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Din abatajele minelor у aii Jiului

, cărbune tot mai mult
Realizări ale minerilor tul anului și pînă în prezent mine

rii de la Uricani au livrat, peste 
prevederile planului de producție. 
17 200 ton" de cărbune cocsificabil.

mina Aninoasa și-au. îndeplinit 
depășit sarcinile de plan. Demn 
relevat este aportul adus de că- 
colectivul sectorului I în ob- 

de

țQninoseni
Activitatea minerilor de la Ani

noasa eate în aceste zile tot mai 
rodnică. In perioada 1 - 3 iunie mi
nerii aninoseni au extras peste plan 
548 tone de cărbune energetic, 
fapt ce îi situeazg în primele rîn- 
duri ale întrecerii cu celelalte co
lective miniere din Valea Jiului. In 
acest răstimp cea mai mare 
parte a sectoarelor productive de 
la

Г .

' de
tre
ținerea unei producții sporite 
cărbune. Pe baza creșterii produc
tivității muncii, minerii din sector 
au extras peste planul primelor 
două zile ale lunii iunie 245 tone 
de cărbune energetic. Această canti
tate se adaugă la cele 4 000 tone 
de cărbune date ta plus de mi- 
.erii de aicî în primele 5 luni ale a- 

nului. Brigăzile de mineri conduse 
de David loan și Cristea Aurel din 
acest sector au lucrat cu randamen- 

' te ridicate. In acest fel ele au ex
tras din abatajele în care lucrează 
însemnate cantități de cărbune pes.- 

<"fe plan.

Prin folosirea 
tehnicii noi

Iii abatajele sectorului III de la 
mina Petrila este folosită cu pri
cepere de către mineri tehnica 
nouă. Datorită acestui fapt colecti
vul sectorului a sporit productivi
tatea muncii în primele 2 zile ale 
lunii iunie cu 5,3 la sută, lucru ce 
a permis minerilor și tehnicienilor 
de aici să dea peste plan în luna 
curentă 150 tone de cărbune și să 
ocupe primul loc pe exploatare.

Au contribuit în mod deosebit la 
succesele sectorului III brigăzile 
conduse de minerii Bartok Iosif, 
Laszlo Ștefan, Gîșlaru loan. Bri
gada lui Bartok Iosif a lucrat cu 
un randament de peste 7 tone căr
bune pe post, extrăgînd pe această 
bază în plus 98 tone de cărbune. 
Un randament mai mare cu aproa
pe 1,5 tone pe post de cît cel pla
nificat și o depășire a planului cu 
83 tone de cărbune au realizat și 
minerii din brigada iui Cîșlaru 
loan.

Întregul colectiv a! sectorului III 
de la mina Petrila este hotărît ca 
pînă la sfîrș.itul acestei luni să ex
tragă- peste plan îneăj cel puțin , 1 000 

de cărbune de bună calitate.tone

Roadele unei bune 
organizări a muncii
Cifrele înscrise

întrecere al minei

Vileze mari 
de avansare

un 
In 

din 
fost 

tone
Noul succes obținut 

uricăneni se datorește

minele 
crește- 

urmare 
mineri 

productivității mun- 
producției de căr- 

abataje cameră bri- 
folosind

abatajele cameră din 
Jiului este ta continuă 

ca

pe graficul de 
Uricani constitu

ie pentru toți minerii de aici 
motiv de mîndrie justificată, 
primele zile ale lunii curente, 
abatajele acestei exploatări au 
extrase peste plan alte 171 
ie cărbune.

de. minerii
bunei organizări a muncii în aba
taje, aprovizionării ritmice a bri
găzilor cu materiale cît și întreți
nerii utilajelor în perfectă stare de 
funcționare. La o bună parte din 
totalul brigăzilor, productivitatea 
muncii realizată, ta acest timp este 
în medie de aproape 7 tone cărbu
ne pe post. Brigăzile de mineri din 
sectorul 1, bunăoară, au lucrat cu 
randamente de 6,5—7,2 tone cărbu- 

^,де • pe post. Pe această bază s-au 
extras din abatajele sectorului, în 
primele 2 zile din iunie, 250 tone 
de. cărbune ta plus. De la începu-

In
Văii.
re viteza de avansare 
a Străduințelor depuse de 
pentru 
cii și 
bune.
găzile 
scurte
și susținere mixtă au reușit să scoa
tă două cîmpuri pe schimb și ari
pă de abataj. Ca urmare, viteza de 
avansare realizată ta acest an în 
abatajele cameră a atins în medie 
pe combinat 88,7 m 1 pe lună, în- 
trecînd cu 8,1 la sută indicele pla
nificat. Aportul cel mai mare la a- 
cest succes l-au dat minerii de la 
Uricani care au realizat o viteză 
de avansare lunară de 95,7 m 1.

Viteze mari de avansare s-au ob
ținut și ta galerii. Minerii de la 
aceste lucrări, folosind mașini de 
încărcat precum și reîncărcătoare 
cu bandă, au realizat o viteză- me
die de avansare pe C C.V.J. de 55.2 
m 1 pe lună, depășind cu 6,1 la sută 
sarcina planificată.

creșterea
sporirea

In multe
miniere, folosind cratere 

bffndate, perforatoare rotative

Studenții Institutului de mine din Petroșani șînt acum in 

sesiune de examene. Sălile de lec tură, 

martorele unei pregătiri intense pe ntru 

an universitar.

lată un grup de sțudenți anali zînd 
laboratorul de rezistența materialelor.

laboratoarele, amfiteatrele sînt 

încheierea cu succes a acestui

rezultatul unei experiențe în

Utilaje noi 
la S.R.E. Vulcan
In ultimul timp secția de repa

rații electrice din Vulcan a fost 
dotată cu numeroase utilaje șl 
aparate noi, de înaltă precizie, 
care constituie un mare ajutor în 
actuitatea colectivului secției, în
deosebi,- pentru sporirea producti
vității muncii și îmbunătățirea ca
lității reparațiilor

Secția a fost dotată cu o presă 
hidraulică de 400 Kgf/cmp. pentru 
vulcanizare, o mașină „Briner" pen
tru determinarea rezistenței mate
rialului din care se execută axe 
pentru motoare electrice.

De asemenea, am fost dotați cu 
o trusă dublă wattmetrică cu aju
torul căreia putem măsura pute
rea, pierderile în fier și pierderile 
în cupru la transformator și motor, 
îmbunătățind în felul acesta con
trolul calității utilajelor.

In ultimul timp am primit și un 
transformator reglabil de 80 KVA 
care este în ciirs de montare și îl 
vom folosi la proba motoarelor e- 
lectrice cu supratensiune. Totodată 
Conducerea secției ă hotărît ame
najarea unui laborator electric, un
de se vor executa încercările uti
lajelor electrice reparate în secție.

DUMITRU BĂRAN 
corespondent

Energie, electrică peste pian
-Folosind din plin capacitatea a- 

gregatelor și instalațiilor din do
tate, extinzînd în secții mica me? 
canîzăre și -.sporind continuu -țirer- 
ductivitatea muncii în toate ramu
rile de activitate, colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri de la 
termocentrala electrică Paroșeni a 
reușit să producă peste sarcinile 
de plan în luna mai a.c. 14 000 
kWh de energie electrică. Tot în 
această perioadă harnicii energeti- 
ciefli de la Paroșeni au redus sub
stanțial consumul specific; de com
bustibil și consumul propriu tehno
logic de energie electrică. însuinînd 
la prețul de cost valoroase econo
mii. Ș-au remarcat prin contribu
ția adusă secțiile cazane, turbine, 
combustibil și electrică.

Contribuția
celor de la întreținere

Sprijinind activ muncă pentru 
realizarea angajamentelor, luate în 
întîmpinarea 
echipele din

reparații termomecaniqe. a . ter-
■ J ■ I

zilei de 23 August, 
secția . de, întreținere

A. MCHIFOREL
■ ■ I r

(Continuare in pag.' 3-a)

Cartierul Viscoza — o podoabă a Lupeniului — cuprinde ta prezent blocuri cu peste o mie de apar
tamente, 14 unități comerciale noi, două centrale termice, cămine muncitorești și alte asemenea obiective, 

г IN CLIȘEU: Vedere parțială a acestui frumos cartier nou. - ■ •,

Cartea tehnică în sprijinul 
ridicării calificării

Biblioteca clubului sindicatelor 
din Petrija se numără printre cele 

mai bine dotate din Valea. Jiului 
Fondul de curți... al . acestei biblio
teci iiitrece numărul de-2OO0O vo
lume ue literatură beletristică, po
litica și tehnico-științifică în limbile, 
romina. maghiară și germană. Lună 
de lună acest fond se îmbogățește 
cu cele mai noi tipărituri. ^Cititorii 
au, de asemenea, la dispoziție co
lecții de ziare și reviste, care cons
tituie un valoros fond documentar.

In afara bibliotecii centrale • din 
cadrul clubului,- funcționează , pe 
lingă . sectoarele .minei și la pre- 
parația Petrila incă 15 biblioteci 
volante, iar în cartierele orașului 11 
biblioteci de casă.

In activitatea acestor biblioteci, 
munca cu cartea tehoică ocupă un 
loc important. Rodul muncii se ob
servă în toate domeniile de activi
tate, iar acțiunile organizate pe a- 
ceasta linie contribuie la ridicarea 
calificării muncitorilor. Organizarea 
unor, recenzii eu cartea tehnică în
tre care : „Săparea lucrărilor mi
niere", completată cu filmul tehnic 
„Săparea rapidă" a atras ia club 
peste 800 : de ■ mineri, tehnicieni și 
ingineri. Interesantă a fost și seara 
de întrebări și răspunsuri cu -te
ma . „Productivitatea’ muncii și pre
țul de cost la mina Petrila", pe 
marginea cărții „Mai mult, mai ief
tin. mai bun" și alte acțiuni ase
mănătoare care au contribuit la 
îmbogățirea cunoștințelor . muncito
rilor, la creșterea .simțului lor de 
răspundere față de sarcinile. , de 
plan

La munca cu cartea tehnică co
lectivul ЬІЫіоіесіГЙа' atras Sameni 
pricepuți — niinșri cu o înaltă ca
lificare, ingineri,, tehnicieni și func
ționari — ’ care au devenit propa
gandiști activi pentru c bogată cul
tură tehnică. Ei. ajută colectivul 
bibliotecii la întocmirea și ‘ prezen
tarea recenziilor, organizează dis
cuții în jurul cărților tehnice.

Biblioteca clubului i-a îndrumat 
pe tovarășii Belei Mihai, .Sjnida 
Aurelia, Corbea Victor, Kelemen 
Tiberiu și pe alți activiști culturali 
voluntari asupra felului cum trebuie 
să muncească cu cartea tehnică. 
Un exemplu edificator de felul 
cum cartea tehnică ajută în muti
că. este și cel al maistrului Bako 
Dionisie. La topografia minei, 
liograful funcționa cu vapori 
mercur, un material costisitor 
care deseori lipsea. Maistrul Bako

he- 
de 
și

Dionisie, preocupîndu-se de rezol
varea acestei probleme, a venit la 
bibliotecă și a cerut cărți tehnice 
de specialitate. Studiindu-le, el a 
reușit să aducă modificări radicale 
acestei instalații. Acum, el a înlo
cuit mercurul cu lămpi fluorescen
te, procedeu care, pe lîngă că dă 
rezultate bune, asigură funcționa
rea fără întreruperi a heliografu- 
lui.

Comitetul sindicatului a analizat 
în cursul acestui an activitatea bi
bliotecii clubului și a bibliotecilor 
volante în ceea ce privește legarea 
activității lor de producție și a luat 
o serie de măsuri de îmbunătățire 
a muncii, Ca urmare, din cele 2 100 
volume tehnice existente ta biblio
teci, peste 1 600 sînt împrumutate 
de 415 cititori — cifră care 
pășește cu mult pe aceea a 
tregului an care a trecut.

Pentru popularizarea cărții 
nice se întreprind numeroase 
țiuni. La biblioteca volantă a 
torului VIII, unde responsabil 
lăcătușul Belei Mihai, s-a ținut 
ferința „Rodul cărții tehnice în ri
dicarea calificării" de către ingi
nerul Mureșan Vasile. In 
festivități a exploatării a 
pusă conferința „Cartea 
ta sprijinul realizării și 
sarcinilor de plan".

S-au bucurat de un frumos suc
ces și recenziile ținute cu minerii 
intitulate: „Influența 
minei asupra 
cii". ..Lemnul 
risticile lui", 
miniere după 
de oameni bine documentați, cititori 
activi ai cărții lehnice ca inginerii 
Felea Mircea, Muru Emil, Stoices- 
cu loan, Moșescu Gheorghe și al
ții. La biblioteca volantă a secto
rului III a fost prezentată cartea 
„Prevenirea . incendiilor în minele de 
cărbuni" urmată de filmul docu
mentar cu același titlu.

Asemenea acțiuni cu cartea te,h- 
nică au căpătat un caracter per
manent atît în cadrul bibliotecii clu
bului cît și în cadrul bibliotecilor 
volante și de casă.

Există însă unele biblioteci care 
nu 

se 
că 
ză 
la 
XI,

de
ta

teh-
ac- 

sec- 
este 
con-

șai a de 
fost ex- 

tehnică 
depășirii

climatului 
productivității mun- 

de mină și caracte- 
„Executarea lucrărilor 

proiect", prezentate

se bucură 
cuvine și 
bibliotecarii 
sarcinile ce 
biblioteca ' 
a fost planificată recenzia câr

de prețuirea ce li 
aceașta din cauză 

i respectivi neglijea- 
■. le revin. De pildă, 
volantă a sectorului

(Continuare în pag. 3-a)
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Aefiunea de colectare a flerului vechiSă organizăm cit mai plăcut și 
timpul liber al tineretului Rezultate pozitive...

In acest an, organizațiile U.T.M 
din Valea Jiului, sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, au organi
zat acțiuni cu un conținut mai bo
gat, mai variat pentru petrecerea 
de către țineri a timpului liber în 
mod plăcut și educativ. ,

In practica -organizațiilor U.T.M.. 
de la E.M. Petrila, E.M, Lonea, 
de la Viscoza Lupeni a intrat * or
ganizarea — în colaborare cu sin
dicatele. cluburile 
asociațiile sportive 
se seri literare, 
vizionări de filme 
colectiv, competiții sportive.

Organizațiile U.T.M. de la E.M. 
Lonea au acumulat o experiență 
bună în ceea ce privește organiza
rea competițiilor sportive de masă. 
Comitetul U.T.M. a organizat nu
meroase competiții sportive între 
sectoare la diferite discipline spor
tive cum sînt popice, tir. fotbal și 
altele, iar în cadrul Spartachiadei 
republicane a fost antrenat un mare 
număr de tineri. Mulți tineri de ia 
mina Lonea participă la probele 
pentru obținerea insignei de poli
sportiv.

Cea mai bogată experiență însă 
în organizarea timpului liber al ti
neretului au acumulat-o organiza
țiile U.T.M. de la mina Uricani. 
Comitetul U.T.M. de la această ex
ploatare organizează aproape în 
fiecare duminică manifestări cultu- 
ral-artistice și sportive, reuniuni to
vărășești, excursii și alte acțiuni 
la care participă majoritatea tine- 

de ti- 
muncă 
fierului 

verzi

IOAN GHINEA 
prim-Mcretar al Comitetului orășe

nesc U.T.M. Petroșani

muncitorești și 
— a numeroa- 

seri de odihnă, 
și spectacole în

De asemenea, in fiecare sîmbătă 
și duminică să se organizeze ex
cursii cu un număr mare de tineri 
la cabanele din Valea Jiului, pre
cum și în regiune.

In această perioadă este deose
bit de potrivit și necesar să se 
organizeze cît mai multe acțiuni 
cultural-educative în aer liber, în 
parcuri și la toate bazele sportive.

Organizația noastră, înconjurată 
cu deosebită grijă de către partid, 
avînd toate condițiile create, are 
datoria să desfășoare o largă mun
că pentru formarea prin toate mij
loacele la tineri 
de muncă, față 
socialistă.

Să desfășurăm 
încît în 
aniversări 
mînă în 
sportive!

а dragostei față 
de patria noastră

munca în așa fel 
celei de-a XX-acinstea 

nici un tînăr să nu ră- 
afara acțiunilor cultural-

I

It? lima care a trecut, sute de ti
neri din întreprinderile și instituți
ile Văii Jiului au luat parte activă 
la acțiunile de colectare a fierului 
vechi. Mobilizați de organizația 
U.T.M , tinerii de la preparația Lu- 
peni ’și-au adus din plin aportul 
la realizarea sarcinii de plan pe 
uzină privind strîngerea fierului 
vechi. In luna mai colectivul de 
aici a strîns și eupediat otelarilor 
69 000 kg. fier vechi, cu 36 tone mai 
mult fată de sarcina planificată.

Cantități sporite de fier vechi

Vulcan, de la U.R.U.M.P..
Petroșani. C.F.R.,

de ce la
nu au un

au trimis oțelăriiioi, și tinerii de 
la exploatările miniere Uricani, 
Lonea și Aninoasa. Cu sprijinul 
utemiștilor, minerii din Uricani și- 
au depășit cu 22 tone planul lunar 
de colectare a fierului vechi, iar 
cel din Lonea CU 17 tone. Succese 
frumoase în acțiunile de strîhge- 
re a fierului vechi au obținut și 
tinerii din cartierele Văii Jiului, 
care au colectat 6 tone fier veahi, 
■Pe Vale, in luna mai s-au strîns 

tone fier vechi cu 21 000 kg 
mult decit prevede planul.

821 
mai

I

șl râmînerl în urmâ
Dacă în luna trecută planul pe 

întreaga Vale a Jiului de colecta
re a fierului vechi a fost depășit, 
aceasta nu înseamnă că fiecare în
treprindere și-a realizat obligațiile 
prevăzute. Acest lucru s-a obținut

гйог. De obicei duminicile 
neret încep, cu acțiuni de 
patriotică de colectare a 
vechi, amenajarea de zone 
Mu baze sportive, după care la 
club au loc manifestări cu cartea, 
vizionări de filme în colectiv. în
treceri sportive. reuniuni tovără
șești.

Rezultatele obținute de comitetul 
U.T.M. în această -direcție se da- 
toresc faptului că sub conducerea 
comitetului de partid s-a închegat 
o strînsa colaborare între comite
tul U.T.M., comitetul sindicatului 
și conducerea clubului. Pe baza 
planului comun sînt mobilizați toți 
factorii pentru realizarea măsurilor 
stabilite în vederea organizării 
timpului liber al tinerilor. Comite
tul U.T.M. analizează periodic în 

. ședințele sale această latură a 
muncii, ascultă informări dirt par
tea organizațiilor de bază și stabi
lește măsuri corespunzătoare pen
tru îmbunătățirea muncii.

Deși se poate aprecia că în a-

Așa se
Vulcan joile de 
conținut bogat, 

iar la Petroșani, 
mai or- 
prezent 
de loc 
comitet 

serioase 
deficien- 
necesar 

cadrelor 
cu sar-

ceastă perioadă majoritatea organi
zațiilor U.T.M. și-au îmbunătățit 

munca în ceea ce privește orga
nizarea acțiunilor din timpul li
ber, se constată totuși că mai sînt 
încă deficiențe.

Unele Cadre U.T.M. sau chiar 
comitete U.T.M. nu cunosc măsu
rile stabilite pentru organizarea 
acțiunilor în timpul liber. Din co
moditate, unele comitate U.T.M. or
ganizează rar acțiuni cu - caracter 
culturai-educativ și la acestea par
ticipă un număr restrîns de tineri.

Cele mai mari deficiențe îți a- 
ceantă direcție se manifestă la co
mitetele U.T.M. de la minele Lu
peni și 
I.O.Î.L. 
explică 
tineret
atrăgător, educativ, 
unde pînă nu de mult se 
ganizau joi de tineret, 
ele nu

Este
U.T.M. 
măsuri 
țelor. In acest 
Să se asigure
U.T.M., a tuturor tinerilor 
cinile izvorîte din hotărîrea plena
rei Comitetului răgi anal 
din 1962, a plenarei C.C. 
din 1963, documente care 
lit sarcini concrete pentru 
țiile U.T.M. cu privire la 
rea în timpul liber a 
tural-educative în rindul tineretului.

In întîmpinarea zilei de 23 Au
gust sînt stabilite o serie de mă
suri cultural-educative care impun 
mobilizarea tuturor factorilor la 
realizarea lor.

Astfel. în organizațiile U.T.M. 
va trebui: intensificată învățarea de 
către tineri a cîntecelor și poezi
ilor despre patrie, despre partid, or
ganizarea de întîlniri cu activiștii 
de partid și de stat, conferințe și 
simpozioane, concursuri pentru cu
noașterea bogățiilor și frumuseților 
patriei noastre, a trecutului de lup
tă al partidului și poporului nos
tru, concursuri pentru cel mai bun 
recitator, solist vocal sau instru
mentist, la care să fie atrași mulți 
tineri.

© atenție crescîndă va 
acordată antrenării 
obținerea insignei

în
se mai organizează 
de datoria fiecărui 
să ia 
pentru

cele mai 
remedierea 

sens este 
înarmarea

de partid 
al U.T.M.
au stabi- 
organiza- 
organiza-

ruancii cul-

trebui
tineretului la 
de polisportiv.

* ★
ceste formații s-au antrenat cu 
multă seriozitate în vederea în
trecerilor cu formațiile din celelal
te ’sectoare. Cu sprijinul asocia
ției sportive din cadrul exploatării, 
la dispoziția tinerilor a fost pus e- 
chipamentul sportiv necesar. A 
prins bine și cele două rînduri de 
echipament de volei primite de 
tinerii de la această exploatare — 
Împreună cu alte obiecte — pen
tru realizările obținute în acțiunile

tt i'f iui f ilf de.

Încheierea primei etape a Spar
tachiadei republicane a pri’ejuit, 
pentru comitetul U.T.M. al minei 
Petrila, bilanțul unei rodnice ac
tivități pe tărîmul atragerii țineri
lor mineri și muncitori la manifes
tări sportive. Tineretul, participant 
harnic, alături de întregul colectiv 
a! minei la realizarea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor de întrecere 
luate în întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei, 

Ș-a afirmat și pe 
stadion. partici
pând cu însuflețire 
în cadrul sparta
chiadei. Sute de tineri din toate 
sectoarele minei au participat la 
aceste întreceri.

Succesul acțiunilor organizate în 
etapa l-a. a spartachiadei se dato- 
rește mai ales măsurilor organiza
torice luate de comitetul U.T.M. 
S-a stabilit ca la întrecerile sporti
ve să participe acele sectoare care 
prezintă concurenți pentru toate 
competițiile prevăzute în progra
mul spartachiadei. Bineînțeles tine
rii din toate cele Î5 sectoare ale 
minei au tinut să participe la în
treceri, fapt care i-a determinat să 
participe la toate disciplinele ce
rute. Astfel, în toate sectoarele mi
nei au luat ființă formații de fot
bal, volei, echipe de atletism, tir 
etc. După alcătuire," tinerii din —

patriotice de colectare a fierului 
vechi. De multă popularitate se bu
cură acum, la mina Petrila ciclis
mul și motociclistnul. Pentru echi
pa de ciclism a minei s-au înscris 
peste 150 tineri, iar alți 7&, în cea 
de motociclism. Mobilizați de co
mitetul U.T.M. tinerii de la mină 
au participat, de asemenea, la a- 
menajarea de baze sportive. In par
cul Petrila a fost amenajai, de e- 
xemplu un teren de volei. Pentru 
buna pregătire a echipelor de vo
lei care au luat ființă in cadrul tu
turor sectoarelor, comitetul U.T.M 
в repartizat tînărului inginer Ma
nea Ioan, care a practicat acest 
sport, sarcina de a le ajuta în pro
gramarea Și desfășurarea antrena
mentelor.
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există 
de îndeplinire a planului, 
mai colectivul minei a 
numai 53 tone fier ’ 

cele 115 tone planifica,».

prin eforturi suplimentare din par-v 
tea acelor colective, care au înțe- \ 
Ies că trebuie să asigure oțelari-' 
ilor cantităti sporite de fier vechi.

La mina Lupeni a fost neglijată 
realizarea planului de colectare a 
fierului vechi. Organizațiile U.T.M. 
din sectoarele exploatării au orga
nizat puține acțiuni de stringers 
a fierului vechi deși atît în Sub
teran cit și la suprafață, 
rezerve 
In luna 
colectat 
chi din
O situație asemănătoare există și 
la U.R.U.M.P. unde, de asemenea, 
organizațiile U.T.M. au făcut puțin 
în privința mobilizării tineretului la 
strîngerea fierului vechi. în luna 
mal uzina a rămas sub plan cu 98 
tone de fier vechi. Mal mult se 
poate face în domeniul strîngeriȚ, 
fierului vechi și la I.C.O. Petro- ■ 
șanj, Viscoza Lupeni, 1. F. Pdtro- 
șâni etc. care nu și-au realizat 
pianul.

Un lucru trebuie înțeles: pla
nul de colectare a fierului vechi 
este obligatoriu pentru fiecare ti- 
nitate. La realizarea acestuia au 
de spus un cuvînt și organizațiile 
de tineret.

Uzina de preparate a cărbune
lui constituie un uriaș complex de 
instalații acționate electric, a că
ror bună întreținere este o condi
ție de bază pentru prepararea la 
timp și de calitate a întregii can
tități de cărbune extrase de mineri 
din adîncuri. Tinerii Tripon loan 
și Grozavu Gheorghe. electricieni 
la preparația Lupeni, muncesc cu 
multă străduință și pricepere pen
tru întreținerea instalațiilor elec

trice. Iată-i, în clișeu, reparînd un 
întrerupător de 100 A.

Paralel cu asigurarea condițiilor 
materiale s-a pus un mare accent 
pe respectarea programului desfă
șurării întrecerilor, acestea fiind 
anunțate din timp. întrecerile au 
prilejuit dispute vii, prietenești la 
cele mai populare discipline, adu
cînd totodată multor tineri satis
facția unor bune performante. Ti
nerii mineri și muncitori Toma Ho
rta, Avram Vaier, Pădureanu Mar
cel. Olteanu Simion, Gabor Ioan 

sînt nutnai cîțiva 
din cei care s-au 
afirmat la fotbal, 
volei, lupte clasi

ce. tir. atletism etc.
Acum, după încheierea primei e- 

tape a spartachiadei, comitetul 
U.T.M. și-a propus să analizeze 
preocuparea organizațiilor de bază 
U.T.M. din cadrul sectoarelor pre
cum și propria sa activitate pen
tru atragerea tinerilor pe terenuri
le do sport. Este și necesar, deoare
ce Incepînd de la 1 iunie se des
fășoară cea de-a doua etapă a 
spariacliiadei, iar întrecerile orga
nizate in cadrul ei s-au dovedit un 
mi)k>e valoros de folosire a tim
pului liber al tinerilor, de întărire 
a prieteniei dintre tineri, de creș
tere a capacității lor de muncă pen
tru îndeplinirea importantelor sar
cini economice care stau în fața co
lectivului exploatării.

DOI BRIGADIERI
Cum intri în incintă gurii de 

mină de la Cimpa 11 te întîmpină 
panOul fruntașilor în producție pe 
apul 1963. 0 fotografie a unui tî- 
năr așezată la mijlocul panoului 
îți atrage atenția. E portretul lui 
Baciu loan, șeful unei brigăzi de 
mineri dintr-un frontal al sectorului 
II. Tînărul Baciu este apreciat și 
stimat de colectiv pentru pregăti
rea sa profesională, pentru faptul 
că pune suflet în tot ceea ce face 
Datorită rezultatelor bune obținute 
în producție și în acest an. lună 
de lună brigada lui Baciu a fost 
declarată evidențiată în întrecerea 
socialistă.

Brigada din frontalul lui Baciu 
Ioan, este una dintre cele mai 
harnice din sector. Dacă alte bri
găzi au mai rămas în eîte o lună, 
două sub plan, ortacii lut Baciu nu 
știu ce-i rămînerea în urmă. Des- 
spre munca entuziastă a mineri
lor din frontalul Iul Baciu ne-a 
vorbit tov. ing. Rebeleanu Vaier, 
șeful sectorului II.

— Brigada lui Baciu loan, spu
nea ing. Rebeleanu, a devenit un 
colectiv închegat. Ea reușește să-și 
organizeze bine munca aducînd o 
contribuție de seamă la realiză
rile sectorului. Tinerii din brigadă 
sînt în permanență preocupați <je 
ridicarea nivelului lor profesional, 
de îmbogățirea cunoștințelor lor 
de cultură generată. Ortacii lui 
Baciu au fost primii din sector 
care la îndemnul organizației de 
partid au trecut la aplicarea în 
frontalul lor a inițiativei „două 
fîșii pe zi'*. In felul acesta tinerii 
de aici au reușit să obțină viteze 
de avansare pină la aproape 60 
m. pe lună și o productivitate spo
rită. Rod al creșterii randamente
lor sînt cele i 218 tone de cărbune 
extrase peste plan în perioada tre
cută din anul acesta.

In brigada lui Baciu Ioan lu
crează tineri unul și unul. E greu 
să apreciezi care dintre utemiștii 
Rusu Ioan, Erent Petru. Balașa 
Constantin eau frații Kiraly A- 
lexandru și Gheorghe sînt mai pri- 
cepuți în ale mineritului. Toți sînt 
harnici și se bucură de aprecierea 
și respectul colectivului. însufle
țirea cu care ei lucrează, seriozi
tatea cu care se praocupă de. ri
dicarea pregătirii lor profesionale 
sînt o mărturie vie că brigada își 
va realiza și în viitor sarcinile 
de producție și angajamentul lurt-5, 
în cinstea celei de-a XX-a aniver-
sări a eliberării patriei.

Vorbind despre tineri și faptele 
lor, inginerul Rebeleanu Vaier a 
ținut neapărat să ne vorbească 
ceva despre activitatea brigăzii lui 
Chiriac loan, formată aproape în 
exclusivitate din tineri.

— Chlriac loan, a arătat tov. 
Rebeleanu este un utemist bun 
locțiitor al secretarului organizației 
U.T.M din sector. Ea începutul lu
nii februarie a.c., l-am chemat la 
mine în birou și am stat de vorbă 
cu el arătîndu-i eă conducerea 
sectorului împreună cu organizația 
de partid au crezut de cuviință 
să-î încredințeze conducerea unei 
brigăzi de la pregătiri. Tînărul a 
acceptat. De cînd a luat condu 
cerea brigăzii această și-a depăși* 
cu regularitate planul, iar călită 
tea lucrărilor executate este Îs 
înălțime. De o vîrstă cu tineri; 
pe care-i conduce, nici nu-ți vine 
să crezi că Chiriac e șeful de 
brigadă. Numai după ce vezi Cu 
cîtă atenție îi dau ascultare, după 
ce vezi cum dirijează întreaga ac
tivitate, cum dă explicații fiecărui 
ortac asupra lucrărilor pe cere le 
are de executat, înțelegi dă se bu
cură de aprecierea tovarășilor săi

Z. ȘUSTAC
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О reușită seară de odihnă

CĂLĂTORIE CU SURPRIZE

sur-

îm-
un-

bilet cu 6,50 lei și, 
loc, ietă-ne instalați

a doua oprire a au-

DM3 surprizele ar fl plăcute... 
Dar, pe cum se vede, tovarășii de 
le I.C.O. nu fac alegere între sur
prizele plăcute și neplăcute. Bl în
clină spre cele, neplăcute și țin 
Să le servească cu toptanul celor 
care călătoresc eu autobuzele.

Să vedem cîteva din aceste 
prize.

Pentru aceasta, hai să luăm 
preună autobuzul spre Lupeni
de avem oe rezolvat, unele ches
tiuni să zicem, la filatura Viscoza. 
Nimic mai simplu: te urci în au
tobuz, iei un 
dacă mai e 
pe un scaun.

Ifi Lupeni,
tobuzului este în apropierea clu
bului sindicatelor. Mai este și a 
treia oprire în cartierul Viscoza, 
dar taxatoarea anunță cu glas 
ferm;

— Cine are bilet pentru Lupeni 
coboară aici.

— Dar pînă la cartierul Viscoza 
mai e.

— Pentru Viscoza mai plătiți în- 
cS 2,50 lei. Sau eoborîți jos și luați 
localul. Atunci plătiți numai 50 
de bani.

— Dar cartierul Viscoza e tot 
în Lupeni, de ce trebuie bilet în 
plus ?

— Pentru noi, Lupeuiul se ter- 
taitiă atol...

Intructt taxatoarele au „antre
nament" la dteartă, nu e bine să 
discuți cu lele contradictoriu Așa. 
că. hai să cobor im.

Să presupunem că am rezolvat 
tot ce am avut de făcut la filatură 
și ne întoarcem la Petroșani. Sta
fia de autobuz e aproape, la ca
pătul dinspre Lupeni al podului 
de peste pîriul Braia. Iacă se vede 
și autobuzul. Se apropie de noi și 
oprește dincolo de el. Cițiva ce
tățeni coboară, vor fi probabil —- 
Iți spui — ceva cunoscuți de-ai 
șoferului de oprește pentru ei 
Înainte de stație

Apoi autobuzul pornește și, sur
prinzător, trece prin stafie fără 
să oprească. Faci șoferului semne 
disperate cu mina. El, calm, îți 
dă de Înțeles tot prin semne că 
stația e dincolo, la capătul celă
lalt al podului, adică unde oprise.

Intrucît piuă la autobuzul urmă
tor îți rămîne la dispoziție o oră, 
ai timp să treci dincolo de pod 
să vezi dacă într-adevăr acolo e 
stafia. Dar nici un indicator, care 
să-1 anunțe pe călător că stația nu 
e acolo unde e, ci unde nu e..

Plăcute surprize, nu ? Si, stînd a- 
colo, o oră întreagă, în timp ce 
cauți să te adăpostești de ploaie, 
te frămîntă întrebarea: ce surpri
ze ne-or mai face tovarășii de la 
serviciul de transport al I.C.©. ?

filele trecute comitatul U.T.M. 
de la mina Aninoasa a organizat 
pentru tinerii evldențiațl în produc
ție o reușită seară de odihnă. Cu 
acest prilej s-au ținut două concur
suri „Cine știe cîștigă" cu urmă
toarele teme: „Ce trebuie să știe 
o tînără gospodină ?“ și „Preveni
rea incendiilor In castle noastre".

Printre cel care au dat răspun
suri exacte se numără Cocoș Ele
na, Măeruș .'Maria și Breda Ana. 
Dupfi înmltiarea premiilor, мага de 
odihnă a continuat cu dans și dife
rite momente veeele.

i tSth 
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(Urmare dta pag. !-•)

H A I L A BAIE!...
schitnbă in ciudă, atnintindu-ți cu 
amărăciune că această situație se 
repetă neplăcut de frecvent; în
chis pentru reparații, stricate pom
pele, mecanicul bolnav, lipsă de 
apă și cite asemenea alte motive 
nu au făcut ca deseori baia orășe
nească să stea .închisă cite ă^4 
săptămîni f

Oare nimeni dintre tovarășii dfn 
conducerea LC.G. Petroșani nu faCe 
baie aici, ca să ia măsuri de ffi-

A apărut: iitli Enter METALE NEOBIȘNUITE

Ifi iei ptosopui și săpunul, con
trolezi dacă ai pieptenele la tine 
și o pornești voios către baia oră
șenească. Programul de funcționare 
îl cunoști: Ultimele trei zile din 
fiecare săptămină intre orele 17— 
22 I Pe drum Iți faci planuri: șă 
iac aburi ?.... să aleg dușul ?... său 
cadă ? Mai bine la duș I

...Afișul mare „Închis pentru re
vizuirea instalațiilor"' lipit lingă 
program te răcorește însă ca un
duș — lără apă I Voia bună fi șe dreptar» a situației ?

„me- 
intrat în folosința 

decursul ultimilor

In zilele noastre se cunosc a- 
proape optzeci de metale. Dintre 
acestea, mai mult de jumătate, re
unite sub numele comun de 
tale rare" aii 
omului abia în
o sută de ani, datorită greutăților 
mari legate de extragerea și ob
ținerea

După 
învinse, 
treaptă 
științei 
fața metalelor rare 
perspective noi, nebănuite mai îna
inte. In scurt timp metalele rare au 
devenit adevărați soli al progre
sului tehnic în cele mai variate do
menii.

lor în stare pură.
ce aceste dificultăți au fost 
în urma 
înaltă de

și tehnicii

ridicării la o 
dezvoltare a 

moderne — în 
s-au deschis

hi țara noastră, metalele rare pă
trund tot mai mult în diferite do
menii ale tehnicii. Studiul metale
lor rare, găsirea celor mai avanta
joase procedee pentru extragerea lor 
din materii prime și pentru obți
nerea tor în starea cea mai pu
ră constituie obiectul a numeroase 
cercetări științifice șl tehnologice 
efectuate în diferite instituții de cer
cetări și uzine

In broșura 
se încearcă o 
a principalelor 
aportului adus 
nobîșnuite” la
tehnicii contemporane.

Editura științifică, 80 pagini 
1,25 lei.

din țara noastră. 
Metale neobișnuite 
prezentare sumară 

metale rare și a 
de aceste „metale 

progresul științei și

CALCAR,
Localitatea Govora, cunoscută 

pînă acum sîțiva ani doar ca sta
țiune balneară, este azi un oraș 
al industriei chimice. La Ocnele 
Mari și Petreni Bistrița există ză
căminte in.er.' le de sare și 
calcar, materii ue bază pentru fa
bricarea sodei. Pe înălțimile ma
sivului Ornoțel, minerii desprind 
din stînci mari cantități de calcar 
ce ajung pe jgheaburi pînă la vale, 
unde sînt înghițite și mărunțite de 
concasoare puternice.

încărcat în vagoane, calcarul că
lătorește neîntrerupt pe o distan
ță de 40 km pînă la noua și mo
derna uzină de la Govora. Aici es
te urcat pe estacadă și răsturnat 
într-un tunel subteran, de unde 
ajunge la stația intermediară. Bul
gării de calcar silit cîntăriți auto
mat și amestecați apoi, într-o anu
mită proporție, cu cocs

Amestecul de calcar și cocs este 
preluat de cupele funlcularului 
care. înșiruite una după alta, îl 
înalță pînă deasupra celor patru 
cuptoare uriașe de var care înghit 
într-o clipită conținutul cupelor. Ce 
se petrece în interiorul cuptoare
lor ? La o temperatură de 1 200 de 
grade calcarul se descompune re- 
zultînd un prim produs valoros: 
bioxidul de carbon gazoS, folosit 
la carbonatarea saramurei amonia-

Cartea tehnică în sprij 
ridicării caliiicarii

(Urmare din pag. ba)

ții „Geologia zăcămintelor de căr- 
buni“, care nu s-a ținut 
că n-a fost anunțată din 
se muncește cu cartea

tlin cauză 
timp. Slab 
tehnică și

Pentru
„Cel mai bun frizer**

Со* 
inl- 
m ii

partici- 
în tira
de fri-

Zilele trecute, conducerea 
operativei „Jiul” Petroșani a 
hat un concurs pentru „Cel 
bun frizer" Concursul s-a desfă
șurat la unitatea de frizerie din 
cadrul Complexului și au 
pat cei mai buni lucrători 
sură plastică din unitățile 
zerie ale cooperativei.

După ce tovarășul Negoțiu Io
sif, vicepreședinte a! cooperativei, 
a mai citit odată 
de desfășurare, a concursului, bri
cele și foarfecele au prins... a lua 
din păr. Meșterii în ale frizeriei Sibi- 
șan N., Drăuceanu Emil și frații Bo
ne loan și Ludovic mîntiiau cu 
pricepere ustensilele de frizat. A- 
dică numai foarfecele și briciul, 
pentru că așa prevedea concursul. 
Juriul urmărea cu 
care. Disputa era 
veau emoții. Era 
voia să... facă lin 
șlt decît al celorlalți.

După expirarea timpului fixat 
pentril concurs, lucrul a încetat. Us. 
tefteîlele au Sat pauză. Juriul a ve
rificat, tonforrfr Instrucțiunilor, fie
care hinsură. apoi s-a retras pen
tru calcularea punctajului și sta
bilirea câștigătorilor. Frizerii aștep
tau nerăbdători rezultatele.

Gînd juriul a apărut din nou, 
s»a făcut liniște deplină. S-a dat 
citire cîștigătorilor. La categoria 
tineret (pînă la 2Ѳ ani) locul 1 a 
revenit frizerului Drăuceanu Emil. 
Iar la maturi (peste 20 de ani) pri
mul loc a fost ocupat de frizerul 
Sibișan Nicolae. Ei au executat 
cu multă dexteritate și la timp 
tunsuri plastice deosebit de fru-

iustrucțiiinile

atenție pe fie- 
aprigă. Unii a- 
firesc. Fiecare 

plastic mai reu-

Ele*

aeti- 
de

in cadrul sectorului X unde biblio
tecară este tovarășa Marinică 
na.

Lipsesc, de asemenea, din 
vitatea bibliotecilor expozițiile 
cărți tehnice.

Și încă un aspect. La club, pentru 
unele activități au fost repartizate 
săli corespunzătoare. Numai 
de lectură este neprimitoare, 
sala de lectură nu se află nici 
se și nici scaune. Comitetul 
dicatului de la

sală 
In 

me- 
9ІП- 

rtiina Petrila a 
analizat munca cu cartea, dar a- 
supra acestei probleme nu și-a oprit 
atenția deși era necesar s-o facă.

Cartea 
pularizare 
losită din 
calificării 
elenilor.

Pentru I 
centrală i 
de la mina și preparația Petrila să 
se ridice la nivelul sarcinilor, co
mitetele sindicatelor trebuie 
nă un accent mai mare pe 
cu cartea tehnică, pentru 
direa acesteia în rîndurile 
torilor.

tehnică reclamă o po- 
mal activă, spre a fi fo- 
plin în scopul ridicării 
muncitorilor ș! tehni-

ca în viitor atît 
cît și celelalte

biblioteca 
biblioteci

să pu- 
munea 
răspîn- 
munci-

moc-entralel Paroșenî au «condițio
nat într-o singură lună trei rotoa
re pentru ventilatoarele morilor 

de cărbune, 13 ventile de înaltă 
presiune și un stator pentru elec- 
tropompa de alimentare cu apă a 
secției Cazane. De asemenea, s-au 
perfecționat și introdus recent în t
procesul de producție Uîi dispozitiv 
de încălzire a butoanelor pafltfu 
atrîngerea la cald a armăturilor de , 
înaltă presiune și un dispozitiv 
pentru strîngerea piulițelor.

In prezent, echipele conduse da 
Fierarii loan, Doicii Vasile, VtlVOi 
Nistor, Tențu loan și Vodislav Vic
tor pregătesc piesele de 
pentru agregatele ce vor intra 
reparație.

schimb

20 000 lei economii
. I 

re*Acordînd o atenție deosebită 
cuperărilor, colsctivui secției ehi- 
mîce de la termocentrala Paroșeni 
a economisit într-o perioadă rela
tiv scurtă, însemnate cantități de 
chimicale și reactivi de laborator. 
Dozînd judicios analizele efectuate, 
laborantele Florian Ana, Stoenescu 
lozefina și Drăgoi Ana au recupe
rat o cantitate de alcool izoamilic 
în valoare de 4 500 lei, iar 
de tură 
colae și 
trisodic 
Iei. In
nomiilor provenite din recuperări 
se ridică de la începutul aewtai 
an la peste 10 000 lei.

șelii 
Martina Robert, Drăgan Ni- 
Pătrașcu Florian —■ fosfat 

în valoare tie peste б ООЭ 
secția chimică totalul eeo*

I

moașe.
Bine s-au comportat și frații Bo

ne.
Cei doi cîșiigători ai locului I 

vor merge la concursul pe regiune 
și... mai departe.

cale in scopul obținerii bicarbona
tului de sodiu brut.

La secția cuptoare de var a uzi
nei Se prelucrează zilnic peste 900 
tone de calcar, asigurîndu-se ca
pacitatea de producție a uzinei 
ce depășește 500 tone în 24 ore.

Să urmărim însă procesul de pro
ducție mai departe. De fapt toate 
reacțiile chimice se petrec ascun
se de vederea omului. El le urmă
rește și le dirijează de la tablou
rile de comandă. Așa că ne mărgi
nim să relatăm ceea ce ne spun 
specialiștii. In urma reacției de ar
dere, varul ars, al doilea produs im
portant ieșit din cuptoare, este 
purtat de benzi transportoare me
talice spre buncărele de alimen
tare a unor cilindri rotativi uriași 
care poartă denumirea de tobe de 
var. In interiorul acestora se petrece 
o altă transformare chimică. In 
reacția cu apa caldă, o bună parte 
din varul ars se transformă în hi- 
droxid de calciu.

Ceea ce reține atenția este ob
ținerea acestor două principale 
produse : bicarbonatul de calciu, 
care prin calcinare se transformă 
In carbonat de calciu, folosit la 
caustiflcarea leșiel caustice în sco
pul obținerii hidroxidului de so
diu, care este de fapt soda caus
tică.

Este interesant cum chimiștii a-

cestei uzine urmăresc folosirea e- 
conomică a oricărui deșeu. Este 
cazul unui praf alb obținut în pro
cesul tehnologic de transformare 
a calcarului în sodă și care nu 
este altceva decît carbonatul de 
caleiu. Livrat sectorului agricol, a- 
cest produs se folosește cu succes 
pentru îmbunătățirea calității solu
lui.

Recent, la uzina de produse so
dice Govora a intrat în funcțiune 
o instalație nouă care produce 
silicat de sodiu, folosit în indus
tria metalurgică pentru • formele 

de turnat fontă, iar în construcții 
la realizarea de mortare antiacide 
și refractare.

In vreme ce operatorii chimisti 
urmăresc complicate procese chimi
ce de la tablourile de comandă, 
cercetătorii uzinei obțin realizări 
însemnate în îmbunătățirea proce
deelor de fabricație. Cu ajutorul 
izotopilor radioactivi ei au stabi
lit timpul de circulație al calca
rului prin cuptoare, ceea ее asi
gură exploatarea mai rațională a 
agregatelor. Cu ajutorul razelor 
gama se experimentează un nou 
sistem de măsurare a nivelului 
șarjelor în cuptor, fapt care per
mite realizarea încărcării automate 
a cuptoarelor de var.

S. STANESCU
(transmis prin Agerpresț
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In anul școlar 1964-1965, în cadrul Grupului școlar minier le- 
peni va funcționa:

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE UCENICI 
cu următoarele meserii (durata de școlarizare 3 ani)’

— electricieni de mină
— mecanici de mină
— preparatori
— forjori

de cărbune

Inscrierlle
candidați:

Condiții
- Să tie I 

se fac la
recrutează
— C.C.V.J.
— I.R.E.H.
— Trustul
— Trustul

DeVa 
minier Deva 
minier Argeș

— mecanici cazane aburi
— electricieni stații și rețele electrtae
— sondori de mină
— strungari metale

l de admitere pentru candidați: 
absolvenți a 7 clase elementare 
urmă toarele întreprinderi beneficiare UW

— l.G.T. Paroșeni
' — Trustul de prospecțiuni și explo

rări miniere Deva
— Trustul minier Cluj
— Trustul minier Moldova Nouă

înscriere, va prezenta următoarele acte:candidat, la
de naștere (copie legalizată), 
de studii (In original) 
de sănătate cu re zultatul analizei sîngelul și radio*

d
::

I

Fiecare
— certificat
— certificat
— certificat
scopiei pulmonare.
*- angajament încheiat cu întreprinderea

Examenul de admitere se va ține 
constă din următoarele:
— Examen medical —eliminatoriu — limba romînă — scris și oral

1 — matematică — scris și oral

respectivă
între 1—12 iulie 1964 șl

5 iunie

PROGRAMUL I. 7,06 Muzică 
de estradă interpretată la diferite 
instrumente, 7.45 Cîntece despre mi
neri, 8,00 Radiojurnal. Sumarul pre
sei Centrale. 8,16 Muzică instrumen
tală. 9,00 Din muzica popoarelor, 
10,03 Muzică ușoară, 11.30 Carnet 
de reporter, 11,38 Muzică populară,
12.25 „Concertul florilor" — muzi
că ușoară, 13,00 Fragmente din o- 
pera „Paiațe" de Leoncavallo, 14,10 
Valsuri de compozitori romîni, 15,00 
Interpreți de muzică populară, 16,10 
Soliști și formații artistice de ama
tori participante la faza regională 
a celui de-al Vll-lea concurs pe 
țară, regiunea lași. 17,00 Muzică 
populară din Transilvania, 18.05 
Program muzical pentru fruntași și 
evidențiați în întrecerea socialistă,
19.25 Jocuri populare, 20,10 Cîntece 
pe versuri de George Coșbuc. 21,30 
Muzică ușoară interpretată de for
mația vocală Mitch Miller. PRO
GRAMUL II 8,40 Cîntece populare, 
9,30 Radioracheta pionierilor (relua
rea emisiunii din 2 iunie), 10,00 
Dansuri și arii din opere, 10,30 Mu

zică de estradă, 11,03 Gîntece pio
nierești, 12,04 Cîntece și jocuri 
pop1 .are, 13,08 Muzică distractivi 
interpretată de fanfară, 14,10 Melo
dii populare, 15,05 Muzică ușoară 
romînească, 15,55 Muzică, 16,30 Me
lodii populare, 17,15 Anul olimpic 
1964, 18,00 Din creația compozito
rului Sabin Drăgoi, 19,05 Gintă or
chestra de estradă a Radiotelevîziu- 
nii, 19,30 Teatru la microfon: „®e- 
dip" de Sofocle, 21,40 Interpreți de 
muzică ușoară. 22,40 Arii din Ope
re interpretate de soprana Arta Йо- 
rescu.

Cmemcîiocj * <
5 iunie

PETROȘANI — 7 NOlEMBUffî: 
Iolantha; REPUBLICA: Voi fl ma
mă; ISCRONI: Divorț italian; ANi- 
NQASA : Generalul; LUPENI: Pla
ja; BĂRBĂTENI: SUb eupcM A 
bastră.
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Puternice demonstrații 
antiguvernamentale la Seul 

— Studenții cer înlăturarea regimului Pak Cijan Hi — 
Armata a preluat controlul asupra capitalei sud-coreene

— 650 studenți arestați
SEUL 3 (Agerpres).
In capitala Coreei de sud si

tuația s-a înrăutățit brusc. In di
mineața zilei de 3 iunie aproxima
tiv 20 000 de studenți au organizat 
un marș asupra capitalei, cerînd 
demisia președintelui Pak Cijan Hi. 
și a lui Kim Chong, președintele 
Partidului democrat republican, șet 
al delegației sud-coreene lâ trata
tivele cu Japonia.

Incercînd să oprească coloana de 
demonstranți să înainteze spre Pa
latul Prezidențial, poliția a ridicat 
pe principalele căi de acces bari
cade și garduri de sîrmă ghimpa
tă. Mari detașamente de polițiști 
s-au masat în fața principalelor 
clădiri administrative In momentul 
cînd demonstranții au ajuns în fața 
baricadelor au explodat primele 
grenade cu gaze lacrimogene. S-au 
înregistrat ciocniri sîngeroase. re
latează agenția U.P.I.. între de
monstranți și polițiști. Baricadele 
au fost înlăturate, iar polițiștii, de
pășiți ca număr, s-au retras. De
monstranții și-au continuat apoi 
drumul spre Palatul Prezidențial, 
scandînd lozincile: ..Jos guvernui 
Pak Cijan Hi„Să demisioneze 
Kim Chong Pil!“, „Ne este foa
me l“.

Cei 400 de studenți care se află 
în greva foamei s-au, alăturat de
monstranților, în rîndurile cărora a 
circulat o revoluție a studenților 
Universității din Seul în care se

A fost decretată legea marfială
SEUL 3 (Agerpres).

■ Printr-un decret prezidențial a 
fost decretată legea marțială în re
giunea capitalei sud-coreene — Seul. 
Generalul Ațin I Sili, șeful statului 
major al annatei sud-coreene, a fosl 
numit comandant al legii marțiale. 
Primul ordin emis de acesta inter
zice i orice reuniune publică sau par
ticulară și prevede introducerea cen
zurii presei și închiderea tuturor

Un nou oraș-salelH 
al Baku-lui

BAKU 3 (Agerpres).
La Baku — capitala R.S.S. Azer- 

baidiană — se construiește cel de-a! 
doilea oraș-satelit — Hurdalan. 
Primul oraș de acest gen — Sum- 
gâitul — construit aiei numără în 
prezent 70 000 de locuitori și pose
dă o industrie în plină dezvoltare 
In perspectivă, Baku va avea și 
alți sateliți — cinci — la proiec
tele cărora lucrează arhitecții re
publicii.

Anul acesta locuitorii orașului Ba
ku vor primi în folosință 13 000 
de apartamente noi. Marea lor ma
joritate se construiesc în partea de 
vest a capitalei. Clădiri cu 9—20 
etaje se construiesc, de asemenea, 
și în centrul orașului.

înrăutățirea situației 
economice din Italia
BRUXELLES 3 (Agerpres).
Recent, în presa italiană au a- 

părut știri cu privire ia un ajutor 
financiar pe care Piața comună ar 
urma să-l acorde Italiei. In cercu
rile comisiei Pieței comune șe • ara
tă că nu s-a luat nici o astfel de 
hotărîre, dar că în acest organism 
se examinează problema înrăutățirii 
situației economice din Italia și în 
special problema agravării deficitu
lui balanței de plăți. Pînă acum, 
comisia Pieței comune s-a limitat 
să recomande Italiei, îmbunătățirea 
situației economice printr-o* serie de 
măsuri. Planul de stabilizare italian - 
este considerat însă la Bruxelles ne
satisfăcător.

arată: „Ne pronunțăm pentru răs
turnarea de la putere a regimului 
Pak Cijan Hi și pentru stabilirea 
unei adevărate democrații".

In același timp, Consiliul Na
țional de Securitate s-a întrunit în 
cadrul unei ședințe extraordinar» 

• pentru a analiza probleme legate 
de agravarea situației din capitală 
țării. In urma ședinței, armatei i 
s-a ordonat să preia controlul asu
pra capitalei. Unități militare s-au 
alăturat detașamentelor de polițiști 
care păzesc instituțiile guvernamen
tale.

Cu toate acestea, demonstrațiile 
studenților continuă în fața barica
delor de sîrmă ghimpată ridicate 
pe căile de acces spre Palatul pre
zidențial. Agenția France Presse 
relevă că demonstranții circulă ne- 
stînjeniți pe străzile capitalei di- 
rîjînd în același timp circulația ve
hiculelor și coloanelor de demonstranți, 
întrucît armata păzește doar punc
tele strategice. Atari demonstrații, 
anunță agențiile de presă, s-au 
semnalat și în orașele Suwon, Tae
jon și Chongju. Numai la Seul au 
fost arestați 650 de studenți.

Agenția U.P.L subliniază că am
basadorul S.U.A. la Seul. Samuel 
Barger, și generalul american Ha
milton Howize, s-au deplasat cu 
helicopterul la Palatul Prezidențial, 
unde au avut o întrevedere cu Pak 
Cijan Hi.

Situația se menține încordată.

școlilor, de la universități pînă la 
școlile primare. Interdicțiile asupra 
circulației sînt extinse. Toți munci
torii și funcționarii sînt obligați 
să rămînă la posturile lor. Orice 
persoană care încalcă aceste dis
poziții va fi arestată și întemnița
tă fără a fi judecată.

Observatorii politicii, transmite a- 
genția Reuter, își exprimă părerea 
că actualele demonstrații sînt simi
lare cu ole care au avut loc. cu 
patru ani în urmă cînd studenții 
au reușit să răstoarne regimul lui 
Li Sîn Man.

Instituirea unei comisii pentru stabilirea 
cauzelor epidemiei de febră tifoidă 

din Anglia
LONDRA 3 (Agerpres).
Guvernul englez a hotărît luni 

instituirea unei anchete oficiale care 
să stabilească cauzele care au pro
vocat izbucnirea epidemiei de fe
bră tifoidă de la Aberdeen.

Luînd cuvîntul în legătură cu a- 
ceastă chestiune în Camera Comu
nelor, Michael Nobel, secretar de 
stat pentru Scoția, a declarat că 
ancheta care va fi întreprinsă va 
fi condusă de un președinte inde
pendent, care să nu fie bănuit de

RSA-; Metode din arsenalul gestapoului 
hitlerist

JOHANNESBURG 3 (Agerpres).
Intr-un articol referilor la tortu

rile la care sînt supuși deținuți: 
de culoare din R.S.A.. ziarul „Rând 
Daily Mail” citează cazul unui afri 
can care a compărut recent în fața 
tribunalului din Johannesburg fiind 
'învinuit die „sabotaj" (acuzație

200 de ani de la nașterea lui Jose Artigas
MONTEVIDEO 3 (Agerpres).
In Uruguay au loc în prezent 

festivități in legătură cu împlinirea 
a . 200 de ani de la nașterea lui 
Jose Artigas, eroul național, con
ducătorul poporului Uruguayan în 
lupta de eliberare împotriva asupri
torilor spanioli. Sărbătorind această 
dată, forțele palriotice din Uruguay

Situația din Cipru
în dezbaterea Camerei Comunelor
LONDRA 3 (Agerpres).
Marți, in cadrul dezbaterilor la 

Camera Comunelor. Duncan San- 
dys, ministrul de star pentru rela
țiile cu Commonwealths și pentru 
colonii al Marii Britanii, a făcut o 
expunere amănunțită asupra evolu
ției situației din Cipru.

După cum transmite agenția Reu
ter. Duncan Sandys s-a referit ia 
sentimentele „antibritanice crescîn- 
de". eSre au luat naștere în sînul 
comunității ciprioților greci, ca ur
mare a descoperirii unui trafic de 
arme organizat de un ofițer brita
nic din forțele staționate în Cipru, 
declarînd că „guvernul britanic re 
gretă profund că unul din militar:: 
săi a violat tradițiile armatei en
gleze". El a arătat că mandatul 
Consiliului de Securitate în ce pri

CIPRU: înlăturarea fortificațiilor 
din jurul hotelului internațional din Nicosia

NICOSIA 3 (Agerpres).
Marți, trupe daneze din cadrul 

forțelor internaționale ale O.N.U. 
din Cipru au înlăturat fortificațiile 
din unul din cele mai controversate 
și periculoase puncte din apropie
rea liniei verzi care separă cele 
două comunități cipriote din Nico
sia. Este vorba de hotelul interna
țional „Ledra Palace" în jurul că

Grecia solicită R.F.G. ajutor militar și economic
ATENA 3. — Corespondentul A- 

gerpres, AI. Gheorghiu transmite:
Ministrul apărării ,, al R.F. Ger

mane, „von Hassel, a părăsit mier
curi Atena plecînd spre Bonn, după 
0 vizită oficială de trei zile în Gre
cia. unde a avut convorbiri cu mem
bri ai guvernului grec.

După eum relatează ziarul gșec 
„То Virna", guvernul grec a remis 
lui von Hassel un memoriu detai
lat în care se subliniază necesita
tea unui ajutor militar imediat pen
tru Grecia, cît și a unui ajutor eco
nomic. Un alt ziar scrie că Grecia 
a cerut un ajutor militar de 9 mi- 

părtinire. După cum se știe, există 
părerea că izbucnirea epidemiei de 
febră tifoidă a fost provocată de 
punerea în vînzare a unor stocuri 
de cutii de conserve vechi și alte
rate.

întrebat despre numărul celor 
bolnavi, M. Nobel a recunoscut că 
în spitalul din Aberdeen se găsesc, 
internați 249 de bolnavi și că în 
orașele Glasgow, Edinburg și Lon
dra s-au declarat cîteva cazuri de 
febră tifoidă.

întîlnită frecvent în statisticile or
ganelor judiciare din R.S.A.).

După cum se arată în articol, po
lițiștii au făcut totul pentru ca de
ținutul să „recunoască" învinuirile 
ce i se aduc. Astfel, cl a fost legat 
la ochi, imobilizat și torturat cu 
șocuri electrice- — metodă din ar
senalul gestapoului hitlerist.

subliniază caracterul actual al idei
lor lui Artigas, inclusiv .apărarea 
principiului suveranității naționale 
și a principiului egalității între oa
meni. Se subliniază, de asemenea, 
marea -însemnătate a decretelor e- 
mise df Artigas în legătură - cu îm
părțirea pămînturilor țăranilor să
raci. 

vește rămîrierea în insulă a forțe
lor internaționale ale O.N.U. va 
expira peste o lună, ceea ce. fără 
îndoială, va necesita o reînnoire 
a lui. Or, Anglia înainte de a-și 
angaja trupele sale pe o nouă pe
rioadă va iniția o serie de consul
tări, pentru a obține asigurarea 
că prezența trupelor britanice în. 
Cipru este necesară și dorită. San
dys a lăsat să se înțeleagă că. 
în cazul cînd prezența trupelor bri
tanice nu este nici necesară și nici 
de dorit, atunci aceste trupe vor fi 
retrase din cadrul forțelor O.N.U. 
din Cipru. El a arătat că. în cazul 
-cînd sentimentele antibritanice se 
vor agrava, guvernul englez va 
trece la evacuarea populației, civile 
britanice din , Cipru.

ruia ciprioții greci au construit 
baricade și fortificații.

Referindu-se la această acțiune, 
agenția Associated Press sublinia
ză că, în cercurile forțelor O.N.U. 
din Cipru, ea este apreciată ca un 
pas important în direcția eliminării 
eventuale a tuturor celorlalte punc
te fortificate situate de-a lungul li
niei verzi care desparte capitala 
Ciprului.

Ko’ane dolari pentru anul în curs
și că von Hassel a promis că R.F.
Germa nă va acorda Greciei un ase-
menea ajutor.

ilr кЛЧі* 'w

închiderea bazei militare 
aeriene engleze 

din insula Christmas
LONDRA 3 (Agerpres).
Intr-un comunicat al Ministerului 

Apărării al Marii Britanii, dat pu
blicității marți la Londra, se arată 
că guvernid britanic a hotărît să 
închidă baza forțelor aeriene en
gleze din insula Christmas, care a 
servit, după cum se știe, la reali
zarea programului englez de ex 
periențe nucleare în atmosferă.

In comunicat se precizează că, în 
urma semnării în anul trecut la 
Moscova a Tratatului de interzicere 
a experiențelor nucleare în trei me
dii, această bază nu mai este ne
cesară. Personalul care se găsește 
încă în insulă se va întoarce în 
curînd în Anglia.

DE PRETUTINDENI
Se lucrează la bustul de bronz 

al lui J. F Kennedy
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WASHINGTON 3 (Agerpres).
Fundația Spaeth a încredințat 

sculptorului american Jacques Lip
chitz executarea în bronz a bus
tului fostului președinte Kennedy. 
La cererea artistului, care a decla
rat că fotografiile nu sînt suficien-

Dupâ 17 ani de inchisoa e

Tony Ambatielos
LONDRA 3 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse, Tony Ambatielos, 
cunoscut fruntaș politic grec, re 
cent eliberat din închisoare, unde 
a stat 17 ani, va face o vizită de 
o lună de zile în Anglia. Știrea a 
fost difuzată marți seara la Lon-

Patru
NEW YORK 3 (Agerpres).
Intr-un spital din New York 

Maria Peloro, mama a doi băieți, 
a născut patru gemeni: trei feti
țe și un băiat. Medicii au anun

0 oiitiine tomeicială a S.U.e. 
ia vizita Iugoslavia si Polonia

WASHINGTON 3 (Agrepres).
Corespondentul din Washington 

al agenției France Presse informea
ză că statul Delaware din S.U.A. 
va trimite o misiune comercială în 
Polonia și Iugoslavia în scopul ne
gocierii unor acorduri privind ex
portarea in cele două țări a pro
duselor sale.

Delegația, alcătuită din șapte in
dustriași, va fi condusă de guver
natorul statului, Elbert Carbel. Mi
siunea va face o vizită la Belgrad 
și Varșovia la sfîrșitul lunii iunie
și începutul lunii iulie

Statul Delaware, situat pe lito
ralul nord-estic al S.U.A.. exportă 
mai ales produse chimice și îngră
șăminte. produse farmaceutice și 
mase plastice.

Comentînd această știre. France 
Presse scrie că „este prima oară 
că un stat american trimite o ase
menea misiune în țările est-euro- 
pene".

NEW YORK. La 2 iunie William 
Foster, directorul Agenției S.U.A. 
pentru controlul armamentelor șl 
dezarmare, a părăsit New Yorkul. 
plecînd la Geneva, unde va conduce 
delegația americană la Conferința 
celor 18 state pentru dezarmare O 
dată cu el a plecat și John Gro- 
nouski, ministrul poștelor al S.U.A., 
care va vizita Tîrgul internațional 
de la Poznan din R.P Polonă, și 
va lua apoi parte la lucrările Uniu
nii poștale universale de 1з Viena.

PRAG X. La 3 iunie a plecat în 
Italia delegația Camerei de Co
merț a Băncii de Stat a R S. 
Cehoslovace. Delegația condusă de 
O. Koutsky, secretar general al Ca
merei de Comerț și de H. Kovalek, 
director al Băncii de Stat, va par
ticipa la ședința specială a Came
rei de Comerț a Italiei consacrată 
relațiilor comerciale cit Cehoslova
cia.

LONDRA. Ministerul englez al 
Apărării a anunțat că unități en
gleze vor participa la manevrele' 
S.E.A.T.O. care încep în Filipine la 
4 iunie. Această precizare a fost 
făcută în urma unei întrevederi pe 
care secretarul general a! S.E.A.T.O., 

i'Konthi Suphamongkhon, a avut-o 
cu premierul englez. Home.

PEKIN. In după amiaza zilei 
de 2 iunie, președintele Мао. Tze- 
dun a primit pe senatorul italian 
Paolo Battino Vittorelli și dr Sa- 
verio Santaniello, cu care a avut 
o convorbire prietenească.

țe pentru lucrarea sa. fundația i-a 
procurat filme și secvențe de la 
televiziune. De asemenea, un băr
bat, a cărei asemănare cu fostul 
președinte este izbitoare, pozează, 
citeva ore pe zi pentru terminarea 
bustului.

va vizita Anglia *
•

dra de „Comitetul pentru elibera- î 
rea deținuților politici greci, 13 j 
iunie”. Ambatielos va fi invitatul J 
de onoare la o reuniune a mineri- * 
lor din Țara Galilor. El va vizita , 
în această perioadă o serie de Ș 
orașe din Anglia.

gemeni
țat că starea sănătății noilor năs- ț 
cuți și a mamei este foarte bună. î 
Tatăl copiilor, Salvatore Pelc.ro, t 
este muncitor instalator. în pre- ț 
zent — șomer. 4
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