășul Scoroșan Constantin, 
președintele comitetului de blocuri, 
care este și șeful Secției comer
ciale a sfatului popular, cadrele 
de conducere din comerț care lo
cuiesc in acest cartier trebuie să 
găsească posibilitatea de rezolvare 
a acestei situații.

Sînt și cazuri cînd unii cetățeni 
care s-au mutat cu dragă inimă în 
noile cartiere și beneficiază din 
plin de cele mai bune condiții de 
locuit, manifestă irascibilitate a- 
tunci cînd sînt invitați să partici
pe la acțiunile de gospodărire 
sau cînd li se atrage atenția că 
copiii lor distrug zonele verzi. 
Maistrul Molodeț Iosif de la mina 
Dîlja, spre exemplu, s-a purtat 
urît cu tovarășii care au venit să-i 
solicite participarea la acțiuni de 
gospodărire. Asemenea atitudini 
trebuie combătute cu toată tăria.

In fiecare localitate, în fiecare 
cartier trebuie muncit cu perse
verență pentru înlăturarea lipsuri
lor care mai există în ce privește 
buna gospodărire, pentru a da lo
calităților în care trăim mai multă 
frumusețe.

rîndul lor, să aibă grijă ca cei 
mici să nu rupă florile. Pionieri. 
Pop Tibeiiu, Andraș Zoler, Radu 
Mariana. Vailer loan și alții s-au 
evidențiat cu acest prilej. Prin 
străduința colectivă, strada a de
venit curată, frumoasă și bine în
grijită. La fel și curțile și casele

La intensificarea activității gos
podărești a contribuit ș: comisia de 
femei și in mod deosebit tovară
șele Dala Maria, Szekely Maria, 
Tziko Ana, Aisler Ana și Neamțu 
Estera, care prin exemplu per
sonal au devenit animatoare ale 
întrecerii pentru înfrumusețarea 
străzii.

Acțiunea de înfrumusețare con
tinuă. Locatarii străzii G. Coș
buc sînt hotărîți să cîștige drape
lul de stradă fruntașă.

I0AN RADU 
organizatorul grupei de partid 

de pe strada G. Coșbuc.

Alături de deputății Nicoară Ma
rja și Dan Vlsalon. zilele trecute, 
mai multe grupuri de cetățeni s-au 
deplasat în cartier de unde au co
lectat și predat I.C.M.-ului mai bi
ne de 8 000 kg. fier vechi.

Sprijin de nădejde al comitetului executiv
In anii puterii populare comuna 

Bănlța șl-a schimbat mult înfăți
șarea. Prin grija partidului și gu
vernului s-au construit două școli 
noi pentru fiii oamenilor muncit, 
un cămin cultural unde minerii de 
la caTieră și țăranii muncitori pot 
viziona programe culturale, filme, 
sau vin să împrumute cărți de la 
bibliotecă. In satele din comu
nă s-au întreținut numeroase dru
muri, s-au construit poduri, un 
saivan pentru oile întovărășirii, 
s-a amenajat un teren sportiv etc. 
Numai in perioada care a trecut 
din anul acesta, țăranii muncitori 
mobilizați de comitetele de cetă 
țeni au efectuat 20 166 ore de 
muncă patriotică. Valoarea lucră
rilor gospodărești realizate în pri
mele patru luni ale anului se ri
dică la peste 50 000 lei.

Aceste realizări sînt o dovadă 
grăitoare a rolului important pe 
care-1 au comitetele de cetățeni 
în mobilizarea oamenilor muncii la 
activitatea de zi cu zî a sfatului 
popular. In cele 21 comitete de 
cetățeni din circumscripțiile elec
torale activează peste 100 de ță
rani muncitori, care desfășoară o 
muncă rodnică pentru realizarea 
lucrărilor stabilite în adunările 
populare.

Prin munca Însuflețită a cetățenilor, in cartierul Carpațl din ora
șul Petroșani s-au amenajat in ultimii ani zeci de metri pătrațl zone 
verzi. In fotografie: Un aspect din acest cartier.

Combaterea gîndacului din Colorado- 
o acțiune ce trebuie sprijinită

Culturile de cartofi ocupă o bu
nă parte din suprafața arabilă a 
Văii Jiului. Aceste culturi de car
tofi, precum și roșiile, vinetele și 
ardeii —■ care fac parte din aceeași 
familie —• sînt atacate de gîndacul 
din Colorado, a cărui prezență a 
fost semnalată în întreaga Vale a 
Jiului.

Combaterea acestui dăunător, 
care poate distruge culturile dc 
Cartofi, este o acțiune ce trebuie 
să se bucure de sprijinul deplin al 
sfaturilor populare, al deputaților.

Prima condiție pentru combate
rea acestui dăunător este recu
noașterea lui.

Gîndacii din Colorado sînt ovali, 
gălbui sau galben-roșcați cu cor
pul bombat. Capul este galben cu 
o pată pe frunte, iar antenele ne
gre. Ceea ce îl face ușor de recu
noscut sînt cele zece dungi lon
gitudinale de culoare neagră de 
unde și denumirea de Decimliniata. 
Lungimea corpului este de 6—12 
mm. Spre deosebire de alți dău
nători, gîndacul din Colorado are 
două generații pe an, iar în anii 
cu toamne lungi și cu hrană în 
cantități suficiente gîndacul poate 
avea și o a treia generație par
țială. Adulții, respectiv gîndacii, 
iernează în pămînt la 20—50 cm 
adîncime. Primăvara, cînd tempe
ratura solului ajunge la 10 grade 
Celsius, după o perioadă de hră- 
nire de 4—5 zile, adulții se împe
rechează și depun ouă — de re
gulă pe dosul frunzelor în grupe 
de cîte 20—60 ouă de culoare gal-

Țăranii muncitori din circum
scripțiile nr. 7, 15 și 18 au hot'ă- 
rît într-o adunare populară să re
pare drumurile din Merișor, Cri- 
vadia și Cotești. Comitetele de ce
tățeni de aici, avînd sprijinul per
manent al comitetului executiv 
al sfatului popular comunal, a 
pornit de îndată la acțiune. Cu 
mult entuziasm și spirit organi
zatoric au lucrat deputății Popescu 
Gheorghe, Vladislav Ioan și Cor- 
bei loan, care prin exemplu per
sonal au mobilizat și pe ceilalți 
țărani muncitori pentru a contri
bui la înfăptuirea obiectivului pro
pus. La repararea drumurilor au 
participat 631 cetățeni care au 
efectuat 14 020 ore muncă patrio
tică.

Comitetele de cetățeni din Bani
ța constituie un sprijin prețios 
pentru sfatul popular și în ce pri
vește lămurirea țăranilor munci
tori pentru a încheia contractări 
avantajoase de produse animalie
re cu statul. Avînd ajutorii] per
manent al comitetelor de cetățeni, 
Sfatul popular comunal a obținut 
succese frumoase în realizarea 
sarcinilor de plan la contractări pe 
anul 1964. Astfel, planul la lapte 
de vacă, . a fost depășit cu 

ben-portocalie și avînd mărimea 
de peste 1 mm.

Ținînd seama de pagubele mari 
produse de larve și gîndaci, pen
tru evitarea pierderilor de recoltă, 
este necesar să se ia următoarele 
măsuri:

Se va efectua controlul ogoare
lor îricepînd de la arat și imediat 
după ce apar frunzele plantelor, 
iar apoi cu prilejul lucrărilor de 
întreținere, strîngîndu-se gîndacii, 
frunzele cu ouă și larvele în vase 
cu petrol; se vor aplica tratamen
te chimice cu Detox 5 la sută ca-- 
re se va prăfui în cantitate de 30 
kg pe hectar. Acest tratament se 
va aplica o dată pentru fiecare 
generație. Nu se vor folosi pro
duse pe bază de heclotox deoarece 
aceste insecto-fungicide transmit 
miros neplăcut cartofului.

In vederea aplicării tratamente
lor chimice, Consiliul agricol oră
șenesc Petroșani s-a aprovizionat 
din timp eu materialul necesar, 
respectiv Detox 5 la sută, repar- 
tizînd fiecărui sfat popular canti
tatea necesară tratamentelor. Ma
terialul se distribuie în mod gra 
tuit de către sfaturile populare îi 
raport cu suprafețele ocupate de 
cultura cartofului.

Neefectuarea controlului perma
nent și neaplicarea la timp a mă
surilor de combatere, atrage după 
sine distrugerea recoltei de car
tofi, iar pentru anul următor un 
atac și mai puternic din partea 
acestui dușman al culturilor.

Ing. AURORA MAXIM

3 500 i, iar la lapte de oaie s-au
contractat 6 500 1. Au mai fost
contractați -500 miei, 150 viței, 34 
bovine. 6 027 kg. lînă față de
4 200 kg. planificate etc.

Comitetele de cetățeni conduse 
de deputății Dragotă Lazăr și Cor
bel Ioan s-au angajat să curețe 
o suprafață de 200 ha. pășune co
munală la punctele numite Jigoru 
și Runcuri, iar cetățenii din Bo- 
tani, printre care tov. Mezdrea 
Angela, Stoica Rusalin au reparat 
gardul școlii de 4 ani și depen
dințele. Lucrări asemănătoare a 
întreprins și comitetul de cetățeni 
condus de deputata Voican Letiția. 
care cu sprijinul țăranilor munci
tori a împrejmuit școala din Cri- 
vadia cu 80 m gard. Realizări 
frumoase au mai dobîndit și comi
tetele de cetățeni a căror preșe
dinți sînt deputății Vladislav Au
rel, Străuțiu Florin, Văduva Ma
rja, Vnucov Zamfira, Sălâjan loan 
si altele.

Activitatea desfășurată de comi
tetele de cetățeni constituie un 
însemnat sprijin pentru comitetul 
executiv al sfatului popular comu
nal, precum și o contribuție im
portantă in buna gospodărire a 
localității

Z. ȘUSTAC



Succese 
ale preparatorilor 

petri Ieși
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de Ia preparata Pe- 
trila înregistrează noi succese în 
întrecerea socialistă. In prima ju
mătate a lunii mai a. c. colectivul 
uzinei a livrat 2 711 tone cărbune 
brut și 883 tone cărbune specia) 
peste sarcina de plan, calitatea 
cărbunelui spălat a fost îmbunătă
țită cu 0,5 la sută, avînd o umidi
tate cu 0,8 procente mai mică de- 
cit norma admisă. O contribuție de 
seamă la succesele obținute au, 
adus-o schimburile conduse de 
tov. Pop Emil, lane Iosif, Filimon 
Iosif I, mecanicii de la elevatoa
rele de bruți Petre Mitrescu, Deak 
Francisc, cît si spălătorii Bod Pe
tru, Horga Miron, Menegoni Ana, 
Hoțea Ștefan, Crester loan, KOble 
Iostf, Juma Ion și alti muncitori 
care s-au străduit să mărească 
debitul de funcționare a instala
țiilor de preparare și să le ex
ploateze judicios. Rod al muncii 
pline de avînt a întregului colec
tiv, de Ia începutul anului, pre- 
parația Petrila a livrat peste plan 
21 000 tone cărbune brut și peste 
3000 tone cărbune special.

Totodată colectivul secției bri
chete și-a depășit sarcinile cu 
1 920 tone, totalizînd de la înce
putul anului un plus de 10 260 
tone brichete. In această secție 
s-au evidențiat schimburile condu
se de Maior Iosif, Sofalvi Ludo
vic. In fruntea întrecerii socialiste 
se numără și șefii de echipă Vesa 
loan, Comșa Vasile, tamburiștii 
Biro Alexandru, Mihanta Ioan, me* 
conicii de presă Tonciu loan, Ma- 
doreenu Constantin și fochiștii de 
la tobele de uscare Fenes Eduard, 
Șerban Livitt și alții.

© contribuție de seamă la 
realizările colectivului uzinei au 
adus-o și echipele de întreținere a 
Instalațiilor de preparare cum sînt 
cele conduse de Ghenzi Sigismund, 
Latculik Francisc, Rad Gheorghe, 
Butuza Pavel, Rotaru Victor de la 
sectorul preparare, Botan Eiise, 
Szedlacsek Eugen, de la sectorul 
prelucrare, Ghiula Toth de la trans
port cît și Hedeșan Ioan de la 
atelierul electric și altele.

PETRU (EA4NÂ 
. corespondent

Pricepere, conștiinciozitate pro
fesională, iată ce caracterizează 
pe tînărul ujustor Sanda Gheorghe 
de ia U.R.U.M.P. Luna trecută, el 
și-a depășit sarcinile de plen cu 
90 ja sută.

Acolo unde se creaza frumosul
(Urmeze din pag. I)

dilecție in lucră
rile artiștilor 
plastici din Lu- 
penl.

Cercul din Lu- 
peni constituie 
o adevărată școa. 
lă a talentelor. 
Cei care cu ani 
in urmă deabia 
pășeau timid pra
gul sălii unde 
cercul își ținea 
lecțiile, astăzi 
sînt muncitori si
guri ai penelului, 
unii din ei tepre- 
zentîndu-ne tara 
cu ocazia diferi
telor expoziții. 
Conferințele, lec
țiile și îndeosebi 
expozițiile organi
zate i-au ajutat 
pe plasticienii din 
Lupe ni să-și ri
dice necontenit 
nivelul cunoștin
țelor in arta gra. 
Sică, să pătrundă 
în mijlocul reali
tății, pentru o 
reprezentare mat 
vie, mai veridică 
a vieții.

Concomitent cu studiul practic 
In atelier se iac și studii teore
tice din domeniul istoriei artelor, 
tehnologiei, perspectivei și anato
miei prin diferite lecții și confe
rințe. Studiul teoretic este com
pletat prin vizitele ia mine, uzine, 
in natură.

Muncitorul Gsatai Emil, lăcătu
șul Ianovetz Rudoli, sudorul Balaș 
loan sînt trei artiști amatori ale 
căror lucrări sînt mult apreciate. 
Desenul, gravura, pictura și, de 
curînd mozaicul, sînt domenii care 
Ie stnt cunoscute și în care au 
tăcut progrese reale. Dar lista ce
lor care au crescut la școala ta
lentelor nu se Încheie cu aceștia. 
Ea este lungă cuprinzînd nu mai 
puțin de 80 de oameni. Dar pen
tru a reda diversitatea de profesii 
care s-au intîlnit aici, vom aminti

Satisfacția datoriei împlinite
— Poșta ! A venit poșta I...
La auzul acestor cuvinte, mama 

se gîndește la feciorul ei din ar
mată, soția la soțul aflat pe unul 
din șantierele patriei, tînăra la cel 
саге-i este drag.

Drumul unei scrisori poate fi 
lung, uneori de sute de kilometri. 
De altfel, scrisorile trec prin mi
na aceluiași om cunoscut de toți 
— poștașul. In fiecare zi prin fața 
fiecărei case sau a fiecărui bloc 
vezi trecînd un om cu tolba veșnic 
plină de nout&ți, cu tot felul de 
scrisori, ziare și reviste, proaspăt 
sosite. Are o muncă modestă dar 
Utilă știind că de înmînarea la 
timp a corespondentei depinde 
rezolvarea multor probleme. Tot 
de el depinde dacă vestea aștep
tată sosește cu un ceas mai devre-
me, dacă ziarele și revistele a- 
Jung la timp în localit’ăț'. mai în
depărtate.

Este drept că factorul poștal

Cu 15 zile înainte de termen
Pentru îmbunătățirea aerajului 

la mina Aninoasa, echipa de lă
cătuși mecanici condusă de Ban
da Blazie de la sectorul VIII a 
primit sarcina de a monta și 
pune în funcțiune un nou compre
sor. Organizîndu-și bine activita
tea, membrii echipei au reușit să 
execute lucrarea cu 15 zile înain
te de termen. O altă echipă con
dusă de comunistul Jurca Octa

Noi zone verzi
In frunte cu deputății, cetățenii 

din orașul Petrila au trecut în pri
măvara aceasta la amenajarea de 
noi zone verzi și la întreținerea 
celor existente. Alături de deputati. 
Cetățenii Brătila Francisc, Cocor 
Dan, Codreanu Nicolae. Mihut Vio
rica și multi alții au fost printre 
primii care au răspuns la chemă
rile comitetelor de cetățeni șl

numele cîtorva membri ai cercului. 
Aga loan și Caceu Radu sînt cadre 
didactice, Popa Constantin, electri
cian, Gimponeru loan, lăcătuș, 
Gahi Teodor miner, Berinde Va
sile mecanic de turbine la ter
mocentrala Paroșeni, Mânoiu loan 
instalator de apă, Crișan Nicolae 
și Marton losii, mecanici de mind, 
Deșcu Emil, muncitor la atelierul 
minei, Petrișor Valeria, Goldștein 
Isabela și Pîs Minerva sînt cas
nice. Ultima dintre casnice, to
varășa Pîs Minerva, este cunoscu
ta mai bine în rîndu] plasticieni- 
lor din Lupeni. Cînd spunem a- 
ceasta, nu ne referim numai la lu
crările ei care sînt deosebit de a- 
preciate, cl și la faptul că face 
parte din familia artiștilor. Pasio
nată de pictură, tovarășă Pîs Mi
nerva a căutat să transmită a- 

nu cunoaște multe din tainele ce 
le poartă în geanta sa. Totuși bu
curia și nerăbdarea pe care o ci
tește pe fetele tuturor îi răsplă- 
tese eforturile, îl fac să se simtă 
satisfăcut și mîndru de munca lui.

Cei 12 factori poștali din cadrul 
oficiltflui P.T.T.R. Petroșani por
nesc în fiecare dimineață cu tol
bele pline spre sectorul lor de 
muncă. Atît Petra Dumitru, Corbu 
Vasile, Stelescu Constantin, Turcu 
loan, Afrim Paul șl Stelescu Pe
tru cît și ceilalți își îndeplinesc 
cu conștiinciozitate îndatoririle.

E drept că nu întotdeauna a- 
ceștia pot potoli nerăbdarea celor 
ce așteaptă vești.

Citindu-le însă amărăciunea pe 
chip, poștașul adaugă încurajator: 
„Nu-i nimic. Fără îndoială că mîi- 
ne o să primiți și dvs. scrisoarea 
mult așteptată".

C. IOAN 
corespondent

vian a montat cu 12 zile înainte 
de termen o pompă de mare ca
pacitate pentru refularea apei de 
la orizontul IX la orizontul VII.

Tot în cadrul sectorului ѴІП. 
echipele de strungari și lăcătuși 
conduse de Biag Teofil, Burlec Pe
tru și Naghi Iosif au recondiționat 
în 25 zile din luna mal a.c. piese 
și utilaje în valoare de 18 033 lei.

care au participat la lucrările de 
înfrumusețare a orașului Pe lîngă 
faptul că acești gospodari har
nici au amenajat zone verzi, el au 
desfundat zeci de m! șanțuri, au 
împrejmuit rondurile de flori.

în cartierul 8 Martie va începe 
zilele acestea reamenajarea solaru
lui pentru copil.

C. SFETCU 
corespondent

ceasta pasiune și copiilor ei. Ni
colae și Tiberiu Pis sînt deabia 
la început. Dar talentul lor nu este 
pus la îndoială. De pe acum, pri
mele lor lucrări, trezesc interes 
vădind talentul viitorilor plasti
cieni. Așa dat o familie în care 
se învață și se caută noul îm
preună.

întrebat despre proiectele de 
viitor, tovarășul losii Telimann, 
instructorul cercului ne-a răs
puns: „In fața noastră stau două 
sarcini mai mari. Este vorba în 
primul ring de organizarea unei 
expoziții în cinstea zilei de 23 Au
gust Am și început să selecțio
năm lucrările pentru aceasta. Nu 
de mai mică importanță este însă 
și executarea și selecționarea unor 
lucrări cu care să ne prezentăm 
la a IV-a bienală a artiștilor plas
tici amatori care va avea loc la
sîirșitul acestui an. După cum 
știți, noi am obținut de două ori 
consecutiv (Ia bienalele a II-a și 
a lli-a) titlul de cerc fruntaș pe 
țară. Am dori deci ca nici de a- 
ceasta dală să nu ne lăsăm mai 
prejos și să cucerim pentru a treia 
oară acest titlu de cinste. Sînt op
timist în această privință".

Desigur că pregătirile pentru 
bienală au început mai demult. E- 
moțiile sînt mari. Cîte lucrări vor 
fL premiate, ce premii vor lua, vor 
reuși și-a treia oară să obțină ti
tlul de cerc fruntaș pe țară ? Răs
punsul il vor primi insă odată cu 
încheierea bienalei.

Drumul spre noi succese este 
deschis. Hărnicia, talentul și serio
zitatea cu care privesc apropiata 
bienală, atît instructorul cit și ele
vii slnt o chezășie a viitoarelor 
realizări.

29 mai
PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,30 Muzică din opere, 9,00 
Melodii populare, 10,03 Potpuriuri 
de muzică ușoară, 11,00 Muzică din 
operete și comedii muzicale, 11,38 
Muzică populară din Muntenia, 
12,32 Formații de muzică ușoară, 
14,10 Muzică de estradă de Theo
dor Sibiceanu, 14,30 Emisiune de 
basme, 15,00 Muzică populară in
terpretată de Ion Cristoreanu șt 
Ion Oprea, 16,40 Melodii de dra
goste, 17,30 In slujba patriei, 18,05 
Program muzical pentru fruntași și 
evidențiat! în întrecerea socialistă, 
19.30 Universitatea tehnică radio 
19,45 Mu2 ică din operete 20,10 
Formații corale bărbătești, 20,40 
Lecția de limba engleză. Ciclul II, 
21,00 Momente din istoria litera
turii romîne (XX) Ion Creangă. 
Prezentare de cont unlv. Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, 21,30 Muzica 
ușoară interpretată de Lavinia

INFORMAȚIE
Secția de învățămînt a Sfatului

popular orășenesc Petroșani aduce 
la cunoștința tuturor celor care 
au terminat clasa a VII-a în anul 
1963 și anterior la cursurile cu 
frecventă, cursurile fără frecven
ță și nu au dat examenele de ab
solvire că se pot prezenta pentru 
susținerea acestor examene la 
Școala generală de 8 ani nr. 4 Pe
troșani începînd din ziua de W 
iunie a.c. după următorul program:

— 10 iunie ora 8 — limba ro- 
mînă.

— 10 iunie ora IO — istoria 
R.P. Romîne.

— 11 iunie ora 8 — matematică.
— 11 iunie ora 10 — flzică-natu- 

rele (la alegere).
— 12 iunie ora 8 — geografie. 
Examenele sînt orale.

li Statal molar огіінш ii 
Petroțani

ANUNȚA URMĂTOARELE ;; 
•: POSTURI VACANTE:

-- ECONOMIST PRINCIPAL ;i 
•• — studii superioare econo- :: 

mice și trei ani în funcții eco- ■ 
:: nomice — salarizare 1300—1000 ;• 
ІІ lei.

— INSPECTOR CADRE — Și 
■; studii medii și 2 ani în funcții ;> 
;• administrative — salarizare 1: 
!; 1000 lei.

— șef SECȚIE GOSPODĂ- 
ІІ RIE COMUNALĂ, DRUMURI ii 

ȘI PODURI — studii superioa- ;■ 
•• re de specialitate și 4 ani In 
:• funcții de specialitate — sala- j; 
ii rizare — 2000 lei.
• ■ Pentru informații suplimen- i; 
І; tare doritorii se pot adresa la ț: 
ji secția cadre a Sfatului popular ;■ 
■> orășenesc Petroșani.

I. (. I. 1.1. Реіюяіі
Anunță că a inceput recru

tarea tinerilor pentru a ii șco
larizați în meseriile de recep- 
ționer, contabili șl merceologi 
produse industriale pentru co
merț. Pentru recepționezi exa
menul de admitere Ia Școala 
profesională din Petroșani în
cepe la data de 1 iulie a. C. 
Condiții de înscriere: -Vîrsta 
de 14—17 ani; studii: diploma 
de absolvire a 7 clase elemen
tare.

Pentru contabili și merceo
logi examenul de admitere va 
avea loc la Școala tehnică co
mercială din Craiova in luna 
septembrie a. c. Condiții de 
înscriere: Vîrsta de 17—25 
ani; studii medii cu diplomă 
de maturitate.

încheierea contractelor se 
face la sediul I.C.R.T.I. Petro
șani, serviciul personal, str. 
M. Eminescu nr. 17, zilnic în
tre orele 7—9, unde se pot 
obține și inîormații.

Slăveanu și Victor Bunea, 21,45 
Părinți și copii. PROGRAMUL II. 
8,30 Sumarul presei centrale, 8,40 
Cîntece populare, 10,00 Arii și 
duete din operete, 10,30 Piese de 
estradă, 11,58 Din folclorul muzi
cal al popoarelor, 12,30 Lecția de 
limba franceză, Ciclul I (reluarea e- 
misiunii din 28 mai), 13,30 Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. 
Graur, despre: „Expresii curente" 
(reluare), 14,30 Dansuri din ope
re, 15,05 Muzică ușoară roniîneas- 
că, 15,30 Actualitatea tn țările so
cialiste, 16,30 Melodii populare. 
18,40 Lectură ghicitoare. Reîntîlni- 
re cu eroi din lucrări ale scriitori
lor noștri contemporani, 19,05 Mu
zică ușoară de compozitori din 
țări socialiste, 19,30 Teatru la 
microfon: „Sălbaticii". Comedie de 
Serghei Mihalkov, 21,40 Muzică de 
dans.
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Jawaharlal Nehru 
a încetat din viață
DELHI 27 (Agerpres).
Guvernul indian a declarat doliu 

național in memoria lui Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei, 
care a decedat ieri dimineață. Do
liul va fi menținut timp de 12 zile. 
Funeraliile Iui Nehru vor avea 
loc joi.

Ministrul de interne, Gulzarilal 
Nanda, a fost desemnat să conducă 
provizoriu guvernul indian.

★
Miercuri seara a părăsit Capitala, 

plecînd la Delhi delegația Republi
cii Populare Romîne care va parti
cipa la funeraliile primului ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru.

Delegația este condusă de Gheor- 
ghe Apostol, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Din delegație fac parte Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Aurel Arde- 
leanu, ambasadorul Republicii Popu
lare Romîne în India.

împreună cu delegația a plecat 
la Delhi К. R. Г. Khilnani, ambasado
rul Indiei în Republica Populară 
Romînă.

La plecare, pe aeroportul Bă-, 
neasa, delegația a fost condusă de 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ale
xandru Drăghici, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Gogu Radulescu, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne.

După tragedia 
din Peru

LIMA 27 (Agerpres).
De două zile capitala peruviană 

este în doliu pentru victimele tra
gediei de la stadionul național: 
drapele în berna, sălile de specta
cole închise, emisiuni de radio șl 
televiziune limitate la programe 
de informare și muzică simfonică, 
■Soață ziua mulțimea a umplut ci
mitirele unde au fost înhumate 253 
din cele 320 de victime ale trage 
diet.

Ancheta cu privire la stabilirea 
cauzelor acestei tragedii continuă 
Primul fanatic care a încercat să-I 
atace pe arbitrul meciului, un oa
recare Melesio Vasquez Campos, 
supranumit „bomba", a fost ares
tat. Acest individ era cunoscut de 
autoritățile polițienești deoarece 
tocă în 1950 el a provocat o gravă 
încăierare la un meci de fotbal.

Polițiștii direct răspunzători de 
folosirea gazelor lacrimogene îm
potriva spectatorilor din stadion, 
au fost destituiți. împotriva lor, cît 
și a gardienilor stadionului, vino- 
vațl de neglijentă, s-a deschis o 
acțiune judiciară.

DE PRETUTINDENI
Iosif Ben Abraham 

a fost achitat
CHICAGO 27 (Agerpres).
Iosif Ben Abraham, în vîrstă 

de 105 ani, a apărut în fața unui 
tribunal din Chicago pentru o 
infracțiune la legea circulației. 
El a fost achitat deoarece nu mai 
fusese niciodată penalizat pentru 
o asemenea infracțiune de cînd 
a început să conducă mașina, a- 
dică din anul... 1914.

Ben Abraham trăiește acum cu 
a 12-a soție și are 65 de copii, 
întrebat de un reporter cîți ne
poți are, Ben Abraham a răspuns : 
„Cum poți să numeri stelele

Caz foarte rar
NEW YORK 27 (Agerpres).
In urma unei violente dispute 

familiare, Clyde Nichols din Aus
tin, statul Texas, a scos un revol
ver și a tras în soția sa, Irene, 
lovind-o în dreptul inimii, dar 
inima ei nu era... acolo. Intr-ade
văr, Irene Nichols se născuse cu 
o deficiență congenitală, avînd

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

Vizita delegației de acth ști ai P.M.R. 
în U.R.S.S.

NEW YORK 27 (Agerpres).
In Consiliul de Securitate al 

O.N.U. continuă dezbaterile privind 
plîngerea Cambodgiei în legătură 
cu acțiunile de la frontiera cu Viet
namul de sud.

Reprezentantul Franței, Roger 
! Seidoux, care prezidează ședința 
' Consiliului de Securitate a susținut 
plîngerea Cambodgiei și s-a decla
rat de acord cu convocarea ime
diată a conferinței de la Geneva, 
ca singura soluție menită să con- 

'tribuie la garantarea integrității te
ritoriale și neutralității Cambodgiei, 
In scopul evitării repetării unor 
astfel de incidente, a declarat el, 
Comisia internațională de control, 
■instituită prin acordurile de la Ge
neva, va trebui să întreprindă in
specții la frontiera dintre Cambod- 
gia și Vietnamul de sud.

Reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., Adlai Stevenson, 
a deplîns incidentele de la granița 
Cambodgiei cu Vietnamul de sud 
și s-a pronunțat pentru trimiterea 
de trupe O.N.U. în regiunea de 
frontieră, opunîndu-se convocării 
conferinței de la Geneva și extin
derii atribuțiunilor comisiei inter
naționale de control asupra acestei 
regiuni.

CIPRU; Unități ale forțelor O. N. U. 
atacate cu focuri de armă

NICOSIA 27 (Agerpres).
Marți, unități ale forțelor O.N.U. 

din Cipru au fost atacate cu focuri 
de armă in trei incidente separate 
in strîmtoarea Kyreniei, unde cele 
două comunități cipriote se înfruntă 
de mai bine de trei luni, pentru 
dobindirea controlului asupra șo
selei de importanță strategică ce 
leagă această regiune cu capitala 
Ciprului, Nicosia.

Primul atac a fost dezlănțuit de 
ciprioții greci împotriva unei pa
trule suedeze și austriece. Aproape 
imediat după acest atac, o patrulă 
canadiană, care escorta ciprioțl 
greci la muncile agricole, a fost 
supusă unui tir de către ciprioții 
turci, care dețin poziții fortificate 
în regiunea Temblos. Comandantul 
regimentului 22 canadian, maiorul 
Patrick Tremblay, a cerut întăriri 
celorlalte forțe canadiene. După o 
scurtă întrerupere a focului, ciprio- 
ții turci au început din nou să tra
gă asupra canadienilor. Comandan
tul trupelor canadiene, locotenent- 
colonel Andrew Woodcock, a intrat 
imediat în legătură cu liderii ci- 
prioților turci, în vederea încetării 
focului. Un alt incident s-a produs

inima la dreapta, caz foarte rar. j 
Glontele a străbătut corpul și ) 
s-a oprit în omoplat, rănind-o / 
grav dar nu mortal. Cazul Iui r 
Irene Nichols este și mai neobiș- к 
nuit întrucit ea are și organele \ 
abdominale invers plasate — fi- ) 
catul pe stingă și stomacul pe ) 
dreapta. ?

Acfiune judiciară 
împotriva martorului 2

dr. F. Kuhnke
LIMBURG 27 (Agerpres). <(
In procesul de euthanasie, ca- ’> 

re se desfășoară la Limburg, tri- ) 
bunalul a deschis acțiune judi- > 
ciară împotriva martorului dr. F. / 
Kuhnke pentru participarea la a- 
ceastă operațiune. \

Dr. Kuhnke a lucrat într-o cil- ) 
nică din Wisloch ca pediatru și
In această calitate a ucis copii ) 
considerați „irecuperabili". Crime ij 
asemănătoare a comis și în clini- '> 
ca din Eglfing-Haar, de lingă / 
Miinchen. '»

Reprezentantul Marocului, Taibi 
Benhima, a sprijinit plîngerea Cam
bodgiei și cererea sa de a fi con
vocată Conferința de la Geneva 
pentru a i se garanta neutralitatea 
si integritatea teritorială. Vorbito
rul s-a declarat împotriva propune
rilor sud-vietnameze, sprijinite de 
S.U.A., privind crearea unei comi
sii pentru delimitarea graniței din
tre Cambodgia și Vietnamul de sud 
și formarea unor unități militare 
mixte de către cele două țări, cu 
sarcina de a supraveghea zona de 
frontieră.

A urmat la cuvînt Huot Sambath, 
ministrul afacerilor externe al 
Cambodgiei, care a reafirmat pozi
ția guvernului său față de propu
nerile sud-vietnameze, respingîn- 
du-le ca inacceptabile și contrare 
neutralității țării sale.

In cuvîntul său, reprezentantul 
U.R.S.S., Fedorenko, a condamnat 
acțiunile împotriva Cambodgiei și 
s-a pronunțat în sprijinul cererii 
Cambodgiei privind convocarea în 
cel mai scurt timp a conferinței de 
la Geneva.

Consiliul de Securitate al O.N.U. 
își continuă dezbaterile în această 
problemă.

cînd o patrulă a O.N.U. a încercat 
să pătrundă în zona ostilităților din 
jurul castelului St. Hilarion.

Agenția France Presse informea
ză că generalul Gyani, comandan
tul forțelor O.N.U., a avut marți 
seara o întrevedere cu vice-preșe- 
dintele Kuciuk, căruia i-a înmînat 
un protest în legătură cu aceste in
cidente. Pe de altă parte, un purtă
tor de cuvînt al guvernului cipriot 
a declarat că se vor institui anche
te speciale în vederea stabilirii 
răspunderii în legătură cu aceste 
incidente. El a declarat că vinovă
ții vor fi sancționați.

In același timp, în localitatea 
Ayos Theodoros, din regiunea Lar- 
naka, au fost înlăturate baricadele 
și fortificațiile celor două comuni
tăți. îndepărtarea acestor fortifica
ții a avut loc în prezența forțelor 
O.N.U. Cele două comunități și-au 
oferit reciproc daruri pentru a mar
ca reconcilierea intervenită.

Semnificația evenimentelor din Guyana Britanică
Din nou a fost proclamată sta

rea excepțională în Guyana Brita
nică. Incepînd de la 22 ianuarie 
a. c. această colonie engleză din 
America de sud a cărei accesiune 
la independență este întîrziată fără 
încetare, cunoaște o puternică ten
siune politică manifestată prin ac
țiuni de ură rasială. Tulburările 
din ultimele trei luni s-au soldat 
cu peste 20 de morți și mai multe 
sute de răniți.

Cercurile colonialiste britanice 
încearcă să acrediteze ideea că la 
baza situației încordate din Gu
yana Britanică ar sta considerații 
pur rasiale și anume lupta dintre 
populația indigenă originară din 
Asia care reprezintă 44 la sută din 
populație și cea de culoare neagră 
care este în proporție de 29 la sută. 
Cotidianul parizian „Le Monde" 
subliniază însă că „opozițiile etnice 
sînt dublate de cele politice". După 
cum se știe, populația de origină 
indiană sprijină guvernul local al 
lui Cheddi Jagan, conducătorul 
Partidului Popular Progresist. De 
cealaltă parte se află populația de 
culoare căreia i se adaugă euro
penii conservatori și care sînt gru
pați în două partide: Congresul 
național al poporului (CNP) și For
ja unită.

Luptele de stradă care au loc în 
capitala țării, Georgetown între

MOSCOVA 27. Corespondentul 
Agerpres, A. Munteanu, transmite :

La 27 mai, delegația de activiști 
ai P.M.R., condusă de tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.M.R.. 
a fost primită de către tovarășul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

In timpul convorbirii, tovarășul 
Chivu Stoica a transmis tovarășu
lui N. S. Hrușciov un salut frățesc 
din partea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. si personal din partea to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
prim-secretar al C.C. al P.M.R.

Tovarășul N. S. Hrușciov a îm
părtășit delegației din experiența 
P.C.U.S. în conducerea industriei 
și a urat delegației succes în mun
ca ei. Tovarășul Hrușciov a trans
mis, în numele C.C. al P.C.U.S.. un 
salut frățesc Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn și to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

La convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete-

А Л

IN CITEVA
NEW YORK. Secretarul general 

al O.N.U., U Thant, i-a cerut lui 
Mohammed Awad (R.A.U.), fost mi
nistru al invățămîntului, să pregă
tească un raport la zi privind scla
via, comerțul cu sclavi și alte prac
tici similare, care se mai mențin 
încă in anumite regiuni ale lumii.

TOKIO. In capitala Japoniei au 
început noi tratative comerciale în
tre Japonia și Republica Federală 
Germană. In centrul atenției parti- 
cipanților la tratative — care vor 
dura trei săptămîni — se află pro
blema înlăturării restricțiilor asu
pra importurilor, care mai există 
între cele două țări.

BRUXELLES. Marți, palatul We- 
gimont din Liege a luat 
foc și a ars pînă în temelii. In ulti
mii ani acest palat a fost folosit ca 
azil de bătrini. In urma acestui in
cendiu, 17 persoane au murit.

ADEN. In provincia muntoasă 
Radfan din'Federația Arabiei de sud 
continuă luptele între trupele brita
nice și triburile răsculate. Un pur
tător de cuvînt al comandamentu
lui britanic a anunțat că în cadrul 
unor ciocniri care au avut loc la 26 
mai un militar britanic a fost ucis, 
iar șapte răniți.

muncitorii de pe plantațiile de za
hăr care în majoritatea lor sprijină 
partidul popular progresist și tru
pele engleze cărora guvernul bri
tanic le trimite noi întăriri nu sânt 
deci simple manifestații de ură 
rasială, ci ele constituie o conti
nuare și în același timp o ampli
ficare a luptei neobosite a po
porului pentru o Guyana indepen
dentă. liberă de orice amestec 
străin.

La Conferința de la Londra din 
octombrie anul trecut, Duncan San- 
dys, ministrul pentru problemele
ооооосюаоооооаоооооѳооооооооооооооос

Comentariul zilei
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Commonwealthului, a sprijinit prin
cipalele revendicări ale adversarilor 
lui Jagan. Ministrul englez le-a 
promis că alegerile legislative ca
re vor avea loc în vara acestui an 
se vor desfășura pe baza scrutinu
lui proporțional și nu majoritar ca 
pînă acum. Pe această bază, Sandys 
s-a grăbit să declare că „aceste a- 
legeri vor preceda proclamarea in
dependentei". Un lucru este sigur. 
Chiar dacă guvernul britanic do
rește independența Guyanei, el 
vrea ca acest lucru să se facă fără 
Jagan. Partidul popular progresist 

nească, au luat parte tovarășii I. V. 
Andropov și A. P. Rudakov.

★
In cursul zilei de miercuri, de

legația de activiști ai P.M.R., con
dusă de tovarășul Chivu Stoica, a 
vizitat cabinetul de lucru și apar
tamentul lui V. I. Lenin din clădi
rea Kremlinului. Delegația a fost 
condusă de general-locotenent A. L 
Vedenin, comandantul Kremlinului.

La Comitetul Central al P.C.U.S. 
delegația de activiști ai P.M.R. a 
avut o întîlnire cu tov. P. N. De- 
micev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Biroului C.C. al P.C.U.S. 
pentru industria chimică și 
industria ușoară, care a îm
părtășit din experiența organelor 
și organizațiilor de partid în con
ducerea industriei chimice și petro
chimice. La întîlnire au mai parti
cipat V. S. Smirnov, adjunct al șe
fului secției industriei chimice a 
C.C. al P.C.U.S., G. V. Uvarov, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru industria chimică.

RÎNDURI
NEW YORK. Intre 8 și 19 iunie 

va avea loc la New York primul 
congres mondial al meșteșugarilor 
la care vor participa peste 200 de 
delegați străini reprezentînd 44 de 
țări din Europa, Asia, America La
tină și Africa.

WASHINGTON. Ministrul comer
țului al S.U.A., Luther Hodges, a 
plecat miercuri într-o călătorie de 
11 zile în R.F.G., Spania și Elveția, 
pentru a discuta o serie de proble
me privind relațiile comerciale ale 
S.U.A. cu aceste țări.

CAIRO. Marți după-amiază a avut 
loc d ședință extraordinară a gu
vernului R.A.U. Primul ministru AII 
Sabri a declarat că guvernul a dez
bătut acordul dintre R.A.U. și Re
publica Irak, semnat de președinții 
celor două țări, și a aprobat decla
rația pe care o va prezenta în Adu
narea Națională.

BEIRUT. Camera Deputaților a 
Parlamentului libanez a aprobat marți 
cu 79 voturi pentru și 14 contra o 
moțiune privind modificarea Con
stituției pentru a permite reîngei- 
rea mandatului actualului președin
te al Republicii Liban, Faud Șehab.

pe care acesta îl conduce dispune 
în prezent numai de o majori
tate relativă (la alegerile din au
gust 1961 a obținut 42,6 Ia sută din 
voturi).

Iată de ce guvernul britanic, 
schimbînd sistemul de vot, speră 
să aducă la conducere în Guyana 
un guvern conservator care să țină 
cont pe mai departe de interesele 
metropolei și nu de cele ale na
țiunii. Observatorii politici sînt 
însă de părere că apropierea datei 
alegerilor face ca acțiunile în spri
jinul lui Jagan să se multiplice. Ei 
subliniază că actualele acțiuni ale 
oamenilor muncii pot duce la acti
vizarea tuturor acelora care sînt 
fideli actualului prim-ministru. Ele 
sînt o continuare a grevei munci
torilor de pe plantațiile de zahăr 
care în majoritatea lor sprijină po
litica Partidului popular progresist 
și care cer ca sindicatul lor să fie 
recunoscut de către proprietarii 
plantațiilor, sprijiniți de monopolu
rile străine.

Provocînd o luptă fratricidă, în 
ciuda mersului inevitabil al isto
riei, colonialiștii britanici încearcă 
să transforme Guyana Britanică 
într-un nou Cipru unde două co
munități să se sfîșie între ele, iar 
acordarea independentei țării să fie 
amînată la infinit.

C. OPRICA
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