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CU PLANUL DEPĂȘIT
De-а lungul a patru luni 

de activitate. lucrătorii 
de la O.C.L. Produse In
dustriale din Petroșani au 
realizat planul producției 
globale în proporție de 
104,5 Ia sută. Au fost 
vîndute populației măr
furi în valoare de 
5 500 000 lei, mai mult de. 
cît în perioada corespun
zătoare din anul trecui. 
La acest succes și-au a- 
dus contribuția în mod 
deosebit tovarășii Korn

Eugen, Juncu Constantin, 
Staneev Ioana, Stroie Ele
na, Molnar Hedviga, Pon- 
ciș Maria, Popescu Auri
ca și Ometa Ghizela de 
Ja magazinele din Petra 
șam, Popa Maria și Cos- 
tinaș Elena din Vulcan, 
Fabits Aristide și Nemeș 
losefina din Lupeni, Bu- 
lișca Maria și Vișan Mi
nerva de la . magazinul 
nr. 16 din Lonea.

C. IOAN 
corespondent

Din munca și viafa 
minerilor loneni

De la 6000 la 22000 tone de cărbune

Prin muncă
Din inițiativa organiza

ției U.T.M. de la Spita
lul unificat Petroșani, în 
cursul lunii mai s-au or
ganizat numeroase acțiuni 
patriotice pentru amena
jarea unui parc pen
tru bolnavi.

Cu acest prilej tinerii 
au curățat curtea spitalu
lui. au săpat și amenajat 
ronduri de flori, împrei-

Cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan pe anul 
1964, colectivul minei Lo
nea s-a angajat să extra
gă în acest' an, pe baza 
creșterii productivității 
muncii, 6 000 tone cărbu
ne peste plan Acest an
gajament a fost apoi în
scris în contractul colec
tiv pe anul în curs. Trep
tat însă, angajamentul 
inițial a fost majorat la 
22 000 tone cărbune din 
care 16 000 tone să se 
extragă pînă la cea de-a 
XX-a aniversare a elibe
rării.

Bilanțul primelor 4 lum 
ale anului și al celor două

decade și jumătate din 
mai este îmbucurător. In 
această perioadă minerii 
au extras 14 038 tone de 
cărbune peste plan. La 
loc de frunte in între
cerea socialistă se situea
ză colectivul sectorului 
V, care a trimis la ziuă 
mai bine de 5 600 tone 
cărbune peste plan, ur
mat fiind de minerii sec
torului I cu 5 336 tone 
cărbune date în afara 
sarcinilor de producție. 
Pe locurile următoare se 
află colectivele sectoa
relor II și IV cu 5132. și, 
respectiv, 886 tone de 
cărbune peste plan.

La ollhnă )l tratament

In recreație.

La sectorul I Vulcan

Deficiențele pot fi lichidate!

patriotică
muite cu glii de iarbă. 
S-au evidențiat prin con
tribuția adusă tovarăși : 
Dan Aurel. Mihăileanu 
Dinu, Păsărin Victoria, 
Donrșa Maria, Nedti Niță, 
Popescu Ilie și alții.

In prezent convalescen
ții petrec clipe plăcute în 
parcul amenajat în curtea 
spitalului.

Noui mers al trenurilor 
din gara Petroșani

Incepînd din 31 mai 1964, mersul trenurilor din sta
ția C.F.R. Petroșani va fi următorul:

PLECĂRI
SPRE LUPENI la orele: 4,51; 5,20; 7,35; 12,24; 15,21; 

20,45.
SPRE SIMERIA la orele: 2,05; 6,46 (accelerat); 7,42; 

10,55; 15,09; 19,06; 21,15.
SPRE CRAIOVA la orele: 4,29; 13,42; 18,05; 20,29. 
SPRE BUCUREȘTI Ja orele: 9,25 (personal); 23,47 

—- accelerat. (Acceleratul pleacă din Simeria Ia orele 
21,36, ajunge la Petroșani la orele 23,40 și sosește la 
București la orele 7,23. Acceleratul circulă prin Pi
tești).

SOSIRI
DE LA LUPENI la orele: 7,32; 9,20; 13,27; 15,53;

20,08; 23,00.
DE LA SIMERIA ia orele: 1,19; 6,30; 9,06; 11,52;

17,27; 19,40; 23,40 (accelerat).
DE LA CRAIOVA la orele: 6,27; 8,41; 15,02; 21,49.
DE LA BUCUREȘTI la orele: 6,39 (accelerat); 17,48 

— personal. (Acceleratul pleacă din București la o- 
rele 22,02, ajunge la Petroșani la orele 6,39 și sosește

An de an tot mai mult: 
oameni ai muncii de la 
cele trei guri de mină din 
Lonea își petrec conce
diul de odihnă în cele 
nrai frumoase stațiuni 
balneo-climatericc din ta
ră. In capitolul II din 
contractul colectiv se pre
vede ca în acest an 614 
salariati să plece în con
cediu de odihnă la mun 
te și la mare. Din acest

număr, pînâ in prezent 
178 de muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcțio
nari .din sectoarele ex
ploatării a-u fost oaspeții 
diferitelor st diuni.

Printte cei care au fost 
la odihnă sau tratament 
amintim pe minerii șeii 
de brigăzi f 'ompodi loan, 
Deak Iulin. Borș Hrista- 
'he, maistrul minier Bra- 
loveanu Gheorghe.

Pentru реігнегеа pliciți a timpului liber
Capitolul III al contrac

tului colectiv al minei 
Lonea se referă Ia munca 
culturală de masă și Ta 
activitatea sportivă. Dir; 
acest capitol, spunea toy. 
Șandru losjf. președintei' 
comitetului sindicatului 
am realizat multe lucruri 
frumoase. Au fost înfiin
țate patru brigăzi artiș 
tice de agitație, care au 
prezentat programe boga
te, legate de munca și

cenzii, simpozioane, pro- 
grătiie .culturale prezentate 
de formațiile de danstfri, 
de cOY și orchestra de 
muzică populară. Io 
cursul zilei de vineri a.c., 
și-a încheiat activitatea 
cercul de balet, unde au 
fost încadrați 22. fii ăi mi
nerilor din Lonea : cercul 
de foto a fost absolvit 
de un număr de 26 mun
citori din sectoarele', mi
nei.

In cadrul sectorului I al minei 
Vulcan lucrează mineri pricepuți, 
brigăzi harnice și cu experiență, 
cadre tehnice bine pregătite. Cu 
toate acestea rezultatele obținute 
de colectivul acestui sector sînt 
slabe. In perioada ce a trecut din 
acest an planul de producție al 
sectorului nu a fost realizat decît 
într-o singură lună — în martie. 
Astfel că față de planul anual la 
zi, pe sector s-a înregistrat un mi
nus de peste 5200 tone de cărbune.

E drept că Ia această stare de 
lucruri au contribuit în mare mă
sură condițiile grele de zăcămînt, 
unele neajunsuri ce s-au manifes
tat mai mult timp. Așa de pildă, 
din abatajul frontal de pe stratul 
15 nu s-a putut da producția pre
văzută din lipsă de goale, acest 
loc de muncă fiind foarte îndepăr
tat. In același timp, o serie de a- 
bataje trec prin lucrări vechi. In 
alte abataje cameră ca 1 vest, 5 
vest, nr. 2 blocul 1 și nr. 1 s-au 
prezentat apofize în culcuș'sau co- 
periș. Un alt neajuns constă; • în 
faptul că rambleierea se face-f Tn^ 
mod necorespunzător, cu randa
ment, scăzut. Ținînd seama că din 
totalul abatajelor 9 se rambleiază 
hidraulic, neefectuarea la timp a 
acestor operații împiedică desfășu
rarea normală . a procesului de 
producție.

In afară de aceste greutăți, în 
sector se manifestă și unele defi
ciențe. In raionul I, de exemplu, 
locurile de muncă sînt slab, apro
vizionate cu materiale și goale. 
De asemenea, transportul pe 
galerii a fost o perioadă des

tul de lungă , îngreunat din cau
ză că liniile nu au fost bine între
ținute. Se mai manifestă lipsuri și 
în ce privește plasarea judicioasă 
a forței de muncă. Aceasta este și 
o urmare a lipsei de efectiv. Față 
de efectivul mediu scriptic prevă
zut, sectorul are un minus de 40 
posturi pe zi. Și în afară de asta, 
în sector abundă concediile de 
boală, de multe ori nejustificate. 
Iar dacă mai adăugăm și învoirile 
mai reies, în medie, încă 15—20 
posturi lipsă pe zi. In această si
tuație e firesc ca să nu se poată 
plasa fiecare loc de muncă cu e- 
fectivul corespunzător. Pentru re
zolvarea acestei probleme sectorul 
are nevoie, în primul rînd, de 
sprijinul conducerii minei. In ace
lași timp trebuie să se ia măsuri 
pentru întărirea disciplinei în sec
tor.

In prezent, din lipsă de efectiv, 
nu au putut fi plasate o serie de 
lucrări de pregătire.

Pentru remedierea acestor defi
ciențe în cadrul sectorului s-au 
luât.’deja unele măsuri. Astfel,, деп- 
tru îmbunătățirea transportului pe 
galerii s-au reamenajat liniile de 
cale ferată. O serie de muncitori, 
mai ales transportori de lemn, au 
fost trecuți la munca în acord. To
tuși încă nu s-a făcut îndeajuns. Se 
cere ca atît cadrele de conducere 
cît și maiștrii mineri să acorde un 
sprijin mai eficient brigăzilor de 
mineri, iar conducerea minei să ia 
măsuri pentru completarea efecti
vului necesar.

ȘT. EKART
la Simeria Ia orele 8,30).

DIN STAȚIA C.F.R. LUPENI trenurile pleacă spre 
Petroșani la orele: 6,47; 8,37; 12,44; 15,10; 19,25; 22,17.

Unde mergem mîine ?
TEATRU: La ora 20 va fi prezentată comedia 

„Noaptea regilor" de W. Shakespeare.
CLUBURI: In sala clubului sindicatelor din 

Petroșani se va organiza o frumoasă seară de 
dans pentru tineret.

FOTBAL: Pe stadionul din Petroșani se va 
disputa, cu începere de Ia ora 11, întilnirea din
tre Jiul Petrila — A.S.M.D. Satu-Mare. In deschi
dere, de la ora 9,30, în cadrul campionatului re
publican de juniori. Jiul Petrila va juca în com
pania juniorilor de Ia Minerul Lupeni. La Lonea, 
Parîngul din localitate va primi replica studenți
lor din Petroșani.

viața colecti
vului nostru. 
Prin grija co
mitetului sin
dicatului aces
te brigăzi s-au 
deplasat la 
toate cele trei 
guri de mină 
unde au pre
zentat progra
me în fața 
muncitorilor.

Președintele 
comitetului sin
dicatului ne-a 
mai informat 
că în fata mi 
nerilor au fo-î 
ținute re

Propunerea brigadierului Maftei

in gara mică — Petroșani — muncitorii .forestieri încarcă un 
nou lot de bușteni în vagoane.

î
)
)

i
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î>

Minerul Maftei Stan conduce 
brigada care lucrează in abatajul 
cameră nr. 11/4 din stratul 17-13, 
transversala nr. 4 de'Ia orizontul 
587 al minei Vricani Pe briga
dier îl frămintă mereu cite ceva 
legat de îmbunătățirea muncii în 
abataj. De-a lungul anilor a făcut 
muife propuneri prețioase. Se pare 
insă că cea prezentată de curîhd 
este mai valoroasă. Dar despre 
ce este vorba ?

Pe baza prevederilor monogra
fiei, în abatajul cameră din.stratum 
17—18 era prevăzut să se fixeze 
jugul în ambele părți ----- atît spre 
cărbune cit și spre lucrul vechi. 
Dar ce-1 nemulțumea pe Maftei 
era faptul că piatra rezultată din 
intercalația groasă de aproape un 
metru trebuia lopătată In spatele 
frontului, la 4—5 metri Aceasta 
pentru a rămîne loc in vederea 
plasării jugurilor. Mutarea pietrei, 
in urmă cu patru cfmpuri cerea 
muncă multă Luna- erau trars 
portale la ziuă peste 250 tone de 
piatră. .bigurile m: mai puteau b 
răpite. Și ceea ce ere mai râu, 
multă piatră ajungea în .cărbune 
dăunînd calității acestuia Dar 
iată că în urmă cu două luni, bri
gadierul a găsit so’uția. . Maiștrii 
mineri Turonv Iosif Murdare Teo
dor și Kecsedv Vasiie l-au ajuta1 
să o experimenteze

Discuția a avut loc in abataj 
La ea a participat Inginerul Săb-îu 
loan, șeful sectorului, care făcea 
obișnuitul revir. Maftei a-propus 
atunci, mutarea jugului de lingă Іи-, 
crul vechi, llnaă stîlpii mijlocaș'.o i

Ce a\ antaje ar a- 
duce aceasta? Mul
te, 80-85 la sută 
din piatră se de
pune pe poditură. 
lingă lucrul vechi, 
la un metru în 
spatele frontului: 
deci economie de 
manoperă. Ambe
le juguri pot fi 
răpite — econo
mie de lemn. In 
intercalații nu se 
m a i 
găuri, 
piatra 
tăiată 
nul de 
zultind
de exp.oziv.

La începutul lu
nii mai. norma- 
torul sectorului, 
tovarășul Acos- 
tăchioaie a' făcut 
calculele. In lu
na aprilie, prima 
îa nă c î nd a 
fost aplicată pro
punerea brigadie

rului Maftei Stan,
conomii de posturi, 
pioziv în valoare totală de 
iei. Să nu omitem ■ brigada 
abațaiul nr. 11/4 realizează 
viteze mari de avansare. în
a 100 m.i.. șr randamente de „7— 
7,3 tone/poșt. .

іогеаго 
deoarece 

poate fi 
cu cioca- 
abataj re- 
economii

Peste puțin timp va începe munca schimbul ur
mător. Maftei' Stan folosește acest scurt răgaz pen
tru a citi ziarul împreună cu alți ortaci din sector.

au rezultat e- 
iemn și ex- 

6 913 
de Ia 
lunar 
jurul

Conducerea exploatării a apro- < 
bat aplicarea noului sistem de ’ 
plasare a jugurilor. In viitor pro- .( 
punerea brigadierului Maftei Stan < 
va fi extinsă.

FRANCI-SC VETRO



fitocolata din... bumbac
Untul de cacao este foarte scump 

pi oamenii de știință sau tă de mult 
un înlocuitor al lui.

Această problemă a fost rezol
vată cu succes de colectivul Insti
tutului de cercetări științifice în 
domeniul industriei uleiurilor din 
U.R.S.S.

Ei au constatat că uleiul de bum
bac este foarte hrănitor și ușor a- 
similat de organism. Producția u- 
nei tone de ulei de bumbac revi
ne de aproape 8 ori mai ieftin 
decît untul de cacao. Un neajuns 
însemnat era fluiditatea și gustul 
specific al uleiului de bumbac. 
Fentru mărirea vîscozității uleiu
lui și modificarea gustului lui, el 
a fost prelucrat cu hidrogen.

Ciocolata preparată cu ulei de 
bumbac a foșt degustată la Kiev. 
Degustătorii nu au putut deosebi 
tabletele de ciocolată preparate 
după rețeta obișnuită de cele ob- 
țiBute prin noua metodă.

—• Cine 
ÎUi Ludovic I ?

Ludovic zero !

a fost pe tron înaintea

(„Europe")

Contor electric 
de globule
contor electric de glo- 
și roșii construit în Chi- 
rezultate excelente după

nr. 6

Primul 
bule albe 
na a dat 
6 luni de folosire la spitalul
din Șanhai.

Acest contor numără în 
mal mult de jumătate minut glo
bulele de sînge, operație care la 
un microscop obișnuit durează 
tre 6 și 7 minute.

Noul aparat a fost realizat 
tehnicianul 
lina de 
Sanhai.

puțin

In-

Cian Ken-fu de la 
aparate medicale

de
U-

dln

VARO ETĂȚI
instalație automată 

de prospecțiuni geologice
După petru ani de experiențe, 

la Șanhai a fost construit un nou 
aparat automat care poate foto
grafia rocile subterane în timpul 
forării găurilor în cadrul prospec
țiunilor geologice.

Aparatul a fost proiectat de pa
tru tineri tehnicieni de la Institu
tul de prospecțiuni șl proiectări 
de pe lingă Ministerul economiei 
apelor și electroenergeticii. Ei au 
făcut peste 300 de experiențe și 
au încercat aparatul pe munți și 
sub apă, la temperaturi foarte 
scăzute și în apă fierbinte.

La probele efectuate pe marile 
construcții hidrotehnice din pro
vinciile Cijețzjan, Futzian și An- 
hoi, aparatul automat s-a dovedit 
foarte eficient și util la determi
narea structurii straturilor.

Stația „Tor" de radiolocație
La Institutul industrial de teleco

municații din Varșovia, un grup 
de specialiști conduși de inginerii 
Tadeusz Gawron și Bohdan Jan
kowski au construit statia de ra
diolocație denumită „Tor".

Instalația are o rază de acțiune 
de 6 km și este destinată obser
vațiilor la suprafața pămîntului 
sau a apei. Ea poate fi folosită 
pentru controlarea pistelor de de
colare (ceea ce are o mare im
portantă pentru siguranță decolă
rii și aterizării avioanelor), pentru

supravegherea activității în por
turi etc.

instrumente de precizie
Tehnicienii Academiei de medi

cină din Poznan au construit o se
rie de ultramicrotomi — instru
mente foarte precise pentru decu
parea preparatelor care urmează 
să fie studiate la microscopul e- 
lectronic.

Precizia ultramicrotomilor poate fi 
ilustrată de grosimea preparatelor 
pe care le gătește și care este de 
ordinul 1/25 000-1/30 000 mm.

Ultramicrotomii construit! se 
bazează pe un prototip pus la 
punct de cercetătorul Feliks 
Kaczmarek.

Mareele și tensiunea electrică
Potrivit observațiilor unor oa

meni de știință, curentul electric 
care circulă prin cablurile telefo
nice situate pe fundul oceanelor 
variază o dată cu mareele.

S-a constatat acest fenomen cu 
prilejul înlocuirii vechiului cablu 
din Pacific. La ore diferite, în 
cursul lucrărilor de montare, s-au 
efectuat măsurători, de fiecare dată 
tensiunea electrică era diferită, 
variind între 1 și 2 vplți, maximum 
fiind înregistrat în momentul ma
reei.

Astfel, pe baza acestei consta
tări, se poate trage concluzia că 
perturbările comunicațiilor telefo
nice între Europa și Statele Unite, 
între Australia și Noua Zeelandă 
se datorează influențelor mareelof.

La Cîmpu lui Neag
Despre întemeietorii localității 

Cîmpu lui Neag o legendei păs
trată din bătrîni glasuiește: Cînd 
Robenii, Neguleștii ș, alte neamuri 
de bejenari tugite de obijduirea 
turcească au aflat in ascunzișul 
de la poalele munților atîta soare 
bogăție și frumusețe, și au văzut 
că și aici glia poate prinde rod 
bogat, ele s-au împămîntenlt do
rind pe aceste meleaguri primele 
așezări. De atunci trunchiul fa-

rarii sau zootehnișli. Mulțl dintre 
ei poartă numele de Roba, alții 
de Bejenaru. In minte Iți reinvi 
o veche legendă. Intri în vorbă cu 
ei. Au се-ți arăta și povesti, ai ce 
vedea și auzi. Te bucuri și exclami 
satisfăcut : Nici aici viața nu bate 
pasul în loc.

...In cătunul Valea de Pești frli* 
moșul ademenește de pretutindeni 
Ziua, fie că-ți îndrepți pașii spre 
coama Arcanului, fie că ei te duc

O vedere din localitatea Cîmpu lui Neag

ȘTIAȚI
• In Suedia au fost prinși un 

număr de elani de cjîtul cărora 
s-a atașat un colier continînd un 
mic post de radioemisie ? Elenilor 
li s-a dat apoi drumul. Scopul o- 
peratiei ? Urmărirea rutei exacte 
a migrațiunii acestor animale.

• In Anglia s-a realizat gazon 
artificial din masă plastică rezis
tentă la razele solare ?

• Tinerii care nu au împlinit 
încă 19 ani nu au voie să circule 
singuri pe străzile orășelului 
Neosho, statul Missouri (S.U.A.) 
după ora șapte seara ? Ei trebuie 
să fie însoțiți de un adult. Aceas
tă măsură s-a luat după ce numai 
în cîteva săptămîni tinerii din o- 
raș au distrus 250 de automobile.

• In arena de luptă cu taurii 
Vista Alegre din Madrid există 
următorul obicei: după ce primul 
taur a fost ucis, este desfăcut în 
bucăți bare eînt transportate de 
urgență într-o bucătărie unde sint 
fripte spre a fi servite pe loc sub

CA...?
formă de sandvișuri spectatorilor ?

• In Berlinul occidental s-a des
chis un magazin cu bijuterii cu 
autoservire ? Ca o precauție, a 
fost însă instalată si o cameră de 
televiziune pentru supravegherea 
clientilor cu ginduri necurate. Tot 
ca măsură de precauție, lă Roma 
vitrinele magazinelor de bijuterii 
vor fi prevăzute cu un dispozitiv 
nou : în momentul în care geamu
rile sînt sparte se declanșează au
tomat o perdea de fier.

gilor din codrii Bilugului și Rosto- 
veanului s-au îngroșat cu 400 de 
yirste.

...Spre răsărit soarele_ g începui
să reverse găleți de cupru. Aco
perișurile caselor — pumn de ru
bine risipite pînâ devatfe'sub poa
la Retezatului -■ sclipesc vesel in 
desimea verde a pomrlor. Ici, colo, 
turle de sonde săgetează vesel al
bastrul cerului comple.tind armonios 
peisajul. Ё duminică. Ulița princi
pală a comunei Cîmpu lui Neag e 
animată de oameni, în straie de 
sărbătoare. Unii se îndreaptă spre 
căminul cultural, alții spre cabană 
sau pur și simplu se plimbă îm
preună cu familiile. Majoritatea sint 
muncitori forestieri, silvicultori, tă-

spre izvoarele Sigelului priveliștea 
e magnifică. La est mări de ver
deață peste care trec cablurile 
de oțel ale numeroaselor funicula
rs iorestiere. La nord, văi cu dru
muri spectaculos amenajate de om 
pe care circulă iară întrerupere 
seci și zeci de camioane și re
morci cu bușteni. In amurg, cînd 
viețuitoarele pădurii încep să nun- 
zuie, să iluiere, să ciripească șt 
să se cheme in toate felurile, lo
curile capătă un farmec de basm. 
„Așa-i In noi, chiat și cucul are 
viers de privighetoare" spun zâm
bind semnificativ bacii de li. 'ștî* 
no, bocșarii sau muncitorii fores
tieri.
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NOTE ȘI COME
fericită. Nu s-ar putea oare fixa 
alt program, sau dacă rămîne 
cel actual să nu se privească in 
mod atît de rigid ? Cei ce răs
pund de această problemă 
sint oare de aceeași părere ?

Problemă greu 
de rezolvâf

nu

NT ARII
Cerere este, 

dar nu-i valabilă..

ai 
și 
o 

ce

Stațiunile de pe litoral sint încă in „vacantă1. Si totuși, aici se 
muncește cu febrilitate. In curînd ele o să aibă mii de musafiri, pe 
sare stațiunile îi vor întîmpina și mai frumoase decît în anul trecut. 
Peste cîteva zile și hotelul Central din Mamaia (în clișeu) va fremăta 
de veselia și bucuria celor veniți la odihnă.

♦

Nu s-аг putea îixa 
alt program ?

In Petroșani, ca de altfel in 
toată Valea Jiului, sint multe 
instituții sanitare care au mi
siunea de a veghea la sănătatea 
oamenilor muncii. Printre ele, 
cele mai la indemină sint fără 
Îndoială circumscripțiile sanitare 
din cartiere. Cum dai de un ne
caz în familie, fuga la circum
scripție. Aici, personal calificat, 
te consultă cu atenție și-ți pre
scrie medicamentele de care 
nevoie. Plnă aici toate bune 
ia locul lor. Dar există incă 
anomalie și aceasta in ceea
privește orarul lor de funcțio
nare. Să luăm, de exemplu, cir
cumscripția sanitară hr. 2. Are 
program, nimic de zis șl incă a- 
șezat la loc vizibil. Nici în ceea 
ce privește respectarea orarului 
nu există nici o plingere. Dar să 
vezi: Intr-o zi programul pre
vede să sc consulte dimineața 
adulții și după-amiază copiii. A 
doua zi lucrurile se inversează. 
Ce te faci insă dacă ți se îmbol
năvește copilul tocmai în după- 
amiaza cînd se fac doar consul
tații pentru adulți ? După păre
rea tovarășilor de Ia circum
scripție problema e simplă. Mergi 
la o circumscripție unde se con
sultă copiii după-amiază. E și 
asta o soluție, insă nu cea mai

Pe șoselele și străzile asfaltate 
ale Văii Jiului, mașinile aleargă 
grăbite. La un moment dat ele 
iși încetinesc viteza cu mult 
sub cea admisă de legile circu
lației. Să fie oare vreo restric
ție temporară deosebită î Da, de 
unde. E o restricție mai veche 
șl obligatorie care a foșt impu
să nu de legile circulației ci din 
cauza neglijenței secției gospo
dărești a Sfatului popular al o- 
rașului Petroșani, Cu toată pre
cauția șoferilor, clnd ajung la 
locul cu pricina, mașinile se cla
tină In geamăt de arcuri și hur
ducături de roți, Clnd plouă cit 
de puțin, ele trec prin adevărate 
lacuri naturale stropind pietonii, 
Unde se găsesc aceste gropi 
nu-i greu de ghicit. Fie se află 
chiar fn plin centrul orașului 
Petroșani, fără ca gospodarii 
Petroșanlului să la măsuri pen
tru plombarea gropilor CU pri
cina și de scurgerea apelor pro
venite din ploi. Poate că după 
rindurile de mai sus se vot lua 
măsurile de rigoare. >

s-a

către I.L.L. 
A 

că nu primește nici 
s-a dus de cîteva 
Ultima oară a fost 
mai.

văzut 
iln răs- 
ori la 
în ziua

In ziua de 22 martie a. c. 
împlinit un an de cînd tovară
șul Cănceanu, domiciliat pe stra
da Cocoșului din orașul Petrila 
a înaintat o cerere 
sector din localitate, 
omul 
puns, 
I.L.L. 
de 9

— Ce ne iacem. tovarășe î Se 
repari ori nu locuința — a în
trebat ei pe tovarășul Chloreanu, 
șeful sectorului.

— Al cerere î — a venit 
prompt... întrebarea.

— Am, încă de anul trecut I
— Aceea nu-i valabilă. Fă altă 

repară lo-cerere repede și 
minte.

— Bine, mulțumesc 
cu dușumeaua scoasă 
luni de zile să se betoneze în
căperea.

«** Mult a fost, puțin a rămas 
șl o «t-ți veri locuința terminali

După cum merg lucrurile nu 
prea sini insă semne că repara* 
tla se va termina in curind, $1*' 
frică tovarășului Cănceanu să 
trebuiască să facă o cerere 
reparat locuința si la anul. .

яе

că... stau
așteptlnd

nu
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Se poate desfășura 

mai bună!activitate
loamna anului 1958. Un 
familii de țărani murici-

partid.
Banița 

fondul 
162 ha

drumul luminos arătat
Astăzi, întovărășirea 

reunește 171 familii 
ei de bază este format 
teren pentru pășune și

Organizații de partid 
puternice în toate 

gospodăriile colective 
de M. BENfcBSCU

Pe marginea constatărilor 
echipelor de control obștesc

In activul fără de

Era în 
grup de 
tori din comuna Bănită a puș ba
zele Întovărășirii zootehnice. La 
început fondul de bază era com
pus din 28 ha teren pentru flneată 
și cîteva zeci de oi, De atunci au 
trecut aproape 6 ani. La îndemnul 
comuniștilor, an de an noi familii 
de țărani muncitori au pășit.cu în
credere pe 
de 
din 
iar 
din
fînaț și din 200 de oi.

In prezent se muncește inten- 
pentru întărirea economico-organi- 
zatorică a întovărășirii, astfel incit 
aceasta să-și sporească șeptelul de 
animale, să asigure producții spo
rite și venituri superioare. De a- 
ceea, comitetul executiv al sfatu
lui popular comunal, consiliul de 
conducere al întovărășirii trebuie 
să mobilizeze țăranii întovărășiți 
la muncă susținută în vederea în
treținerii terenurilor pentru finaț, 
la rezolvarea multiplelor sarcini 
ce stau în fața întovărășirii.

O răspundere importantă revine 
organizației de partid 
în viata întovărășirii 
crească și mai mult, 
un nivel mai înalt a
nizatorice și politice cere întărirea 
permanentă a 
tiei de bază, 
organizația de 
Băhîța nu a
întărirea rîndurilor sale cu cei mai 
merituoși țărani întovărășiți. Ast
fel de la adunarea generală de da
re de seamă și alegeri din noiem
brie anul trecut, organizația de 
bâză nu a prjmit nici un membru 
sau candidat ț]e partid, cu toate 
Că în rindurile Celor 171 de fa
milii de țărani întovărășiți există 
tovarăși buni, gospodari vrednici. 
După cum șe știe, plenara C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962 recomandă

al cărei rol 
trebuie să 

Ridicarea la 
muncii orga-

rîndurilor organiza- 
In ultimii ani însă 
partid din comuna 
făcut totul pentru

organizatiilor de partid să desfă
șoare o intensă activitate politico- 
organizatorică pentru primirea în 
partid a unui număr mai mar* de 
țărani colectiviști. Sarcina constă 
în a se munci astfel Incît *8 se 
asigure în întovărășire o organi
zație de partid puternică, capabilă 
să mobilizeze pe toți întovărășitii 
la îndeplinirea sarcinilor.

Este necesar să se lărgească ac
tivul fără de partid, care în pre
zent este foarte restrîps față de 
posibilități.
partid să fie atras un număr mai 
-nare de femei, care se bucură de 
prestigiu și autoritate în comună. 
Fiecare tovarăș din activul fără 
de partid să aibă sarcini concrete, 
să fie atras la rezolvarea proble
melor ce stau în fata întovărăși
rii. De asemenea, trebuie să exis
te o preocupare mai 
pregătirea celor mai 
în vederea primirii 
rile candidaților de 
tetul U.Ț.M. al comunei (secretar 
tov. Berinde Ștefan) ca de altfel 
și organizația de bază U.T.M. din 
întovărășire (secretar tov. Vladis
lav Ioan) desfășoară o activitate 
sub posibilități, tinerii nefiind an
trenați la diferite acțiuni, nici la 
activitatea culturală. Multi tineri 
nu șînt îndrumați de organizația 
U.T.M. să-și completeze studiile, 
deși condiții există în acest sens, 

întărirea necontenită a rînduri
lor organizației da bază trebuie să 
constituie pentru comuniștii din 
Bănită una dintre sarcinile cele 
mai importante. Primind în rîndu- 
rile membrilor și candidaților de 
partid pe cei mai destoinici înto
vărășiți. organizația de bază va 
reuși să conducă cu mai multă 
competentă treburile economice, 
va exercita o influență activă a- 
supra dezvoltării multilaterale a 
întovărășirii zootehnice.

Broșura face parte din colecția 
„Construcția de partid și de stat". 
Ea redă o parte din experiența a- 
cumulată de comitetul raional de 
partid Urziceni și de organizațiile 
de bâză din gospodăriile colective 
în ceea ce privește aplicarea pre
vederilor hotăririi plenarei C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962. Totodată, 

reliefează activitatea continuă, 
iii vede- 

a membri- 
partid, efi- 
în princi-

poate fi ridtfw 
vtnzfitorUor alat 

de oameni. Uneori 
și atitudini ммга-

X" r

in pragul examenului de calificare

mare față de 
buni utețniști, 
lor în rîndu- 
partid. Comi-

Z. ȘUȘTAC

Munca instructîv-educatîvă 
din nou în discuția utemiștilor
Recent 

nerală 
U.Ț.M.-anul II de le Școală comer
cială din Petroșani. Cu acest prt- 
^j, tovarășele Munteanu Rafila, 

Brebenel Dia, or- 
grupă U.T.M. la 
și C au prezentat

Ач.

a avut loc
a organizației de

o adunare ge-
baz.a

Florian Zorită, 
ganizatoare de 
clasele II-A, В 
în fata utemisteloi informări pe te
ma „Cum ne pregătim pentru exa
menul de calificare". Din infor
mări a reieșit că majoritatea ele
velor din clasele anului II își în
sușesc temeinic cunoștințele teore
tice și practice. Eleve ca 
Maria, Milarez Mariana 
Pop Marla. Prună Dorina 
Glodeanu Teodora (II C), 
rezultate bune la învățătură 
practică, se pregătesc cu conștiin
ciozitate pentru examenul de cali
ficare. De asemenea, o serie de 
eleve ca Groza Paraschiva, Faur 
Letitia, Udrea Maria,, 
Avram Olivia, Drugu 
Rădulescu Victoria 
zultate superioare 
mestru fată de cel

Nu același lucru
Informări despre 
trescu Viorica, stoice Marcela.
Morar Elena, Ciucă Victoria, Ca
zan Elena, , Petric Cornelia, Șimon 
Margareta, care iau și acum note 
slabe, nu învață constant pentru 
examen, unele fiind amenințate să 
rămînă corigente. Totodată au fost 
criticate eleve externe ca Truță 
Vittoria, Costea Maria, Moțoc 
Maria, Căbulea Doina, Orosz Vio
rica și altele, care nu frecventează 
permanent orele de meditații și 
consultații, nu răspund la chemă
rile organizației U.T.M, lipsesc 
deseori de le adunările generale si 
de la alte activități organizate.

în discuțiile mirtate multe ele
ve au luat atitudine critică fată 
de abaterile de la hotărîrea adu
nării generale anterioare, la care 
s-a dezbătut situația la învățătu
ră pe trimestrul II șt s-au tinut 
expuneri pe tema: „Oare mi-am 
însușit meseria aleasă ?*.

Elevele 
hotărîrea 
tot efortul pentru a-și însuși mai 
temeinic cunoștințele teoretice și 
practice, de a trece cu succes exa
menul de calificare.

Adunarea generală U.T.M. a sta 
bilit o serie de măsuri concrete 
ca: intensificarea controlului bi
roului organizației U.T.M. asupra 
studiului individual al elevelor, 
pregătirea și participarea acesto
ra la orele de recapitulare, îmbu
nătățirea frecvenței și disciplinei 
la orele de meditații și la cursuri, 
valorificarea timpului destinat pre
gătirii individuale pentru 
de calificare.

aproape 
serie de 
aparate 

cafeaua,

Fekete
(II Ah
(П B), 

obțin
Și

Tat Sofică, 
Nicolia 
obținut 
acest

au 
în

anterior.
s-a spus

elevele Dumi-
Stoica

si 
re- 

tri-

în

se 
diferențiată desfășurată 
rea educării comunist» 
lor Si candidaților de 
cienta repartizării lor
palele locuri de producție, ajutorul 
concret, multilateral acordat orga
nizațiilor de bază de la sate de 
către membrii comitetului raional 
de partid.

Organizarea și controlul 
îndeplinirii hotărîrilor 

de I. BORDEA și I. SPATARU

regiunea 
aspecte din 
regional, a 
comitetelo

Elaborată pe baza experienței or
ganelor sindicale din 
Ploiești, lucrarea redă 
activitatea consiliului 
consiliilor locale și a
sindicateloț privind organizarea unui 
control eficient din partea organe
lor sindicale în 
plinirii hotărîrilor partidului și gu
vernului, precum Si ale organelor 
sindicale superioare. Lucrarea a- 
rată totodată importanța controlu
lui efectuat de către membrii de 
sindicat asupra felului cum își în
deplinesc atribuțiile conritetele sin
dicatelor.

vederea inde-

însemnat* 
modernizarea

păcate aceste

S-au făcut și 
de investiții 
unităților mai

utilate moder- 
sîht folosite peste tot. Ast- 
bufetul nr. 53 Jiet agrega-

Rețeaua comercială - din Valea 
Jiului este în continuă dezvoltare. 
Sfe deschid magazine frumoase, 
dotate cu mobilier și utilaj comer
cial adecvat, se modernizează u- 
nitățlle vechi. Anul trecut au luat 
ființă 7 unități comerciale noi în 
orașul Lupenl, printre care maga
zine alimentare, de desfacere a 
produselor industriale, de alimen
tație publică, iar anul acesta vor 
fi dațp în folosință alte două noi 
complexe comerciale cu 
2Q de unități noi. O altă 
unități au fost dotate cu 
de măcinat și preparat
filtru pentru cafea neagră, roboți 
de bucătărie, ale căror servicii u- 
șurează munca bucătarilor, agre
gate frigorlfere etc. 
lucrări 
pentru 
vechi.

Din 
ne nu 
fel, la
tul frigorific stă de luni de zile 
fără șl fie mohtat, la magazinul 
nr. 5 alimentar, magazinul nr. 131, 
centrele de lapte din Lupeni și 
Petrila, mașinile de tăiat mezeluri 
și dozatoarele de lapte sînt ținute 
doar ca decor. Mai sînt unităti 
care nu dispun de magazii de mi
nă pentru depozitarea ambalaje
lor; sute de sticle și borcane de 
tot felul stau claie pește grămadă 
în incinta magazinelor. Aceasta 
trebuie să dea de gîndit depozi
telor I.R.V.A. Petroșani și Lupeni, 
pentru a depune mai mult interes 
în vederea descongestionării.

Cumpărătorul se simte bine în
tr-un magazin frumos,

criticate și-au exprimat 
de a depune în viitor

pele

examenul

Utemistul Ionică Viorel, este un 
Strungar priceput. La U.R.U.M.P. i 
se încredințează lucrări care cer 
o mare precizie în
urmărind strunjirea unor axe pen
tru role de ghidaj necesare funi- 
cularului de șist din Petrila.

execuție. Iată-1

modern ame-

la cele două 
din Paro-

In
a-

AUREL 
instructor

SLĂBII
U.T.M.

No«_: Șl PE URMI?
Zi șj noapte munca 

bazine de sedimentare
șenl nu contenea. Circa o jumă
tate de milion de lei a eostat lu
crarea, pînă constructorii de la 
I.C.M.M. și proieefenții de la U.P.D. 
au putut să-și privească mulțumiți 
opera : s-a făcut după cerințele ce
lor în cauză... Și pe urmă ?

Au trecut vreo patru ani. 
accepțiunea inițiatorilor lucrării,

murdare de la preparatia Lu- 
treliuiau aduse în bazine unde 
fi sedimentat surplusul de 

clară, urma să șe deverseze 
în Jiu, iar sedimentele conținînd 
șist cărbunos să fie eventual uti
lizate

In prezent, lucrurile stau altfel. 
Unul din bazine este umplut pe ju
mătate cu sedimente și.,, părăsit. 
Celălalt nici nu a fost Întrebuințat. 
Conductele ruginesc în voie, lem
nul estacadelor putrezește, instala
țiile se degradează.

Ce părere au tovarășii de la 
U;P.D. și I.C.M.M. î Dacă s-ar re
cupera <?el puțin materialele res
pective 1
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J ze. II bătătorește bine, bine de
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? ie așează cu grijă într-цп beci

de gură.
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odăile și în tin
dă, Gheorghe Sbe
ra « așezai po
lite. Pe polițe a orfntluit frumos 
obiecte felurite din cele lucrate 
de el cu pasiune și migală de-a 
lungul anilor: farfurii, platane, 
căni, ulcioare. 
Sbera le face
știe cit timp trebuie lăsat lutul 
afară ,,șă se 
cîteva zile. Ia apoi o cantitate din 
ei ș> îl aduce în casă să-l lucre-

ghivece de flori, 
din Iul Meșterul

Sbera. El a de- 
de ia tatăl său, 
l-a dobindit de

— Pasărea aceia, 
vulturul de 

deasupra monumen
tului — îmi ex-

— era Ia început 
de piatră. Ctn- 

ori atîta ca după 
cioplit la el luni 

atn

înmoaie": numai

tot ți îl pune în forme, pe pure

mic, dar nu la fund, ci aproape 
„ ____ Nu după multă vreme
forma e scoase din nou afară

La roata de olar, aici, pe acest 
traditional și simplu instrument, 
Sbera realizează nenumărate o- 
biecte de ceramică. Le pune apoi 
in cuptor, unde „șînt arșe", ie 
smălțuiește, și, cu pasiune și mul
tă migală, pictează pe ele diverse 
motive populare.

Ca să execute această operație, 
el nu se servește de лКі un mo
del.

Modelele le am in minte și 
toaite rar se întîmplă să nu iz
butesc — spune 
prins meșteșugul 
care, la rtndu-i, 
la părintele său.

Pe aceeași uliță cu Sbera, mai 
locuiește un creator popular, un 
cioplitor in piatră, a! cărui meș
teșug l-a fost transmis din tată 
în fiu, ca și altora mulți din sat. 
li cheamă Vasile Vîtian. Ultimele 
din lucrările sale dăltuite in cre
mene sînt 
gazeta de 
o cteație 
tezie, de 
Vîrlan și 
artei este
ani. 11 cheamă Vasile Btașoveatlu. 
Principala operă, cate constituie 
mîndria iui, ca și a întregului 
sat, este un monument de pro
porții 
tonilor 
jertfit 
denta

v(l- 
Din

vitrinele masive pentru 
perete o romanei. Sete 
originală, plină de fcțn- 
bun gust. Prietenul lui 
sfătuitorul lui în ale 

un băttîtiel vioi. de 90

mai mari, închinat locui- 
din comună, cate s-nu 

în războiul pentru indepen- 
țări.

plică moșneagul 
un bloc enorm 
tarea de vreo 4 
prelucrare. Am 
de-a tîndul, pîtiă tfffl scos Ce 
voit.

Vasile Brașoveanu poate ii 
zut șj acum șlefuind piatra,
mîinile sale bătătorite de muncă 
Ies o mulțime de obiecte gingașe.

Arta lui Sbera. 
veanu șt a altora 
apreciată. Muzeul 
lași a achiziționat 
duri obiecte făurite de el 'ț

Acum, ne lingă căminul cultu- 5 
rai din comună funcționează un ț' 
«•re ol ceramiștilor amatori. Mem- i. 
brii cercului — în mațotitate ti- \ 
neri — oretau aia tot ce este ) 
mai frumos In tradiția înaintași- 
lot. ’î

Virlăn. Brașo- 
din Tunsa 
el под rafie 
ir cîteva

este 
din 
tîn-

A. MIREA
Corespondentul „Agerpres" pentru 

regiunea Iași

\

najat. Dar atitudinea celor cne-1 
deservesc nu-i 
tă. Majoritatea 
politicoși față 
însă întîlnești
viincioase sau lipsă de Interes faffi 
de cumpărători, ca în magazinul 
alimentar nr. 4 unde se poartă dis
cuții interminabile, ca de-abia pe 
urmă să te întrebe ce' dorești să 
cumperi; la unitatea O.L.F. nr. 25 
vinzătorul Coclea vorbește nepo
liticos cu cumpărătorii; la res
taurantul „Cărbunele" din Lonea 
se întîmplă, de asemenea, cazuri 
de nepolitețe față de consumatori.

Un ajutor prețios primese orga
nele de conducere ale O.C.L. pen
tru îndreptarea acestor situații din 
partea comisiilor de control ob
ștesc. Putem scoate în relief mun
ca comisiilor de control obștesc 
ale sindicatului minier Petrila, sa
re activează intens efectuînd con
troale de bună calitate. In schimb, 
echipele de control obștesc în do
meniul panificației nu au efectuat 
în cursul trimestrului I 1964 nici 
un fel de control, deși în Valea 
Jiului avem un număr de 19 ase
menea echipe.
. Pentru lichidarea acestor lip
suri au fost organizate consfătuiri 
cu lucrătorii din comerț și echi
pele de control obștesc în Lupenl, 
Petroșani și Aninoasa. Cu acest 
prilej au fost dezbătute cu simț 
de răspundere problemele din do
meniul organizării desfacerii pro
duselor și atitudinea 
din comerț față de 
stabilindu-se măsuri 
să dea roade.

IOSIF JELINEK 
merceolog la Secția comercială 

a Sfatului popular orășenesc 
Petroșani

luerătorilor 
cumpărători, 
care îneep

31 mai 
PROGRAMUL I.

presei centrale 8,30 
crofon pentru copii, I 
tractive de estradă, : 
dansuri din operete,

de muzică populară, 12/10 
de muzică ușoară, 13Л0 

pentru toți, 14,00 Muzică 
cerută de ascultători, 

spectacolele

Sumarul
Teatru la mi
ll,30 Piese dis- 
11,03 Scene și 
11,30 Noi în-

registrări 
Interpreți 
De toate 
populară
16.00 Selecțiuni din 
de varietăți ale Televiziunii, 15,00 
Transmisiune sportivă, 19,00 Cărți 
care vă așteaptă. Prezintă Ion Oar- 
căsu și Ion Lungu, 19,30 Melodii 
populare, 20,05 Teatru la microfon : 
„Femeia îndărătnică". Adaptare ra
diofonică după comedia lui William 
Shakespeare, 21,30 „Am îndrăgit o 
melodie" — emisiune de muzică 
ușoară romînească, 22,20 Muzică 
ușoară indoneziana. PROGRAMUL 
II. 8,00 Clubul voioșiei, 8,30 Su
marul presei centrale, 9,00 Muzică 
din opere cerută de ascultători, 
10,00 Din melodiile populare îndră
gite de ascultători, 10,33 „In ex
cursie" — muzică ușoară, 11,00 
Transmisiunea concertului orches
trei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", 13,15 Concert 
de muzică populară, 13,45 Muzică 
ușoară interpretată de Gică Pe
trescu, 15,00 Din spectacolele Tea
trului de operă și balet al R.P.R.,
15.30 Muzică ușoară romînească,
16.30 Din folclorul muzical al po
poarelor, 18,00 „File de calendar" 
— emisiune muzical-literară, 19,30 
Muzică de dans, 20,00 Interpret! 
ai muzicii populare, 20,30 Muzică 
de dans, 21,30 Ce știm despre cărți. 
Gărti rare în biblioteci din țara 
noastră, 21,45 Muzică de dans.

« ’ * * Я
31 mai

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE:
A treia repriză; REPUBLICA : Dez
rădăcinați:,• PETRILA : Colegii; LI- 
VEZEN1 : Chiriașul; ANINOASA : 
La răspîntie; VULCAN : Divorț 
italian; CRIVIDIA; Pentru un zbtn- 
bet . senin; PAROȘEN1 : Bunica 
Sabella,- LUPENI; Ancheta; RAR- 

BÂTENÎ : Magistratul R.



ULTIMELE TIRI A ULTIMELt ȘTIRI AULTIMELE ȘTIRj

CIFRE EDIFICATOARE

Despre dezvoltarea producției 
industriale mondiale

pe

NEW YORK 29 (Agerpres).
La New York a

anul 1962. Potrivit
crescut cu 7,4 la sută
două ori mai mare
producția industrială a U.R.S.S. și a țărilor Europei răsăritene

fost dat publicității anuarul statistic O.N.U. 
anuarului, producția industrială шоіфііаіа a 
în raport cu cea a anului 1961, ea fiind de 
decît cea din 1950. In perioada 1950—1962 

a
crescut cu 375 la sută, a țărilor membre ale Pieței Comune cu 140 
la sută, a altor țări europene cu 92 la sută.

Valoarea exporturilor mondiale a atins cifra record de 141 
miliarde de dolari, exporturile de utilaje și de mijloace de trans
port reprezentind 41,8 la sută. Producția de petrol brut a crescut 
cu 
cu 
de

8 la sută, față de cea înregistrată în anul 
2 la sută, iar cea a textilelor sintetice a 
cea din 1948.
Populația globului a atins la jumătatea

1961, cea de cărbune 
crescut de 32 ori față

anului 1962 cifra
3 135 000 000, fiind cu 25 la sută mai numeroasă decît în 1955.

de

Evoluția evenimentelor din Cipru
interviu acordat radiote- 

grecești, președintele 
Makarios, s-a pronunțat 
prelungirea mandatului

NICOSIA 29 (Agerpres).
Intr-un 

leviziunii 
Ciprului, 
pentru
forței O.N.U. în Cipru pentru a 
putea supraveghea în continuare 
aplicarea hotărîrilor Consiliului de 
Securitate. Makarios a subliniat 
că guvernul cipriot va continua să 
depună eforturi pentru ca Cipru 
să se bucure de o adevărată inde-

CHiatarea loi tfe Valera

face o vizită 
cuvîntul joi în 

camere reunite
Pronunțîndu-se

în 
fața 
ale 
în 
lu

pendentă, iar cetățenii insulei, 
baza autodeterminării, să-și poată 
alege ei înșiși viitorul lor.

ANKARA 29 (Agerpres),
Joi, președintele Turciei, gene

ralul Cemal Gursel. a avut o con
vorbire cu ministrul afacerilor ex
terne, F. Erkin, asupra evoluției 
situației din Cipru. In legătură cu 
această convorbire, asupra căreia 
nu a fost dat publicității nici un 
comunicat, agenția France Presse, 
referindu-se la surse bine infor
mate, menționează că o nouă notă 
turcă va fi remisă în curînd ce
lorlalte două puteri garante ale a- 
cordului cu privire la Cipru — An
glia 
cere 
turci

O
săptămîna trecută de către guver
nul turc Greciei și Angliei, iar 
copii ale acestei note au fost re
mise secretarului general al O.N.U., 
secretarului general al N.A.T.O. și 
țărilor membre ale alianței atlan
tice.

pe

și Grecia — prin care se va 
eliberarea ostatecilor ciprioti 
luați de către ciprioti greci, 
notă similară a fost adresată

In legătură cu situația 
din R« S. A

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
Președintele Irlandei, Eamon de 

Valera, care la invitația președin
telui Johnson 
S.U.A., a luat 
celor două 
Congresului,
favoarea păcii și libertății în 
me, el a salutat pozițiile „realiste 
pentru crearea unei lumi pașnice".

Cu prilejul unei conferințe de 
presă, ținută tot joi, de Valera a 
afirmat că este în favoarea unei 
Organizații a Națiunilor Unite „cît 
mai puternică și universală cu pu
tință". El a spus că O.N.U. poate 
reprezenta o garanție sigură a 
păcii în lume, dacă toți membrii 
ei dau dovadă de dorința sinceră 
de a se conforma principiilor a- 
cestei organizații.

Couve de Murville

afacerilor externe al Fran- 
sosit la 28 mai la Madrid 
vizită oficială. Ministrul 
va avea întrevederi cu mai 

guvernului spa-

MADRID 29 (Agerpres).
Maurice Couve de Murville, mi

nistrul 
tei, a 
într-o 
francez
mulți membri ai 
niol, inclusiv cu generalul Franco 
și cu ministrul afacerilor externe 
Castiella.

In ajunul acestei vizite, minis
trul informațiilor al Spaniei a de
clarat că guvernul spaniol acordă 
o mare importantă vizitei lui 
Couve de Murville în Spania, în- 
trucît tratativele pe care acesta

NEW YORK 29 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de pre

să, Diallo Telli, (Guineea) preșe
dintele Comitetului special al 
O.N.U. însărcinat cu cercetarea po
liticii de apartheid, s-a referit la 
raportul dat publicității de Comi
tetul pe care îl conduce și înain
tat Consiliului de Securitate al 
O.N.U. La 2 iunie. Consiliul va 
lua în discuție problema adoptării 
de măsuri eficiente împotriva po
liticii de apartheid dusă de guver
nul sud-african. In raportul comi
siei se arată că situația din R.S.A 
reprezintă un grav pericol pentru 
pacea și securitatea internațională 
El recomandă Consiliului de Se
curitate adoptarea de sancțiuni e- 
conomice împotriva R.S.A., subli
niind că aceste sancțiuni constituie 
ultima modalitate pașnică de a 
determina guvernul Verwoerd să 
renunțe la politica de apartheid.

Comitetul special, a declarat 
Telli, cere nu o nouă serie de șe
dințe și rezoluții care să fie încăl
cate de către guvernul din R.S.A., 
ci măsuri eficiente și hotărîte. In

căzui în care Consiliul de Securi
tate nu va acționa în acest sens, 
a spus el. va fi necesară convoca
rea unei 
Adunării 
să ia în

sesiuni extraordinare a 
Generale a O.N.U,, care 

discuție această problemă.

★
YORK 29 (Agerpres).NEW

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a remis președintelui Con
siliului de Securitate textul rezo
luției cu privire la problema Afri
cii de sud-vest adoptată Ia 21 mai 
de către Comitetul special al 
O.N.U. pentru examinarea proble
mei aplicării Declarației cu privi
re la acordarea independentei ță
rilor și popoarelor coloniale.

Rezoluția atrage atenția Consi
liului de Securitate asupra situa
ției critice din Africa de sud-vest, 
teritoriu aflat sub tutela Republi
cii Sud-Africane. Totodată, se a- 
rată că menținerea acestei situații 
constituie o amenințare la adresa 
păcii și securității internaționale 
și o violare flagrantă a Cartei 
O.N.U.

NAIROBI. Tribunalul militar din 
Nairobi a pronunțat sentința în 
procesul a 27 de militari care au 
participat la tulburările din armata 
Kenyei de la sfîrșitul, lunii ianua
rie. O persoană a fost achitată, iar 
restul au fost condamnate la închi
soare pe termene variind între 1 
și 7 ani.

ALGER. Un purtător de cuvînt 
al Ambasadei franceze la Alger 
a anunțat că, în conformitate cu 
acordurile de la Evian, pînă la mij
locul lunii iunie trupele franceze 
vor fi retrase de pe teritoriul Al
geriei cu excepția unui număr de

Declarațiile președintelui Burghiba
TUNIS 29 (Agerpres).
Intr-o convorbire cu un grup de 

oameni de afaceri din Europa care 
vizitează Tunisia, președintele Tu
nisiei, Burghiba, s-a referit la re
lațiile Tunisiei cu Franța în urma 
recentelor măsuri luate de guver
nul Tunisian, cu 
rea pămînturilor 
unor proprietari 
francezi. EI și-a 
ta că „actualele
intervenit în relațiile franco-tuni- 
siene. vor fi rezolvate în intere
sul ambelor țări*.

Referindu-se la sistarea ajutoru
lui financiar francez, președintele 
Burghiba a declarat că această mă-

privire la relua- 
care au aparținut 
străini, îndeosebi 
exprimat speran- 
dificultăți, ce au

sură afectează nu numai Tunisia, 
dar și industria franceză, fapt de 
care guvernul francez nu poate să 
nu țină seama. El s-a declarat gata 
să contribuie la stabilirea unei 
„cooperări loiale și sănătoase în
tre Tunisia și Franța". încetarea 
dominației străine, a subliniat pre
ședintele Burghiba, „a fost o con
diție necesară pentru stabilirea 
nor relații de colaborare 
Franța*.

li

eu

Pegele Nepalului 
a sosit la Paris

UN NOU „ACCES" A LUI RUBY
29 (Agerpres). 

asasinul lui 
a înscenat

Lee
UD

DALLAS
Jack Ruby,

Harvey Oswald, 
nou „acces de demență" în celula
sa din închisoarea din Dallas. La 
început și-a sfărîmat ochelarii, iar

apoi a spart becul de ilumint. Gar
dianul a intervenit, liniștindu-1.

După cum s-a mai anunțat, apă
rătorii 
Curții 
să fie
psihiatrice pe motivul că 
nav mintal. Se pare că 
străduiește să justifice, 
tarea sa. afirmațiile
și avocaților lui, pentru a scăpa 
de pedeapsa capitală — executa
rea pe scaunul electric.

lui Jack Ruby au cerut 
din Dallas ca clientul lor 
supus unor noi

a sosit la Madrid
le va duce la Madrid pot 
bui Ia întărirea relațiilor 
cele două țări.

Ziarul francez „L'Aurore'
mai ntultă vreme re- 
Franța și Spania se 

planul practic", amin- 
statele majore ale cl

contri- 
dintre

subli-
niază că de 
lațiile dintre 
dezvoltă „pe 
tind că între
lor două țări au fost stabilite le
gături. In acest sens ziarul relevă 
vizitele 
francezi 
centele
telor maritime militare franceză și 
spaniolă în Marea Mediterană.

reciproce ale unor militari 
și spanioli, precum și re- 
manevre comune ale flo-

Privind politica anglo-americană 
în sud-estul Asiei

LONDRA 29 (Agerpres).
William Bundy, secretar de stat 

adjunct al S.U.A. pentru proble
mele Extremului Orient, care a 
sosit la Londra din însărcinarea 
președintelui Johnson, a avut o 
serie de întrevederi cu ministrul 
englez al afacerilor externe Richard 
Butler, și cu alte oficialități bri
tanice, privind o serie de proble
me ale. situației din sud-estul Asiei 
și politica anglo-americană în a- 
ceastă regiune.

Agenția UPI relatează că Wil
liam Bundy, care intenționa să

stea la Londra cîteva zile, și-a 
trerupt vizita, plecînd vineri 
calea aerului la New Delhi, unde 
se va întîlni cu secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, care a par
ticipat la funeraliile primului mi
nistru al Indiei, Jawaharlal Nehru. 
EI îi va prezenta secretarului de 
stat al S.U.A. un raport asupra 
convorbirilor purtate la Londra.

Dean Rusk și William Bundy 
vor vizita, de asemenea, Bangko- 
kul unde vor avea consilltări cu 
aliații S.U.A. asupra situației din 
sud-estul Asiei.

în-
pe

examene 
ar fi bol- 
Ruby se 

prin pur-
apărătorilor

Brahma Simptomele 
unei depresiuni 

economice

braziliană 
legătură cu 

și financiară 
Diario

publică mate- 
situatia eco- 
din această 

de Noticias",

RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). 
Presa 

riale în 
nomică
tară. Ziarul 
de exemplu, subliniază intr-un ar
ticol că faptele 
apropierii 
mice cu 
ordine 
că se 
vitalii

atestă simptomele 
depresiuni 
grave. In 
cotidianul

econo- 
această 
relevă 

a acti-

unei
urmări 

de idei,
observă o reducere 
de afaceri și creșterea șo

majului. Numai la întreprinderile 
legate de construcțiile de șosele, 
se arată în continuare în articol, 
au și fost concediați peste 50 000 
de muncitori. „In alte ramuri sînt 
evidente simptome alarman-te de 
criză și de creștere a șomajului. 
Amploarea șomajului nu a fost 
niciodată atît de îngrijorătoare*, 
subliniază ziarul.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republieli nr. 56. Tel. interurban 322, automat 268.

PARIS 29 (Agerpres).
Joj a sosit la Paris, însoțit 

membri ai familiei regale și de 
nistrul afacerilor externe, regele 
Mahendra al Nepalului care va 
întreprinde o vizită oficială de 7 
zile în Franța.

In aceeași zi regele Mahendra 
a avut o întîlnire cu generalul de 
Gaulle. După cum transmite agen
ția France 
acest prilej 
deri asupra

de
mi-

Presse, a avut loc cu 
un larg schimb de ve- 
situatiei internaționale.
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t Val de căldură în Iran
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tehnicieni care vor rămîne la ba
zele de la Mers ei Kebir, Colomb 
Bechar și Reggane.

LONDRA. Sindicatul national al 
lucrătorilor din teatru și cinema
tografie din Marea Britanie a a- 
doptat la Conferința anuală de la 
Hastings o rezoluție în care con
damnă politica rasistă a guvernu
lui Verwoerd.

NAIROBI. Jomo Kenyatta, pri
mul ministru al Kenyei, a anunțat 
joi, in urma ședinței guvernului 
că intenționează să procedeze la 
revizuirea constituției înainte de 
sfîrșitul acestui an. In legătură cu 
modificările ce vor fi aduse con
stituției, Kenyatta a precizat că 
prin ele se va urmări întărirea or
ganelor centrale ale puterii de si 
și reducerea împuternicirilor adu
nărilor regionale.

WASHINGTON. La 28 mai, pre
ședintele Johnson a convocat o șe
dință comună a membrilor guver
nului și consiliului național al se
curității pentru a comemora amin
tirea lui John Kennedy, care în 
această zi urma să împlinească 47 
de ani. Cu acest prilej, președin
tele Johnson a rostit un discurs. 
După ședință, el a plecat la cimi- 
tir.ul Arlington depunînd o coroa
nă la mormîntul lui John Kennedy.

RIO DE JANEIRO. Poliția din 
Rio de Janeiro l-a arestat pe Jose 
Anselmo, fost subofițer în marina 
braziliană și unul din conducătorii 
mișcării marinarilor brazilieni 
favoarea proiectelor inițiate 
fostul președinte Joao Goulart.

MONTEVIDEO, Funcționarii 
întreprinderile de stat din
guay au declarat o grevă în spri
jinul revendicărilor cu privire la 
mărirea salariilor. Potrivit agen
ției Prensa Latina, în multe între
prinderi au avut loc adunări și 
mitinguri în care oamenii muncii 
și-au afirmat hotărîrea de a lupta 
pentru satisfacerea cererilor lor.

în 
de

dir 
ur у

DE PRETUTINDENI

TEHERAN 29 (Agerpres).
Valul de căldură care a atins 

50 de grade și furtunile de nisip 
care au cuprins provincia ira
niană Huzistan au provocat epi
demii în masă de gastroenterită, 
pojar, febră tifoidă și malarie. 
La Abadan, 27 de copii și-au 
pierdut viața în urma acestei e- 
pidemii.

După tragedia de la Lima
LIMA 29 (Agerpres).
Supraviețuitori ai tragediei de 
stadionul național din Lima, 

unde

♦ • 
î 
t
♦ , 
L

la
inlerogați la spitalele unde se 
aîlă internați, au declarat că ex
cesiva cantitate de gaze lacri
mogene lansată de polițiști a vi
ciat complet aerul în pasajele 
subterane ale stadionului provo- 
cînd eiecte toxice și sporirea 
considerabilă a numărului victi
melor.

Judecătorul care anchetează ca
zul a informat c.ă au fost lansate 
18 grenade cu gaze lacrimogene 
și că acestea „au dezlănțuit tra
gedia".

Ziarul Peruvian „Expresa" 
produce declarația agentului

î
*
4 
î 

re-î 
tis- J

cal Hector Ponce Arteaga, care a * 
spus că „răspunderea cade asu- i 
pra gărzii civile pentru că a lan- J

4 
î
4

sat bombe lacrimogene într-Un 
local închis".

800 de ani 
de la construirea 

catedralei Notre Dame j
PARIS 29 (Agerpres).
La Paris se desfășoară festivi- 4 

tățile în legătură cu 
rea a 800 de ani de la 
construirii 
Notre Dame 
tile, la care 
personalități, 
zile.

După cum
renumitului edificiu a fost hotă- j 
rîtă în anul 1163. Se crede că 4 
planurile ei au fost opera arhi- 4 
episcopului Maurice de 
Construirea propriuzisă a 
mai mult de două secole.

4

aniversa- j 
începerea * 
catedrale J 
Festivită- *

celebrei 
de Paris, 
participă importante I
vor dura cîteva J

4
4

se știe, construirea 4
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