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a-

Pe locuri

Uricaniului
Cele

peste plan, mai 
de 4 000. tone de căr- 
cocsificabil și ^nerge-

cea planificată. Pe 
locuri în înțrecere 
colectivele sectoa- 
și III care а î ex- 
plus 733 și. res-

sindicatului minei

Peisajul industrial
Văii Jiului s-a îmbogățit 
în .ultimii ani cu un nou 
aspect: turlele svelte ale 
sondelor care își ăvîntă 

** iSpr^’cerul albastru dantelă
ria fină de oțel; în timp 
ce îșii înfig tot- mai adînc 
rădăcina coloanelor de fo
raj.

Din Uricani și pînă în 
Gimpa, zi și noapte, vară 
sau iarnă, sondorii har
nici sînt la datorie, forînd 
adîncurile pămîntului 
căutarea 
buni — 
lui.

Alături 
de puțin 
я început să se ridice o

str.atelor de 
bogăția Văii

în 
căr- 
Jiu-

de turlele vechi, 
timp, la Cimpa

turlă a cărei construcție 
este mai înaltă și robustă 
decît a celorlalte. Este son
da 5 458 care, înzestrată 
eu o puternică instalație 
de foraj sovietică, „Ziff 
1200 A“ va folosi pentru 
prima dată în bazinul nos- 
tr.u forajul. cu* turbină Iu 
prezent, după ridicarea 
turlei semețe (în fotogra
fie) sondorii lucrează în 
continuare la montarea 
mașinii de foraj, grupului 
de pompe pentru circula
ția noroiului șî întregul a- 
parataj necesar bunei func
ționări a unei sonde. Și, 
nu peste mult, o nouă 
sondă va porni forajul, în 
căutarea cărbunelui prețios.

i

J

La preparația Petrila există în 
momentul de față peste 120 tineri 
evidential în poductie și numeroa
se echipe de calitate formate ■ nu
mai din utemiști. îndrumați-și. aju
tați în permanență de către vîr- 
stnici ei au adus o contribuție ■ la 
depășirea planului ■ preparației pe 
5 ,luni din acest an cu 43 000 tone 
cărbune, la realizarea și depășirea 
producției de brichete -ovoide cu 
13 648 tone, . la obținerea unei e- 
conomii la prețul de cost în-valoa
re de 240 000 lei; Mobilizați de co
mitetul U.T.M., tinerii- preparatori 
iau ■ parte activă și la -acțiuni eu 
caracter gospodăresc, cultural.- pa
triotic etc. Iată cîteva din realiză
rile lor cele mai recente.

Acțiuni pentru înfrumusețarea 
localității

Răspunzînd în număr mare la 
chemările organizației U.T.M. tine
rii de la preparația Petrila au par
ticipat' recent la o reușită acțiune 
de' muncă patriotică pentru înfru
musețarea localității. Ei au plantat 
cîteva sute de arbori și arbuști 
ornamentali, au curățat și pus la 
punct înprejurimile întreprinderii 
unde lucrează, malul stîng al Jiu
lui și au executat numeroase re
parații edilitare în cartierele măr
ginașe ale orașului Petrila. Prin-

Cărbune
Extinderea mecanizării 

în abataje și organizarea 
temeinică a procesului de 
producție, au permis mi
nerilor din Valea Jiului să 
dobîndească noi victorii în 
lupta pentru creșterea pro
ducției de cărbune. In ziua 
de 10 iunie, minerii din ba
zinul nostru au extras din 
adîncuri cea de-a 52 000 
tonă de cărbune peste 
plan de la începutul anu-

Minerii din abatajele ex
ploatării Aninoasa muncesc 
stăruitor în aceste zile pen
tru a încheia și cea de-a 
șasea lună a anului cu rea
lizări frumoase în produc
ție. In sprijinul hărniciei 
lor vin mașinile și utilajele 
moderne, introduse pe sca
ră largă în subteran, me
todele avansate de lucru. 
Folosindu-le cu pricepere 
minerii de la Aninoasa au 
extras în perioada 1 —10 a 
lunii curente 1 977 tone de

lui. Pentru a ajunge la 
cest rezultat minerii Văii 
Jiului au sporit lună de lu
nă productivitatea muncii, 
au depășit eu regularitate 
sarcinile de plan. Creșterea 
productivității muncii în a- 
bataje a făcut posibil să 
se extragă în perioada 1— 
10 iunie.
mult 
bune 
tic.

de cinste
cărbune peste prevederile 
planului. Productivitatea 
muncii a sporit în acest 
timp cu peste 5 la sută 
față de 
primele 
se află 
relor 11 
tras în 
pectiv, 782 tone de cărbu
ne. S-au evidențiat prm 
contribuția adusă brigăzile 
conduse de minerii David 
Ioan, Schneider Francisc 
Bulgaru Gheorghe, Gristea 
Aurel și altele.

Din abatajele
La Uricani minerii con- 

ktinuă să înscrie noi rea
lizări pe graficul între- 

’ cerii socialiste. In primele .
9 zile ale lunii iunie ei au 
adăugat la realizările ante
rioare încă 1 916 tone de 
cărbune extrase peste plan. 
Acest Spor de producție a 
fost obținut și de astă da
tă pe seama creșterii pro
ductivității muncii. De a- 
semenea, revalorificînd co- 
frajele de Ia betonări, ar
măturile vechi și recondi- 
ționînd numeroase șine de 
linie 
cesteî

ferată, colectivul a- 
exploatări a obținut

Producție

însemnate economii;
mai substanțiale depășiri 
de plan și economii au fost 
realizate de brigăzile con
duse de Rudic Constantin, 
Pînzaru Alexandru-, Girciu- 
maru Victor. Teodorescu 
Stancu, Burtea N’ițfi și al-- 

jele
Cantitatea de cărbune 

cocsificabil dată peste 
plan de la începutul anu
lui de minerii Uricaniului 
se cifrează la 18845 tone, 
fapt ce situează mina în 
primele rînduri ale între
cerii pe bazin.

Minerii lupeneni extrag zilnic din 
măruntaiele adincurilor mii de to
ne de cărbune destinat cocsificării. 
Cocsarii așteaptă din partea noastră 
cărbune mult și mai ales de bună 
calitate, cerință îndreptățită pe care 
noi sîntem datori să o satisfacem 
pe deplin.

Avînd 1 drept călăuză 'Directivele 
C.C. al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale ■ întrecerii socia
liste, comitetul
Lupeni, sub îndrumarea comitetului 
de partid, a mobilizat anul acesia 
colectivul de ■ muncitori, tehnicieni și 
ingineri în întrecerea socialistă, îm- 
binînd în mod organic lupta pentru 
sporirea producției cu cea pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui.

Comitetul sindicatului nostru s-a 
îngrijit de popularizarea largă a r> 
biectivelor de întrecere socialistă pe 
anul 1964. a sarcinilor colectivului 
privind îmbunătățirea calității pro
ducției. Au fost confecționate 12 
panouri care au cuprins extrase dir. 
Directivele C.C. al P.M.R. și în spe
cial cele referitoare la necesitatea 
îmbunătățirii calității producției. In 
6 emisiuni ale stației de radioam
plificare au fost popularizate obiec 
tivele întrecerii socialiste, iar pe bri
găzi au fost organizate de către 
organizatorii grupelor sindicale, adu
nări sindicale lunare pe tema cali
tății cărbunelui.

O deosebită atenție a acordat în 
continuare comitetul sindicatului 
nostru Organizării unor acțiuni me
nite să sprijine minerii în munca 
pentru înfăptuirea angajamentelor de 
întrecere. In îmbunătățirea calității, 
un rol imoortant îl are cunoașterea 
de către fiecare brigadă și cadru 
tehnic a căilor de reducere a conți
nutului d? cenușă din cărbune. In 
acest scop comitetul sindicatului a 
organizat un ciclu de conferințe cu 
temele: „Cum poate fi îmbunătăți 
tă calitatea cărbunelui la E. M. Ln- 
peni". ..Pușcarea selectivă a cărbu
nelui", „Șistul și alegerea lui". 
„Umiditatea cărbunelui" etc. Tgtoda 
ță„ comitetul sindicatului, a îndru
mat. 30 ingineri și. tehnicieni ,spr? 
a da consultații tehnice pe tema ca
lității cărbunelui. In programul uni
versității muncitoreșt precum și ai 
cursurilor de calificare și de ridicare 
a calificării s-au 
pe tema calității 
de perete a scos 
relevat experiența
le brigăzi în îmbunătățirea calității 
producției.

La consfătuirile de producție s-an 
pus, de asemenea, în discuție pro-

bleme 
ții. De 
dezbătut probleme privind organiza
rea locurilor de muneă, executarea 
operațiilor de perforare-pușcare și 
încărcare a cărbunelui șî a sterilu
lui.

Iată măsurile aplicate, munca des
fășurată de comitetul sindicatului 
nostru. Cu toate -măsurile ’ luate, pe 
trimestrul -I am • avut o penalizare 
de 8 354 tone - cărbune pe exploatare. 
Iatăr șî situația pe sectoare :- I A— 
4-17 tone șterse ; Г В — 699 tone ; 
II — 703 tone; III 
IV A 
ne ; V — 1 782 tone.

Comitetul sindicatului, 
exploatării sub îndrumarea comite
tului de partid a continuat înbă să 
se ocupe permanent de îmbunătăți
rea calității. Am organizat o cons
fătuire la care șeful de brigadă 
Cihioancă Sabin și-a expus metodele 
de muncă ’ în ceea ce privește îm
bunătățirea calității cărbunelui, felul' 
cum aplică inițiativa '„nici ' un va-1 

vizibil", 
explicat . 
membru

2 348 tone;
1 215 tone; IV В 1 190 td-

conducerea

de calitate
această lună minerii de la Lupeni au pus un ac- 
deosebit pe îmbunătățirea calității producției.

In
cent
In abataje s a făcut simțită cu multă vigoare acțiunea 
pentru alegerea șistului din cărbune. Ca urmare, con
ținutul de cenușă

MM d! la Paiiila
•

tre cei care s-au remarcat se numă
ră. Ivașeu . Constantin, Zabor Eleo
nora, Rodeanu Viorel, Bufteanu 
Viorica, ocovai Zoltan, Hodnayi 
Alexandru, Ravel Nicolae și alții.

Fruntași în colectarea 
fierului vechi

Cunosc îid importanta 
prezintă fieful vechi în 
oțelarilor, tinerii de la . 
Petrila participă cu entuziasm 
acțiunile patriotice pentru colecta
rea fierului vechi. Organizați pe 
echipe ei au strîns în 5 luni 67 000 
kg fier vechi pe care l-au trimis o- 
telăriilor. S-au evidential prin ini
țiativă și hărnicie utemiștii din 
secțiile spălare, brichetaj, haldă si 
sectorul administrativ. In cinstea zi
lei de 23 August tinerii preparatori 
s-au angajat să colecteze încă 50 
de tone de fier vechi și să defri
șeze prin muncă patriotică 35 ha 
de teren de pe dealul Maleii, pen
tru a-1 reda ca zonă de pășunat.

In orele libere

pe care o 
activitatea 
preparația 

la

Tinerii preparatori participă in
tens în orele lor libere și la activi
tatea culturală. Brigada artistică 

CONSTANTIN BĂDUȚĂ 
corespondent

(Continuare în pag. 3-a)

introdus expuneri 
cărbunelui. Gazeta 
ediții în care s-a 
dobîndită de une

aplică inițiativa 
gonet rebutat pentru șist 
Minerul Ghioancă Sabin a 
pe larg atribuțiile fiecărui 
din brigadă în organizarea muncii' 
spre a asigura ca pe vatră să ntl 
rămînă nici o bucată de șist vizibil. 
De un real folos în activitatea noas-, 
tră au fost și brigăzile artistice de 
agitație care. în programele prezent 
fate în consfătuirile de nroducție 
au tratat, problema calității cărbu
nelui. Mai ales brigada artistică 
de agitație din sectorul III a avut îtf 
această direcție un program apre
ciat de întreg colectivul minei.

Activitatea desfășurată de sindica
tul exploatării noastre, măsurile lua
te de conducerea minei au avut efi
ciență. In luna mai colectivul mi
nei a redus conținutul de cenușă 
din cărbunele extras cu 0.2 procen- 
te sub limita admisă. Pe viitor vom 
continua cu. și mai multă perseve
rență activitatea noastră în direcția 
îmbunătățirii calității producției. Go- 
mitetul sindicatului a cerut comite
telor de secții să organizeze pe lo
curi de muncă discuții în legătură 
cti posiWîtifățile ite îmbunătățire con
tinuă a calității cărbunelui. Co
mitetul sindicatului nostru este ho- 
tărît să îmbunătățească necontenit 
munca de sprijinire a participant!- 
lor la întrecere pentru a dă un căr
bune cocsificabil de calitate tot mai 
bună, pe măsura cerințelor econo
miei naționale.

CAROL DVORAC 
președintele comitetului sindicatului 

E. M. Eupenî

I

extras a scăzut simțitor ajungînd să 
fie pe exploatare la încheierea pri
mei decade cu 0,6 procente mai mic 
față de indicele planificat.

Aportul cel mai însemnat la îm
bunătățirea calității cărbunelui l-au 
adus minerii din sectoarele II și III, 
care au redus simțitor conținutul de 
cenușă din producția extrasă în a- 
ceastă lună.

Zilele trecute, în 
sala cinematografului 
din Iscroni, 
artistică a
din Petroșani a 
zentat un bogat 
gram artistic.

Timp de două 
cei peste 200 
spectatori care
umplut sala au urmă-

echipa
I.C.M.M.

pre- 
pro-

ore, 
de 
au

rit evoluția pe sce
nă a artiștilor ama
tori ai I.C.M.M.

Programul artistic 
compus din dansuri, 
cîntece și scenete ve
sele a plăcut mult 
spectatorilor. Inter- 
preții dansurilor 

■ populare* ai scenete
lor precum și soliștii

de cîntece populare, 
Tindeanu Elena, Len- 
ghel Astonof și Han- 
ganu loan și tofi cei
lalți artiști amatori 
au fost răsplătiți cu 
vii aplauze de către 
spectatori.

•лги CORNEA 
corespondent

CONSTRUCTORI HARNICI

In cadrul grupului de șantiere Petroșani, muncesc numeroși constructori harnici, care depun multe 
strădanii, pentru realizarea obiectivelor social-culturale aflate în lucru. Iată in clișeu, (de la stingă la 
dreapta) trei dintre ei: Arșoi Anghel — zidar, Vasiu Dumitru — instalator, Ciungulescu Marin — fierar 
betonist, care și-au cîștigat o meritată prețuire pentru realizările însemnate și luerul de bună calitate 
pe care îl' execută.



La I.M.P • a începui sesiunea de examene

în vedefea 
vară și a

făeut pentru

început 
senxs-

prezentate de organizația 
și Consiliul asociației stu

diu cuvîntul cadrelor di- 
s-au desprins învățăminte 
aplicare a dus la o mai

Sesiunea de еяшпепе la Institutul 
de Mine din Petroșani a început 
Ne-am adresat tov. eoni. univ. Cons- 
tantinescu llie, prorectorul institu
tului, rugindu-1 să ne reiatele pre
gătirile făcute pentru sesiune, pre 
cum și măsurile luate 
organizării practicii de 
vacanței studenților.

—- Ce pregătiri s-au 
reușita sesiunii ?

Pregătirea sesiunii a 
de fapt încă din prima zi a 
Irului II. In cadrul consiliului știin
țific au fost analizate rezultatele se 
Siunli de iarnă, s-au tras învățț- ‘ 
minte din neajunsurile semnalate și 
S-au dat indicații decanatelor șl ca
tedrelor în vederea intensificării ac
țiunii de depunere a lucrărilor de 
control, de notare a răspunsurilor 
date de studenți la wminaril și 
lucrări practice. In acest scop, fle
care asistent și-a 
în Această sesiune 
•ebit de utile, ele 
mele la care au
calitatea răspunsurilor, precum și i 
caracterizare la disciplina respecti
vă. Examinatorii, cunsultînd caietele, 
revin asupra unor probleme neștiute 
de unii studenți în cursul anului, ve 
rfficind și pe această Cale măsura 
în care studenții au muncit pentru 
lichidarea lacunelor ce le-au avut.

In 
ficat 
care 
cînd 
diul
unde în iarnă s-au 
tale slabe, s-au organizat consfă
tuiri profesionale pe grupe. Din re

feratele 
U.T.M. 
drnțești, 
dactice 
a căror
hună pregătire a studenților.

Organizația de partid a luat ho- 
tărîri care au contribuit la întări
rea întregii munci ; s-a elaborat, în 
luna mai, un plan de măsuri care 
prevedea 
succesul 
meroase 
ții: s-a

acțiuni menite să asiguri 
in sesiune; s-au ținut nu 
lecții de sinteză, consulU- 
prelungit orarul bibliotecii.

INTERVIU

făcut un caiet; 
caietele sînt deo- 
conțintnd proble- 

răspuns studenții.

preajma sesiunii s-a Intens! ■ 
activitatea cadrelor didactice 
rlspund de grupe, acestea fă- 
vizite la Cămin, urtnâdnd fstu- 

îndividual al studenților La anii 
obținu1 fezul-

s-a manifestat grijă pentru îmbună
tățirea meniului la cantină, astfel in
cit studenții să primească o mlncare 
consistentă, în raport cu eforturile 
ce le depun în această

Vreau să subliniez că 
cadre didactice, printre 
rășil conferențiari Stoica 
Nicolae, Masca Gfieorghe, Marian 
loan, profesorii Poboran Vaslle, Do- 
brescu Eugen, lectorii Pop Aurel, 
Stoica LIgla, au acordat un Impur 
taut număr de ore de consultații, 
daiificînd probleme mai greu de elu
cidat. Din păcate însă nu toți stu
denții au înțeles să participe la a- 
ceste consultații, care i-ar fi ajutai 
să obțină rezultate mai bune

Așteptăm rezultatele sesiunii. Du- 
pa primele două zile se pot da urte 
le date, însă ele nu sînt concludente.

perioadă 
numeroase 

care tova- 
Emll. Lețu

urmînd ca abia după cîteva zile să 
putem trage concluzii edificatoare.

— Cum s-a organizat practica de 
vară și vacanța studenților r

— Pentru buna desfășurat.’ a 
practicii, s-au numit îndrumători din 
rîndurile tadrelor didactice, s-au în
cheiat convențiile de practică cu toa
te întreprinderile s-au întocmit deja 
programele analitice de practică 
Practica se va face ;n toate exploa
tările miniere din țară.

In acest an numeroși studeiiți vor 
efectua însemnate acțiuni de muncă 
patriotică la construirea noului că
min, precum și 
institutului nostru.

Ne-am îngrijit 
condiții plăcute 
vacanței de vară, 
acest an, mulți 
petrece vacanța la Gostinești, Si - 
naia, Predeal. Izvoru! Mureșului ș: 
în alte tabere. Vor 
cu 100 de studenți 
anul trecut.

Anul universitar 
la 29 iunie, cînd se 
asupra modului de 
practică și în tabere, se vor trage 
concluzii pe marginea sesiunii, s«. 
vor da indicații pentru pregătirea 
restanțelor în vederea susținerii exa
menelor în sesiunea de toamnă.

Cu aceasta se încheie anul uni
versitar, dar nu și activitatea noas
tră. Ea va continua cu pregătirea 
anului următor, mai ales pe linie 
administrativă, făcîndu se reparațiile 
necesare, aprovizionarea cantinei, t-i- 
tr-un cuvînt creîndu-se condiții din 
ce în ce mai bune de trai 
lătură studenților în anul 
tar 1964/1965.

la înfrumusețarea

de crearea unoi 
pentru petrecerea 
astfel Incit în 

studenți își vor

pleca în tabere 
mai mulți de-ril

ii vom încheia 
vor da indicații 
comportare in

ți înva- 
universl-

CARNET Q I N
In fața ușii laboratorului de geo

logia. grupa 1 128 din anul li al 
Facultății de exploatare așteaptă cu 
înfrigurare. In bănci au luat loc 
primii patru studenți din grupă. Au 
tras emoționați biletele. Apoi creioa
nele alunecă rapid pe foile de nîr 
tie. Primul subiect, el doilea, o schi
ță. . Unul se luminează la față, altul 
se cam agită, un altul se cufundă 
în gînduri. De... Fiecare după cum 
s-a pregătit. Cine a învățat siste
matic, zi de zi, acum se prezintă 
în fața comisiei de examinare stăp'- 
nit de calm și bună dispoziție. Alții 
însă... se gîndesc cum va fi la 
toamnă, că acum, afară e cald și 
bine. Au timp să se gîndeaSCă și... 
să se pregătească. Cine strică decît 
ei ? Pentru că în timpul anului în 
loc să privească în față examenele 
și să învețe cu sîrguință, au amînat 
pregătirea de pe o zi pe alta. Iar 
acum au intrat în... criză de timp 
Boar practica a dovedit-o de atîtea 
ori Că munca în asal* nu duce 
rezultate bune. Dar să rpVenim 
examenul de la geologie.

— Gine știe... trece -- spunea 
varfișul profesor Pop Emil.

Șî pe bună dreptate. Pînă acum 
la geologie au dat examen 4 grupe 
din cele 7 cîte sînt în anul 11. Este 
adevărat că mulți studenți au ple-

la 
la

to-

E ȘTIE... 
cat din sala de examene cu fruntea 
sus, Senini și bucuroși, că în car
netul de student au mai acumulai 
o notă bună. Vom aminti dintre a- 
eești studenți pe Dulfu loan. Negriți.... 
Crăciun, Doboși Florin, lancu Can- 
din, Acatrinei 
Ei au obținut 
și stratigrafie 
(primul a luat 
politică și la 
dat colocvii, 
ținut numai note bune.

Alții în schimb, au plecat cu 
pul in pămînt. Slaba pregătire 
timpul anului, munca în asalt 
ultimele zile, nefrecventarea orelor 
de consultații și meditații, toate a- 
cestea sînt atribute care le a dat... 
întîlnire la toamnă. Tovarășul pro
fesor Pop se va întîlni la sesiunea 
de restanțe cu mulți studenți din 
anul II cum sînt Pentek Eva, Dra
gan Laura, Avram I.iviu, Baciu Ni
colae, Chera Mircea, Dina Maria, 
Dobrescu Andrei și alții. Aceslor 
studenți. cît și altora din alți ani 
de studii le stă în față 
pentru ca la toamnă să 
bine pregătiți, pentru ca 
fie în aceeași clasă cu 
din acest an universitar.

l-am văzut vorbind cu 
convingere pe Dulfu loan. Jijîe Paul

Maria și Jijie Paul, 
la geologie generală 

numai note de 9
10), iar Ia economie 

materiile la care
de asemenea, au

au
OD-

ca- 
din 
din

destul timp 
se prezinte 
la anul să 
colegii lor

hotărîre șl

i

TREC
l-am auzit icnind înfundat 
tek Eva, Dina Maria și Chera Mir
cea. Cită deosebire Unire- răspunsu
rile lor și deci și în pregătirea lor.

E I
pe Pen-

Doar scîrțîitul ușor al pe- 
și creioanelor sau întorsul 
se aud în aceasta tăcere

in sala de lectură e liniște de
plină. Frunți tinere stau cufundate 
în studiu. Nimic nu le conturbă li
niștea, 
nițelor 
filelor
adfncă. La ghișetul bibliotecii. în
continuu vin și pleacă studenți. De 
aici împrumută cărțile, revistele 
și broșurile de specialitate de care 
au nevoie. Cele aproape 98 000 vo
lume de cărți tehnice, politice, ști
ințifice și beletristice oglindesc 

grija partidului

tru buna pregătire a viitorilor in
gineri mineri. Cele trei bibliotecare 
sînt acum mai solicitate ca orieînd. 
Dar nu se supăra că au de lucru. 
Dimpotrivă. Cu amabilitate îi ser* 
vest pe fiecare, Ele 
denții trec acum prin 
portantă perioadă a 
Iar — examenele. Și 
îi servesc cu cărțile 
pind — poate 
lor la examene 
sau mai puțin.

IN CLIȘEU: Aspect <Un sals de 
lectură a I.M.P.

știu că stu- 
cea mai im
anului șco- 

de felul cum 
necesare de

și răspunsurile 
mai complete

Noi — spunea, tovarășul pro»» .,
fesor Pop Emil — ne-am străduit 
să facem totul pentru buna pregăti
re a studenților, iar ei n-au de fă
cut decît un singur lucru • să în
vețe. Dacă mai înainte se punea ac
centul pe cantitate, astăzi deviza este 
CALITATE. Cine învață... trece, cine 
nu... să mai învețe. Este spre binele 
lor. al viitorilor ingineri, este spre 
bunul mers al producției, este țl 
spre satisfacția morală a noastră, 
a cadrelor didactice.

Este întrutotul așa. Condiții op
time de viață și studiu au studenții. 
Ele se cunosc de fiecare. Dar tot așa, 
fiecare trebuie să fie conștient că 
nu poate trece prin institut fără să 
învețe cu sîrguință, temeinic zi de 
zi

D. GHEONEA
I
1

și guvernului pen

NOTĂ: „RE ZIS TEN
Ce ți-e și cu examenele astea l 

Provoacă numeroase emoții, bucu
rii și... decepții. Emoții au mai toți 
studenții, bucurii ce-i ce obțin no
te mari, expresie a strădaniei de-a 
lungul unui an universitar. Decep
ții înregistrează cei care după cî- 
teva zile de asalt, pierd bătălia ho- 
tărîtoare — examenul. Nici nu 
se poate altfel: fiecare este răs
plătit pentru munca depusă intr-un 
an și nu în cîteva zile.

Să luam, de exemplu, grupa 
'~2110 din anul III electro. Sînt 25 

de studenți in grupă. La examenul 
de rezistența materialelor s-au pre
zentat doar 9. Ceilalți. 18 la nu
măr, nu s-au prezentat. O adevă
rată „rezistență" determinată, fă
ră îndoială, de lipsa de pregătire. 
Nu este o notă butlă nici pentru 
gupă, nici pentru organizația U.T.M. 
Dacă studenții Rusu Nicolae și 
Niță Virgil au obținut nota 10 la 
acest examen, apoi alții, ca Brebe 
Lazăt, Vig Andrei, Husar Andrei 
n-aii promovat.

La același examen, Dumitru Ce
cilia (grupa 2 111), Plămădeală 
orghe, Neag Petru, Gaftiniuc 
sile (toți din grupa 2 113) au 
ținut note foarte bune, pe 
alții s-au „mulțumit" cu note mi-

Ghe
Va- 
ob- 

cînd

i.»

• a

>•

nime sau nici n-au promovat mă 
car. E cel puțin ciudat cazul stv 
dentului Babilon Mihai (grupa 2 111 
cere în prima sesiune a obținut no
ta 10 la rezistența materialelor, iar 
acum s-a... retras din examen, do
vedind că în semestrul II s-a cui. 
cat pe lauri.

,,Rezistență" în Însușirea- materi? ~ 
ei au mai manifestat și alte gru
pe. Iată, de pildă, grupa 1 123 anul 
III mine, care la termotehnică a 
obținut rezultate slabe. Din tota
lul de 25 de studenți doar 5 au 
promovat, iar din gupele 2 118, 
2 119 și 2 120 anul I electro, din 
11 restanțieri la matematici a pro. 
movat doar unul singur. i

Exemplele date nu sînt semnifi
cative în sensul generalizării lor, 
dar sint cu atît mai semnifiactive 
pentru activitatea grupelor respec
tive. Dacă responsabilii de grupe, 
cadrele didactice care au răspuns 
de ele, organizația U.T.M. și Con
siliul asociației ar fi desfășurat o 
activitate mai susținută, ar fi ve
gheat în decursul anului cu mai 
multă atenție asupra modului de 
însușire a materiei, este de la si
ne înțeles că rezultatele ar fi fost 
mult mai bune.

V. CIOBOTEA

j
*

î
INTR-UN AMFITEATRU...

♦
Studentul Urlan Petru din grupa 2118, anul II, facultatea elec

tromecanică răspunde calm și hotă rit la examenul de rezistența mate
rialelor... Nota 10.

In fața unuia din amfiteatre, 
obiectul discuției celor care își 
așteptau rîndul să intre la exa
mene era unul singur: econo
mia politică. Se făceau ultimele 
„schimburi de experiență". Cînd 
ușa se deschidea, lăsind să se 
ivească chipul studentului care 
abla-$i susținuse examenul, zeci 
de ochi se îndreptau întrebători 
către proaspătul,., promovat. In
tr-adevăr, ieri plnă la ora 10,30 
au promovat totl studenții care 
s-au prezentat la examenul 
economie politică.

Intrînd in amfiteatru, am 
tilnit atmosfera specifică de 
xamene. Unul dintre studenți 
expunea subiectele de pe bilet, 
iar alți trei se pregăteau, ordo- 
nind ideile uneori dispersate în 
clipa clnd se deslușesc întrebă
rile de pe bilet.

Examinatorul, lectorul lovan 
Florian, izbutise pe deplin să 
creeze o atmosferă... favorabî ă 
desfășurării examenelor, contri
buind prin modul de a pune în
trebările la lichidarea emoțiilor. 
Rînd pe rînd s-eu clarificat pro-

examinatorului grija pentru veri
ficarea modului în care studenții 
au studiat materialul bibliogra
fic indicat — operele clasicilor 
si documentele de partid — mo- | 
dul fn care au conspectat ma- •

[■"Л

de
ai

in-
e-

își

bleme, s-au dezbătut elemente 
esențiale ale economiei politice 
capitaliste și socialiste. Verifi
carea cunoștinjelor s-a făcut cu 
exigență, fiecare student primind 
nota meritată.

Cînd unul dintre studenți a 
terminat de răspuns, examinato
rul i-a pus o întrebare din Ca
ietul întocmit de asistenți, des
pre utilitatea căruia ne-a vorbit 
tov. Cdnstantinescu llie.

—- In timpul semestrului
dat un răspuns slab la problema 
privind fondurile fixe și fondu
rile circulante ale întreprinderii, 
la să vedem, dacă poți vorbi 
acum despre această problemă.

Si studentul a vorbit. Iată că 
folosind în acest fel caietele în
tocmite de asistenți, cunoștințele 
pot fi verificate mai temeinic 
și nu пиша atlt. Se vede măsu
ra in care studentul și-a pus 
la inimă observațiile ce i s-au 
făcut în cursul anului. Atît în- • 
tocmirea caietelor cit și folosirea 
lor în acest fel la examene con
stituie procedee bune. De ase
menea, s-a remarcat din partea

dul fn care au conspectat 
terialu! studiat.

Printre studenții care au 
puns în primele ore ale dimine
ții s-a aflat și Duicu Mărgărit 
din grupa I 133. A dat răspun
suri clare, precise privind pro- 
veniența plusvalorii, modul el 
de utilizare de către capitaliș
ti. De asemenea, a vorbit do
cumentat despre căile de trece
re de la capitalism la socialism. 
A și primit nota 9. Despre atest 
student am aflat că la 
științifică de 
inte sociale, a obținut 
mos succes. Lucrarea sa. realiza 
tă Împreună cu studentul Stoiei 
Zdravco a obținut premiul I.

Am părăsit sala de 
Toți ochii s-au întors 
De această dată însă 
tele descrise în primul 
s-au mat repetat...

V. ADRIAN
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de creație, ii întîmpină cu 
și solicitudine. Dar reîn- 
pe Eminescu. după inter* 
trei ani de cînd nu se 
Slavici a fost Uimit de

trei redactori — Slavici, 
Eminescu — lucrau îm- 
citeau reciproc artico- 
împreună le îndreptau 
era cazul. Desigur în

In acest an, din bugetul Sfatului popular ăl orașului Petroșani se 
vor efectua lucrări de modernizare și reparare a străzilor în valoare 
de peste 2 milioane lei. O parte dintre aceste lucrări au și început. 
După cum se vede și în clișeul de mai sus, un ciliudru-compresor 
este în plină activitate pe strada B. Delavrancea.

La termocentrala Paroșeni

Pregătiri intense în vederea
reparațiilor

ln fiecare an, de obicei în lunile 
de vară, la termocentrala Paroșeni 
se efectuează reparații mijlocii la 
agregatele de bază Pentru execu
tarea în cele mai 
în termen 
lucrări se 
necesare.

Jn anul 
înstelată a 
Îs prin punerea în funcțiune a nou
lui grup de 150 M.W.. conducerea 
întreprinderii, cadrele tehnice din 
secția reparații au prevăzut și au 
aplicat o serie de măsuri care să 
asigure buna desfășurare a lucrări
lor de reparații. Muncitorii și maiștrii 
din secția reparații, avînd o bogata 
experiență în acest domeniu, s-au pre
gătit intens în vederea acestor lu
crări. Au fost confecționate și re
condiționate zeci de piese, s-a pre 
gătit deja aproape tot materialul ne
cesar, s-a făcut un plan de desfă 
surate a reparațiilor pentru fiecare 
echipă în parte.

In prezent se lucrează cu sîrg ta 
revizuirea armăturilor de rezervă 
medie și înaltă presiune. Acestea se 
probează și se repară pentru a le pu
tea înlocui pe cete uzate. Se mai 
confecționează o serie de piese de 
rezervă ca: garnituri metalice, roți 
dințate pentru angrenaje, cabluri dc 
ridicat, diferite tipuri de șuruburi 
De asemenea, au fost pregătite O șe
fie de materiale printre care: com
poziție pentru lagăre, cositor, oțeluri 
aliate.

La pregătirea pieselor de rezervă 
un aport deosebit l-au adus și mun 
citorii din cadrul atelierului mecanic 
Aici, strungarii, forjorii și ceilalți mese 
riași execută în fiecare zi zeci dc 
piese, se străduiesc să dea numai 
lucrări de bună calitate și la timp.

Piesele executate la atelierul me- 
eroic sînt luate în primire de mun 
citorii de la secția de reparații. A- 
ceștia le verifică, le fac probele ne
cesare, le anaamblează.

cît mai 
fac din

bune condiții și 
scurt a acestor 
timp pregătirile

acesta,
termocentralei Se va dub-

în care puterea

d?

Sub conducerea maiștrilor Popescu 
MirOn, Crainic Petru, Mânu luliu, în 
cele două ateliere ale secției de re
parații (cazane și turbine) echipele 
de muncitori desfășoară o activitate 
intensă de pregătire pentru lucrările 
de reparații la cele 3 grupuri care 
vor începe nu peste mult timp.

Ei sînt pregătiți în ori ce moment 
pentru a trece la efectuarea repara
țiilor. Se așteaptă doar aprobarea 
dispecerului pentru oprirea unuia din 
grupuri.

I',a lucrările de 
pregătiri în vederea 
reparațiilor princi
patelor agregate 
de forță s-au re 
marcat în mod deo 
sebit echipele de 
reparații conduse 
de Albu Traian, 
Șmiguleț Iosif, Vîl- 
voi Nîstor. Vereș 
Arpad. Bugaru 
Andronîc. muncito
rii Pintea Gheor
ghe. ’ana Dumitru 
și alții

Pregătirea temei
nică pentru efec
tuarea în cele mai 
bune condiții a lu
crărilor. măsurile 
luate în acest 
sens, vor asigură 
reducerea timpului 
de reparații, efec
tuarea unor lucrări 
de calitate. Prin 
aceasta, termocen
trala Paroșeni va 
putea furniza în 
sistemul național 
cantități sporite de 
energie electrică 
șt va realiza eco
nomii substanțiale 
la prețul de cost.

ST. EKART

Pe Eminescu avea să-l primească 
același București care-1 înlîmpinase 
în anii primei tinereți cu „stradele 
nepavate, case mici și rau zidite". 
Din fericite Slavici, vechiul lui prie
ten, vechiul martor ai atîtor planuri 
frumoase 
dragoste 
tîlnindu-1 
valul de 
văzuseră,
schimbarea ce se petrecuse in ami
cul său. Eminescu i-a părut obosit. 
îmbătrîhit (la numai 27 de ani), mai 
rezervat și destul de lipsit dc încre
dere in sine și în semenii săi.. Sim- 
țindu-i descumpănirea, cunoscîndu-i 
gusturile sau crezînd că i le cunoaș
te, Slavici a vrut sfi-i găsească o 
locuință potrivită, unde Să se simtă 
bine. Și a crezut că 
strada Speranței; o 
stil țărănesc, singură 
pridvor de stîlpi de 
odăi, cu o tindă, în 
se afla o bucătărie. Eminescu acceptă 
și începe să lucreze în redacția zia
rului conservator 
cele dinții articole 
pentru ziar, acela 
și urmașii săi" și 
iembrie 1877 este deosebit de semni
ficativ pentru starea de spirit a 
omului și gînditorului Eminescu se 
pune serios pe muncă în redacție. 
Aici avea de umplut, în fiecare zi. 
împreună cu Slavici o coloană de 
tipar (cca. 20 de pagini). De aceea, 
absorbit aproape exclusiv de trebu
rile redacției, poetul scria mai puțin 
și-și neglija, chiar mai mult decît 
înainte, prietenii și corespondența.

in ianuarie, la spectacolele date

i-a găsit-o ?n 
căscioara hi 
în curte, cu 

lemn. două 
fundul căreia

„Timpul". Printre 
pe care le-a scris 
numit ..Băîcescu 
apărut în 24 no

Drumul cărbunelui extras de minerii de la Aninoa- 
sa trese și prin puțul principal al exploatării (in 
clișeu).

Minerii din circuitul puțului
In adîncul pămîntului, minerii 

din brigada comunistului Tătaru 
Petru se întrec pentru a da viată 
angajamentelor luate în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre. Aici, la 510 m 
adîncime. minerii lui Tătaru efec- 
tuiază lărgirea și betonarea gale
riei și a circuitului puțului XI de 
la orizontul 14. Pe zi ce trece lu
crările avansează văzînd cu ochii, 
iar galeria capătă o înfățișare no
uă, atrăgătoare.

Despre munca entuziastă a mi
nerilor din brigadă, cit și despre 
importanta lucrării pe care ei o 
execută ne-a vorbit inginerul 
Șchreter Carol, șeful sectorului in
vestiții al minei Petrila.

Tătaru Petru, spunea șeful secto
rului, este cunoscut ca ub miner 
priceput. Tovarășii să! de muncă 
îl apreciază pentru că are o înaltă 
calificare și pune suflet în tot ce 
face. De fapt așa stă bine unui 
comunist, să fie mereu în mijlo
cul tovarășilor săi de muncă, sâ*l 
ajute la fiecare pas pentru ca zi

rezultate superioare

dintre brigăzile din 
realizarea angaja-

ce 1U- 
lucrări 
e

dă
tot 
În

hu
mai

de zi să obțină 
în producție.

In întrecerea 
sector pentru
mentelor, au ieșit învingători or
tacii lui Tătaru. Ei și-au depășit 

. în fiecare lună din acest an cu 
25-35 la sută sarcinile de plan. A 
depăși planul nu este însă totul. 
Are o mare importanță și 
crări execuți. Dacă dai 
de calitate, apoi și munca 
așa. Si brigada lui Tătaru
crări de calitate ireproșabilă, 
crările recepționate în luna 
au primit calificativul foarte bine. 
Drept răsplată a muncii în subte
ran brigada a fost declarată eviden
țiată în întrecerea socialistă în 
fiecare lună din acest an iar în 
primul trimestru al anului a 
recompensată cu o pritnă de 
ducție de 9 000 lei.

In 
gadă 
Ziua 
trei
ziajm pentru a întîmpină ziua de 
23 August cu realizări și mai fru-

moașe în producție. Ne propunem, 
spunea comunistul Tătaru Petru, 
să terminăm întreaga lucrare pînă 
la 15 iulie a.c. Am realizat în timp 
record lărgirea și betonarea a 300 
ni galerie dublă și simplă și ne- 
au mal rămas 80 m de făcut. In bri
gadă avem mineri harnici și price- 
puți. E greu să spun care-1- mai 
vrednic. Atît minerii Puiu Vasile 
Ghită Ilie și Petcu Nicolae, ajuto
rii de mineri Gheța Frânt. Baron 
Gheorghe, cît și vagonetarii 
gureanu Filaret, Baron loan, 
batiu Gheorghe și Pop loan 
□duc contribuția la succesele
găzii. Și strădania lor se vede atît 
jos în subteran cît șl la suprafață, 
pe graficul de producție: în luna 
mai planul a fost realizat în pro
porție de 133.9 la sută.

în viitorul apropiat, prin galeria 
pe care o lărgește și betonează 
brigada lui Tătaru vor trece 
nerii spre abataje precum și 
nuri întregi cu cărbune sare 
lua drumul spre ziuă.

Z. ȘUSTAC

Un- 
Cio- 

își 
bri-

fost 
prO-

bri- 
elan. 
cele

luna aceasta munca în 
a reînceput cu mai mult 
și noaptea minerii din 

schimburi muncesc eu entu-

mi- 
tre- 
vor

de marele actor italian Ernesto Ros
si în București l-a ralntllnlt pe Ga- 
ragiale, priceputid și pretențiosul om 
de teatru și pe cart avea sl-1 adu
că în februarie în redacția „Timpu
lui".

Acum cei 
Caragiale și 
preună, își 
lele și tot 
acolo unde 
aceeași formație cei trei mergeau 
vinerea ia ședințele junimii.

In primăvara lui 187?, la una din 
ședințele junimii asista și Alecsandn. 
Prezența lui aici era totdeauna o 
sărbătoare și mai ales pentru Etni- 
nescu care-1 stima deosebit de mult. 
Eminescu chiar îi publică cîteva pro
ducții recente din ciclul „Ostașii 
noștri". Dar nu numai pe Alecsăn- 
dri l-a publicat Eminescu în co
loanele „Timpului", ci și pe Creangă, 
bunul său prieten. Cît' despre crea
ția lui personală, la 1 martie I se 
publicase în „Convorbiri 
patru poezii.

Activitatea foarte bogată 
curești, poiemicile politice 
frecventarea Parlamentului, 
teau să-l smulgă cu totul din 
firi. In noua lume în care se 
tea îi lipsea mai cu seamă, 
humuleștean Ion Creangă.

Tot mal puțin grijuliu de persoa
na sa, tot mai împovărat de lipsuri, 
tot mai consumat lăuntric de cotfF 
bustia gîndurilor dar și mîncat de 
o boală necruțătoare, avea să-și în
ceapă în anii aceștia declinul fizic. 
Ѳ eczemă gravă i-a apărut pe par
tea inferioară a picioarelor amenin- 
țînd să se întindă și obllgîndu-l astfel 
iă se

In 
anual 
XV-a 
rescu 
Iași pe Eminescu, Caragiale și Sla
vici. Aici Slavici a citit nuvela sa 
„Gura satului", iar Caragiale a ob
ținut un răsunător succes cu ..Nr. 
9“ sau „O noapte furtunoasă". A 
participat la banchet și Creangă. Sigur 
că Eminescu și Veronica ș-au re
găsit aici într-un amestec de bu
curie și amărăciune.

După moartea lui Ștefati Micte 
la 6 august 1879, Eminescu se gîn- 
dește eu mai multă insistență la 
Veronica. Nu au trecut decît șase 
săptămîni de la moartea lui Miele 
și Eminescu șl cu Veronica hotă
răsc să se căsătorească. A Venit îm
preună cu ea la București. Dar îrt- 
drâgcstjții s-au certat și Veronica 
в-a reîntors la Iași.

Iarna care urmează Eminescu e 
iar bîntuit de gînduri 
gă munca istovitoare 
plecarea lui Slavici, e 
pună la „Timpul” în 
de redactor șef. pe

materiale care nu se ameliorează nici
odată, șl starea proastă a sănătății 
mai e apăsat și de singurătate. Bl 
își găsește totuși timp sa mai scrie 
și poezii. Definitivează acum 
cinci scrisori, poezii de adîMă 
ditație filozofică și altele.

Ѳ raită a lui Creangă prin 
1882 îl mai înviorează, 
și deprimat nu mai Jjț- 
cizelează. ,,Luceafărului

oară în aprilie 1882, ta 
apoi în repetate rînduri, 
fot mai realizate, tot mai

llterare"

din Bu
din ziar, 
nu izbu- 

amin- 
învîr- 
hîtrul

prezinte la un medic, 
noiembrie avea loc banchetul 
al junimii. Se serba cea de □ 
aniversare a societății. Mato- 
i-a luat pe cheltuiala sa la

triste: pe lîn- 
pe care, după 
silit Să O dfl- 
noua calitate 

lîngă lipsurile

cefe 
me-

Bu-
curești în 
Dar obosit 
crează, ci 
citit întîia 
Maiorestu, 
în variante
stăruitor lucrate, pînă toamna tfrtiu. 
va fi publicat în aprilie 1883.

Dar în ianuarie 1883 e nevoit să 
se interneze în spital. Săptftmînile 
petrecute acolo i-au ameliorat starea 
ulcerațiilor dar nu i-au putut ridica 
moralul.

La capătul unei existențe de crea
ție și suferință poetul va dobîndi, 
ca și Hyperion din poemul „Luceafă
rul" răsplata jertfei sale: cunoaște
rea. Dar zborul luceafărului a fost 
prea îndrăzneț pentru mintea ome
nească în vremea aceea și cel ваге 
l-a închipuit s-a prăbușit. Temerarul 
Dionis a intrat în întuneric.

Cînd s-a trezit, o vreme s-au a- 
mestecat în mintea lui bolnavă frîn- 
furi de viață reală cu reminiscențele 
din operă. Dsr la el accesele de în
seninare alternau cu intervale de 
nemiloasă luciditate care făceau 
moartea mai mult dorită decît via
ța. Așa a fost dus la sanatoriul Dr 
Șuțu și internat, așa a fost trimis 
la sanatoriul din Ober-Dâbling. loca
litate lîngâ Viena, unde își petrecu
se o parte din anii studenției și M 
la fel a fost dus și la Florența.

Acum Cînd strălucirea-i se stinse, 
cînd însăși intima, ascunsa conș
tiința mtadră a creatorului pierdu
se substanța ei. el rămăsese un om 
oarecare, de 
mai nefericit 
cea din urmă ființă pe pămînt. Gel 
care vegheau 
te erau puțini, lipsiți ca și el de mij
loacele unei intervenții eficiente, pen* 
tru persoana lui fizică.

La cei șase ani ai calvarului său, 
s-a întBnit cu Veronica, s-a Tntîlnît 
cu Creangă, dar cărbunii atinși al 
sufletului său n-au mai putut aprin 
de vechea, limpedea flacără.

Și moartea cea mult dorita încă 
de prin 1878, ca o împlinire a venit 
tîrziu, după ce se uscase în el toa
tă măduva vieții. Poetul a ieșit din 
timp, pentru a reintra în veșnicie 
în timp, la 15 iunie 1889.

L-a urmat pe ultimul său drușn 
în acea zi de vară, foarte mulți 
oameni, dintre cei mai mari ai ziteh 
Kocălniceanu. Maiorescu și alții

L-au urmat însă, ciudat. în ace* 
lașf an, în mofmrnt. cei care l-au 
Iubit șî pe care La iubit: Veronica, 
Harieta și Creangă.

tind, dar mai sărac, 
și mai singur decît

asupra lui cu dragos-

Ng»J PRIN ROTAȚIE
Cariera din Banița furnizează 

calcar metalurgic pentru uzinele 
noastre siderurgice. Zilnic de aici 
pleacă numeroase vagoane încărca
te cu calcar — conform unui pro
gram de expediere 
— după necesitățile 
pective.

Realizarea ritmică
de plan pretinde însă din partea 
colectivului carierei o grijă deose
bită, ca fiecare brigadă 
lori să extragă zilnic, 
lunar, toată cantitatea 
prevăzută. Din păcate,
punct cariera nu se achită 
de îndatoririle ce*i revin, 
exemplu, 
pe două 
trimestru.

In luna 
dusă de

bine stabilit 
uzinelor rel-

a sarcinilor

de munci- 
decadal și 
de piatră 
la

situația cîtorva 
luni trecute din

acest 
complet 
Iată de 
brigăzi

acest

aprilie, brigada ba con- 
mmerul Qheletiue Ale-

III Kthltitu HiHllăr
(Urmare din pag. t-a)

agitație care a luat ființă lade
începutul acestui an prezintă regu
lat, atît »e sceha ciobului munci
toresc din localitate. Cit șl în ca
drul consfătuirilor de producție 
frumoase spectacole artistice. Ea 
popularizează rezultatele' în între
cere, pe fruntași, evidențiațl și i- 
novatori șl satirizează în rime pli
ne de haz lipsurile care încă se 
manifestă la unele locuri de

xandru și-a realizat sarcinile de 
plan lunare și chiar le-a depășit cu 
43 tone calcar. In schimb, briga
da a VIILa a lui Micolaș Petra a 
rămas sub plan cu 491 tone pia- 
trâ 1 In luna mai, situația s-a schim
bat : brigada I-a a lui Sbelptiuc 
a rămas datoare cu 304 tone pia
tră pe cînd fosta brigadă a lui 
Micolaș a obținut o depășire cu 
247 mc piatră calcar. Deci, brigă
zile respective își schimbă locurile 
pe graficul întrecerii, prin... rota
ție?! Și asemenea cazuri se mai 
pot arăta.

Conducerea carierei Bănită are 
datoria să ia măsuri pentru a nu 
mai exista asemenea... rotații, iar 
toate brigăzile de mineri să aibă 
condiții pentru realizarea și depă
șirea lună de lună 
plan.

a sarcinilor de

Pltilllігемгаіэгі ft la
producție. Printre
des aplaudați de muncitorii prepa- 
rațifti se află Nicolae Andrei, Spil- 
că Victor, NieulS loan. Gonciulea 
Vasile, Ghioaca loan, Orza Aurica, 
Ursu Cornel, Herman Metania, a- 
cordioniștii Stoica Petru,. Peier 
Gheorghe si alții. In prezent 
brigada face intense pegltiri 
pentru a putea da în cinstea celei 
de-â XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre On reușit specta
col artistic.

artiștii amatori
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Amînarea sesiunii
Adunării Generale a O.N.U

NEW YORK 11 (Agerpres)
Secretarul generai al O.N.U.. U 

Thflnt, a trimis scrisoti tuturor de 
legațiilor statelor membre ale O.N.U. 
în care le informează că viitoarea 
sesiune a Adunării Generale a fost 
amînată de la 15 septembrie la data 
de 10 noiembrie. In scrisoare se 
arată că hotărîrea a fost luată după 
ce peste 80 din cele 112 state mem 
bre ale O.N.U., au fost de acord cu 
această amînare, întrunindu-se astfel 
majoritatea necesară.

•

Cererea de amînare a deschiderii 
sesiunii Adunării Generale a test 
prezentată lui U Thant, în urmă cu 
aproximativ două luni, de reprezen
tanții din 20 de țări. Ei au motivat 
aceasta prin faptul că peste 50 de 
țări neangajate se vor întruni în 
luna octombrie la Cairo pentru a 
examina probleme care vor fi luate, 
mai tîrziu, în discuția Adunării Ge- 

*nerale. De asemenea, cererea a test 
primită favorabil și din cauza alege
rilor .prezidențiale americane, care 
urmează să aibă loc la 3 noiembrie

In jurul problemei cipriote
Declarația făcuta de Kyprianu 
după întrevederea cu U Thant

legătură cu evoluția crizei

declarație făcută corespon 
de presă după întrevedere i

Hotărîrea partidului social-democrat 
din Brazilia

nu se va alătura, în opoziție, parti
dului muncii al fostului președinte 
Joao Goulart și că va aprecia actele 
guvernului „numai după meritele 
lui".

BRASILIA 11 (Agerpres).
Președintele Braziliei, Castelo 

Branco, a semnat miercuri un de
cret prin care sînt anulate man
datele deputatului federal social-de
mocrat Joao 
doi deputați 
parte, cinci 
trei deputați 
Amazon, au 
civile.

In legătură cu 
lui de a-1 lipsi de drepturi civile pe 
fostul președinte al țării Juscelino 
Kubitschek, partidul social-democrat 
a. anunțat că a hotărit „să-și reia 
libertatea" țață de guvern și să se 
retragă din coaliția pro-guvernamen- 
tală din Congres. Acest partid, re
prezintă o fracțiune importantă a 
Congresului brazilian, avînd 120 de 
deputați. După cum transmite agen
ția France Presse. ca urmare a 
acestei hotărîri în Congres nu mai 
există o majoritate guvernamentală.

, Comitetul executiv al partidului so- 
eiaLdemocrat a făcut cunoscut că

NEW YORK 11 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al Ci

prului Spyros Kyprianu. care a sosit 
la New York, l-a vizitat miercuri 
seara pe secretarul general al O.N.U.. 
U Thant, cu care a avut o convor
bire în 
cipriote. 
. Intr-o 
denților
cu U Thant, ministrul de externe al 
Ciprului a arătat că, ținînd seama 
de faptul că săptămîna viitoare va 
avea loc ședința Consiliului de Se 
curitate pentru a lua în discuție pre
lungirea mandatului forței O.N.U. în 
Cipru, a căziit de acord cu secreia-

★

DELHI 11 (Agerpres).
U Thant, secretarul general 

Organizației Națiunilor Unite, a 
pus generalului K. S. Thimayya,

■ / ★

Abdallah și ale altor 
provinciali. Pe de altă 
persoane, dintre

în
test

care 
Congresul statului 
lipsiți de drepturi

hotărîrea guvernu-

a șefi- 
loc la

CONFERINȚA ȘEFILOR 
DE STATE ARABE

CAIRO 11 (Agerpres).
Conferința la nivel înalt 

lor de state arabe va avea
Alexandria la 5 septembrie, anunță 
agenția M.E.N. Această dată a fost 
stabilită în urma consultărilor care 
au avut toc în ultimele zile între 
reprezentanții șefilor de state arabe 
In același timp, agenția menționea
ză că Consiliul arab al apărării se 
va întruni la 29 august. La ședință 
vor lua parte miniștri afacerilor ex
terne și ai apărării din țările arabe, 
comandantul general al comanda
mentului militar unificat arab și șe
fii statelor majore ai armatelor ara
be.

Se consideră că această ședință 
a Consiliului arab al apărării este 
o ședință de pregătire a Conferinței 
la nivel înalt a statelor arabe.

LONDRA. Sindicatul național al , 
minerilor din Scoția a adoptat o 
rezoluție în sprijinul punerii în li
bertate a tuturor deținuților politici 
portughezi.

PARlS. Curtea Securității de Stat 
din Franța a pronunțat miercuri 
verdictul împotriva lui Lucien Ma
con, membru al O.A S.-ului, învi
nuit de a fi luat parte activă ia 
torturarea și asasinarea unei tinere 
algeriene la Oran. Lucien Macon a 
test condamnat la 15 ani închisoare.

TEGUCIGALPA. Autoritățile din 
Honduras au anunțat descoperirea 
unui complot antiguvernamental. In 
legătură cu aceasta, ooliția l-a ares
tat pe cetățeanul Eugenio Arguet-i 
la domiciliul căruia au fost găsite 
mari cantități de arme, muniții și 
însemne militare.

LONDRA. Potrivit ultimelor date 
publicate de municipalitățile din A- 
berdeen, epidemia de febră tifoidă 
care bînluie în acest oraș de peste 
trei săptămîni continuă să extindă. 
La .10 iunie au fost înregistrate 431

al 
pro
test

in- 
in- 
lo-

In Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 11 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a continuat 

la 10 iunie examinarea problemei 
adoptării de măsuri împotriva guver
nului Republicii Sud-Africane pentru 
a se pune capăt politicii sale de 
apartheid. După cum se știe, la în
ceputul dezbaterilor Consiliul de Se
curitate a votat o rezoluție care cere 
guvernului R.S.A. să amnistieze b1 
derii africani condamnați la moarte 
și să-i elibereze pe deținuți! politici 
arestați pentru opoziția lor față de 
politica de apartheid.

In cursul dezbaterilor din 10 iu
nie, reprezentanții Indoneziei, Pakis
tanului, Republicii Malgașe și Tuni
siei, care participă la ședință fără 
drept de vot, s-au pronunțat în fa
voarea unor sancțiuni economice și 
comerciale obligatorii împotriva Re- 
publicii Sud-Africane

Următoarea 
de Securitate

ședință a Consiliului 
are loc vineri 12 iunie.

Cuvîntarea președintelui Johnson 
la Universitatea

WASHINGTON 11 (Agerpres).
Intr.-o cuvîntare rostită miercuri 

la Universitatea Holy Cross din Wor
cester
S.U.A., 
printre 
1965 a 
borării 
niversării a 20 de ani de la crearea 
Organizației Națiunilor Unite. El a 
declarat că Statele Unite intențio
nează să mobilizeze toate resarsele, 
publice și particulare, pentru a acțio
na împreună 
derea găsirii 
bunătățire a

Johnson a
toi mai mari ale științei dau omu
lui puteri asupra lumii și naturii și 
că se apropie era folosirii comerciale

(Massachusetts) președintele 
Lyndon Johnson, a vorbi’., 

altele, despre faptul că anul 
fost proclamat „anul cola- 

internaționale" în cinstea a-

cu alte națiuni în ve- 
unor noi metode de îm- 
vieții omului.
subliniat că succesele

din Worcester
a atomului în condiții economice 
rentabile.

Vorbind despre perspectivele co
laborării științifice internaționale, 
președintele a declarat că Statele 
Unite intenționează să-și continue 
eforturile în trei direcții principale : 
folosirea simultană a reactorilor nu
cleari pentru producerea de energie 
electrică și desalinizarea apei de ma
re ; prevenirea maladiilor în cola
borare cu alte țări care caută să 
îmbunătățească bunăstarea omenirii 
și stabilirea unui sistem meteorolo
gic mondial pentru folosirea sateli
ților și instalațiilor tuturor țărilor 
industrializate pentru a permite să 
se realizeze noi progrese în 
împoWva „inamicilor istorici 
manității : furtunile, seceta și 
dațiilc". -

lupta 
ai 11- 
inun-

12 partide politice congoleze 
cer demisia actualului guvern

țittnii la pregătirea unui referendum 
constituțional urmat de alegeri pen
tru desemnarea unui nou parlament. 

Intre timp, din provincia Kivu, 
unde acționează detașamente ale 
răsculaților congolezi, se anunță că 
au sosit noi întăriri ale trupelor gu
vernamentale, printre care avioane 
și care blindate, pentru a opri îna
intarea răsculaților spre capitala 
provinciei. Bukavu. După cum trans 
mite agenția Associated Pres, 4 000 
de congolezi. membri ai tribului 
Bashi, credincios guvernului de la 
Leopoldville, care au fost trimiși îm
potriva răsculaților, au refuzat să 
pornească la atac.

LEOPOLDVILLE
La Leopoldville a 

cității un comunicat 
prezentanții ai 12 
congoleze în care se cere demisia 
actualului guvern 
de 15 iunie. Printre semnatarii comu 
nicatului se află și senatorul Antoine 
Kiwewa. președinte 
„Mișcarea națională 
Lumumba".

Documentul cere, 
constituirea unui guvern de tranziție 
care să aibă următoarele sarcini : 
pacificarea țării, organizarea unui 
colocviu cu partidele politice în pro
blema proiectului unei noi constitu
ții și participarea tuturor forțelor na-

11 (Agerpres). 
fost dat publi- 
semnat de re 
partide politice

înainte de data

al partidului 
congoleză - -

de asemenea.

și de alte persoane

de persoane internate în spital, iar 
alte 55 de persoane sînt suspecte de 
a fi purtători ai microbului.

HAGA. După cum anunță agenția 
Reuter, la 11 iunie, parlamentul 
olandez a aprobat proiectul de lege 
privind ratificarea asocierii 
la Comunitatea Economică 
nă.

KUALA LUMPUR La
Lumpur au fost arestați 
patru membri ai conducerii 
lui de opoziție Frontul partidului so
cialist, în baza legii securității inter
ne a statului. In Federația Malayeză, 
potrivit acestei legi, 
euzate de activitate 
fi deținute pe timp 
proces.

PEKIN. Abdullah
dintele Republicii Arabe Yemen, care 
a făcut o vizită de zece zile în Re 
publica# Populară Chineză, a părăsit 
miercuri Pekinul împreună cu per 
soanele care-1 însoțesc, ta aeroport 
el a fost condus de președintele R.P. 
Chineze, tiu Sao-ți, premierul Citi '

Turciei
Europea-

Kuala 
miercuri 
partidn-

persoanele a- 
subversivă pot 

nelimitat. fără

ul-Sallal, preșe-

En-lai, precum 
oficiale.

ȘANHA1. Jn 
sit o delegație 
mentală a Republicii Unite Tatigani- 
ca și Zanzibar; condusă de Rashidi 
Kawawa. al doilea vicepreședinte al 
republicii.

GENEVA. Comisia de redactare a 
actului final al Conferinței Națiu 
niter Unite pentru comerț și dezvol
tare și-a terminat lucrările miercuri 
seara. Textul actului final va fi pro
babil supus plenarei conferinței, sîm- 
bătă.

WASHINGTON. Camera Reprezen
tanților a adoptat, fără reduceri im
portante. proiectul de lege guverna
mental Cu privire la ajutorul pentru 
străinătate care prevede alocarea în 
acest scop a unei sume de 
3500 000 000 dolari.

ATENA. După cum anunță agen
ția Reuter, Tony Ambatelios. fruntaș 
politic grec, eliberat recent din în
chisoare. unde a stat 17 ani. a plecat 
Intr-o vizită de o lună de zile în 
Anglia . la invitația „Comitetului pen
tru eliberarea deținuților politici 
greci, „13 iunie".

R.P. Chineză a so- 
economică guverna-

rul general al O.N.U. să nu mai fie 
convocat special Consiliul de Secu
ritate pentru a lua în dezbatere ce
rerea guvernului Ciprului privind pe
ricolul unei debarcări de terțe tur
cești în insulă.

Referindu-se la prelungirea man
datului forței O.N.U. în Cipru cu 
încă trei luni, Kyprianu a precizat 
că deși guvernul Ciprului nu se îm
potrivește prelungirii mandatului a 
cestei forțe, totuși, anumite proble
me vor trebui discutate înainte dă 
a se lua această hotărîre, mai ales, 
în ceea ce privește componența for
ței O.N.U în Cipru.

★

șef al statului major al armatei 
diene, să preia comanda forței 
ternaționale O.N.U, în Cipru, în
cui generalului Gyani. După cum se 
știe, generalul Gyani îndeplinește 
temporar această funcție.

Citind surse bine informate, cores
pondentul la New Delhi al agenției 
France Presse transmite că gene
ralul K. S. Thimayya a acceptat pro
punerea de a-1 înlocui pe generalul 
P. S. Gyani. Mandatul generalului 
Gyani urmează să expire la sfîrșitul 
lunii iunie.

LONDRA 11 (Agerpres).
Surse autorizate ale guvernului 

britanic au făcut cunoscut miercuri 
că Marea Britanie intenționează să-și 
reducă contingentul său din cadrul 
forței O.N.U. din Cipru de la 2 009 
de soldați la 1 200, dacă Consiliul 
de Securitate va reînnoi mandatai 
acestei forțe cu încă trei luni după 
expirarea sa prevăzută pentru data 
de 27 iunie.

ATENA 11 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută corespon

denților de presă primul ministru 
al Greciei, Papandreu, a declarat că 
în timpul discuțiilor purtate cu sub
secretarul de stat al S U.A., George 
Ball, i-a prezentat poziția guvernu
lui grec față de intențiile Turciei 
de a debarca în Cipru. Premierul 
Papandreu a dezmințit anumite in
formații apărute, . potrivit cărora 
S.U.A. ar avea intenția de a juca 
rolul de mediator în conflictul care 
s-a creat între Grecia și Turcia. El 
a relevat că atît timp cît problema 
Ciprului se află în competența 
O.N.U., nimeni nu are dreptul să 
se amestece în această problemă.

ATENA 11 (Agerpres).
La Atena s-a anunțat în diminea

ța zilei de joi că două avioane a- 
parținînd forțelor militare ale Tur
ciei au violat spațiul aerian al Gre
ciei în regiunea insulelor Rodos și 
Lesoos. Ministrul apărării al Gre
ciei, Garufalias, a declarat că aceste 
violări ale spațiului aerian al țării 
sale, constituie o nouă provocare la 
adresa Greciei. El a menționat că 
ministrul de externe al Greciei va 
înainta guvernului turc un protest 
energic în legătură cu acest act ar
bitrar.

PROGRAM
13

PROGRAMUL I. 7,06 Melodii 
populare. 7,45 Cîntece. 8,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 8,16 
Muzică de estradă, 9,10 Muzică ușoa
ră, 9,40 Cîntece și jocuri populare, 
10,30 Muzică vocală și instrumenta
lă de estradă, 11,00 Uverturi la 8- 
pere, 11,30 Muzică ușoară, 12,03 Me
lodii populare interpretate la diferite 
instrumente, 13,10 Muzică din opere 
te. 14,10 Muzică populară, 15,30 Ac
tualitatea literară în ziarele și re 
vistele noastre, 15.45 Muzică de es
tradă interpretată de lolanda Mărcu- 
lescii, 16.10 Interpret! de muzică 
populară. 17,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova. 18.05 Melodii de 
dragoste. 18.40 „înflorește țara mea" 
— emisiune de cîntece și versuri. 
49.25 Muzică de dans de compozi
tori romîni. 20,10 Melodii populare 
cerute de ascultători. 21,05 Muzică
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le la Ііпіівд
11 (Agerpres).
în legătură cu planul 

martora Hildegard

РГІСШІ
LIMBURG
in procesul 

de euthanasie,
Wesse a adus noi precizări despre 
activitatea criminală a lui Hans He- 
felmann, acuzatul principal în acest 
proces. Acesta a participat la asa
sinarea a aproximativ o sută de mii 
de debili mintali, adulți și copii. Mar
tora a arătat că 90 de copii au test 
asasinați într-un sanatoriu din fosta 
provincie Altmark în toamna anu
lui 1944. Ea a precizat că directo
rul acestui sanatoriu, purtător al in
signei de aur a partidului nazist, 
avea ca deviză „Ucideți-i pe toți".

Planul de dezvoltare 
a Kenyei

NAIROBI 11 (Agerpres).
Ministrul finanțelor al Kenyei, Ja

mes Gîchuru, a anunțat hotărîrea 
guvernului kenyan în legătură cu 
planul de dezvoltare de șase ani, pe 
perioada 1 iulie 1964— 30 iunie 1970. 
Valoarea investițiilor în cadrul a- 
cestui plan se ridică la suma de 
317 milioane lire sterline, din care 
129 milioane vor aparține sectoru
lui de stat, restul revenind investi
țiilor particulare.

K4

Mari inundații în statul 
Montana (S.U.A.)

NEW YORK 11 (Agerpres).
Autoritățile americane au anunțat 

că în urma inundațiilor catastro
fale care s-au produs la începu
tul acestei săptămîni în împrejuri
mile orașului Great Falls, principa
lul oraș din statul Montana. 30 de 
persoane au încetat din viață, 38 siht 
date dispărute, mai multe mii an 
rămas fără locuință, iar pierderile 
materiale se cifrează la peste 10 mi
lioane dolari. Un fermier, care îm
preună cu cei șase membri ai fa
miliei sale s-au refugiat pe acope-,*țC 
rișul casei lor, au putut fi salvați >- 
de elicoptere.

DE RADIO
iunie

ușoară interpretată de Jean Farrat, 
2І.30 Album de romanțe, 22,15 Dan
sați cu noi. PROGRAMUL II. 8,40 
Uverturi și coruri din operete, 9,33 
Melodii populare, 10,30 Muzică din 
operele lui Moniuszko, 11,03 Cîntă 
orchestra de mandoline a Clubului 
sindicatelor din Deva. 12,07 Muzieă 
ușoară de compozitori romîni, 12 45 
Ansambluri artistice pionierești, 13.31 
Din folclorul muzical al popoarelor. 
14,00 „Excursie muzicală prin țară" 
— muzică ușoară, 15,05 Din reper
toriul interprețilo. de muzică popu
lară, Victoria Baciu și lulică Ungu- 
reanu, 16 00 Formații vocale și ins
trumentale de muzică ușoară 17,19 
Muzică populară certdă de asaultă- 
tori, 18,29 Muzică din operete cerută 
de ascultători, 19.95 Muzică de dans 
20,40 Muzică populară mexicană, 
21,10 Muzică de dans. 22,40 Canto- 
nete.
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