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Sondorii de la S, E. Uricani 
raportează

960 metri tizici
noi succese

In întîmpinarea celei de-a 
XX-a aniversări a elibe
rării patriei, brigăzile de 
sondori și motoriști de pe 
șantierele secției de explo
rări miniere Uricani ob
țin succese însemnate.

Lucrînd după metode 
înaintate și extinzînd ini
țiativa „Omul și metrul 
forat peste planul lunar", 
în perioada 1 ianuarie — 
9 iunie a.c., ele au săpat 
peste sarcinile de plan 980 
*de metri fizici.

' La obținerea acestei de
pășiri, considerată pe între
prindere ca una dintre

oraji peste plan
cele mai substanțiale din 
ultimii trei—patru ani, bri
găzile conduse de Jerca A- 
driau Ștefâuoiu 
Sorescu
mitru și lonescu Aristide 
au adus 
tribuție.

Hotărît să nu cedeze 
drapelul de secție fruntașă 
pe întreprindere, cucerit pe 
primul trimestru din acest 
an. colectivul de sondori, 
tehnicieni și ingineri de 
la S.E. Uricani a sporit 
recent angajamentele luate 
în întrecere cu încă 20 la 
sută.

Grigcr;
Victor, State Dl:

o merituoasă con-

in 5 luni — 350000 lei economii
aprovizionare au fost com
plet reorganizate.

De asemenea, la fiecare 
locație și punct de lucru 
de pe șantierele Uricani și 
Cîmpu lui Neag s-au in
trodus registre de eviden
ță pentru urmărirea Con
sumului de 
combustibil.

Un recent 
că la Uricani
recuperat toate pierderile 
avute și au înregistrat în

Pentru a recupera sur
plusul de cheltuieli avute 
in perioada de iarnă la pre
țul de cost, organizația de 
oartid și conducerea teh-

■o-administrativă a sec- 
pei de explorări miniere 
Uricani a elaborat !â înce
putul acestei primăveri nn 
judicios plan de măsuri.

Ca urmare. în secție 
s-au executat cu mijloace 
proprii numeroase reparații •' 
-apitale, s-au recuperat pes- - 
te 2000 de. tu.h«ri .carotie- Jj "lipii la. prețul de cost c- 
re și pîese de schimb iar 
transportul și sistemul de

material și

bilanț arată 
sondorii au

conomii în valoare de 
350000 Iei.

Lectorat profesional pentru sondori
La inițiativa comuniști

lor Todea loan, lacobescu 
Dumitru și Dobre Savu, în 
secția de explorări miniere 
Uricani s-a înființat de 
cîțva timp un lectorat pro- 

sional pentru sondori, mo- 
jriști și muncitori neca

lificați. Legate strîns de 
activitatea profesională, re
feratele prezentate de lec
tori aduc o 
contribuție la
unor probleme tehnice di
ficile. explică și generali
zează inițiativele care duc 
la creșterea productivită
ții muncii, ajutînd în per-

importantă 
elucidarea

manență sondorii să se fa
miliarizeze cu cele mai noi 
metode de foraj.

Pînă în prezent corpul 
de lectori de la S.E. Uii- 
cani a ținut în fața a pes
te 350 de muncitori un 
număr de 7 referate. La 
cererea șefilor de brigadă, 
care apreciază mult aceas
tă inițiativă, corpul - de 
lectori de la S.E. Uricani 
va prezenta de acum în
colo cîte două și chiar trei 
referate pe lună.
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: In luptă
cu stihia apelor
La pre

schimbul
lucrează

scă 
apă 
Fiii 
fața 
sec-apă

nu pot 
o clipă 
cărbune-

, 3 . iunie 1964.
1 parația Petrila 

de după-amiază
1 cu rîvnă.

Deodată freamătul mun
cii este tulburat de o 
puternică furtună. Des
cărcările electrice și, tu
netele însoțite de o ploa- 

I ie torențială au dus ia 
ruperea unul cablu elec- 

I trie. Secțiile preparației 
j rămăseseră fără curent... 
■ ...Jos, la compeli* pr:
, părației, mecanicul ile 

serviciu Matei Gheorghe 
1 a constatat o bruscă 
' dere a nivelului da 
1 înștiințat, maistrul 
, mon Iosif sosi la 
’ locului. Fără 
I țiile preparației 
; funcționa nici

Pentru spălarea
' lui în 20 de minute sîrri 

necesare cinci sute de 
mii de litri de apă. lu- 
tr-o zi întreagă se consu
mă milioane de litri de 

' apă. Șeful de echipă Cu- 
: retean Romeo, însoțit de 

dispecerul Vințan Petru, 
ieșiră în grabă spre ba 

j rajul de la Jiu. Acolo si 
' tuația era 
I Grătarele de 
1 de aducțiune 

te de mari 
bușteni,

I cini aduse de Jiu. La 
' fața locului veniră .și in- 
I ginerul Floreâ Sabin, 
' maistrul Moroz Ștefan, 
I tehnicianul Ecobescu Ghe

orghe și sudorul Mindear 
Pavel... Ploaia continua 
cu aceeași intensitate.

Furtuna, ploaia, vîntul 
nu speriară însă pe ni-

complicată, 
la conducta 
erau bloca- 
cantități de

grinzi și rădă-

meni. ■ L-. propunerea
maistrului Moroz Ștefan 
se deschise ventilul de 
evacuare de la camera de 
intrare a apei. Operațiu
nea era grea și riscantă 
Totuși nămolul s-a cură 
țat. Apa Jiului, creștea 
din ce în ce mai mult. 
In. ajutorul celor de la 
baraj au venit echipa de 
intervenție condusă de co
munistul Piet Ioan și un 
grup de muncitori de la 
locuințele do prin apropie
re. Printre ei se aflau zi
darul Fokh Francisc și 
inginerii Craescu loan și 
Rădulescu Adrian. Ca 
toate cele făcute pînă a- 
tunci descongestionarea 
grătarelor rămînea în con
tinuare necesară. Legat 
cu o centură de siguranță 
maistrul Moroz Ștefan co 
borî primul, deasupra ape
lor învolburate ale Jiului 
II urmară Pleti loan. Po
pa Traian, Matei Petru. 
Nica Iosif și alți curajoși. 
Cei de sus, de pe podul 
barajului, urmăriră cu e- 
moție lupta pentru deplo 
ea rea grătarelor. Dirijarea 
lemnelor și buștenilor din 
față barajului se desfă
șura cu succes. După șa
se ore de muncă și luptă 
cu valurile repezi ale Jiu
lui. oamenii au învins. 
.Deși udați pînă la piele 
și-obosiți, voluntarii lu 
crară pînă la încetarea 
ploii. Cîfeva ore mai tîr 
zîu în secțiile preparației 
lucrul începu din plin

C BADUȚA 
corespondent

Cârbune peste plan
In adîncurile minelor Aninoasa și Uricani se desfă

șoară o întrecere entuziastă pentru realizarea anga 
jamentelor de întrecere. In perioada care a trecut 
din luna aceasta, colectivele celor două exploatări au 
extras 3 800 tone cărbune cocsificabil și energetic peste 
plan din care aproape 2 000 tone numai minerii ani- 
noseni.

îndeplinirea ritmică a planului de producție cons
tituie garanția că minerii din Aninoasa și Uricani
vor raporta partidului îndeplinirea 
înainte de vreme a angajamentelor 
de întrecere luate în cinstea marii 
aniversări.A. NIGHIFOREE

Nume nou pe graficul evidențiaților în întrecerea socialistă: Bende Elisabeta, munci
toare în subsecția răsucit a Viscozei Lupeni.

Avramescu Dana, elevă a Școlii nr. 1 din Petroșani, zilele trecute 
anului școlar cu media 10 și primi-a avut două bucurii: încheierea 

rea în organizația de pionieri.
iat-o, în clișeu în momentul primirii cravatei roșii.

Pe calea înfăptuirii angajamentelor de întrecere

Măsuri pentru punerea în valoare 
rezervea unor

plan, prin productivitatea 
tone cărbune pe post — 

mai — față de 1,632 
post planificată, prin cele
luna

In abatajele din adîncurile Lupe- 
niului minerii sectarului 1 A au 
desfășurat de la începutul anului c 
muncă plină de roade. Realizările 
lor în bătălia pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan și a angajamentelor 
de întrecere se concretizează prin 
cele 2 700 tone de cărbune extra
se peste 
de 1,740 
atinsă în 
tone pe
125 230 lei economii.

Iată o temelie solidă pentru 
ținerea de noi succese, pentru 
făptuirea integrală a angajamente 
lor de întrecere îmbunătățite ale co
lectivului sectorului. Viitoarele iz- 
bînzi ale minerilor de la I A vor ti 
determinate însă. în primul rînd. 
de valorificarea experienței de pînă 
acum, precum și a noilor rezerve in
terne ale sectorului. Să recapitulăm 
deci, sumar, citeva din factorii care 
au chezășuit succesele de pînă acum 
ale celești vul ui.

Un rol hotărîtor în obținerea rea
lizărilor înscrise pe graficul întrece
rii l-a avut perseverența cu care s-a 
muncit pentru realizarea în termen., 
capitol cu capitol a prevederilor pla
nului de măsuri tehnico-organizatori- 
ce. Pe această linie se pot aminti 
realizarea ritmică, lună de lună, a 
planului de pregătiri, ceea ce a asi
gurat tot timpul linia de front ne
cesară producției, eșalonarea judi
cioasă a intrării și ieșirii din funcție 
a capacităților de producție, întreți
nerea continuă. în perfectă stare de 
funcționare a căilor de acces.

Acum, sectorul se află în fața

ob- 
în-

unor sarcini sporite. Planul de pro
ducție a fost mărit cu 4 la sută fa
ță de lunile precedente ; colectivul 
și-a mărit angajamentul privind de
pășirea planului de producție în 
cinstea ziiei eliberării de la 1 500 
la 3 000 tone de cărbune.

Pe baza experienței de pînă acum, 
conducerea sectorului a aplicat o 
seamă de măsuri în vederea asigu
rării capacităților de producție ne
cesare realizării sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de întrecere. 
Astfel, în stratul 3, blocul I, s-a 
pregătit intrarea în funcție a unui 
abataj frontal. în stratul 5, blocul 
II a intrat în funcție un abataj 
frontal cu rambleu pneumatic total. 
S-a exploatat pilierul de cărbune de 
la suitorul colector din stratul 5, 
blocul II. între orizonturile 565— 
614 menținîndu-se. în rambleu total,, 
singura soluție economicoasă pen
tru exploatarea panoului IV, blocul 
II, din stratul 5. S-au luat măsuri 
pentru asigurarea realizării în con
tinuare a planului de pregătiri în 
vederea creării liniei de front nece
sare. In scopul îmbunătățirii 
vizionării 
concentrat 
blocul II. 
abatajelor

In vederea reducerii consumului de 
material lemnos s-au introdus încă 
150 stîlpi tabulari, măsură care va 
permite extinderea «««Нпогіі mixte 
în

apro- 
locurilor de mutică, s-a 
producția din stratul 3, 
prin plasarea din plin a 
din acest bloc.

sustinerii mixte
abatajele cameră din stratul 5.

I. DUBF.K

(Continuare în pag. 3-a>

utenn: Sarcinile de plan vor 11 realizate
Modernizarea șoselei Sime- 

ria — Petroșani se - înscrie 
printre acțiunile de importan
ță deosebită, luate în anitmoș 
tri. pentru continua dezvolta
re a regiunii, a bazinului nos 
tru carbonifer. O cale bună 
de transport duce la sporirea 
simțitoare a volumului circu
lației rutiere, reducerea timpu
lui de parcurs, a consumului 
de combustibil și a uzajului 
mașinilor — ceea ce înseamnă 
apreciabile avantaje economice

De cîtva timp, aceste lu
crări s-au concentrat pe ulti
ma porțiune a traseului 
Crivadia—Petroșani — unde 
încă de anul trecut șantierul 
I.P.L.S.T.-Bănița a început lu
crări însemnate. Pentru a face 
cunoscută activitatea acestui 
colectiv, ne-am adresat tov 
inginer Paraschivescu Spiru, 
șeful șantierului Banița, care 
ne-a relatat următoarele :

— Programul de lucrări al 
șantierului nostru cuprinde a- 
nul acesta un volum însem
nat. Fiind bine dotați cu mij
loace tehnice ca buldozere, ex
cavatoare. motocompresoare, 
pompe, cilindri compresori, co
lectivul nostru a început din

atît la 
poduri, 
maluri 

acestui

plin lucrările pe întreg tra
seul Crivadia—Banița, 
terasamente cît și la 
drenaje, consolidări de 
s-au derocări. Datorită
fapt avem un front de lucru 
deschis pe o lungime de cca. 
7 km. ceea ce creează posibi
litatea alternării punctelor 
lucru după urgența lor.

Pentru buna desfășurare 
lucrărilor, porțiunea aflată
lucru a fost împărțită în trei 
loturi mari, conduse de ingi
nerii Ghețu Gheorghe. Glavce 
Andrei și Miclăuș Vasile, a- 
jutați fiecare de mai rhulti 
maiștri. Dintre aceștia se re-

de

a • 
în

marcă Dînescu Nicolae de la 
lotul Crivadia, Barbu Gheor
ghe, Cehan Dumitru și Croi- 
toru Nicolae de la lotul Meri- 
șor II și Mureșanu Gheorghe 
din cadrul lotului Merișor I: 
numeroase echipe de dulgheri, 
zidari în piatră, betoniști. me
canici aduc o contribuție în
semnată la realizarea sarci
nilor de plan.

Colectivul șantierului nos
tru este hotărît să realizeze cu 
cinste sarcinile de plan ce-i 
revin pe acest an, îndepli
nind volumui de lucrări, pre
văzute. încît noua porțiune de 
drum să poată fi dată cît mai 
curînd în circulație.

Pentru articole de sezon
La una din mașinile de fi- 

laj ale Viscozei Lupeni, de 
un timp se lucrează 
cutarea unei comenzi 
le: producerea de 
— materie primă 
pentru confecționarea
articole de yară ca : poșete, 
sandale, pălării.

La producerea firului de

la exe- 
specia- 

monofil 
folosită 

unor

monofil lucrează filatori pri- 
cepuți în ale meseriei și cu. 
bogată experiență, ca tovară
șii Huzum loan, Sacagiu loan, 
Ferencz Mihai și Pera loan. 
Ei se străduiesc să produ
că monofil de bună calitate 
ca din ele să se poată exe
cuta articole frumoase pen
tru anotimpul călduros. (



Grijă pentru rezolvarea cererilor 
oamenilor muncii ♦ * л

ki sesizările for, oamenii muncii 
te adresează sfaturilor populare cu 
cele mai felurite probleme, propu- 
nînd măsuri în vederea îmbunătă
țirii munch, semnalînd lipsuri ma
nifestate în diferite sectoare de ac
tivitate.

Anaiizînd conținutul sesizărilor, 
sfaturile populare pot trage concluzii 
juste care contribuie la îmbunătă
țirea activității lor. In materialul 
de față ținem să prezentăm cîteva 
aspecte asupra felului în care Co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar al orașului Lupeni se preocupă 
de rezolvarea justă și la timp a se
sizărilor oamenilor muncii. In ulti
mul an comitetul executiv al sfa
tului popular a primit aproape 306 
de scrisori din partea oamenilor 
muncii din care au fost soluționate 
mai bine de 200.

La propunerea cetățenilor din cir 
cumscripțiile deputaților Doțiu Avram 
și Bilahorca Ana, Comitetul executiv 
a hotărî! deschiderea în cartierul 
Ștefan a unei brutării și a unui ma
gazin textil. Tot aici, la cererea ce
tățenilor a fost deschis un restaurant 
și s-au rezolvat mai multe cerințe 
de bună gospodărire și înfrumu 
setare a cartierului. Șî în cartierul 
Bărbăteni, la cererea oamenilor mun
cii, a fost deschisă o unitate O.L.F.

Cu prilejul alegerilor comitetelor 
ce cetățeni, tovarășul Prodan Sirnion 
a propus să fie reparat drumul de 
acces spre spitalul nou și să se 
construiască două podețe, Această

Gospodarii circumscripției nr.
Cartierul 7 Noiembrie din Petri- 

la este unul dintre cele mai fru
moase din oraș. Vechilor clădiri 
li s-au adăugat în anii puterii popu
lare, altele noi, blocuri mari cu un 
colorit atrăgător. Din primăvara a- 
ceștui an, cartierul e inundat de 
zonduri de flori, de arbori decora
tivi, care au fost plantați în în
tregul cartier.

Despre hărnicia cetățenilor din 
cartier ne-a vorbit cu însuflețire 
depistatul Niculescu Vasile. ,.In 

cartierul nostru, spunea deputatul. 
S-au făcut multe lucruri frumoase 
care-i dau un aspect plăcut. In car
tier s-au amenajat în ultimii ani 
eirca 3 000 mp zone verzi. In cursul 
anului curent cetățenii din cir
cumscripție au efectuat mai bine 
de 700 ore de muncă patriotică".

La blocurile din cartier, depu
tatul Niculeseu Vasile ește un 
oaspete obișnuit. El e primit <su 
simpatie de către locatari. Ei știu 

deputatul vine cu cite o propu
nere, se sfătuiește cu ei, susține 

contribuie la realizarea propune
rilor și sugestiilor făcute de ce
tățeni. întrunind într-o zl locata

Două salariate de la grădinara LC.O. plivesc rondurile cu flori de 
p« strada Republicii din Petroșani.

propunere, cu ajutorul deputatului 
Ardeleanu Victor, a fost tradusă în 
viață. Dă asemenea, ca urmare a 
cererii făcute de cetățeni s-au lua! 
o serie de măsuri penlru extinderea 
iluminatului fluorescent pe strada T. 
Vladimirescu. In acest scop, cu spri
jinul colectivelor minei și prepara
tei Lupeni s-au confecționat 26 
stîipi metalici care în prezent 
sînt în curs de plantare.

Ținînd seama de propunerile fă
cute de alegători în campania elec
torală. comitetul executiv a prevă
zut în acest an rezolvarea mai mul
tor probleme gospodărești finanțate 
din bugetul sfatului popular. De pil
dă, în primăvara acesiui an a fost 
pavată strada Vifoș Gavrilă și ur 
mează asfaltarea trotuarelor din stră
zile 23 August și Calea Vulcanului. 
Se vor mai repara, tot din bugetul 
sfatului, ~ str. Minerilor Grafit. Ca
lea Brăii și alte 5 străzi. Valoarea 
totală a acestor lucrări se ridică 
la peste 185 000 lei.

Prin intermediul biroului de recla
mați! și sesizări, cetățenii sesizea
ză unele nereguli, abuzuri, compor
tări ne juste ale unor salariati din co
merțul de stat, din sectorul sanitar, 
gospodăria comunală. La sesizarea 
cetățenilor a fost schimbată din 
funcție vînzătoarea Pop Otilia de la 
magazinul alimentar cin Braia pen
tru atitudini nejuste fată de cetățeni, 
cit și pentru faptul că unele mărfuri 
le vindea mai scump decît prețul 
oficial. Printr-o scrisoare un grup de 
cetățeni reclama sfatului popular că 

rii din circumscripția nr. 27 a dis
cutat despre înfrumusețarea cartie
rului.

— Ce ar fi să amenajăm și la 
noile blocuri ronduri cu flori ?

Toți locatarii au aprobat cu căl
duț ă inițiativa deputatului. Ceea 
ce se preconiza era doar în in 
teresul lor. Deputatul s-a îngrijit 
de procurarea florilor. Locatarii au 
adus pămînt, iar cînd s-a trecut 
la realizarea . propunerii au efec
tuat cu toții muncă patriotică pen
tru amenajarea rondurilor. Pe ron
duri s-au plantat în primăvara a- 
ceasta circa 7 000 de flori.

In cartier, deputatul Niculescu 
Vasile putea fi văzut mai apoi lu- 
crînd cot la cot cu cetățenii la cu
rățirea circumscripției.

— Ne străduim să cîștlgăm în
trecerea cu celelalte circumscrip
ții din oraș pentru cele mai fru
moase și cele mai îngrijite blocuri. 
Vrem să dovedim prin fapte că 
merităm drapelul de circumscrip
ție fruntașă în gospodărirea ora
șului, ce ne-a fost decernat anul 
trecut.

Pe lingă mobilizarea cetățenilor 

unele spălătorii și uscătorii de la 
blocurile noi au fost transformate în 
depozite de lemne, crescătorii de 
păsări etc. Această scrisoare a fost 
repartizată spre rezolvare tov. Da- 
radics Frlderic, vicepreședinte al co
mitetului executiv. El s-a deplasat 
la fața tocului și a cercetat cazul. 
Cbnstatînd că sesizarea e justă, a 
stat de vorbă cu administratorii de 
clădiri, cu comitetele de blocuri, ce- 
rîndu-le să ia măsuri ca aceste de
pendințe să fie folosite in scopul 
pentru care au fost făcute.

Ca urmare a măsurilor luate de 
comitetul executiv al sfatului popu
lar s-a organizat evidența tuturor 
sesizărilor venite de la cetățeni.

La soluționarea reclamațiilor și 
sesizărilor oamenilor muncii sînt 
atrași majoritatea deputaților sfatu
lui popular. Periodic în ședințele de 
lucru se analizează activitatea sec
țiilor în ceea ce privește modul de 
rezolvare a reclamațiilor și sesizări
lor în termen. Se acordă atenția cu
venită orelor de audiențe, mijloc Im
portant de cunoaștere a cererilor și 
propunerilor oamenilor muncit.

Comitetul executiv al sfatului 
popular trebuie să depună și în 
viitor tot interesul pentru soluțio
narea cererilor, scrisorilor și sesi
zărilor oamenilor muncii. în spiri
tul legilor statului, să dovedească o 
grijă atentă față de această formă 
de strîngere a legăturilor cu masele 
largi de osmeni ai muncii.

7. ȘUSTAC

la muncile patriotice deputatul dă 
atenție și activității de . educație. 
Aproape în fiecare zi adună în ju
rul său 2-3 copii din circumscrip
ție și discută cu ei despre sarcinile 
ce le revin pentru întreținerea șî 
păstrarea zonelor verzi, îi sfătuieș
te să îngrijească interiorul locuin
țelor, blocurile în ansamblu, le re
comandă broșuri de educație sani
tară, îi îndrumă spre bibliotecă si 
terenurile de sport.

Din inițiativa deputatului au fost 
aduse de pe munte 300 fire de li
liac și trandafiri pentru altoire, 
care au fost predate grădinarilor 
de la sera orașului.

Pentru că deputatul pune suflet 
în tot ceea ce face, el este îndră
git de cetățeni și aceștia îi ur
mează îndemnurile. Deputatul Ni
culescu Vasile este apropiat de 
cetățeni, urmărind rezolvarea pro
punerilor și cerințelor pe care a- 
ceștia le ridică. Aceasta înseamnă 
dragoste față de oameni...

Deputafi care nu participă la sesiuni
Una din principalele forme de ac

tivitate prin care deputatul își în
deplinește sarcinile este sesiunea 
sfatului popular.

Zeci și zeci de deputați de pe 
cuprinsul Văii Jiului folosesc se
siunile ca mijloc eficace pentru re
zolvarea multiplelor probleme de in
teres foca.i, ștrîns legate de ne
voile maselor largi de oameni ai 
muncii. Numeroase sînt exemplele 
cînd deputății, prin cuvîntul lor, au 
adus în fața sfaturilor populare pro
punerile cetățenilor din circumscrip
ții c-ît și hotărîrile luate spre a în
făptui pe plan local importante iu 
crări de înfrumusețare. Deputați cuin 
sînt Kalath Adalbert din Dîlja Ma
re. Ardelean Victor din Lupeni. Diui- 
ca Petru din Aninoasa, Kristaly Lu
dovic din Petrila, Școlnic Anton din 
Vulcan și alții participă la sesiunile 
Sfatului popular al orașului Petro
șani, iau parte activă la discuții 
și informează sesiunile asupra pro
blemelor ridicate de alegători, aduc 
la cunoștința cetățenilor din circum

Cetățenii Puian 
Rusn. Boantă La- 
zăr, frații MogJi 
Lazăr și Pavel. 
Pobar Alexandru 
și alții lucrează 
la refacerea unui 
pod de acces spre 
munte din strada 
Dacilor din ora
șul Petrii a.

• «
*

ta fiecare unitate comercială —
mărfuri

In recenta sesiune a Sfatului popu
lar ăl comunei Uricani s-a analizai 
activitatea desfășurată de comisia 
permanentă comerț și cooperație. Din 
referatul prezentat de către preșe
dintele acestei comisii, deputatul 
Scorpie Nicolae, a reieșit că în ul
tima perioadă s-a îmbunătățit sim
țitor activitatea lucrătorilor din co
merț, preocuparea acestora față de 
aprovizionarea magazinelor eu sorti
mente variate de mări ui i.

In referat s-a arătat că îp acest 
an majoritatea unităților comerciale 
din Uricani și-au îndeplinit planul 
de vînzării Cele mai frumoase re
zultate în realizarea sarcinilor de 
plan au fost obținute de colectivele 
magazinelor nr. 36 tăxîilg și 39 con
fecții ale căror gestionari sînt tov 
Dobrotescu Gheorghe și Dodenciu 
Cornelia. tSu același lucru se poate 
spunș despre colectivul magazinului 
alimentar din orașul nou (gestionar 
Barbu Gheorghe) caro nu și-a rea
lizat sarcinile de plan, deoarece a- 
prc.vizionarea unității nu s-a făcut 
în permanență. O vină în această di
recție o poartă I.C.R.A. Lupeni, care 
uneori a neglijat livrarea mărfurilor 
solicitate.

PRIN MUNCA PATRIOTICA
Zilele trecute, cetă

țenii din cartierul Șfo 
fan din Lupeni au 
organizat o reușită 
acțiune de muncă pa
triotică. Participanfii, 
în număr de 60. au 
nivelat și reamenajat 
ea zonă verde un te

ren viran din fața 
brutăriei, au construit 
un canal de scurgere 
în cartea școlii nr. 4 
și au reparat mai 
multe drumuri mar
ginale, stricate de 
(doi.

S-au remarcat prin

scripțiile lor sarcinile ce ie revin 
din hotărîrile adoptate în sesiuni. In 
circumscripțiile acestor deputați dom
nește ordinea și curățenia, zonele 
verzi și rondurile cu flori dau uu 
aspect plăcut străzilor și cartierelor. 
Acest lucru dovedește că deputății 
din circumscripțiile respective sînt 
strînși legați de mase, se achită de 
sarcinile pe care sesiunile le pun în 
fața lor.

Din păcate, în comunele și ora
șele Văii Jiului mai sînt unii depu
tați care nu participă la sesiunile 
Sfatului popular al orașului Petro
șani. spre a-și spune cuvîntul în 
diferitele probleme

In perioada care a trecut de la 
alegeri, deputății Bartha Francisc 
din Petrila, Onuț Gheorghe, Kele- 
men Petru, Suciy Ioan. Maier Au
rel din Lupeni. au participat numai 
la două, trei sesiuni ale Sfatului 
popular al orașului Petroșani din cele 
20 de sesiuni ținute. Alți deputați 
cum sînt cei din circumscripțiile nr. 
9 12, 91 pe lingă faptul că nu par

de sezon
In magazinele alimentare din ora

șul nou și Sterminos nu întotdeauna 
se găsește făină albă, iar unitățile 
O.L.F. de aici nu au în permanența 
mărfuri de sezon.

Atîț din raportul comisiei perma
nente comerț și cooperație, precum 
și din discuțiile mai multor deputați 
a reieșit faptul că există încă lip
suri serioase și în uni'ățile Т А Р b. 
din orașul Uricani șf mai ales în 
privința curățeniei și deservirii ci
vilizate a cumpărătorilor.

In cuvîntul lor deputății Zincă 
Florea, Murdare Eftimiu și alții au 
arătat că în această perioadă tre
buie ptise în funcțiune frigiderele, 
iar unitățile comerciale să fie apro
vizionate! cu cantități suficiente de 
gheață și apă minerală, precum și 
cu diferite alte mărfuri solicitate de 
cumpărători.

Sesiunea sfatului popular a adop
tat măsuri corespunzătoare privind 
buna aprovizionare a unităților co
merciale și îmbunătățirea deservirii 
oamenilor muncii.

V. COCHECI ’
vicepreședinte al Sfatului popular 

al comunei Uricani

contribuția adusă to
varășii Bara Gheor
ghe, Abrudeanu Si- 
mion, Țigoreanu loan, 
Hțridu Gavrilă. Do- 
țiu Avram, Pleșa Lu
dovic șiKeresztes Ro
mulus.

ticipă la sesiuni nu iau parte la di
ferite lucrări de înfrumusețare a 
străzilor și cartierelor.

Legea de organizare și funcțio
nare a sfaturilor populare cere de- 
putaților să participe la lucrările 
sesiunilor care sînt convocate o: dată 
pe lună și să ia parte activă ia 
dezbaterea prohlemelor ce figurează, 
la ordinea de zi. Acest lucru tre
buie să fie înțeles și de către de
putății Cojocarii Gheorghe Merciolu 
Maria din Petrila, Cosma Remus și 
Buftea Gheorghe din Aninoasa Bu- 
ciu Anton, Rîpa Petru. Udrea loan, 
Dumitrache Eleonora și Baci Tere
zia din Vulcan. Dvorak Caro], Glî- 
gor Nicolae. Nicorici Nicolae. litiu 
loan din Lupeni, Bubelea Ioan și 
Pantea Rozalia din Petroșani, care 
de la alegerile din 3 martie 1963 
au între 9—16 absențe nemotivate de 
la sesiunile sfatului popular. Se pune 
în mod legitim întrebarea : pînă 
cînd își vor neglija acești tovarăși 
atribuțiile ce le revin ?



TRENURI MARȘRUTE Recital Mihail Emines cu
înainte de intrarea în serviciu, 

șeful de manevră Feher Emeric 
trece In revistă aproape toate li
niile din triaj. E un obicei de a fi 
la Curent cu situația de pe teren. 
Intro- zi îl întrebă pe impiegatul 
de mișcare Boldura loan:

— Ce s-a întîmplat cu marșruta 
de Coșlariu că nu o văd în stafie ?

— Ai dreptate, încă nu a fost 
adusă de la Petrila pînă în pre
zent. Mi s-a spus că numai în ju
rul orei 8,30 va fi coborîtă, a răs
puns impiegatul de mișeare.

— Nu știți, cite vagoane are 
marșruta ?

— Ba da, 40 de vagoane.
— Cam puține pentru ca tona

jul să fie asigurat pe întreaga dis
tanță, Eu am o propunere. In gru
pul vagoanelor de Simeria am vă
zut vreo 7 vagoane de Coșlariu. 
Ce ar fi să le alegem pînă la sosi
rea marșrutei și să le atașăm di
rect la aceasta ?

Măsuri pentru punerea în valoare 
a unor rezerve

(Urmare din pag. I-al

S-au susținut metalic, cu armături 
Т.Н. 3 suitoare. Această măsură 
va permite dezvoltarea succeselor ob
ținute pînă acum în reducerea con
sumului de material lemnos, (în pri
mele 5 luni s-a obținut, în medie, 
o economie la materialul lemnos de 
2 m e/1 000 tone de cărbune).

In sector se aplică în continuare 
măsuri pentru omogenizarea brigă
zilor. pentru îmbunătățirea aprovi
zionării locurilor de muncă si a asis
tenței tehnice acordate brigăzilor. 
Pe această linie trebuie perseverat 
însă și mai mult, deoarece numai 
astfel se va asigura valorificarea a 
încă două rezerve de care dispune 
sectorul — realizarea ritmică, deca
dă cu decadă a sarcinilor de plan 
și sporirea vitezelor de avansare în 
abatajele cameră. In vederea reali
zării ritmice a planului, conducerea 
sectorului va trebui să remedieze 
acalmia de la începutul lunilor, să 
întărească preocuparea personalului 
mediu tehnic față de condițiile de 
care dispun brigăzile pentru realiza
rea ritmică a sarcinilor de plan de 
la începutul fiecărei luni. Pentru spo
rirea vitezelor de avansare sectorul 
dispune, de asemenea, de o bază de 
pornire experiența fruntașilor în 
creșterea avansărilor de la celelalte 
exploatări. Mai multi șefi de bri
găzi au fost în schimb de experiență 
la brigăzile care au obținut rezultate 
deosebite în creșterea vitezelor de 
avansare de la alte mine. Rămîne 
acum ca cele învățate, precum și 
posibilitățile de care dispune secto
rul să fie pe deplin valorificate; prin

NOTE ȘI COMENTARII
E necesară 

puțină bunăvoință!
E frumos cartierul G. Coșbuc 

din Vulcan; e frumoasă și viața 
oamenilor. Apartamentele mo
derne, luminoase, asigură con
fortul, magazinele noi, belșugul 
de mărfuri. Dar din cauza unora, 
locatarii mai au cite un necaz, 
care deși s-ar putea lichida fără 
greutăți, continuă să dăinuie. Ar 
trebui ca la I.R.E.H. să existe 
un om inimos și lucrurile s-ar 
rezolva, spre satisfacția locuito
rilor cartierului amintit.

Iată despre ce este vorba. Prin
cartier, în cursul zilei, între o- 
rele 7-15, salariați ai I.R.E.H. 
trec pe la locatari spre a înca
sa contravaloarea curentului con

sumat. Cum intre aceste ore în 
multe case nu se găsește nimeni, 
soț șl soție fiind Ia serviciu, ba
nii nu pot fi încasați. Cu toate 
acestea adesea se recurge la 
tăierea rețelei, astfel incit unii 
locatari rămîn fără curent. Nu 
s-ar putea fixa un orar de Înca
sare care să elimine aceste ano
malii 1 Sau : nu ar fi posibil ca 
IR.E.H, să organizeze încasarea 
pe blocuri, la date precise, afi-

Unii dintre manevranți se opu
neau :

— De ce facem un lucru ce tre- 
buia făcut de tura de noapte ? 
Parcă cei din Simeria-Triaj nu 
pot să trieze celelalte vagoane?

— Nu aveți de loc dreptate, 
le-a spus impiegatul de mișcare. 
E adevărat că tura de astă noap
te putea să facă acest lucru, dar 
îl putem face și noi, expediind va
goanele respective cu 8 ore mai 
devreme 1

A început manevra. Jos, la li
niile de triere sabotării Tamas Pe
tre, Ungur Vasile și Bolescu Ion 
abia mai pridideau cu prinderea 
la saboți a vagoanelor triate. Pe 
lingă grupul de vagoane se vedeau 
manevranții Popa Viorel, Vlaicu Ni- 
colae și Oprea Ion, care erau preo
cupați cu dezlegarea vagoanelor, 
strîngerea frînelor și cu coborî - 
rea grupurilor mai mari de vagoa
ne care nu puteau fi prinse la sa- 

îmbunătățirea organizării muncii, în
deosebi, prin reducerea timpului de 
evacuare a cărbunelui, să se asi
gure realizarea în abatajele cameră 
din sector a inițiativei „două cîm- 
puri pe schimb și aripă“.

Muncind cu inițiativă și pasiune, 
dezvoltînd rezultatele de pînă acum, 
colectivul sectorului va înscrie pe 
graficul întrecerii noi înfăptuiri în 
cinstea sărbătorii eliberării patriei.

Curînd, prima promoție de absol venți ai Școlii profesionale comerciale 
din Petroșani va schimbă uniforma școlară cu cea de lucrător calificat 
în comerț. In prezent elevii susțin ultimul examen, care se ține într-unul 
din magazinele O.C.L.

lată-le pe elevele Miiaret Maria na, Gadar Viorica și balkulik Ana în 
fața examinatoarei, profesoara Udrea Elena.

șînd un program pe baza căru
ia locatarii să se poată orienta ? 
Ambele soluții sînt posibile. E 
necesară doar puțină bunăvoință I

Lumină de...
scurtă durată

Ca pretutindeni ,și în unul 
din cele mai îndepărtate colțuri 
ale Văii noastre, la Cimpu lui 
Neag au avut loc înnoiri edi
ficatoare. Cu contribuția cetățe
nilor a fost construită o casă pen
tru un grup electrogen, care ar 
urma să alimenteze comuna cu 
energie electrică. Dar nu numai 
că urma să alimenteze, ci o șl 
alimenta. Dar — și acesta e 
cusurul — pe o durată foarte 
scurtă.

Atunci cînd luminile s-au a- 
prins, in comună a domnit bu
curia. Lumină I Și pe această 
cale a fost lichidată una din 
„tradițiile" moștenite. Acum în
să ? Lumina nu este ! Sînt de 
toate cite trebuie, în afară de... 
mecanic și carburanți. Mecanic 
s-ar găsi, de carburanți să nu 
mai vorbim. Lipsește Insă altce
va, și aceasta cu adevărat: gri
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bot. Imediat după gararea convo
iului de la Petrila, a fost atașată = 
completarea și «cum mwșruta a« 
vea 47 de vagoane în loc de 40, 
cu cît ar fi plecat, fără interven
ția șefului de manevră.

...Preocuparea întregului colec
tiv este îndreptată spre expedie
rea cu trenurile* marșrute a unui 
număr mare de vagoane. De aceea, 
cu trenurile marșrutizate, ce duc 
vagoane la Arad, Coșlariu, Bu
curești și Craiova pleacă și ultime
le vagoane gata de expediat în di
recția respectivă. Acest lucru con
tribuie la tranzitarea fără manevră 
prin stațiile tehnice din parcurs 
a unui număr mare de vagoane, 
la realizarea unui rulaj redus a 
vagoanelor de marfă.

Numai în luna mai. din stațiile 
Petroșani și Lupeni, de unde se 
încarcă și expediază marșrute. au 
fost expediate 135 680 tone neto 
în trenuri marșrute. In totalul în
cărcărilor de pe R.C.M.-ul Petro
șani un procent de 30,1 la sută a 
fost expediat cu trenuri marșrute.

întrecerea ce se desfășoară pen
tru mărirea tonajului expediat cil 
trenuri marșrute continuă cu suc
ces și în luna iunie. Numai în pri
mele 8 zile din această lună, pes
te 30 000 tone de mărfuri au fost 
expediate în trenuri marșrute.

La aceste realizări, un aport de. 
seamă l-a adus și tura condusă de 
impiegaitul de mișcare Boldura 
loan din grupul tehnic Petroșani- 
triaj.

I. CRIȘAN 
corespondent

ja I.R.E.H. pentru a pune lucru
rile la punct în privința anga
jării mecanicului și a transpor
tului carburanților. Lichidîndu- 
se această din urmă lîpsă, pro
blema ar fi soluționată. Așa că 
punîndu-se în lumină neglijența, 
locuitorii de la Cîmpu lui Neag 
vor avea... lumină.

Peripeții nedorite
Se duce omul la depozitul 

„Combustibil", prezintă actele 
necesare tovarășului Podraskl 
Ernest, responsabilul unității.

— Am venit să ridic cota de 
lemne pentru instituția noastră.

— Cînd veți avea mașină, ve- 
nlți de ridicați lemnele — dă 
răspunsul responsabilul.

Pleacă omul, procură mașină 
și-apoi se reîntoarce la depozit 
Contabilul dă să întocmească 

formele, dar e întrerupt de res
ponsabilul depozitului:

— Stal 1 Șl-apoi solicitantului: 
Știi că nu merge așa ? Dacă vrei 
să ridici lemnele tăiate, dumnea
ta trebuie să-mi. aduci un ca
mion de lemne netăiate în lo 
cui lor de Ia gara mică (Origi
nal, nu ?).

In cadrul manifestărilor organi
zate cu prilejul comemorării a 75 
de ani de' la moartea lui Mihail 
Eminescu, luceafărul poeziei romî- 
nești. Teatrul de stat difi Petroșani 
a prezentat un r«mșlt recital, corn-, 
pus din trei părți.

In prima phrte, publicul a audiat 
expunerea făeută de conf. univj 
Romul Munteanu din Capitală. Deo
sebit de instructivă, conferința a 
evidențiat valoarea creației emines
ciene, locul ei în literatura pa
triei și în cea universală, influen
țele pe care Ie-a exercitat asupra 
literaturii altor popoare. Conferen
țiarul a înfățișat valoarea inova
toare a poeziei lui Eminescu, e- 
poca și condițiile social-politice 
în care a trăit poetul.

In partea a doua a recitalului, am 
ascultat un mănunchi de poezii re
prezentative din lirica eminescia
nă. Folosind cuvintele marelui 
nostru prozator, Mihail Șadoveanu, 
putem spune că „blinda armonie 
a versurilor lui ne-a încîntat"; 
în fiecare strofă l-am simțit pe 
Eminescu „sfîntul prea curat al 
ghiersului romînesc", așa cum l-a 
numit Tudor Arghezi. Recitările 
s-au bucurat de un deosebit suc
ces, actorii aducîndu-și omagiul 
prin folosirea tuturor resurselor 
lor pentru prezentarea cît mai 
adecvată a poeziei eminesciene. In 
mod deosebit s-au remarcat acto
rii Vasile Hașiganu, care a recitat 
poezia „Се-ți doresc eu ție, scum
pă Romînie", Mihail Panait (frag
ment din „Scrisoarea Ш") Vaier 
Donca (fragment din „împărat și 
proletar"), Dimltrie Bitang („Ai 
noștri tineri"), Ana Colda („O, ră- 
mîi), Ana Mirena („Mortua est"), 
Gheorghe Iordănescu (fragment din 
„Umbra lui Istrate Dabija”), loan

CALEIDOSCOP
Un ministru... la înălțime
Recent, ziarele au relatat că 

sportivul african Mahamat Idriss, 
din Republica Ciad, a stabilit un 
nou record al tării sale la săritura 
în înălțime; 2,16 metri. Interesant 
este că Mahamat ldrișș este chiar 
ministrul sporturilor al tînărului 
stat african.

Sportul în lumea capitalului

In localitatea Hawkhurts (An
glia) s-a disputat de curînd „cam
pionatul european feminin de lup
te libere" între „împărăteasa pum
nalului negru", deținătoarea titlu
lui britanic și campioana Franței. 
Aceasta din urmă a fost Învinsă.

Dar de ce nu mi-ați spus azi 
dimineață și nici acum o săptă- 
mînă cînd am trecut pe aici ?

—Ce, eu visez ce fel de lem
ne vrei ?

— Nu, însă azi dimineață pu
teați să-mi spuneți... Și-apoi da
că tot trebuie transportate lem
nele de la gara mică, v-aș su
gera să le tăiați acolo. S-ar e 
conomis1 muncă, banL

— Mă, ești mic pentru suges
tii...

— D< ce mă tutulți ?
— Ieși afară din birou..
Aici se incheie dialogul, da

torită faptului că tov. Podraski 
a pus „punctul pe 1", dînd afa
ră solicitantul, care oricum a- 
vea dreptate. Și chiar dacă n-ar 
11 avut întrutotul, este știut că 
limba romfnă are un lexic atît 
de bogat încit în mod politicos 
se pot aduce la cunoștință pro
blemele cele mai complexe, se 
pot elucida problemele cele mai 
contradictorii. Deși în depozit 
are numai lemne, tov. Podraskl 
nu trebuie să uite că are relații 
cu... oameni.

V. CIOBOTEA
(După corespondențele trimise 
de tov. W. Wapke, P. Ispas, M. 
Pagnejer șl R. Bălșan)

Tifor („MelanGolie"), Ioan Roxia 
(„Cugetările sărmanului Diorus , 
AlOkandru Codreanu („Criticilor 
mei"). Au mai fost recitate poe
ziile „Floare albastră" și „Dintret 
sute de catarge" (Ana Mirena), 
„Veneția" și „Stele-n cer" (Ștefa- 
nia Donca), „Somnoroase păsărele" 
„Viață" (Victoria Nedelcu), „La
cul" (C. Constantinescu) „Freamăt 
de codri" (Cornel Ferat), „Despăr
țire” (Constantin Dicu), „Ce su
flet trist" (Ștefan Iliescu) și „Iar 
cînd voi fi pămînt" (Ioan Tifor).

In partea a treia a fost prezen
tată scenarizarea operei „Luceafă
rul". Datorită grijii manifestate 
pentru calitatea spectacolului, am 
asistat la o prezentare scenică in
teresantă, care evidențiază conți
nutul operei. Au interpretat Ghe- 
orghe Iordănescu (Povestitorul), 
Georgeța Nicolae (Cătălina), loan 
Tifor (Hyperion), C. Constantinescu 
(Cătălin) și Mihail Panait (De
miurgul).

Asistînd la acest recital, spec
tatorul a simțit din plin marea 
forță a lui Eminescu, exprimată 
atît de plastic de Victor Eftimiu 
în cîteva versuri din poezia „Lui 
Eminescu"

Tot ce e simțire naltă, caldă, 
suflet romînesc,

Ai vibrat pînă-n zenitul
unde aștrii se-ntîlnesc.

Noapte bună ! Noapte bună 1
...Universul tău de gînduri 

N-a fost scris să-l nimicească
învelișul cel de seînduri, 

El împarte înstelarea-i
din hotar pînă-n hotar, 

Preamărind pe cel ce fuse
„împărat șl proletar" 1

A doua manifestare de acest gen 
din stagiune, recitalul Mihail E- 
minescu, alături de cel închinat 
lui William Shakespeare, prezen
tat cu cîtva timp în urmă, con
firmă grija colectivului teatrului 
pentru omagierea marilor figuri, 
ale literaturii și artei.

V. ADRIAN

12 iunie
PROGRAMUL I. 7.Ѳ6 Piese de 

estrada, 7,45 Muzică interpretată de 
fanlară, 8,00 Radiojurnal. Sumarul 
presei centrale, 8,30 Muzică din ope
re, 9,00 Melodii populare, 10,03 Me
lodii distractive, 11,00 Scene de an
samblu din operete, 11,38 Muzică 
populară. 12,03 „Simfonietta tinereții"
— de Dumitru Bughici, 12,30 Din 
creația de muzică ușoară a compo
zitorilor noștri, 14,10 Valsuri și tan- 
gouri de concert, 15,00 Muzică’ popu
lară, 16,10 Aspecte de la faza re
gională a celui de al Vll-lea con
curs al formațiilor artistice de ama
tori, din regiunile Constanța și 
Brașov, 16,55 Din muzica popoare
lor, 18,05 Program muzical pentru 
fruntași și evidențiați în întrecerea 
socialistă, 18,40 Noi înregistrări de 
muzică vocală, 19,25 Jocuri populara. 
20,10 Gîntece de Gheorghe Dumi
trescu, 21,30 Muzică ușoară interpre
tată de Mina. PROGRAMUL II. 8.40 
eîntece și jocuri populare, 9,30 Ra- 
dioracheta pionierilor (reluarea emi
siunii din 9 iunei), 10,30 Muzică de 
estradă, 11,03 „Partid, iubit părinte"
— emisiune de cîntece pionierești, 
12,00 Din cele mai cunoscute melo
dii populare. 13,08 Muzică distrac
tivă interpretată de fanfară. 14,30 
Pagini din opere, 15,55 Muzică, 16,30 
Melodii populare din diferite re
giuni ale țării. 17,10 Trei dansuri 
de Hilda Jerea. 18,40 Lectură ghici
toare. Eroi din dramaturgia noastră 
contemporană, 19,30 Teatru la mi- 

.crofon : „Stimații domni Glembay" 
de Miroslav Krleza, 21,10 Muzică 
din operete, 22,15 Muzică de estra
dă

12 iunie
PETROȘANI — 7 Noiembrie: Cei 

patru călugări; Republica: Omul cu 
ricșa; PETRILA: Floarea de fier; 
LONEA : Ordinul Anna ; ANINOA- 
SA : Rebelul; ISCRONI : Nori albi; 
LUPENI: Căzută din lună; BAR- 
BÂTENI : Șapte dădace.



Sesiunea Consiliului In Consiliul de Securitate
guvernatorilor A. I. E- A
VIENA 10 — Corespondentul A- 

gerpres St. Deju transmite:
Marti după amiază, s-a deschis 

la Viena sesiunea de vară a Con
siliului guvernatorilor A.I.E.A. (A- 
gentia Internațională pentru Ener
gia atomică). Cu acest prilej, vor 
fi elaborate recomandări către 
conferința generală privind progra
mul pe 1965-6 și bugetul pentru 
1965.

In ședința de marți, Consiliul a 
adoptat ordinea de zi a viitoarei 
conferințe generale. Se va studia 
raportul de asistentă tehnică acor
dată de Agenție în 1963, activi
tate pentru care s-au cheltuit 2,4 
milioane dolari. Consiliul va dez
bate, de asemenea, problemele creă
rii unui centru regional privind 
aplicațiile pașnice ale radioizotopi- 
lor pentru Africa tropicală. Se vor 
aproba, , de asemenea, rapoartele 
de activitate anuale ale Agenției 
ce vor fi prezentate la O.N.U. In 
această sesiune Consiliul va discu
ta și modificarea prevederilor de 
securitate privind transportul sub
stanțelor radioactive.

Printre cele 25 de delegații ale

«>

statelor membre . ale Consiliului 
guvernatorilor A.I.E.A. se află și 
delegația R. P. Romîne, condusă de 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne pe lîngă 
A.I.E.A.

Luînd cuvîntul, în cadrul discu
tării ordinei de zi șeful delega
ției R.' P. Romîne a scos în evi
dență faptul că noul program este 
orientat spre cele mai importante 
probleme pe care trebue să le, re
zolve Agenția și a remarcat că a- 
cesta se bazează pe principiile pla
nului de lungă durată adoptat a- 
nul trecut. El a subliniat atenția 
acordată în program unor activită
ți ca: energetica nucleară, aplica
țiile radioizotopilor în diferite do
menii, intensificarea eforturilor 
pentru aplicarea radioizotopilor în 
industrie (petrolieră, metalurgică, 
textilă etc.).

Reprezentantul romîn a, scos în 
evidentă măsurile pe care Agenția 
ar putea să le ia în legătură cu 
studierea consecințelor economice 
și sociale ale dezarmării.

Lucrările sesiunii Consiliului Gu
vernatorilor AI.E.A. continuă.

NEW YORK 10 (Agerpres).
•In ședința sa din 9 iunie, Con

siliul de Securitate, care dezbate 
problema adoptării de măsuri îm
potriva guvernului R.S.A., pentru 
a se'pune capăt politicii de apart
heid promovată de acesta, a exa
minat rezoluția prezentată consiliu
lui de către Maroc și Coasta de 
Fildeș. După cum s-a mai anunțat 
această rezoluție cere guvernului 
R.S.A. să amnistieze pe cei trei li
deri africani condamnați la moar
te, să înceteze procesul intentat 
lui Nelson Mandela și altor con
ducători africani și să elibereze 
pe toți deținuții politici arestați 
pentru opoziția manifestată față de 
politica de apartheid.

La dezbaterile care au avut loc 
pe marginea rezoluției au luat cu
vîntul reprezentanții Franței, Nor
vegiei, Boliviei, Cehoslovaciei. Tre-

cînd la vot Consiliu] de Securi
tate a aprobat această rezoluție 
cu șapte voturi și patru abțineri 
(S.U.A., Franța, Anglia și Brazilia).

Paralel cu lucrările Consiliului 
de Securitate, pe adresa președin
telui Consiliului continuă să so
sească telegrame și mesaje din 
partea unor oameni de stat în 
care se exprimă speranța că consi
liul va adopta măsuri hotărîte îm
potriva guvernului rasist al lui 
Verwoerd. In rîndul membrilor 
consiliului au fost difuzate ca do
cumente oficiale ale acestui orga
nism, două mesaje, unul din par
tea lui Kwame Nkrumah, preșe
dintele Ghanei, iar altul din par
tea lui Ahmed Ben Bella, preșe
dintele Republicii Algeriene demo
cratice și populare, în care se ce
re adoptarea de măsuri severe 
împotriva R.S.A., incluzînd sanc
țiuni economice.

Hăuri репію «alirilitarea 
rtinmlor naturale

NEW YORK 10 (Agerpres).
La sediu] Națiunilor Unite din 

New York s-a anunțat că Consi
liul Fondului Special al O.N.U. реи- 
tru nevoile dezvoltării economice 
se va întruni între 15 și 22 iunie la 
Haga în cea de-a 12-a sesiune a sa. 
La această sesiune Consiliul va 
asculta raportul directorului său, 
Paul Hoffman, și va aproba măsurf 
privind valorificarea resurselor na
turale, pregătirea de specialiști, 

aplicarea cercetărilor științifice în 
domeniul agriculturii și al dezvol
tării industriale în țările în curs 
de dezvoltare.

Situația din Cipru
NICOSIA 10 (Agerpres).

. In capitala Ciprului s-a făcut cu
noscut marți seara că președintele 
Republicii, Makarios, l-a însărcinat 
pe ministrul afacerilor externe Ky- 
prianu, să ceară convocarea de ur
gență a Consiliului de Securitate 
pentru a lua în discuție atitudinea 
Turciei față de Cipru. Anunțînd a- 
ceăstă hotărîre președintele Maka
rios a relevat că guvernul Cipru
lui a fost nevoit să ia această ho
tărîre întrucît Turcia, contrar re
zoluțiilor Consiliului de Securitate, 
a mobilizat forțele sale armate și 
a declarat că va debarca în Cipru.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
începînd de la 15 iunie alte trei 
contingente de tineri ciprioți greci 
din districtele Limassol și Larnaca 
vor fi încorporați în „garda națio
nală".

La Atena, guvernul grec a con

tinuat marți examinarea proble
mei cipriote. Ministrul apărării al 
Greciei, Garufalias a avut marți 
seara o întrevedere cu primul mi
nistru Papandreu în legătură cu 
măsurile luate de statul major al 
armatei grecești pentru a preîn- 
tîmpina o eventuală debarcare de 
trupe turcești în Cipru.

★
NICOSIA 10 (Agerpres) .
La tribunalul din Nicosia a în

ceput marți procesul intentat de 
autoritățile cipriote ofițerului brita
nic Keith Marley, învinuit de „con
spirație împotriva guvernului Ci
prului". . înainte, de citirea actului 
de acuzare, președintele tribunalu
lui a arătat celor prezenți obiec
tele găsite în mașina lui Marley 
în momentul arestării: arme, două 
costume speciale de scafandru și 
numeroase documente.

EPURĂRI IN BRAZILIA
BRASILIA 10 (Agerpres).
Președintele Braziliei, Castelo 

Branco, a semnat un decret prin 
care, în virtutea puterilor confe
rite de articolul 10 al Actului ins
tituțional, sînt revocate mandatele 
guvernatorului statului Para, Au
relio do Carmo Goma, vice-guver- 
natorului Milton de Miranda, pri
marului orașului Belem, Louis Mou
ra Carvalho, și altor șapte fruntași

politici din acest stat. Ei au fost, 
de asemenea, lipsiți de drepturile 
civile.

După cum transmite agenția 
France Presse, aceasta este a tre
ia listă de epurări dată publici
tății în Brazilia în decurs de 24 de 
ore. Alte liste sînt așteptate pînă 
la data de 15 iunie cînd expiră 
valabilitatea articolului 10 al Actu
lui instituțional.

ÎN QÎTEVA RÎNDURI
QUITO. — Uu violent cutremur 

de pămînt a fost înregistrat în du
pă amiaza zilei de 9 iunie în re
giunea Santo Domingo de los Co- 
lorados, la 126 km de Quito, pro- 
vocînd importante pagube unui nu
măr de 30 de edificii. Nu sînt vic
time omenești. In epicentrul zo
nei afectate, cutremurul, potrivit 
observatorului seismografic din 
Quito, a fost de gradul 6-7. In ca
pitala Ecuadorului, fără să aibă a- 
ceeași intensitate cutremurul a 
provocat panică in rîndurile locui
torilor, mulți părăslndu-și locuin
țele.

ISTANBUL. — Agenția United 
Press Internațional relatează că în 
rîndul conducerii partidului drep
tății din Turcia au loc discuții a- 
prinse în legătură cu alegerea vi
itorului lider al acestui partid ca 
urmare a mortii lui Ragip Gumus- 
pala.

Comitetul executiv al partidului 
se va întruni săptămîna viitoare 
pentru a alege pe succesorul lui 
Gumuspala.

NEW YORK. — Societatea „Stan
dard Oil of New Jersey" a anun
țat formarea unei filiale „Esso 
Mineral Co. of Australia", care se 
va ocupa de prospectarea Cuprului 
și altor metale neferoase în sta
tele australiene Queensland și New 
South Wales. Societatea a obți
nut din partea guvernului austra
lian concesionarea unei fâșii de 
teritoriu in lungime de 80 mile, 
situată Ia limitele dintre cele do
uă state.

TEL AVIV. —- Peste 400 de me- 
talurgiști din portul Haifa au în
ceput la 9 iunie o grevă revendi- 
cînd majorarea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

BONN. — La Bonn s-a anunțat 
oficial că ministrul afacerilor ex
terne al R. F. Germane, Gerhard 
Schroder, a acceptat invitația de 
a face o vizită Ia Madrid.

CAIRO. — La Cairo s-a anunțat 
că pînă în prezent șapte țări- arabe 
au acceptat propunerea Tunisiei 
de a se organiza o conferință a 
miniștrilor de externe 'ai țărilor 
arabe, premergătoare celei de-a

Lucrările Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare

GENEVA 10 (Agerpres).
In ședința din după amiaza zilei 

de 9 iunie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare Correia do 
Lago (Brazilia) a adresat puterilor 
nucleare un apel la încheierea ur
gentă a unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor subtera
ne cu arma nucleară.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Statelor Unite, William Fos
ter, care s-a referit la domeniile 
în care ar fi posibilă realizarea 
de acorduri. El a enumerat înce
tarea producției de materiale fi
sionabile în scopuri militare, mă
suri pentru prevenirea răspîndi- 
rii armelor nucleare, distrugerea 
bombardierelor americane și sovie
tice învechite, referindu-se totoda
tă și la folosirea unui nou sistem 
de control, mai acceptabil. Sta
tele Unite, a spus Foster, vor lua

în considerație toate propunerile 
rezonabile.

In cuvîntul său, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, V. A. Zorin, du
pă ce a subliniat că tratativele sînt 
reluate în condițiile unei anumite 
îmbunătățiri a climatului interna
țional, a spus Că delegația sovie
tică va folosi toate posibilitățile 
pentru realizarea unui acord pri
vind dezarmarea.

Peter Thomas, reprezentantul 
Marii Britanii, în cuvîntarea sa, 
a propus Comitetului să-și con
centreze atenția asupra unui nu
măr de probleme printre care „în
ghețarea" mijloacelor de transpor
tare a armei nucleare, distrugerea 
bombardierelor, crearea de posturi 
de observație, prevenirea răspîn- 
dirii armei nucleare, noi acorduri 
în reducerea producției de mate
riale fisionabile.

Conferința 
privind Arab ia de sud

LONDRA 10 (Agerpres).
La Lancaster House din Londra 

s-a deschis marți Conferința pen
tru viitorul constituțional al Fede
rației Arabiei de sud. Cuvîntul 1- 
naugural a fost rostit de Duncan 
Sandys, ministrul britanic pentru 
relațiile cu Commonwealthul și 
pentru colonii.

La conferință participă sultani, 
emiri, șeici si miniștri ai celor 14 
state componente ale Federației.

Menirea acestei conferințe este 
de a „moderniza" actuala constitu
ție a Federației, urmărindu-se men
ținerea în continuare a dominației 
coloniale în această parte a lumii.

On nou apărător 
al lui Ruby

DALLAS 10 (Agerpres).
Clayton Fowler președintele A- 

sociației avocaților pentru procese 
penale din Dallas, este noul avo
cat principal al lui Jack Ruby, an
gajat de fratele acestuia. Fowler

Acțiunile răsculaților din Congo
LEOPOLDVILLE 10 (Agerpres). 
Potrivit ultimelor știri, 

Leopoldville, capitala 
Congo, este izolat de 
ca urmare a acțiunilor 
telor de răsculați.
feroviare și rutiere cu 
sînt întrerupte. Situația 
viile este încordată.

Intr-o declarație a 
general al Consiliului 
eliberare, Emmanuele )

orașul
Republicii 

restul țării 
detașamen-

Comunicațiile 
restul țării 
la Leopold-

secretarului
Național de
Lodji, se a-

un ca- 
cioc- 
aflau 
șase 

murit 
din- 
gra-

doua ’ conferințe arabe la nivel 
înalt. Această reuniune ministeria
lă va avea ca sco.p pregătirea Con
ferinței șefilor statelor arabe, care 
urmează să se țină la Alexandria, 
la sfîrșitul lunii august sau înce
putul lunii septembrie.

ISTANBUL. — Un avion de trans
port militar turc s-a prăbușit mar
ți în apropiere de aerodromul Ca
nakkale. Cei șase membrii ai echi
pajului au murit.

NEW . YORK. — Agenția UPI a- 
nunță că în apropiere de La Ven
tana, statul New Mexico,
mion încărcat cu prundiș s-a 
nit cu un autobuz în care.se 
34 de eleve de școală și 
adulți. Șoferul camionului a i 
și 30 de eleve au fost rănite, 
tre care două se află în stare 
vă.

BOGOTA, — Producătorul 
filme american Ronald Lubin a so
sit in Columbia în vederea pregă
tirilor pentru turnarea unui film 
istoric, al cărui personaj central 
va fj generalul Simon Bolivar, u- 
nul din principalii conducători ai 
războaielor de eliberare latino-a- 
merîcane din secolul trecut împo
triva colonialiștilor spanioli.

de

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Republicii iu. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

rată că lupta armată s-a extins din 
provinciile Kwilu, Kiwu și Kwango 
și asupra provinciei Kasai. In Ka
tanga de nord de asemenea forte 
antiguvernamentale au reluat ope
rațiunile militare.
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este al cincilea avocat schimbat 
în echipa de apărători ai asasinu
lui lui Lee Oswald, după Tom Ho
ward și Melvin Belli, Percy Ko- 
reman și Hubert Winston Smith.

La Dallas, Fowler are reputația 
unui avocat care a reușit să sal
veze 12 clienți de la scaunul e- 
lectric.
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DE PRETUTINDENI

un nou 
instalații

„Vasili 
sovietică 
Extremul

Sar-
scop

Vas pescăresc modern
VLADIVOSTOK 10 (Agerpres).
In extremul Orient sovietic a 

iost dat în exploatare 
vas pescăresc dotat cu 
frigorifice — motonava 
Veresceaghin”. Flota 

de nave frigorifice din
Orient, din - care fac parte circa 
80 nave oceanice mari, deser
vește toate vasele pescărești care 
pleacă în expediții în Oceanul 
Pacific la depărtări de mii de 
mile de bazele de recepție de 
pe țărm. Cu ajutorul acestei 
flote, aproape întreaga produc
ție de pește din Extremul Orient 
sovietic ajunge din Oceanul Pa
cific în porturile Vladivostok șl 
Nahodka, de unde este expedia
tă în trenuri speciale-refrigera- 

a 
oc-

tă invenției dr. Alexandru 
chin, care folosește în acest 
metoda cristalizării apei.

O primă uzină de acest
construită în localitatea Eîlath, 
situată pe malul Mării Roșii, va 
furniza zilnic 500 de metri cubi 
de apă dulce.

Se prevede totodată construi
rea altor uzine asemănătoare 
Eilath.

la

toare în partea europeană 
U.R.S.S. și în țările Europei 
cidentale.

dir

Apă desalinizată 
din Marea Roșie

TEL AVIV 10 (Agerpres).
Locuitorii orașului Eîlath

Izrael au avut ocazia marți, pen
tru prima oară, să bea apă desa
linizată din Marea Roșie, datori-

artă din 
la New
numeros

O lucrare 
a lui Michelangelo 
NEW YORK 10 (Agerpres), 
Piero Tozii, un cunoscut co

merciant de opere de 
Florența, a prezentat 
York, în fața unui grup
de critici, oameni de artă și di
rectori de muzee, o statuie pe 
care acesta o identifică cu „San 
Giovanni Battista" executată în 
anul 1595 de Michelangelo Bou- 
narotti. Opera lui Michelangelo, 
care apoi s-a pierdut, a fost men
ționată și în lucrările de istorie a 
artelor scrise de Vasari și C®n- 
divivi.
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