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Utilaje de bună calitate
Folosind la maximum 

capacitățile de producție, 
colectivul U.R U.M. Petro
șani a reușit să obțină în 
primele 5 luni ale anului 
importante succese în mun
că, pe calea înfăptuirii an 
gajamentelor luate în între 
cerea socialistă.

Astfel, planul produc
ției globale a fost îndepli
nit în proporție de 102 Ia 
sută, iar la producția mar
fă s-a obținut 
de 8 la sută.

secțiilor construcții metalice 
?i mecanic au expediat 
in acest an peste plan ex 
ploatărilor miniere 300 
tone construcții metalice, 
10 tone utilaje și profile 
noi și 
se de 
bună 
cerea 
ducție,
a obținut economii 
mentare la prețul de cost 
;n valoare de o jumătate 
milion de lei.

80 tone diferite pie- 
schimb, toate de 

calitate. Prin redu- 
cheltuielilor de pro- 

colectivul de aici 
suplî-

o depășire 
Colectivele

Cu planul depășit
Printre brigăzile de la 

mina Dîlja care continuă 
să obțină succese de sea
mă în muncă se număra 
și cea condusă de mine
rul Demeter Augustin. A- 
ceastă brigadă a lucrat în 
luna mai la transversala 
principală din puțul orb 
nr. 1 de la orizontul 443, 
galeria principală de trans 
port de la orizontul 443 și 
suitorul nr. 1 în culcușul 
tratului 3 orizontul 565 - 

607. Brigada realizează 
sarcinile, de plan înainte 
de termen, în F.ecare lună.

Organizîndu-și cu price
pere munca, fiind bine a- 
provizionată cu materialele 
necesare și folosind din plin 
cele 8 ore de muncă bri
gada reușește ca zi- de ~i 
să realizeze metri liniari de 
galerie peste plan și de 
bună calitate. De un real 
folos în munca brigăzii 
se dovedește a fi mașina

tipul E.P.M. 
înzestrat lo- 
Drept urma- 
realizat în

de încărcat de
2 cu care este 
cui de muncă, 
re brigada a
luna mai în total avansări 
de 135,2 m 1 excavîrtd 
1119 mc.

Un rezultai îmbucurător 
a obținut și brigada con
dusă de minerul 
Coloman. Lucrînd 
parea puțului orb 
lucrare deosebit de 
tă pentru deschiderea cîm- 
pufilor miniere din blocu- 
іііе II—III, brigada a să
pat 21,5 ml excavînd 634 
m c de steril.

Și alte brigăzi de la E. 
M. Dîlja obțin lună de lu
nă realizări dintre cele mai 
frumoase. Printre 
se 
de 
iiic, 
reș

Bartha 
la să-
nr. 2. 
urgen-

acestea 
numără cele conduse 
minerii Sofalvi Domi- 
Rotaru Dumitru „și Pe 
Gheorghe.

MOISE VASS 
corespondent

UNDE MERGEM MIINE ?
Cu ocazia
75 de ani

• TEATRU: 
comemorării a 
de la moartea luceafă
rului poeziei romînești, 
colectivul de actori al 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" va prezenta la
ora 20 un recital Emi- 
nescu.

CLUBURI : La clubu
rile muncitorești din Pe
troșani, Lupeni și Ani- 
noasa vor avea loc fru
moase seri de dans 
dicate evidențiaților 
întrecerea socialistă

FOTBAL : In cea de-a 
25-a etapă a categoriei В 
la fotbal, pe stadionul 
din Lupeni. echipa Mi
nerul din localitate va 
primi replica fotbaliști
lor de la C.S.M. Sibiu.

de- 
în

• Pe stadionul din 
Petroșani se va disputa 
la ora 17 întîlnirea din
tre Știința Petroșani — 
Refractara Alba lulia.

• Jiul II Petrila va 
juca la Petrila cu Texti
la Sebeș.

• La Aninoasa, echi 
pa Minerul din localitate 
pretendenta principală a 
seriei în care activează 
la promovarea în cate
goria C va juca în corn 
pania Minerului Vulcan.

De asemenea, în toate 
localitățile Văii Jiului, 
se vor disputa întreceri 
pasionante la toate dis
ciplinele sportive în ca
drul celei de-a П-a eta
pe a Spartachiadei repu
blicane..

In perioada scursă de la înce
putul anului, minerii Văii Jiului au 
repurtat 
pentru 
luate în 
cest an. 
înscrise 
pășire 
nului pe calea sporirii vitezelor de 
avansare și a productivității mun
cii. Există un indice, la care rea
lizările sînt însă cu mult sub ni-

succese de seamă în lupta 
înfăptuirea angajamentelor 
întrecerea socialistă pe a- 
Pe graficul întrecerii sînt 

48 000 tone cărbune — de- 
realizată în abatajele hazi-

calitatea pm-velul cerințelor 
ducției.

Conferința orășenească de partid 
a cerut colectivelor exploatărilor mi
niere să reducă conținutul de cenușă 
la producția brută cu 0,1 puncte sub 
limita admisă. Or, situația reali
zărilor de pînă acum arată faptul 
că exploatările nu se încadrează în 
acest indicator. De altfel, iată si
tuația conținutului de cenușă pe pri
mele 5 luni.

(Continuare în pag. 3-aJ

de cărbune cocsifi - 
mai mult decît sar

de plan.
producția, globală s-a

Exploatarea Norma admisă Realizat Penalizări

Lonea 34,5 36,1 5 030 tone
Petrila 30,5 30,6 156 tone
Aninoasa 30,0 31,4 4 893 tone
Vulcan 31,2 33,3 7 836 tone.
Lupeni 33,0 34,3 8 114 tohe
Uricani 43,0 44,1 2 601 tone

G.G.V.J. 33.2 34,4 28 630 tone

De curînd, conducerea Combinatu
lui carbonifer Valea Jiului a orga
nizat o discuție cu cadre din con
ducerile exploatărilor, mineri șefi de 
brigăzi, ingineri și tehnicieni, la care 
au participat și activiști de partid 
și de sindicat, în legătură cu mă
surile ce trebuie luate în vederea îm
bunătățirii calității producției. Iată 
discuțiile purtate de participant la 
„masa rotundă" :

OPRIȘ DUMITRU, inginer șef — 
mina Lupeni: Penalizările din pri
mele 4 luni, pentru nerespectarea 
indicelui de calitate dovedesc că mă
surile aplicate pe linia respectării 
indicelui de calitate nu și-au ară
tat pe deplin roadele Doar pe lu

na mai mina Lupeni a reușit să se 
încadreze în limita prevăzută pen
tru conținutul de cenușă. Iată cîteva 
din măsurile aplicate la mina noas
tră pentru reducerea conținutului de 
cenușă: Am intensificat munca de 
la om la om pentru întărirea răs
punderii brigăzilor față de alegerea 
șistului vizibil în abataje, am urmă
rit pușcarea selectivă, plasarea judi
cioasă a găurilor de mină : în stra
tul 5, felia 5-a, bunăoară, ele se bat 
numai în cărbune spre a nu fărimița 
piatra. Intîmpinăm însă și greutăți: 
abatajele frontale nu dispun de o 
cantitate suficientă de cherestea

Tînărul bobinator Szigeti Francisc de la atelierul 
electric al termocentralei Paroșeni este un muncitor 
vrednic și priceput, lună de lună evidențiat în între
cerea socialistă.

Roade ale
Ca urmare a întreținerii 

și folosirii întregii capa
cități a utilajelor- și insta
lațiilor, preparatorii 
Lupeni au supus spălării 
în acest an aproape 12000 
tone 
eabil 
cina

La
obținut o recuperare mai

hărmeieî
mare cu 0,7 la sută decît 
sarcina planificata, iar la 
cărbunele -frpcciafo 
cocs cu 0,1 la sută

Prin reducerea cheltuie
lilor de producție, colecti
vul de aici a realizat eco
nomii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 
peste 100 000 lei.

PENTRU
Zilele trecute, în cadrul 

unei acțiuni de muncă pa
triotică inițiată de către 
deputata Gavriliu Laura, 
cetățenii din circumscrip
ția nr. 25 din 
Vulcan au ame
najat și construit 
pe un teren din 
apropierea blocului 
S-63 un frumos 
teren de 
pentru copii
un scrînciob.

La această rea
lizare, modestă 
dar semnificati
vă, au contribuit 
Erșech Tiberiu. 
Surâu V., Ciumcik

CEI MICI
Francisc, Vasiu Nicolae, 
Lupșa Petru, Bidiga loan.

Inițiativa a fost prelua
tă și de către alți deputați 
și cetățeni din localitate.

F util ca înainte de intrarea în mină să schimbi cîteva păreri des
pre bunul mers al producției cu ortacii din schimbul pe care-1 conduci;

In clișeul de față, minerul Colaci Vaier împreună cu un grup de 
mineri din Cimpa I discută pe marginea unui articol apărut în ziar.

joaca 
și

♦♦♦♦♦♦«
♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦ 
♦ ♦♦♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

ȘI-AU FĂCUT DATORIA
Și 
iar
In

in timpul liber, gospodinele d in cartierul Carpafi din Petroșani 
se preocupă de întreținerea zonelor verzi și a rondurilor cu flori ce în
conjoară blocurile.

de cîte 
armături 
la mina 
situație

panourile C, D 
4, iar producția 
vest din stratul 
expediată spre

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Se micșo -a 
se 

văzînd cu ochii. Un efectiv 
de oameni lucrase la rear- 
direcționalei, dar nu s-a 

face față presiunii dezlăn-

dirijată spre suitortil nr. 7, 
de aici spre orizontul XIV.

acest fel pe galeria direcțio
nală trebuia transportată numai
producția de la 
și E din stratul 
abatajului nr. 7 
5 urma să fie
suitorul nr, 3 est.

S-au făcut calcule, s-a discu
tat cu oamenii întregul plan de 
lucru. Pe mecanicii și lăcătușii 
sectorului îi aștepta o sarcină

OOOOOOOOCOCOOCOOOOOOOOOOOOOO

sif, iar de la sectorul IV meca
nicul de mină Blaha Mihai. Li 
s-au alăturat echipele de lăcă
tuși de Ia sectorul II, conduse 
de Hampu Iosif, Biro Ludovic, 

lonaș Sever, Croitoru Voicu și 
Gălățan Petru. Lăcătușii urmau 
să lucreze sub îndrumarea mai
strului Cristian Victor, iar elec
tricienii erau conduși de către 
maistrul energetic Dezmery Ște
fan. Prima dată au fost curățate 
galeriile, apoi s-a trecut la ins
talarea primelor transportoare. 
Montorii erau aprovizionați cu 
cele necesare de o echipă condu
să de minerul Cristea 
La ora 11 seara spre 
nr 8 și 10 din stratul 
portoarele erau gata
Deja plecaseră la casele lor și 
minerii din schimbul II. După un 

scurt răgaz a început etapa a 
doua : montarea transportoarelor 
spre panourile A și В din stratul 
4. Cînd și-a terminat munca și 
schimbul III, dimineața monto- 
r>î au început verificarea bloca
jelor automate ale transportoa
relor.

Duminică dimineața, la ora 11, 
după 29 
treruptă, 
nilă. Pe 
tea citi
făclie, tși făcuseră pe deplin da
toria. De acum înainte, patru a- 
balaje din sector nu vor mai 
suferi din cauza transportului.

FRANCISC VFTRO

Nicolae. 
abatajele 
5, trans- 
instalate.

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦♦

La începutul lunii mai, gale
ria direcțională dintre stratele 4 
și 5 de la orizontul XIII a fost 
supusă unui nou val de presiu
ne. Asta cu toate că multe por
țiuni fuseseră rearmate 
2-3 ori cu belonite și 
metalice. Sectorul II de 
Petrila se găsea îiitr-o
critică. Din cauza direcționalei 
presionate, transportul cărbune
lui și materialelor se desiășt :a 
lot mai anevoios,
proiilul galeriei, iar vatra 
umfla 
de 90 
marea 
putut
țuite. Pină Ia jumătatea lunii mai 
minusul sectorului se ridica deja 
Ia 1000 de tone cărbune.

Pentru că din stratele 4 și 5 
trebuia extrasă aproape întreaga 
cantitate de producție a 'secto
rului II, conducerea sectorului, 
a exploatării, se frămintau ce să 
iacă pentru ca producția să nu 
stagneze. La jumătatea lunii mai 
șeful sectorului, tînărul inginer 
Fejeș Ludovic a făcut o propu
nere îndrăzneață. Despre ce era 
vorba ?

Pe baza soluției propuse, pro
ducția din abatajele nr. 8 vest și 
10 vest din stratul 5 și. de la pa
nourile A și В din stratul 4 ur
ma să fie preluată d,4 transportoare

□ooooooooooooooooooooooooooe

grea. Era vorba de montarea, în- 
tr-un termen scurt, a opt trans
portoare dintre care trei S.K.R. 
— 11, pe o distanță totală de 240 
metri. Toate utilajele necesare: 
scocuri, rame, capete de întin
dere și acționare, motoare, a- 
proape 500 de metri de lanț,, au 
fost transportate din timp în 
mină.

In zorii zilei de 24 mai, 15 oa
meni avind in irunte pe ingine
rul Fejeș au plecat spre orizon
tul XIII a! minei. De la sectorul 
VIII le-au venit în ajutor doi 
meseriași experimentați — lăcă
tușii Frunză Iosif și Szilagyi Io-

de ore de muncă neîn- 
sarcina a fost îndepii- 

fețele oamenilor se pu- 
oboseală, dar și satis-

s* ♦ 
♦ 
♦♦ ♦♦
♦♦ ♦♦ ♦

♦

♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ 
ф
ф♦♦♦♦♦ ♦ ♦
♦ ♦♦♦ ♦♦
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Putem da cărbune de calitate mai bună!
(Urmare din pag. l-a» 
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pentru o podire corectă. Cerem Ca 
C.C.V.J. să ne asigure cabluri în ve
derea extinderii iluminatului seniifix 
în abataje spre a realiza o vizibili
tate corespunzătoare în vederea ale
gerii șistului. Propun, de asemenea, 
să se studieze posibilitatea stimulării 
mecanicilor de crațer în alegerea 
șistului de pe transportoare.

JURCA ZENO, inginer șef — mina 
Uricani i Și la Uricani e-au aplicai 
o seamă de măsuri pentru reducerea 
conținutului de șist, mai ales la Sor
timentul 10—80 mm., la care ste
rilul are o pondere mai mate. Am 
extins pușcarea selectivă, urmărim 
cu atenție alegerea șistului. In briga
da minerului Maftei Stan s я născu’ 
chiar o inițiativă. Prin rectificarea 
monografiei de armare — jugif 
dinspre lucrul vechi a fost mutat 
lîngă stîlpii mijlocași - s au creat 
condiții pentru depozitarea sterilului 
în apropierea frontului de lucru. In 
prezent se experimentează pușcarea 
selectivă în 4 abataje din stratul 17— 
18, pușcîndu-эе întîi cărbunele. Sîn- 
tem siguri că experimentarea va da 
rezultate încă dîn luna iunie șl mi
na noastră se va încadra în norma 
de cenușă. Propun îmbunătățirea 
metodei de exploatare a straielor 
17—18 prin introducerea abatajelor 
frontale, iar alegerea sterilului să se 
facă la suprafață, la banda de dau
bs j.

DAVIDESCU GHEORGHE. inginer 
șef — mina Vulcan: Mina noastră 
întîmpină greutăți mai ales din cau
za intercalațiilor mari și friabile din 
stratul 15: în stratul 3, în unele 
blocuri, grosimea intercalațiilor este 
egală cu cea a cărbunelui. Conti
nuăm să sporim răspunderea brigă
zilor față de alegerea șistului în 
abataje. In acest scop vom expune 
un afiș care să arate cît pierd bri
găzile prin nsalegerea șistului. Tot
odată, vom urmări alegerea șistului 
șl lă separație O greutate pe care 
o întîmpinăm și noi în privința îmbu
nătățirii iluminatului în abataje este 
lipsa cablurilor, deci așteptăm aju
torul C.C.V.J. Propun să se calcu
leze cantitatea de steril ce trebuie 
să rezulte de la fiecare loc de mun
că, iar brigăzile să fie plătite pen
tru sterilul ales.

Д/7Ѵ ГД/М
Drumuri forestiere

> In bazinele forestiere Bistra-Cîm- 
peni și Someșul Rece, Răcătău, re
giunea Cluj, Rîul Doamneî-Vîlsan 
șl Argeș, regiunea Argeș, R. Să
rat — Zamora — Piscul Ciinelut 
regiunea Ploiești ca și în alte ba
zine forestiere din regiunile Mara
mureș, Bacău, Oltenia și Brașov 
au fost date în exploatare noi dru
muri care înlesnesc transportul 
lemnului.

Folosind din plin mijloacele me
canizate de care dispun, construe* 

r lorii au dat pină acum in exploa
tare 213 km din cei peste 1 700 km 
de drumuri forestiere, cifră prevă
zută pentru acest an. Totodată, ei 
au executat terasamente de dru
muri pe incă 505 km.

Pregătirea de furaje
In gospodăriile de stat se lucrea

ză intens în aceste Zile la recolta
rea și depozitarea furajelor trifo- 
liene. Piuă acum prima coasă la 
trifoliene s-a efectuat pe o supra
față de peste 40 000 ha.

In gospodăriile din trusturile 
Arad, Deta și Alexandria, această 
lucrare a fost terminată, iar în 
altele, cum sint cele din trusturile 
Brăila, Urziceni, Călărași și Turnu 
Severin, se apropie de sfîrșit.

In vederea valorificării mai bune 
e trifolienelor, în numeroase gos
podării din tară se desfășoară ac
țiunea de uscare rapidă și măcina
rea lucernei îndată după ее a fost 
cosită. Cele mai mari cantități de 
făină de lucerna au fost produse 
pină acum în gospodăriile de stat 
aparținlnd trusturilor Crișana șî 
Timișoara

GHERMAN TRAIAN președinte
le comitetului sindicatului de la mi
na Vulcan 1 Consider că stimularea 
materială a brigăzilor pentru alege
rea sterilului ar da rezultata butie în 
privința îmbunătățirii calității căr
bunelui. Acești bani s-ar recupera 
astfel din sumele ce se pierd în 
prezent prin transportarea sterilului 
la suprafață și la haldă

flîilALACHE GHEORGHE, ingi
ner — mina Uricani: Propun ca 
suitoarele colectoare care deser
vesc mai multe locuri de muncă și 
la care se excavează steril să se 
execute cu 3 secții, din care una 
să fie utilizată numai pentru eva
cuarea sterilului. Pentru brigăzile 
care lucrează în abataje cu multa 
piatră, să se recalculeze normele, 
care să prevadă șî rambleierca șis
tului rezultat din front.

FE1ER GHEORGHE, inginer - 
reful minei tone*: Nu există șe
dințe de producție la care să nu 
discutăm despre calitatea cărbune
lui. să nu se indice măsuri pentru 
alegerea sterilului. Propun să se 
studieze posibilitatea ca mina Lo- 
nea să aleagă șistul din cărbune 
și la preparația Petriîa, înainte .le 
a fi introdus în circuitul prepara- 
ției. in acest fel am reduce mult 
efectivul care alege șistul în pre
zent la culbutorul minei

LEDRER IOSIF — șeful mine. 
\ninoasa: O atenție deosebită se 
acordă la mina noastră alegerii 
șistului în abataje. Odată cu stabi
lirea normei se calculează și can
titatea de steril ce trebuie să re
zulte din intercalați! la fiecare aba
taj. In acest fel se urmărește prin 
recepții zilnice în ce măsură se я- 
lege șistul de către brigăzi. Prin 
pușcarea selectivă se poate îmbună
tăți, de asemenea, mult calitatea. 
Spre a nu se fărămița piatra urmă
rim cu atenție ca găurile de mină 
să fie bătute numai în cărbune.

KUT1 EUGEN, secretarul comite
tului de partid — mina Petrila: 
Mai avem multe de făcut în vederea 
îmbunătățirii calității producției. 
Pentru a spori răspunderea față de 
alegerea sterilului vom trimite și în 
viitor fol volante la adresa mine
rilor din brigăzile care neglijează 
calitatea. In adunările generale de 
partid și adunările pe schimburi vom 
trage la răspundere pe șefii de bri
găzi și pe ceilalți mineri dîfi brigăzile 
care nu aleg sterilul. Va trebui să 
combatem tendința unor brigăzi de 
întreținere care, din neglijență, în
carcă piatra de pe galerii în va-

gonetele goale destinate pentru căr
bune. Printr-o munci politiei sus
ținută vom asigura ca îmbunătăți
rea calității să preocupe nu numai 
pe șefii de brigăzi șl de schimb ci 
toți oamenii, mai alee pe cei care 
încarcă producția în abataje și la 
rol.

Iată cîteva și din propunerile al
tor participant la „masa rotundă": 
GHIOANCA SABIN, brigadier - mi
na Lupeni: Să se studieze posibili
tatea îmbunătățirii calității și în 
abatajele frontale din sectorul 111 
Lupeni, unde intercalațiile groase 
înrăutățesc în mare măsură calita
tea; VOICESCU NICOLAE, maistru 
miner —• mina Lonea: Să se for
meze echipe specializate pe secțoa 
re pentru baterea găurilor la locu
rile de muncă cu intercalați groa
se. Să se studieze introducerea 
unor norme care să evidențieze mat 
bine munca brigăzilor pentru alege
rea sterilului DVORAC CAROL, 
președintele sindicatului minei Lu
peni : Șefii de brigăzi din abatajele 
frontale sâ fie mai exigeați țață de 
schimburile de răpire-armare. Aces
tea să curețe doar cărbunele, nu și 
sterilul.

In încheierea discuțiilor, a vorbit 
tovarășul POPESCU IOAN, inginer 
șef al C.C.V.J.: Pentru îmbunătăți
rea calității producției trebuie să 
pornim de la conceperea metodelor 
de exploatare ; să ținem cont de ca
litatea producției încă de la alege
rea metodei de exploatare, a mo
nografiilor de pușcare și armare, la 
stabilirea metodei de evacuare a 
cărbunelui etc. Iată o Sarcină de 
răspundere a cadrelor tehnico-ingi- 
nerești. Totodată, trebuie să asigurăm 
ca îmbunătățirea calității să devină 
o acțiune de masă care Să preocu
pe întregul colectiv de la fiecare ex
ploatare. In această privința, deși se 
muncește prin diferite fofftie. efi
ciența muncii educative, de sporire a 
rătpunderii față de calitate, nu a- 
junge încă pînă la ultimul om din 
abataje. Nu am acționat în suficien
tă măsiiră în această privință prin 
personalul mediu tehnic

Sterilul trebuie ales în fiecare a- 
bataj. Pentru aceasta, este necesar 
însă ca brigăzile să aibă toate con
dițiile pentru a realiza planul rit
mic. ușor, fără suprasolicitări și ast
fel să aibă posibilitatea să se ocu
pe și de calitate. Să folosim toți 
factorii, toate posibilitățile ca dis
cuțiile multe ce se poartă pe tema 
îmbunătățirii calității producției să 
aibă eficiență.
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ÎNSEMNARE

PUBLICITATE

In anul școlar 1964-1965, in cadrul Grupului școlar minier Lu
peni va funcționa :

ȘCOALA PROFESIONALA DE UCENICI 
CU uimitoarele meserii (durat* de școlarizare 3 ani)’

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

de cărbune

Înscrierile 
candidați:recrutează

- G.C.VJ.
- l.R.E.H.
—• Trustul
- Trustul

— mecanici cazane aburi
— electricieni stații și rețele electrice
— Sondori de mină
— strungari metale

de admitere pentru candidați-.Condiții
- Să fie absolvenți a 7 clase elementare 

se tac la urmă toarele întreprinderi beneficiare

Deva 
minier Deva 
minier Argeș

care

— l.C.T. Paroșeni
— Trustul de prospecțiuni șl explo

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

candidat, la înscriere, va prezenta următoarele acte: 
de naștere (copie legalizată).
de studii (în original)
de sănătate cu re zultatul analizei singelui și radfo-

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 șl

— matematică — scris și

respectivă
între 1—12 iulie 1964 Șl

oral
oral

1
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Dacă constatau abat eri la locul 

И MUNCA UNDE Ml FOST CHEMAțl PENTRU 
PUȘCARE, REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII 
PitlA CE LOCUL DE MUNCĂ IIU HAI PREZINTĂ PERICOL

7 iunie

(
i

Femeile au fost mobilizate la că
minul cultural din Banița. Veniseră în 
număr mare să audieze conferința 
despre sărbătoarea copiilor, fiilor, 
nepoților și elevilor lor — Ziua in
ternațională a copilului. Dacă pînă 
aici toate au fost bune, mai în
colo se adeveri proverbul „după vre
me bună, urmează furtună".

...Filmul romînesc „Tudor” a a- 
juns zilele trecute și la Banița. Sa
la căminului cultural s-a umplut 
pină la refuz. La ora 16, pe ecran 
au început să apară primele sec
vențe. Totul decurgea normal. Din- 
cînd în cînd, însă, 
(și asta destul de 
des) motorul apa
ratului de pro
iecție mergea în 
gol, iar spectato
rii... dezorientați priveau in întu
neric pînza albă a ecranului. Apoi 
se auzea sonorul și imaginile de
filau pe ecran, și din nou motorul 
mergea în gol. Ce se întîmpla de 
fapt ? Operatorul cobora din ca
bină, mal vindea cite un bilet, do
uă unor spectatori... întîrziați și... 
prevăzător oprea sonorul și imagi
nea, dar lăsa motorul să bîzîie de
geaba. A mers așa pînă la orele 
18. Apoi a mai mers numai imagi
nea. Sonorul aparatului de proiec
ție a stat. I-a închis... gura opera
torul. A mers însă „sonorul" apa
ratului de radio din cabină paralel 
cu imaginea fotografică pe ecran. 
Era cum s-ar zice... un fel de două 
feluri. Și... ciudată coincidentă, 
tocmai cînd pe ecran rula una din 
secvențele cele mal interesante ale 
filmului, ș! pe stadionul V. Levski 
din Sofia s-a produs faza cea mai 
palpitantă a meciului de fotbal din

tre R. P. Bulgaria — R. P. Romlnă. 
Koszka marcase imparabil de la 
10 metri golul victoriei, asigurînd 
echipa noastră olimpică de fotbal 
cu biletele pentru Tokio. Filmul ru
la...mut, în timp ce sala răsuna de 
exclamația de bucurie a crainicu
lui : gol, gol, gol dragi ascultători.

La insistentele Unor spectatori de 
a da drumul la sonor și a rula fil
mul fără atîtea întreruperi, opera
torul i-a pus la punct așa... cu cu
vintele lui. împreună cu alte per
soane el formase în cabină ga
lerie la radio fotbaliștilor noștri, 

iar spectatorii ur
măreau... în rate 
un film istorie 
romînesc deosebit 
de interesant pen
tru iiecare șî

ascultau de la Sofia comentariile 
crainicului.

Și... fire ingenioasă, operatorul 
din Banița a drămuit e;l eșa tim
pul, îneît filmul să se tdrmine oda
tă cu meciul. Adică la ora 1945 
și începuse, repetăm, la ora 16. Deci 
aproape 4 ore un film (!?) Proba
bil... model Bănită.

Desigur că golul marcat de Kosz
ka la Sofia ne bucură pe fiecare. 
Nu ne bucură însă deloc... golul 
manifestat în activitatea sa de o- 
peratorul cinematografului din Ba
nița. Așa respectă el spectatorii ? 
Așa privește el filmele bune ? Cu 
ce încredere vor mai veni altădată 
oamenii la film ?

Operatorul are nevoie de un duș 
rece. Păi, după așa un... gol „mar
cat" de sonorul aparatului de pro
iecție I Cine a... făcut golul, nil 
operatorii! 7 Așa că trebuie...... fe
licitat"!.

D. PLOIEȘTEANU

PROGRAMUL 1. 7,10 Piese simfo
nice de compozitori romîni. 8,00 Su
marul presei centrale. 8.06 „Zi de 
odihna cu voie bună" — program 
de cîntece și jocuri populare, 8,30 
Teatru la microfon pentru copii : 
,.David Copperfield", dramatizare ra
diofonică de Horia Lovinescu, după 
romanul lui Charles Dickens, 11,03 
Selecțiuni din spectacolele Teatrului 
de ștat de operetă, 12.00 La microfon 
muzică ușoară — emisiune muzical- 
distractivâ, 13,10 De toate pentru 
toți, 14,00 Melodii populare îndrăgite 
de ascultători, 15.00 Din viața sa
telor patriei. 15,20 Program de mu
zică populară dedicat fruntașilor de 
pe ogoare. 16,03 Orchestre de mu
zică ușoară, 17.00 Muzică cotală ro- 
tnîflească, 18.15 Transmisiunea spor
tivă. 19,30 _,Am îndrăgit o melodie" 
— emisiune de muzică ușoară tomî- 
nească, 20.05 Teatru la microfon: 
„Noaptea e un sfetnic bun", sce
nariu radiofonic de Al. Mirodan, 
22,40 Muzieă de dans. PROGRAMUL 
II. 7,35 Al VlLlea concurs ăl for
mațiilor artistice de amatori. 8.00 
Clubul voioșiei, 9,00 Muzică din ope
re cerută de ascultători, 10,00 Mu

zică populară cerută de ascultători, 
10,33 Melodii distractive, 11,00 Trans
misiunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „Geor- 

•ge Enescu", 13,15 Cîntece și jocuri 
din diferite regiuni ale patriei, 14,05 
Mici piese instrumentale, 14,15 La 
microfon satira și umorul, 15,20 Mu
zică ușoară, 16,30 Soliști de muzică 
populara, 17,40 „La horă-n sat" — 
program de jocuri populare, 1835 
„Flori și melodii" — muzică ușoară 
romînească, 19,30 Muzică de dans, 
20,00 Program pentru iubitorii de 
rotnanțe, 21,45 Muzică de dans.

7 iunie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Iolantha; REPUBLICA: Voi fi ma
mă; LlVEZENI: RoCco și frații săi 
I, II; ANlNOASA: Tudor I, II; 
ISCRONI: Divorț italian; LUPENI: 
Cain al 18-lea; BARBÂTbbil ; Sub 
cupola albastră.



GREVĂ GENERALĂ 
ÎN NIGERIA

LAGOS 5 (Agerpres).
Greva generală declarată de sin

dicatele nigeriene cuprinde aproxima
tiv 200 000 de muncitori și funcțio
nari. Activitatea economică a înce
tat nu numai în capitala țării, La
gos, ci și în alte centre importante 
din Nigeria, ca, de pildă Ibadan, 
jumătate din acest cras este lipsita 
de apă și electricitate

in ciuda interzicerii 
mfestații pe șoselele 
multe mii de greviști 
la uii miting organizat
unit de acțiune. Principalii condu
cători ai sindicatelor au luat cuvln- 
ted cerînd satisfacerea revendicărilor 
muncitorilor și au chemat la apă
rarea unității lor de acțiune.

oricărei nia- 
publice, mai ■ 
au participat 
de comitetul

Vizitele adjunctului ministrului 
de externe al Indoneziei

CAIRO 5 (Agerpres;
Doamna Supini, adjunct al minis

trului afacerilor externe al Indone
ziei. care se află la Cairo, în ca
drul vizitelor pe care le întreprinde 
in mai multe țări arabe, a început 
seria de convorbiri cu diferite per
sonalități din Republica Arabă Uni
tă. Joi. doamna Supini a discutat 
cu Hassuna. secretarul general al 
Ligii Arabe și l-a înlîlnit. de ase
menea, pe Mahmud Riad, ministrul 
egiptean al afacerilor externe.

După vizita în R.A U . care va 
dura patru zile, doamna Supini va 
vizita Irakul, Siria. Arabia Saudită 
și Kuweitul.

Noi demonstrații
SEUL 5 (Agerpres).
Vineri au continuat demonstrațiile 

studențești în diferite orașe din Co
reea de sud. La Pusan, al doilea 
oraș ca mărime din această țară, 
1 001.'. de demonstranți au cerut de 
misia actualului guvern. Intre de 
monstranți și poliție au avut loc 
ciocniri. Peste 2 500 de studenți ai 
școlilor superioare din Kim.'hon și 
Ghongju au organizat și ei o de
monstrație antiguvernamentală. La

Vizita delegației M. A. N 
a R. Pa R

BUDAPESTA 5 (Agerpres).
Corespondentul Agerpres la Buda 

pesta, A. Pop, transmite :
Continuîndu-și vizita in R.P. Un

gară. delegația Mari! Adunări Na
ționale a R.P. Romîne eondusă de 
tovarășul Anton Moisescu. vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, a 
vizitat în cursul zilei de joi gospp- 
dăria agricolă de stal din comuna 
Izsak. Membrii delegației au fost 
primiți aici de Borodi Mikloș, direc-

tn Ungaria
forul gospodăriei, care a 
peților despre succesele < 
colectivul acestei unități 
stat.

In comuna Kiskoros, < 
vizitat casa în care s-a i 
tul revoluționar Șandor

In continuare, a fost ’
operativa meșteșugărească de artă 
populară din Kalocsa.

Seara, membrii delegației au sosit 
în orașul Dunaujvaros.

vorbit oas- 
obținute de 
agricole de

adelegația 
născut poe- 

Petofi.
vizitată co-

TOKIO 5 (Agerpres)
„Oriental Economist", revistă a 

cercurilor de afaceri japoneze pu
blică un articol în care analizînd 
relațiile comerciale existente între 
Est- și Vest, salută sporirea schim
bului comercial dintre Japonia și 
țările socialiste. Referindu-se la anul 
1960. revista subliniază că deși „nu
mărul populației țărilor socialiste de
pășește cifra de 1 miliard, volumul 
schimburilor comerciale între Est și 
Vest era doar 3 la suta 
mul total al comerțu’id 
nai". In 
remarcă 
volumul 
Est-Vest

continuare, 'n 
că începînd cu 
schimburilor 
a înregistrat o

dic volu- 
inlernațio- 
articol se 
anul '960 
comerciale 
curbă as-

li ІИІ
cendentă. dat fiind pașii făeuți în di
recția slăbirii încordării internațio
nale. Revista apreciază că in acest 
climat favorabil exportul Japoniei 
în țările socialiste a început să în
registreze o creștere care se bucură 
de aprobarea cercurilor de afaceri 
din țară. Astfel, potrivit statistici
lor vamale, suma exportului ăponez 
în țările socialiste a atins în anul 
1962 cifra de 213 milioane do
lari. ceea ce reprezintă. 4,3 la sută 
din suma totală a exportului japonez.

Revista „Oriental Economist" ara
tă că „dezvoltarea economică rapi
dă a. țărilor socialiste 
perspective favorabile 
comerciale ale Japoniei

desccide noi 
schimburilor 
cu Estul".

Consiliul de Securitate a încheiat 
dezbaterile privind plîngerea 

Cambodgiei
NEW YORK 5 (Agerpres).
Consiliul de Securitate și-a în

cheiat joi dezbaterile privind plîn- 
gerea Cambodgiei în legătură cu 
încălcarea teritoriului său la granița 
cu Vietnamul de sud. Membrii Con
siliului au aprobat proiectul de re 
zoluție propus de reprezentanții Ma 
rocului și Coastei de Fildeș în cars 
sînt deplînse incidentele provocate de 
Vietnamul de sud pe teritoriul Cam
bodgiei, se cer compensații pentru 
daunele provocate și se recomandă 
Consiliului de Securitate să între
prindă măsuri pentru prevenirea 
și evitarea în viitor a unor astfel de 
incidente la granița statului cambod 
gian.

Propunerea din proiect privind tri
miterea pe o perioadă de 45 de zile 
a unei misiuni O.N.U. care să cer
ceteze situația la fața locuim ,și să 
facă recomandările pe care le con
sideră necesare pentru restabilirea 
situației normale dintre cele două 
state a făcut obiectul unui vot se
parat. Cu 9 voturi pentru și 2 abți
neri (U.R.S.S. și R.S. Cehoslovacă). 
Consiliul de Securitate a hotărî! să

se vor 
ai Se-

mînis-

a adus mulțumiri Consi- 
Securitate care a răspuns 
plîngerii sale îndreptățite, 
declarat însă convingerea 

a

trimită în Cambodgia și Vietnamul 
de sud trei observatori ai săi la care, 
potrivit unei declarații a secretarului 
general al O.N.U., U Thant, 
adăuga alți cinci funcționari 
eretariatului general O.N.U.

După aprobarea rezoluției,
Irul de externe al Cambodgiei, Houî 
Sambath, 
țiului de 
favorabil 
El și-a
că numai convocarea de urgență 
Conferinței de la Geneva va permite 
să se pună capăt unor acțiuni de fe
lul celor discutate și să se creeze 
Comisiei internaționale de control, 
formate pe baza acordurilor de la 
Geneva, condițiile necesare suprave
gherii efective a frontierelor sale.

Actualul președinte al Consiliului 
de Securitate. Arsene Assouan Usher. 
(Coasta de Fildeș) a anunțat că el 
va fixa ulterior data începerii lucră
rilor Consiliului de Securitate în pro
blema apartheidului. Se presupune 
că această problemă va fi luată în 
discuție luni seara.

EVENIMENTELE DIN CIPRU

A

Acord comercial între
BRUXELLES 5 (Agerpres).
Joi s-a semnat la 

dul comercial între 
comună.

Acordul prevede
10 și 40 la sută a

Bruxelles 
Izrael și

aeor-
Piața

întreredueerea 
tarifelor vamale

în Coreea de sud
Kyongju poliția a reușit să împie 
dice organizarea unei demonstrații 
studențești.

Cursurile tuturor școlilor sud-co- 
reene s-au întrerupt.

Sub presiunea demonstrațiilor 
dențești. Kim Chong Pil una 
cele mai detestate persoane din 
tuala conducere sud-coreeană, 
prezentat demisia din funcția
președinte al partidului omvernamen- 
tal.

stu- 
din 
ac

și-a 
ds

O hotărîre a Consiliului național 
al securității

5 (Agerpres).
relatează agenția Frân

din Brazilia

și indns- 
în țările

ministrul

Izrael și Piafa comună 
ale Pieței comune pentru un număr 
de 20 de produse agricole 
triale importate din Izrael 
Pieței comune.

Referindu-se ia acord
de externe al Izraelului a precizat că 
„acesta constituie un prim pas im
portant in direcția creării de legă
turi mai strînse între Izrael și cei 
șase".

BRASILIA
După cum

• ce Presse, Consiliul, național al se
curității din Brazilia, a hotărît cu 
opt voturi contra patru să recoman
de președintelui republicii să ia mă
suri împotriva fostului președinte 
Juscelino Kubitschek. lipsindu-l de 
drepturile cetățenești. După cum s-a 
anunțat, Kubitschek a declarat că 
intenționează să-și pună din nou 
candidatura la viitoarele alegeri pre
zidențiale.

Potrivit agenției France Presse, 
comandanții militari brazilieni sînt 
nemulțumiți de faptul că în discursul 
pronunțat la 4 iunie în senat, 
Kubitschek a denunțat persecuțiile 
ia care este supus aducînd totodată 
critici atitudinii șefilor forțelor 
mate. El nu a
ce a părăsit Senatul, Cesar Elej- 
lda Chopitea. ambasadorul Perului 
s dezmințit zvonurile potrivit cărora 
K.ubitschek i-ar fi cerut azil.

Declarația Iui Nixon
NEW YORK 5 (Agerpres).
In cursul unul banchet 

de partidul republican. 
Nixon, fostul vicepreședinte 
sub guvernul 
rat ziariștilor 
natorul Barry 
semnat drept 
al partidului, 
sprijin necondiționat".

întrebat dacă ar accepta să fie 
desemnat drept candidat la postul 
de vicepreședinte, Nixon a dat a în
țelege că ar accepta o asemenea 
ofertă.

NICOSIA 5 (Agerpres).
Corespondentul din Nicosia al 

agenției France Presse transmite 
că guvernul cipriot a hotărît să 
cheme sub arme, pentru șase luni, 
circa 4000 de oameni, în baza noii legi 
adoptate cu privire la crearea unei 
gărzi naționale în insulă. ;n aceste 
unități sînt admiși și ciprioți turci 
care doresc să facă parte din garda 
națională.
, Mediatorul O.N.U. în Cipru, Tuo
mioja, s-a înapoiat joi seara la Ni
cosia, după călătoria la Atena și 
Ankara, unde a avut întrevederi cu 
reprezentanții celor două guverne. 
Tuomioja a declarat că la 12 iunie 
va pleca la New York unde va pre

zanta un raport secretarului gene
rai al O.N.U., U Thant. Această ple
care este pusă în legătură cu do
rința secretarului general al O.N.U. 
d.e a-1 întîlni pe Tuomioja înainte de 
15 iunie, dată la care U Thant va 
irebui să prezinte Consiliului de Se
curitate un raport asupra activității 
O.N.U. în Cipru.

★
NICOSIA 5 (Agerpres).
Mediatorul O.N.U în Cipru, Sa- 

kari Tuomioja care timp de două 
zile a vizitat Atena și Ankara, unde 
a avut o seric de întrevederi cu re
prezentanții guvernelor celor dană 
țări în problema Ciprului, s-a reîn
tors joi seara la Nicosia.

i

ar
mai fost văzut dună

In legătură cu un nou canal 
interoceanlc

WASHINGTON 5 (Agerpres).
Comitetul Camerei reprezentanților 

pentru problemele marinei comercia
le și pescuitului discută în prezent 
proiectul de lege prezentat de gu 
vern privitor la alocarea sumei de 
17 500 000 dolari pentru studierea 
proiectului unui nou canal interocea 
nic. La cererea președintelui Johnson, 
senatul a autorizat la 20 martie a- 
cest studiu dar nu a votat încă fon
durile necesare.

In fața comitetului, ministrul ar
matei Stephen Ailes, secretarul asis
tent pentru problemele interamerieane 
Thomas Mann și comisarul pentru 
energia atomică, Glenn Seaborg, au 
declarat că Panama sau Columbia

par să fie cele mai potrivite locuri 
pentru străpungerea unui nou canai 
la nivel maritim. Cinci regiuni po
sibile sînt luate în considerare pen
tru acest proiect: două în Panama 
în apropiere de canalul actual și ce
lelalte în Mexic, Nicaragua și Co
lumbia.

Glenn Seaborg a spas că folosi
rea exploziilor atomice pentru să
parea unui nou canal ar fi mai 
economicoasă dar el a ținut să sub
linieze că va fi nevoie de einci ani 
pentru ca Statele Unite să dezvelte 
tehnologia nucleară necesară anei 
asemenea operațiuni încă neîntreprin- 
să pînă în prezent.

organizat 
Richard 

al S.U.A. 
a deela- 
cînd se-

Eisenhower, 
că în cazul
Goldwater va fi de- 
candidat prezidențial 

el îi va acorda „un

FRANȚA : Proiect de
PARIS 5 (Agerpres).
Senatul francez ă aprobat proiec

tul guvernamental de lege cu pri
vire la modul de organizare a ale
gerilor municipale ce vor avea loc 
în cursul anului viitor. Potrivit a- 
cestei legi, în orașele franceze cu 
o populație de peste 30 000 de locui
tori se introduce sistemul de vot 
majoritar, prevăzind ca listele care

lege privind alegerile
nu obțin majoritatea să fie blocate 
după primul tur de scrutin. In fe
lul acesta, partidele ale căror liste 
electorale au fost blocate sînt lip
site de posibilitatea de a-și trimite 
vreun reprezentant în consiliile mu
nicipale.

Proiectul de lege, căruia i s-au a- 
dus amendamente în Senat va fi 
transmis spre examinare comisiei 
parlamentare mixte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
de sud, Nkomo 
în mod deosebit 
în Anglia, și-a 
Camera Comu-

LONDRA. Campania in sprijinul 
eliberării liderului populației de cu
loare din Rhodesia 
care s-a intensificat 
în ultima perioadă 
găsit un ecou și în
nelor. Astfel, laburistul Stonehause 
a adresat premierului Douglas Ho
me cererea să întreprindă măsuri 
concrete care să faciliteze eliberarea 
lui Nkomo.

Primul ministru al Angliei, Dou
glas Home 
puns precis

tului președinte al S.U.A., a dat 
publicității un raport în care propu
ne crearea unui „fond special de 
ajutor pentru străinătate", pe termen 
scurt, pus la dispoziția președintelui 
Statelor Unite. Se cere, ca o con
diție a țărilor beneficiare „să încu
rajeze sectorul particular al econo
miei din țara respectivă".

waharlal Nehru", în memoria defunc
tului prim-ministru indian. Premiul 
va fi decernat anual unor personali
tăți din diferite țări pentru merite 
deosebite în activitatea de întărire 
a păcii și înțelegerii între popoarele 
întregii lumi.

i.

nu a dat nici un răs- 
acestor demersuri.

BE MEXICO. Cadrele
Rio

CIUDAD 
didactice din orașul mexican 
Verde, tul San Luis-Potosî, au de
clarat grevă cerînd să li se plăteas
că de către Consiliul municipal sa
lariile restante pe cîteva luni.

OSLO. Mișcarea norvegiană 
potriva discriminării rasiale, 
cuprinde 18 organizații de tineret, a 
adresat un nesaj Organizației Uniu
nii Africane. Mesajul cere acestei 
organizații să boicoteze navele nor
vegiene și în general scandinave 
care efectuează transporturi pentru 
Republica Sud-Africanâ.

im- 
care

LONDRA. Liderul partidului labu
rist din Marea Britanic, 
son. care a întreprins 
Uniunea Sovietică, s-a 
4 iunie la Londra.

Harold Wil- 
o vizită în 
înapoiat la

PARIS. Curtea de Apel a Franței 
a respins joi un apel al fostului co
lonel Antoine Argoud, lider 
O.A.S., împotriva sentinței de con
damnare la închisoare pe viață pen
tru activități teroriste.

GEORGETOWN. Dr. Gheddy Ja- 
gan, primul ministru al Guyanei 
Britanice, l-a invitat pe Forbes Burn
ham, șeful partidului de opoziție 
„Congresul național al poporului" la 
negocieri în vederea formării unui 
guvern de coaliție care să pună ca* 
păt tulburărilor din țară. t

NEW YORK. In seara zilei de 4 
iunie cîteva sute de persoane au ma
nifestat în fața sediului misiunii Re
publicii Sud-Africane la O.N.U. pen
tru a protesta împotriva politicii de 
apartheid dusă de guvernul acestei 
țări. Cîțiva manifestanți au pătruns 
pînă în holul misiunii.

al

WASHINGTON. „Comitetul cetă
țenilor 'republicani" — grupare a 
partidului republican — condusă de 
dr. Milton Eisenhower, fratele fos-

DELHI. Consiliul indian pentru 
relațiile culturale a hotărit să ins
tituie premiul internațional „Ja-

LONDRA. La Londra s-a anun
țat că în zilele de 16 și 17 iunie 
în Camera Comunelor va avea loc 
o dezbatere de politică externă asu
pra unor probleme la ordinea zilei, 
inclusiv criza din sud-estul Asiei, 
din Federația Arabiei de' sud și l?i- 
pru, precum și în legătură eu planul 
de creare a „forțelor nucleare multi
laterale" ale N.A.T.Q ;
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