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Cu planul semestrial 
îndeplinit

MINA L O NE A
In cursul schimbului III al zilei de 22 iunie, minerii 

de la Lonea au extras ultimele tone de cărbune în
contul planului semestrial. De-a lungul a cinci luni 
de muncă, mina Lonea a realizat un randament de
1,248 tone pe post (față de 1,239 tone/post planificat), 
iar economiile la prețul de cost s-au cifrat Ia peste
600 000 lei. Față de planul anual la zi. depășirea se
ridică la 14 636 tone cărbune. La succesul exploatării 
au contribuit îndeosebi sectoarele I, II și V, brigăzile 
conduse de minerii Policiuc Dionisie, Burdea Nico
lae, Farcaș Ioan, Molnar Traian, Baciu Ioan, Danciu 
Moise, Maxim Grigore și Petrie Simion. Pentru această 
izbîndă merită felicitări întregul colectiv de muncitori, 
ingineri, tehnicieni și meseriași de la mina Lonea.

MINA ANINOASA
In cursul schimbului 1 

din ziua de 25 iunie, mi
nerii de la Aninoasa au 
extras ultimele tone de 
cărbune în contul planului 
semestrial. De-a lungul a 
cinci luni, minerii anino- 
seni au realizat 114 000 le: 
economii la prețul de cost, 
iar randamentul planificat 
a fost depășit cu 40 kg. 
car '<ne pe post. Pînă în 
dimii,eața zilei de 25 iunie, 
planul anual la zi a fost 
depășit cu 13 737 tone de 
cărbune. îndeplinirea îna
inte de termen cu' cinci zi
le a planului semestrial 
își găsește explicația în fo- 

A. losirea din plin a tehnicii 
». din dotare, creșterea vite

zelor de avansare în aba-

SECTORUL

taje, îndeplinirea in 
ritmic a planului de 
ducție, descoperirea și pu
nerea în valoare a noi re
zerve interne, îndeplinirea 
majorității prevederilor din 
planul de măsuri tehnico- 
organizatorice. La succesul 
colectivului au contribuit 
în mod deosebit sectoare
le II și III care au înde
plinit planul semestrial cu 
douăsprezece, respectiv, ze
ce zile înainte de sfîrșitul 
lunii. Merită a fi scos în 
evidență aportul adus la a- 
ceastă izbîndă de către 
brigăzile conduse de mine
rii David Ioan, Schneider 
Francisc. Hegediiș Dânilă, 
Moisiu Remus. Cristea Au
rel. Ilie Nicolae și Ianc 
Victor.

III PETRILA

mod 
pro

se 
de

In abatajele sectorului III de la mina Petrila 
obțin lună de lună, în medie, 130—150 metri liniari 
avansare. Aceasta a făcut ca sectorul să se afle mereu 
în fruntea întrecerii. Și iată că harnicul colectiv de 
la sectorul III al minei Petrila înscrie, alături de 
succesele obținute pînă acum, unul nou — îndeplinirea 
cu 7 zile înainte de sfîrșitul lunii a planului semes
trial. După cinci luni de activitate, economiile la pre
țul de cost se ridică Ia 207 000 Iei, iar randamentul 
pîLiificat a fost depășit cu 0,152 tone cărbune/post. ta 
succesele obținute de acest destoinic colectiv și-au adus 
în mod deosebit aportul brigăzile conduse de minerii 
Cîșlaru loan, Purda Constantin, Laszlo Ștefan, Enache 
Chiriță și Șișu Virgil.

Un nou cinematograf 
la Lupeni

Miercuri 24 iunie a avut 
loc inaugurarea noului ci
nematograf din cartierul 
Braia Lupeni. La festivita
tea inaugurării cinemato
grafului au participat tov. 

JCarpinecz loan, secretar 
al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani, tov. 

Dan Vaier, secretar al Co
mitetului orășenesc de 
partid Lupeni, Demian loan 
vicepreședinte al Sfatului 
popular Lupeni, mineri și

alți oameni ai muncii din 
localitate precum și cons
tructorii care au lucrat la 
înălțarea acestui edificiu 
de cultură. Noul cinema
tograf din Lupeni are o 
capacitate de 500 locuri 
și este înzestrat cu ecran 
lat.

Cu prilejul inaugurării 
acestui cinematograf mo
dern a rulat filmul rotnî- 
nesc „Dragoste lungă 
de-o seară".

Expresie a înaltei griji a partidului și guvernului 
pentru traiul celor ce muncesc

Au sosit ziarele. Prim maistrul Anghel Viorel din secția mecanică a Uzinei de repa
rat utilaj minier P etroșani citește în fața unui grup d e meseriași recenta Hotărîre a CC 
al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P, Romîne

Oamenii muncii din Valea Jiului, alături de întregul 
nostru popor, s-au bucurat din inimă de fiecare succes 
obținut, sub. conducerea Partidului Muncitoresc Romîh, 
în dezvoltarea și înflorirea economiei noastre națio 
nale. Aceste succese dobîndite de harnicii muncitori, 
ingineri și tehnicieni din uzine, fabrici, mine, șantiere 
și de pe ogoare în înfăptuirea politicii partidului și gu
vernului de industrializare socialistă a țării, de trans
formare socialistă a agriculturii au insemnat fot atîtea 
premise create pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc. Astfel s-a creat posibili
tatea de a se lua noi măsuri pentru sporirea veniturilor 
tuturor categoriilor de

O expresie a înaltei 
vern creșterii continue a nivelului de trai ai celor ce 
muncesc o constituie
Consiliului de Miniștri din 24 iunie a.c. cu privire la 
majorarea salariilor la toate categoriile de salariați, re
ducerea unor cote ale impozitului pe salarii, precum și 
creșterea plafoanelor de salarii în funcție de care se 
acordă alocația de stat pentru copii. Această noua mă
sură luată în interesul îmbunătățirii traiului poporului 
nostru, a fost primită cu nețărmurită bucurie de către i 
oamenii muncii din Valea Jiului. In legătură cu Hotă
rîrea partidului și guvernului, la redacție au sosit scri
sori de la muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile 
industriale ale Văii Jiului, de la salariați din instituții 
de învățămînt, sănătate, din instituții de stat și alte 
categorii de oameni ai muncii, de la membrii ai unor 
familii cu mulți copii. In fiecare din aceste scrisori, 
oamenii muncii din Valea Jiului își exprimă mulțumi- • 
rea pentru grija părintească pe care partidul și gu
vernul le-o poartă, își exprimă hotărîrea de a munci 
cu abnegație la locurile lor de muncă pentru a obține 
noi succese în creșterea producției, 
productivității muncii. îmbunătățirea 
calității produselor și reducerea pre
țului de cost și ă contribui astfel la 
efortul întregului nostru popor pen
tru asigurarea sporului de venituri 
pe economia națională prevăzut în 
scopul punerii în aplicare a Hotă- 
rîrii. Publicăm 
va din aceste

Recunoștință deplină

Aportul nostru
vestea încă de cu 
șantierul fremă-

reduse impozitele

plafonul salariilor 
se acordă alocația

pe

pe 
de

trai al celor 
dintre noi în- 
cum arată și 
traducerea în

salariațj.
griji acordate de partid și gu-

Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a

în ziarul de azi cîte- 
scrîsorî.

Braia Iupeto!.Fațada noului cinematograf din cartierul
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Cu atenție și satisfacție am ci
tit Hotărîrea C.C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
majorarea salariilor la toate ca
tegoriile de salariați, reducerea u- 
nor cote ale impozitului pe salarii 
și creșterea plafoanelor de salarii 
în funcție de care se acordă alo
cația de stat pentru copii.

Această importantă hotărîre do
vedește încă odată grija partidului 
și guvernului față de creșterea ne
contenită 
oamenilor 
fră.

Ca 
miner 
minei 
recunoștință față de partidul nos
tru drag pentru faptul că ne-a creat 
condiții bune de muncă și viață. 
Alături de brigăzile de care răs
pund. voi lupta neobosit pentru de
pășirea sarcinilor de plan, pentru 
creșterea necontenită a producti
vității muncii, pentru mobilizarea 
minerilor noștri la obținerea de 
noi succese în cinstea sărbătorii de 
la 23 August.

a nivelului de trai al 
muncii din patria noas-

a doitată
la sectorul 
Petrila îmi

copii și maistru 
de investiții al 
exprim deplina

GHEORGHE CENARU 
maistru miner — mina Petrila

Radioul a adus 
seară. Dimineața, 
ta : ați auzit ?

— Se măresc salariile...
— Vor fi 

salarii...
— Crește 

baza cărora
stat pentru copii.

Oamenii își spuneau unii altora 
bucuria, comentau însuflețiți Ho
tărîrea cu măsurile luate de partid 
și guvern pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de 
ce muncesc. Fiecare 
țelege însă că, după 
Hotărîrea, pentru
viață a acestor măsuri este necesar 
aportul consecvent al tuturor, pen
tru creșterea producției și produc
tivității muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calității 
— factori care dau posibilitate 
statului să realizeze noi acumulări.

Zilele acestea, șantierul nostru 
de construcții Livezeni, a prezen
tat Ia recepție un nou Ыос — В 
13 avînd 40 apartamente — pentru 
a fi dat în folosință oamenilor 
muncii. însuflețiți de măsurile lua
te în sprijinul ridicării continue 

' a nivelului de trai al oamenilor 
muncii, blocul următor, В 12 ÎI 
vom preda peste trei săptămîni, iar 
celelalte tot la termene reduse. Pî
nă la sfîrșitul anului, colectivul 
șantierului va preda 15 blocuri cu 
640 apartamente, iar peste sarcinile 
de plan, încă 2 blocuri cu 80 a-1 
partamente. In acest fel ne vom 
aduce și noi aportul la înfăptuirea 
acestor măsuri.

RĂDULESCU MARIN 
șef brigadă zidari 
șantierul Livezeni

Un puternic imbold 
în muncă

Sus în parchetul „Galbena" un
de lucrăm nu avem radio. Dar, 
dimineața, șoferii care exeeută 
transporturile de material lemnos I 
ne-au adus minunata veste: parti
dul și guvernul au luat noi măsuri 
pentru ridicarea continuă a nive-

MICINOIU PETRU
șef de brigadă complexă 

sectorul forestier Roșia

(Continuare în pag. 3-a)

Ceferiștii și-au făcut
Muncitorii ceferiști din 

cadrul R.C.M-ului Petro
șani acordă o atenție deo
sebită îndeplinirii ritmice a 
sarcinilor de plan și îm
bunătățirii indicatorilor de 
calitate. Desfășurarea acti
vității căilor ferate este 
strîns legată de activitatea 
a zeci de întreprinderi, 
care fac transporturi pe 
calea ferată, și de aceea 
munca ceferiștilor din Pe
troșani a fost îndreptată 
tocmai în spre asigurarea 
unor condiții optime de 
lucru la toate întreprinde
rile;
timp și întreprinderile cli
ente s-au străduit să aju
te prin munca lor, 
ferată. încărcarea și 
cărcarea vagoanelor 
termenul ' tarifar a
condiții ; pentru ca circula
ția să decurgă după gra
fic, a dus la reducerea tim
pilor de staționare la îri- 
cărcare-deșcărcare și la o 
mai bună utilizare a par-

cliente. In același

calea 
des- 

în 
creat

De 
de 

va
lor

cului de locomotive, 
asemenea, încărcarea 
către întreprinderi a 
goanelor la capacitatea 
maximă a făcut ca coefi
cientul de utilizare a va
goanelor să fie în per
manență îmbunătățit. Ast
fel, muncitorii ceferiști au 
reușit ca zi de zi să ob
țină însemnate depășiri de 
plan. Acest lucru a făcut 
ca planul semestrial să 
poată fi îndeplinit cu 6 zile 
mai devreme. In această 
perioadă s-au încărcat și 
transportat peste plan a- 
proape 90 000 tone mărfu
ri. Acest lucru se dato- 
rește în mare parte 
tului că s-a asigurat 
mod ritmic necesarul 
vagoane goale pentru
cărcarea planului de trans
port. In același timp, în 
centrul atenției a stat du
cerea la timp a vagoane
lor încărcate la descărca
re. Deși în ultima vreme

fap- 
în 
de 

în-
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a crescut considerabil nu- ♦ 
mărul vagoanelor încărca- ♦ 
te ce sosesc pentru descăr
care în Valea Jiului, aces
tea au ajuns la timp la 
destinație datorită ajutoru
lui primit din partea me
canicilor de locomotivă ca
re, în fiecare zi remorcă 
zeci de trenuri cu tonaje 
sporite.

Staționarea vagoanelor 
la încărcare-descărcare a 
fost redusă în medie cu a- 
proape 2 la sută. încărca
rea vagoanelor la capaci
tatea maximă a făcut ca 
indicatorul de calitate 
„sarcina statică" să fie îm
bunătățit cu 0.7 la sută.

Angajamentul ceferiștilor 
de pe raza de activitate a 
R.C.M.-ului Petroșani de a 
compune și expedia toate 
trenurile utilizate la tonajul 
prevăzut a fost îndeplinit.

datoria

1. CRIȘAN
corespondent
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Examenu 1 d e maturitate
Be cîtev-a zile, în școlile medii din întreaga (ară se desfășoară 

examenul de maturitate. Mii d e elevi după 11 ani de Învățătură, 
se prezintă la examenul final al școlii medii. O parte din rezulta
tele acestui examen sint cunos cute, altele însă se vor cunoaște 
definitiv, zilele acestea. Rezultatele obținute de candidați atît de cei 
de la cursurile de zi cît și de cei de la cursurile serale și fără frec
vență sînt în general bune. Acest lucru se datorește, pe de o par
te, condițiilor excepționale de învățătură și viață create de parti
dul și guvernul nostru elevilor, iar pe de altă parte, interesul me
reu crescînd al acestora pentru studiu, înțelegerii necesității de a 
se pregăti continuu multilateral.

Desigur că rezultatele pe care le-au obținut precum și cele 
care vor urma, constituie de fapt cartea de vizită pentru a porni 
mai departe spre facultate, școală tehnică sau fn producție.

In pagina de față, redăm aspecte de la examenul de maturitate 
de la școlile medii din Valea Jiului.

La comisia nr. 29/
Primul nostru popas l-am făcut 

la Școala medie din Lupeni. Pre
ședinta comisiei de maturitate nr. 
29, tovarășa profesoară Timar Zo
rită, ne-a primit bucuroasă.

La întrebarea pusă în legătură 
cu felul cum s-ац prezentat can
didate la examenul de maturitate, 
tovarășa Timar Zorița ne-a răs
puns :

„Țin să remarc de la început că 
sîntem mulțumiți (e vorba de în
treaga comisie) de rezultatele ob
ținute pînă în prezent de candida
te la examenul de maturitate. La 
comisia noastră, s-au prezentat 82 
de candidați din care 64 sînt de la 
seral,, iar restul de la fără frec
vență și restanțieri. Cei mai bine 
s-au prezentat elevii care au ab
solvit cursurile serale. Aș vrea 
să menționez în mod special pe 
candidații Adămuț Constantin, mi
ner la mina Lupeni, Dimperiu Ro
mulus, electrician la Paroșeni, Bel- 
deanu Emil, electrician la mina Lu
peni care au obținut rezultate foar
te bune la matematică și litera
tură. Răspunsuri bune și foarte 
bune au dat și alti elevi la istorie, 
limba romînă, marxism-leninism, 
biologie, fizică etc. La istorie, de 
exemplu, din cei 35 de candidați 
cîți s-au prezentat în prima zi, 12 
au luat note peste 7.

Membrii comisiei noastre, nu

s-au mulțumit numai cu caracteri
zările de la dosarele candidaților. 
Ei au ținut ca să-i cunoască pe 
aceștia mai îndeaproape, la locu
rile de muncă. Pentru aceasta au 
efectuat vizite la Întreprinderile 
unde lucrează candidații — mină, 
preparație, termocentrală, Viscoza. 
Cu această ocazie s-a stat de vor
bă cu ei, cu maiștrii și conducăto
rii Întreprinderilor respective, cu 
secretarii comitetelor și ai organi
zațiilor de partid. Unii tovarăși pro
fesori examinatori ca Tetileanu Mi
hai, de la fizică, au formulat pe 
bilete întrebări și probleme legate 
de specificul muncii candidaților lu
cru ce le-a ușurat desigur mult 
răspunsurile. Dealtfel s-a observat 
că cele mai bune medii s-au ob
ținut la fizică și chimie care au 
multe contigente cu activitatea 
practică din producție a candidați- 
lor.

In concluzie se poate spune că 
s-au prezentat bine, că rezultatele 
sînt cele scontate. Aș dori să 
scrieți în ziar că acei candidați 
care sînt fruntași în producție, 
s-au dovedit a fi fruntași și la în
vățătură obținînd cele mai bune 
rezultate la examen. Afară de 
AdSmuț, Dimperiu, Beldeanu, mai 
trebuie menționați Busu Gheorghe, 
Juncan Alexandru, Doboi Ioan, 
Tară Gheorghe și alții.

P R 0 INI
Din oră în oră ușa se deschide 

lăsînd să iese 5-6 tineri. Pe loc sînt 
înconjurați de colegi. Și întrebările 
încep să curgă cu nemiluita.

— Ce ți-a căzut la matematică ? 
Dar la ehimie ?

Cite unul răspunde lapidar.
— Aș, nu e greu. Chiar foarte 

ușor.
— Si ai știut î
— Mai încape vorbă ? E drept 

că la început mi s-a părut că nu 
știu nimic.

Atmosfera aceasta specifică ori
cărui examen a putut fi întâlnită 
zilele acestea în toate școlile în 
care se dădeau examenele de ma
turitate. Dar să facem cunoștință 
mai îndeaproape cu cîțiva din can
didații la maturitate.

Pe Simțea Anuta am cunoscut-o 
Ia Vulcan. Era înconjurată de un 
grup de colege care o asaltau cu 
întrebări. Fiecăreia îi răspundea 
bucuroasă. Era sigură că luase e- 
xamenul. Nu știuse însă cu ce no
te. Alături de ea era o altă colegă, 
Rujoiu Valeria. Ea terminase exa
menul ceva mai înainte. In sala 
de examene, tovarășul președinte 
ne-a dat o serie de amănunte des
pre cele două eleve. Amîndouă au 
dat răspunsuri clare, concise, do
vedind că sînt bine pregătite. De 
altfel prima a obținut media gene
rală de 8,85, iar cea de-a doua 8,57. 
Ele au avut o puternică rivală în 
Tudorică Ileana care obținuse și 
ea media generală 8.

La Petroșani, unde aveau loc exa
menele de maturitate pentru sera- 
liști, am fost mai puțin norocoși. 
O parte din ei, după ce au fost 
ascultați, părăsiseră de mult sala 
de examene, iar alții urmau să vi
nă ceva mai tîrziu. In schimb pre
ședintele comisiei, tovarășul profe
sor Bogdan Titus ne-a spus cîteva

— Gata, băieți. A fost cam greu dar am luat exa
menul. Vă doresc și vouă succes.

didații Goldștain Beniamin, care 
în afară de ehimie, la care a ob
ținut media 9, în rest 10. Popa Ra
du, Popescu Lucian, Rădulescu Mi- 
haiela, și alții care la matematică, 
fizică, chimie au obținut numai me
dii de 9 și 10.

Ultimul nostru popas l-am fă
cut la Lonea. Aici își susțineau e- 

xamenul de matu
ritate elevii de la 
zi și seral de la 

Școala medie din 
I.onea precum și 
cei de la cursurile 
de zi din Lupeni. 
Și aici, ca de alt
fel pretutindeni, 
domnea optimis
mul și voia bu
nă atît în rîndurile 
candidaților cît și 
ale comisiei de 
maturitate. To- > 1 
varășul președinte • 
al comisiei, Oco- 
lișan Ioan a ținut 
ca să trecem în 
rîndul celor mai 
buni pe candidații 
Răcuciu Adriana, 
Zamfirescu Lucian, 
David loan și

Pescaru Anica care obținuseră la 
examen numai medii de 9 și *40.

Cu aceasta, raidul nostru .^'în 
sălile de maturitate a luat sfîrșit. 
V-am relatat cîteva aspecte. Un 
singur amănunt ne-a scăpat și anu
me emoțiile din afara sălilor de 
examene. Da, ați ghicit. E vorba 
de părinți. Aceștia așteptau cu în
frigurare pe cei care susțineau e- t 
xamenul la titlul de oameni ma- 
furi. Și vă mărturisim că emoțiile ,■ 
lor nu erau mai mici decît ale celor 
din săli, dacă nu chiar mai mari.

Aspect din sala de examen. S e răspunde la istorie.

Unele deficiente
Jn pregătirea unor candidați, s-au 

observat lipsuri. Bunăoară, la ma
tematică. multi candidați enunțau 
foarte bine anumite teoreme dar a- 
tunci cînd trebuiau să opereze cu 
ele se descurcau greu. Acest lucru 
a dovedit că mulți din ei le-au în
vățat mecanicist, că nu au făcut 
exerciții matematice suficiente.

ba literatură, în lucrările scrise 
s-au comis o serie de greșeli de or
tografie care, desigur, au dus la 
scăderea notei. Mult a lăsat de 
dorit la unii candidați și felul de 
exprimare. Deși aceștia cunoșteau 
problemele respective, din cauza unui 
limbaj destul de sărac, ei nu au 
putut să le expună clar, concis, lă
sînd impresia unei nesiguranțe.

Desigur că aceste cîteva lipsuri 
se datoresc. în cea mai mare parte 
candidaților care nu cu toții au pri
vit cu aceeași seriozitate pregăti
rea for. Dar în același timp, o par
te din vină o poartă și cadrele di
dactice care în general s-au mulțu
mit mai mult la enunțarea teoremei 
de către elevi, neglijînd forma de 
exprimare, felul cum știu să aplice 
elevii teorema respectivă. Analiza 
rezultatelor examenului de maturi
tate, învățămintele culese, vor tre
bui să constituie un punct de ple
care în munca viitoare.

nume: Voicu Radu, Gheorghieș 
Nicolae, Turcu Emil. Pînă la acea 
oră, au fost cei mai buni.

Despre felul cum au decurs e- 
xamenele la elevii de la zi din 
Petroșani ne-a vorbit tovarășul 
lector universitar Petrașcu loan, 
președintele comisiei: „Pînă în 
prezent sîntem foarte satisfăcuți 
de felul cum a decurs examenul. 
Majoritatea candidaților au dove
dit maturitate în gîndire, discernă- 
mînt în redarea problemelor 
Mi-au plăcut în mod deosebit can
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Drumul pe care-1 voi urma
Gei care candidează zilele acestea 

la titlul de oameni maturi, și-au 
pus, nu odată întrebarea : „După 
terminarea cursurilor școlii medii ce 
drum voi urma în viață ?“. Este o 
întrebare firească căreia tot ei i-au 
dat zeci și zeci de răspunsuri. I-am 
întrebat și noi încă odată pe cîțiva 
dintre ei ce profesie își vor alege. 
Iată pe scurt ce ne-au răspuns:

OREND ORTWIN: Ce să vă răs
pund ? Mai am de dat examen la 
două materii și apoi pot răsufla 
ușurat. Dorința mea e să devin in
giner. Mă gîndesc să merg la poli
tehnică.

— Ce specialitate ?
— Nu. deocamdată încă nu am 

hotărît. Bupă maturitate și... atunci 
cînd voi da examenul de admitere.

Pagină
C.

Fotografiile

îngrijită de
COTOȘPAN
N. Moldoveana

NASZODI MINERVA: Și eu ca 
și colegul meu. mai am de susținut 
încă două examene. Totuși alegerea 
profesiei am făcut-o cu mult înainte. 
M-am hotărît să urmez un institut 
de științe naturale. îmi place, foarte 
mult această materie, aș putea spu
ne că mă pasionează. E așa de 
complexă și interesantă. Apoi îmi 
realizez și o veche dorință a mea. 
aceea de a deveni, la rîndu-mi edu
catoare a tinerei generații. Cu alte 
cuvinte profesoră. N-aș vrea să an
ticipez, dar am încredere că voi 
reuși la admiterea în facultate.

MORARU CARMEN : Dorința
mea este de a ajunge inginer elec- 
tro-mecanic. De altfel fratele meu 
mai mare este tot inginer electro
mecanic. Mi-a vorbit mult și frumos 
despre munca lui Poate că și a- 
ceasta a contribuit la luarea hotărî- 
rii de a mă consacra tehnicii. Sper 
că la toamnă, să mă număr printre

studenții Institutului de mine din 
Petroșani.

DAVID IOAN: Doresc să urmez 
o facultate de chimie industrială, 
îmi place chimia și am — cred eu 
— aptitudini pentru această .specia
litate. (la maturitate a obținut o 
medie foarte bună la chimie).

RACUCIU ADRIANA: Și dorința 
mea este de a urma o facultate de 
chimie industrială. Dar în același 
timp îmi place foarte mult și limba 
și literatura romînă. Pînă la admi
tere mă voi decide asupra profe
siei pe care mi-o voi alege.

ZAMFIRESCU LUCIAN: Vreau 
să devin inginer electro-mecanic. In 
toamnă voi da examenul de admi
tere la I.M.P.

GABOR VICTORIA: M-am hotă
rît. Anul acesta nu voi da la nici 
o facultate. Vreau să lucrez un an 
în producție. In același timp mă voi 
pregăti pentru a urma cursurile Ins
titutului de pedagogie de 3 ani sau 
□ facultate de chimie.

Completări la
Cînd am ajuns în sala comisiei 

de maturitate nr. 28 de la Vulcan, 
în ușă ne-am întâlnit cu un tânăr 
de statură potrivită. Cu cîteva cli
pe mai înainte a răspuns la ultima 
disciplină pentru 
emoționat și toată 
figura lui radia 
de bucurie și mîn- 
drie. Afară îl aș
teptau colegii, cu
rioși să vadă ce a 
făcut la examen.

Președintele co
misiei. tovarășul 
profesor Tăndău 
Augustin, și-a ex
primat regretul că 
nti am sosit ceva 
mai înainte 
tru a vedea 
candidat care 
răspunsurile 
exacte, pline 
conținut, a 
prins comisia. La 
rîndul nostru, și 
nouă ne părea rău 
că am pierdut o asemenea ocazie. 
Cel despre care ni s-a vorbit era 
tocmai tânărul care ieșise pe ușă. 
In fața comisiei, pe masă, se mai 
alia încă. dosarul candidatului. 
Președintele comisiei ni l-a arătat și 
am început să-1 răsfoim împreună. 
Ne-a atras în mod deosebit atenția 
caracterizarea făcută de conducerea 
școlii și dirigintele clasei. Numele : 
Tomoescu Grigore, născut la 19 iu
lie 1937 în comuna Sterpoaia. ra
ionul Filiași, regiunea Oltenia. Lo
cul de muneă : preparația Coroiești. 
Meseria : instalator. Citind mai de
parte caracterizarea, destul de la
pidară, ne facem totuși o imagine 
mai completă despre cel care. co-x 
misia vorbise atît de frumos. ..To
moescu Grigore este un muncitor 
capabil, foarte apreciat la locul său 
de muncă. Se numără printre frun
tașii preparației Este membru al 
organizației de tineret unde mun-
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cește ca pasiune. Ca elev, a fost * 
foarte bun la învățătură, discipli- î 
nat, a avut o frecvență bună. La T 
răspunsuri s-a remarcat prin se- j 
riozitate și profunzime în aborda- j 
rea problemelor.

o caracterizare
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maturitate. Era La sfîrșitul c.laQlJ 
а XI-a a obțirțnt І 
cea mai mare me- ț 
die generală pe J 
an - 8,62. O pa- •
siune deosebită a • 
manifestat față de J 
studiul matemati- ț 
cii la care a ob- f 
ținut, pe semestrul J 
al II-lea. media • 
10“. Cu aceste a- **
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precieri. caracteri
zarea s-a încheiat. 
Dar așa cum s-a 
observat mai tîr
ziu, ea s-a dovedit 
incompletă.

De această „lip
să"
novat nimeni, 
tît conducerea șco- J 
Iii medii din Vul- j 
cari cît și dirigin- j 

ta' clasei a XI-а, nu aveau cum | 
să cunoască dinainte cum sa va . 
prezenta elevul Tomoescu Grigore. la , 
examenul de maturitate. Așa că.:. J 
completarea la caracterizare au fă- • 
cut-о președintele comisiei și ceilalți • 
profesori examinatori. „Deși nu * 
l-am cunoscut dinainte,' ne-a lăsat J 
o bună impresie. Colectivul în care 
muncește Tomoescu Grigore. se poa
te mîndri pe drept cuvînt cu el. 
La examenul de maturitate s-a do
vedit cel mai bine pregătit. Do
vadă notele de 10 la marxism-le- 
ninism. istorie, biologie, 8 la chi- • 
mie și literatură etc...“. Completă- J
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rea la caracterizare, a fost necesară. 
Pentru că muncitorul instalator 
Tomoescu Grigore s-a dovedit la 
examenul 
sigur pe 
producție 
unul din 
noastră căruia porțile spre viață, 
spre știință, îi sînt larg deschise.

de maturitate același om 
cunoștințele sale ca șî în 
pe meseria sa. El este 

miile de tineri din patria



O nouă promote 
de maiștri

Grupul școlar minier .din Petro
șani este una din instituțiile de îti- 
vățămînt din Valea Jiului care pre
gătește cadre tehnice pentru exploa
tările miniere. De curînd. o nouă 
promoție de peste 100 de maiștri 
mineri, electromecanici de mină și 
preparatori au absolvit cursurile 
școlii de maiștri din cadrul acestui 
grup școlar.

De la înființarea sa și pînă în 
prezent Grupul școlar minier din 
Petroșani a dat industriei noastre 
miniere mai mult de 600 de maiștri. 
De asemenea, de pe băncile acestui 
grup școlar au ieșit pînă acum pes
te 2 200 tineri muncitori calificați 
în meseriile de mecanici, electricieni, 
lăcătuși, strungari etc.

LA CABANE
Excursiile au devenit un mijloc 

plăcut de petrecere a timpului li
ber pentru oamenii muncii din Va
lea Jiului. Cabanele Parîngul. Rusu, 
Voievodu, Straja, Cîmpu lui Neag 
din împrejurimile Văii Jiului sînt 
puncte turistice mult îndrăgite de 
către oamenii muncii. Situate în 
tocuri pitorești aceste cabane sînt 
vizitate de tot mai multi oameni ai 
muncii din regiunea noastră cît 
și din alte colțuri ale țării. De la 
începutul anului aceste cabane au 
găzduit peste 5 000 de turiști. La 
cabana Rusu, de exemplu, au sosit 
în acest timp mai mult de 2 000 de 
oameni ai muncii, iar la cabana 
țSîmpu lui Neag peste 1000 de tu- 
■jjll
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Biblioteca clubului' mtuncitoțesc 
din Lupeni se numără printre biblio
tecile fruntașe din bazinul carboni
fer al Văii Jiului. Ea posedă un 
fond de peste 26 000 de cărți din
tre care mai bine de 8 000 sînt de 
domeniul tehnicii.

In ultima vreme biblioteca a fost 
înzestrată cu noi lucrări tehnice va
loroase ca de exemplu: „Exploatări 
miniere", „Mecanică minieră", „Re
pararea și păstrarea utilajului mi- 
hier“ și altele. Numărul minerilor 
și tehnicienilor din Lupeni cititori de 
literatură tehnică a crescut în pri
mul semestru din acest an cu peste 

i 10 la sută față de perioada cores- 
“țțtazătoarc a anului trecut.

Tehnica avansată
în ajutorul minerilor 

înfăptuiri din planul tehnic

lună mai devreme

Realizarea planului teh
nic constituie un mijloc e- 
ficace pentru îndeplinirea 
indicatorilor tehnico-econo- 
mici ai exploatării. La 
mina Lonea, ca urmare a 
preocupării brigăzilor de 
mineri și a personalului 
tehnic, majoritatea indica
torilor din planul tehnfc se 
realizează în mod ritmic. 
Astfel, folosind din plin 
cele trei mașini de încărcat 
de tipul E.P.M.-2 care sînt 
plasate în galeria direcțio
nală spre mina Lonea 1, 
în galeria direcțională 

. spre mina Lonea III

Cu o
Pînă în luna mai, la 

abatajul cameră nr. 506 
din stratul 3 blocul 111 de 
la mina Lonea pregătirea 
pentru exploatare se făcea 
prin săparea unui preaba- 
taj direcțional, iar stratul 
se exploata prin camere 
transversale. Avînd în ve
dere că la culcuș se men
ține o căldură mare și de
oarece acesta era mereu 
descoperit. în abataj per
sista o temperatură ridi
cată. Locul de muncă tre
buie încontinuu alimentat 
cu apă rece. Din cauză 
că exploatarea unei felii 
dura 3,5—4 luni, în abataj 
se manifesta presiune ex-

Oameni și fapte 
dîn abatajul nr. 9 vest

îmbrăcată în armături metalice, 
galeria principală a stratului Ш, 
pare un lung tunel pe care vago- 
netii incărcați cu cărbune alunecă 
încet ducînd spre ziuă bogăția a- 
dîncuiul. Intrăm în transversala 
scurtă, iar apoi, prin suitor, ajun
gem în abatajul nr. 9 vest din 
blocul II. Aici lucrează brigada 
condusă de minerul Cîslaru loan.

In abataj, lumina lămpilor pneu
matice se revarsă din abundență. 
Aici, în abatajul lui Cîșlaru se poa
te vorbi nu numai de tehnică ci 
și despre metodele ce le folosesc 
minerii pentru obținerea randa
mentelor mari. Pe lîngă faptul că 
susținerea se face cu stîlpi metalici 
tubulari, brigada dispune de două, 
transportoare cu raclele T.P.-l și 
șapte perforatoare. Munca se des
fășoară pe baza unui grafic în care 
se prevede desfășurarea operațiu
nilor concret. Și rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate.

In luna aprilie s-a obținut o 
înaintare în abataj de 216 metri 
liniari ceea ce a adus un plus de 

1 151 tone cărbune peste sarcina 
prevăzută. Șaisprezece oameni au 
trimis Ia ziuă 4 111 tone de cărbu
ne. Producția trimisă de ei la zi
uă rivalizează cu producția a trei 
brigăzi din sectorul I al minei. La 
sfîrșitul lunii trecute, cu toate că 
oamenii lui Cîșlaru n-au mai avut 
condiții atît de favorabile, viteza 
de avansare a depășit 180 de me
tri liniari. Datorită omogenizării 
si bunei organizări a muncii, co
lectivul condus de Cîșlaru a reușit 
să depășească cu mult baremul o- 
bisnuil al înaintărilor de 5-5,5 me
tri pe schimb, obținînd o medie de 
8,3 metri. Acesta este doar un as
pect al muncii unui colectiv mic, 
dar harnic și plin de însuflețire.

In dimineața aceea mai rămăse
seră în aripa estică a abatajului 
patru metri pînă la hotar. Șeful 
de brigadă a luat măsuri pentru a- 
tacarea aripii din partea vestică.

— Turcaș și tu. Berarul?, treceți 
și pregătiți ortul dincolo de suitor. 
Schimbul II va lucra acolo. Tova
rășe Talabă, dumneata caută-1 pe 
crațerist și începeți montatul trans
portorului spre vest.

La ort, șeful de brigadă discută 
cu minerul Rus Mihai.

— Tu Mihai, n-ai dat bine gaura 
aia din vatră; e prea aproape de 
intercalație și cărbunele n-are ne
voie de piatră. Scoate mașina si 
plaseaz-o cu 20 centimetri mai la 

dreapta. După ce 
a discutat cu 

și la transversala din pu
țul orb nr. 6, pină la sfîr
șitul primelor două deca
de din luna iunie au fost 
incărcați mecanic 652 m c 
steril. Cele două graifere 
В. C.-l plasate unul la să
parea puțului principal Lo
nea I, iar celălalt la puțul 
orb nr. 8 au folosit la 
încărcarea a 598 mc ste
ril. Pînă în dimineața zi
lei de 22 iunie au fost ex
trase 15 724 tone cărbune 
din abataje cu susținere 
metalică și s-au armat 
metalic 290 ml de gale
rie.

cesivă, schimburi întregi 
erau oprite pentru a exe
cuta întreținerea preaba- 
tajului și abatajului

Pentru a evita căldura 
și presiunea excesivă, mai 
ales că la ultimele felii cul
cușul și coperișul nu mai 
prezintă prea multe neregu- 
laritați, a început pregăti
rea pentru exploatare 
prin executarea unui pre- 
abataj transversal. In acest 
fel, o felie va fi exploatată 
în cel mult 2,5 — 3 luni 
ceea ce face ca presiunea 
să nu se manifeste, scade 
simțitor temperatura și 
crește viteîa de avansare. I

Rus, Cîșlaru a coborlt la rol. A1 
urmărit o vreme munca vagoneta
rului Iordache Ștefan, apoi i-a luat 
locul trimițîndu-1 să pregătească 
„găluștele" pentru pușcat.

Către ora 12, cei patru metri 
pînă la hotar au fost scoși și po- 
direa terminată. Ortul aripii vestice 
era pregătit pentru lucru și trans
portorul montat. Ultimele indicații 
ale șefului de brigadă au hotărît 
prăbușirea aripei terminate. Oa
menii din schimbul II puteau în
cepe munca în partea vestică.

Cei opt metri și ceva pe schimb 
nu se realizează' în mod obișnuit. 
De patru ori pe zi sună găurile în 
abataj, de patru ori pe zi abatajul 
se afundă cu cîte doi metri și ce
va mai adine în inima muntelui.

Pentru г obține în mod ritmic 
astfel de realizări trebuie să cu
noști oamenii, să le cunoști viața 
și munca, defectele si calitățile Cîș
laru a ajuns să-și cunoască bine 
ortacii, să formeze la toti spiritul 
dragostei fată de brigadă. Alături 
de el. lucrează acum cinsprezece 
oameni, preocupați de aceeași nă
zuință : de a da patriei cît mai 
mult cărbune. Oamenii aceștia a- 
trași de farmecul meseriei de mi
neri sînt nădejdea brigăzii. Bio
grafia lor se împletește strîns cu 
tradiția muncii minerilor de la Pe- 
trila. Multi sînt evidential în 
întrecerea socialistă și colectivul 
se mîndrește cu numele lor. La 
mină nu există muncitor care să 
nu cunoască pe lonită loan, tînăr 
miner șef de schimb, pe Rotaru 
Gheorghe. aiutor miner, pe va
gonetarii Ostan Constantin. Talabă 
Nicolae si Iordache Ștefan și pe 
multi alții din brigada lui Cîslaru.

URLICH ERNEST 
tehnician, mina Petrila

Peste 200 ore muncă 
patriotică

Pentru construirea unei aripi la 
școala din Dîlja Mare muncitorii si 
țăranii muncitori din acest sat au 
prestat peste 200 ore de muncă 
patriotică. Munca s-a efectuat la 
săparea fundației, la procurarea ba
lastului pentru temelia acestei aripi 
de școală.

Printre cetățenii care s-au evi
dențiat în această muncă se nu
mără tovarășii Mihai Dumitru, Cor- 
lan Ionel, Bejenaru Gheorghe, To
ma Saveta. Teian Irina și alții.

R. BÂLȘAN 
corespondent

Pe Valea Gîrbovuluf

Шп puternic
(Urmare din pag. I-a)
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lului nostru de trai. Tot prin șo
feri, am primit ziarul local în care 
e publicată hotărîrea partidului și 
guvernului.

Colectivul nostru din parchetul 
„Galbena" este mic. Dar, lucrînd 
cu însuflețire, noi expediem lunar 
peste 300 mc lemn de fag în di
verse sortimente ; bușteni de ga
ter, de deraiaj, celuloză, construc
ții rurale etc., de bună calitate. 
Colectivul nostru pune mult su

Un colectiv harnic
— Alo, aici garajul S.T.R.A. Eu 

peni. Bobei la telefon. Da. Bobei 
Vasile, șeful garajului. Mașina I A 
plecat. Trebuie să ajungă din mo
ment în moment.

Abia termină convorbirea avută 
că din nou sună telefonul. De astă 
dată tov. Bobei raporta conducerii 
S.T.R.A din Petroșani îndeplinirea 
planului semestrial cu 10 zile mai 
devreme. Procentual situația îndepli
nirii sarcinilor de plan se prezintă 
astfel: La tone kilometrice — 105,42 
la sută; la tone marfă — 101,17 la 
sută.

Invingînd greutățile pricinuite de 
drumurile pe alocuri greu accesi
bile. șoferii de la garajul S.T.R.A. 
în frunte cu șeful garajului, au 
muncit cu însuflețire pentru a da 
viață cifrelor de plan. Fie că era 
vorba de transport de materiale și 
utilaje pentru exploatările miniere 
Lupeni și Uricani. pentru Paroșeni. 
I.C.M.M., preparațiile Lupeni și 
Coroieștî. ori că trebuia asigurat 
transportul muncitorilor minei la pu
țurile Victoria, Maria ori la Caro
lina, a constructorilor și montorilor 
pe șantierele I.C.M.M. șoferii mem
bri de partid Maer Aurel, Manea 
Țeodor, Szabo Iosif, Hegediiș Ioan, 
Bacalov Petru, Fazakaș Gheorghe 
au muncit dovedind hărnicie și con

I. C. R. A.
— Filiala Petroșani — ■
ANGAJEAZĂ 

doi șefi de secție la depozitul 
PETROȘANI

Cei interesați se vor prezenta la 
conducerea filialei, serviciul olan, din i 
str. Clemenței nr. 1 Petroșani.

27 iunie
PROGRAMUL I. 7,06 Cîntece și 

jocuri populare. 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei centrale. 8,30 Muzică 
vocală și instrumentală de compozi
tori romîni, 9,10 Melodii de muzică 
ușoară, 9.40 Muzică populară, 10,30 
Muzică de estradă interpretată de 
orchestre de coarde, 11,30 Muzică 
ușoară. 12,03 Pe strune de vioară-- 
program de melodii populare, 13,10 
Muzică din operete romînești de ieri 
și de azi. 14.10 Soliști de muzică 
populară. 15 00 Muzică din opere, 
15/5 Muzică ușoară de Florentin 
Delmar. 16.30 ..Spre noi victorii so
cialiste", emisiune de cîntece. 17,30 
Emisiune muzicală de la Moscova, 
18.0" Formații romînești de muzică 
ușoară. 18.40. Muzică populară. 
19.25 Muzică de dans, 20.10 Melo
dii populare îndrăgite de ascultători, 
20.40 ..Cîntă. dansează tinerețea" — 
muzică de dans. 21/0 Program de 
romanțe. PROGRAMUL II. 8.40 Me
lodii din operete în interpretarea or
chestrei Benedict Si₽lb?rmann. 9.30 
Roza „vînturilor. 10.00 Potpuriuri de 
muzică ușoară Interpretate de" mici

imbold иі muncă
flet pentru a asigura o valorificare 
superioară masei lemnoase exploa
tate, pentru a aduce astfel ci<t mai 
multe venituri economiei forestiere.

Sporirea salariilor în medie cu 
10 la sută, aplicarea acestor ma
jorări în silvicultură încă din anul 
curent — 1 decembrie — constitu
ie un puternic imbold în muncă 
pentru fiecare lucrător forestier. 
Noi ne angajăm să luptăm din 
toate puterile pentru întărirea a- 
cestor măsuri luate în interesul ce
lor ce muncesc.

știinciozitate, calități ce-1 caracteri
zează pe comuniști.

Ei sînt exemple demne de urmat 
de către ceilalți șoferi ai acestui 
garaj atît în activitatea de produc
ție, respectiv de transport, cît și 
în respectarea graficului de întreține
re a mașinilor pe care le conduc, 
de revizie tehnică. Cu sprijinul pri
mit din partea conducerii garajului 
cît și din partea mecanicului auto 
Botici Avram, în perioada care s-a 
scurs din primul semestru al anu
lui 1964, șoferii de la garajul 
S.T.R.A. Lupeni au reușit să obțină 
bune rezultate și în reducerea tim
pului de imobilizare a mașinilor su
puse reviziilor tehnice și unor repa
rații. Dar cea mai hună dovadă a 
hărniciei acestui colectiv e faptul 
că în anul trecut el a primit drape
lul de evidențiat în întrecerea socia
listă, titlu pe care îl păstrează și 
în prezent.

In cinstea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei noastre, 
colectivul garajului S.T.R.A. Lupeni 
este hotărît să obțină noi succese, 
ca astfel să vină în sprijinul ex
ploatărilor miniere și a celorlalte 
unități economice pe care le deser
vește.

A. MIGA 
corespondent

formații, 10,30 Muzică din ’operete, 
11,03 Cîntă orchestra de mandoline 
a uzinelor de tractoare din Brașov, 
12,02 Muzică distractivă, 13,08 Muzi
că de cameră, 13,30 Melodii populare 
din Muntenia. 14,00 Muzică ușoară 
romînească, 15,05 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 16,00 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară, 17.10 
Muzică populară cerută de ascultă
tori. 18,24 “Concert din operete, 
19,05 Muzică de dans. 20,40 „Cîntec 
mîndru-n țară auzi", program de cîn
tece și jocuri populare, 22,40 Can
țonete interpretate de Enrico Caruso.

27 iunie
PETROȘANI 7 NOIEMBRIE: 

Păpușile rîd; REPUBLICA: Totul 
despre Eva ; LONEA : Cascada Dia
volului; ISCRONI : Tutunul seria 
I-П; PAROȘENI: Hamlet.



Sosirea la Sofia a delegației
guvernamentale

SSFIA 25 (Agerpres).
La 25 iunie a sosit la Sofia dele

gația guvernamentală a R.P. Romî- 
ne care va participa la sesiunea Co
misiei mixte guvernamentale romîno- 
buJgare de colaborare economică și 
tebnico-științifică. Delegația este con
dusă de Alexandru Bîrlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romîne

a R. P. Romîne
Delegația a fost întîmpinată de 

Jivkov, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
Apostol Pașev, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, prof. 
Evgheni Mateev și alți membri ai 
delegației guvernamentale bulgare la 
sesiune.

A fost prezent, de asemenea, Io- 
nescu-Tira, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P. Romîne la Sofia

a
losip 
sosit

Broz Ti to 
la Varșovia

Robert Kennedy
WASHINGTON 25 (Agerpres).
Ministrul de justiție al S.U.A., Ro

bert Kennedy, a părăsit miercuri 
seara Washingtonul plecînd eu avio
nul spre Bonn unde urmează să se 
întîlnească cu președintele R.F. Ger
mane Heinrich Lubke, cancelarul 
Ludwig Erhard și ministrul afaceri
lor eaterne Gerhard Schroder. Ken
nedy va Vizita, de asemenea, forțele 
armate americane staționate în re
giunea Frankfurt și va pleca apoi 
ia Berlinul occidental, la invitația 
primarului acestui oraș, Willy 
Brandt.

în R. F. Germană
'Ministrul a declarat că între 27 și 

29 iunie va pleca într-o vizită parti
culară în R.P. Polonă, după care se 
va înapoia la Washington.

Răspunzînd la întrebările puse de 
corespondenții de presă pe aeropor
tul din New York, în ce privește 
intențiile guvernului de a aplica pre
vederile noii legi cu privire la drep
turile civile. Robert Kennedy a sub
liniat dificultățile cărora trebuie să 
le facă față guvernul federal, întru- 
cît nu dispune de o forță proprie de 
poliție. El a amintit că o asemenea 
forță federală de poliție este inter
zisă prin constituție.

Intrevedere 
Saragat—Malik

ROMA 25 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al Ita

liei, Giuseppe Saragat, a avut o în
trevedere cu Adam Malik, ministrul 
comerțului al Indoneziei, care face 
o vizită la Roma, la invitația gu
vernului italian. Au fost examinate 
cu acest prilej unele probleme pri
vind sporirea schimburilor comercia
le și dezvoltarea relațiilor economice 
între cele două țări.

VARȘOVIA 25 (Agerpres).
Agenția P.A.P. anunță că la invi

tația lui Wladyslaw Gomulka, prirn- 
secretar al C.C. al P.M.U.P,, și a lui 
Aleksander Zawadzki, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
la 25 iunie a sosit în R.P. Polonă 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al C.C.

Prezențe romînești la expoziția 
de artizanat și bunuri de consum 
a magazinului „Seibu“ din Tokio

TOKIO 21 (Agerpres).
In cadrul magazinului universal 

„Seibu" din Tokio s-a deschis . o 
expoziție cu vînzare de artizanal, și 
bunuri de consum la care, alătur» de 
alte țări socialiste, participă și în
treprinderi de comerț exterior romî
nești. Publicul vizitator a primit cu 
mult interes inițiativa organizării a- 
cestei manifestări. Expun un bogat 
sortiment de mărfuri întreprinderile 
„Cartimex" (ceramică neagră și co
lorată, obiecte de alabastru, textile, 
fdlclorice, covoare, filatelie), „Prod- 
export", (conserve de fructe și legu
me), „Fructexport" (vinuri), „Romî- 
noexport" (pantofi, textile, mînuși, 
pielărie).

Expoziția de la magazinul „Sei- 
bu“ are loc la numai cîteva zile 
de la deschiderea unei alte expoziții 
romînești de artizanat, la magazinul 
„Mitsugoshi".

al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, cu soția și alte persoane 
oficiale iugoslave.

Pe aeroportul din Varșovia, oas
peții iugoslavi au fost întîmpinațî 
de Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., Aleksander 
Zawadzki, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, și de alți 
conducători de partid și. de stat ăi 
R.P Polone.

Wladyslaw Gomulka și losip Broz 
Tito au rostit cuvîntări.

Declarafiile ministrului comerțului 
al Indiei

NEW YORK 25 (Agerpres).
Ministrul comerțului al Indiei, 

Manubhai Shah, conducătorul dele
gației indiene la Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, a decla
rat la New York în cadrul unei con
ferințe de presă că în domeniul po
liticii interne și externe, guvernul 
Shastri va promova politica lui Ne
hru.

In declarația sa. M. Shah și-a ex
primat satisfacția în legătură cu re-

lațiile comerciale ale Indiei cu ță
rile socialiste. In același timp el 
a dat o înaltă apreciere aportului 
țărilor socialiste la lucrările Confe
rinței de la Geneva pentru comerț 
și dezvoltare.

Vizita premierului turc 
la Londra

LONDRA 25 (Agerpres).
La Londra a fost anunțat oficial 

programul vizitei pe care președin
tele Consiliului de Miniștri al Tur
ciei, Ismet Inonu, îl va face în 
Marea Britanie începînd de la 27 
iunie. Se precizează că prima între
vedere dintre premierul turc Ismet 
Inonu și primul ministru britanic 
Douglas-Home va avea loc dumini
că. La 29 iunie Ismet Inonu și 
persoanele care îl însoțesc vor pleca 
spre Paris.

Acțiunile revendicative 
ale muncitorilor argentinieni

BUENOS AIRES 25 (Agerpres).
Muncitorii industriali de la fabricile 

situate în cartierele de nord ale ora
șului Buenos Aires. precum și din 
alte cîteva localități au încetat mier
curi lucrul și au ocupat fabricile în 
cadrul „planului de acțiuni revendi
cative". pus în aplicare de Confede 
rația Generală a Muncii din Argen
tina, în semn de protest împotriva 
creșterii costului vieții și a șoma
jului. Totodată, în întreaga țară cir
culația feroviară a fost întreruptă

timp de două ore. Deși, în nume
roase locuri poliția a îndepărtat pe 
muncitorii din fabrici și a preluat 
controlul acestora, nu s-au semnalat 
incidente.

Intr-un comunicat Confederația 
Generală a Muncii din Argentina a 
anunțat că la această acțiune — a 
șaptea în decurs de o lună - vor 
participa aproximativ un milion de 
oameni ai muncii din peste 3 000 
de întreprinderi.

împrumut acordat de S.U.A. Braziliei
NEW YORK 25 (Agerpres).
In urma tratativelor purtate în

tre o delegație economică brazilia
nă și o delegație nord-americană, con
dusă de Thomas Mann, subse
cretar de stat însărcinat cu pro
blemele Americii Latine, guvernul

S.U.A. a acordat Braziliei un îm
prumut de 50 milioane dolari. Suma 
urmează să permită guvernului bra
zilian să facă față înrăutățirii si
tuației economice a țării după eve
nimentele care s-au produs în luna 
aprilie din acest an.

REFERENDUMUL DIN CONGO

ÎN CÎTEVA
ALGER. Ministrul algerian al o- 

rientării naționale a anunțat că 
președintele Republicii Mali, Modibo 
Keita, va efectua o vizită oficială 
în Algeria între 1—6 iulie a.c.

De asemenea, între 7 și 12 iulie 
va efectua o vizită oficială în Al
geria, Kwame Nkrumah, președin
tele Republicii Ghana.

WASHINGTON. Departamentul de 
stat al S.U.A. a anunțat că la 
17—18 iulie va avea loc la Was
hington o ședință a Consiliului 
A.N.Z.U.S., tratatul tripartit din care 
fac parte Australia, Noua Zeelandă 
și S.U.A. Delegația americană va fi 
condusă de Dean Rusk, secretar al 
Departamentului de Stat, Australia 
și Noua Zeelandă vor fi reprezentate 
de miniștrii afacerilor externe.

MADRAS. Intr-o declarație fă
cută la Madras, generalul indian K. 
S. Thimayya, care a fost numit re
cent de eătre secretarul general al 
O.N.U., U Thant, comandant su
prem al forței O.N.U. în Cipru, a 
arătat că își va prelua noua sa 
funcție la începutul lunii iulie.

CARACI. A fost inaugurată prima 
legătură telefonică dintre Pakistan 
și Afganistan.

NEW YORK. Un avion bimotor 
de transport avînd la bord 20 de mi-

RÎNDURI
litari americani s-a prăbușit în mo
mentul cînd decola de la baza Fp*ț 
Jackson (Carolina de sud). In at/' 
accident și-au pierdut viața cinci 
persoane. Cauzele accidentului 
sîfii.cunoscute.

W1ROBI. Ministrul kenyan 
informațiilor, Achieng Oneco, a
nunțat miercuri în Camera repre
zentanților că guvernul intenționează 
să pună în aplicare la data de 1 iu
lie, hotărîrea de naționalizare a So-

nu

al
a-

eietății de Radio din Kenya.
El a declarat că nu se mai poate 

admite ca rețeaua de radiodifuziune 
a țării să se afle sub control străin.

WASHINGTON. După cum anun
ță agenția France Presse. la 24 iu
nie a fost inaugurată prima linie 
videotelefonică dintre Washington și 
New York.

MANILA. Agenția France Presse 
relatează că, potrivit unor surse bi
ne informate din Manila, președințefe 
Filipinelor. Diosdado MacapagaJ^m 
propus președintelui Sukarno а/Тп- 
doneziei și primului ministru al Ma- 
layeziei. Tunku Abdul Rahman, о 
nouă conferință tripartită la nivel 
înalt, în vederea discutării proble
mei malayeze, care să aibă loc îa 
aproximativ 15 zile.

Printr-un decret publicat miercuri 
la Leopoldville, guvernul centrai 
congolez a anunțat organizarea re
ferendumului asupra noii constituții 
a țării.

Timp de două săptămîni, începînd 
de sîmbătă, toți cetățenii de sex 
bărbătesc în vîrstă de peste 21 de 
ani sînt chemați în fața urnelor pen
tru a se pronunța în favoarea sau 
împotriva proiectului de constituție.

In „forma cum a fost elaborată 
la începutul acestui an, de o comi
sie înființată de președintele Congo- 
uluî. Josep Kasavubu. noua consti
tuție, prima de cînd țara a devenit 
independentă în urmă cu patru ani. 
trebuie să înlocuiască „Legea funda
mentală" elaborată de belgieni încă 
înaintea obținerii independenței. Le
gea fundamentală a fost considerată 
pînă acum drept o constituție provi
zorie. Potrivit părerii observatorilor 
de la Leopoldville, proiectul noii con
stituții., deși se apropie în multe pri
vințe de „Legea fundamentală" ur
mărește să întărească puterea gu
vernului atît față de parlament cit 
și față de cele 21 de provincii ale 
țării. „Constituția — scrie agenția 
Reuter — va schimba forma condu
cerii țării de la un sistem parla
mentar la o versiune modificată a 
sistemului prezidențial".

Deocamdată nu a fost stabilită 
data anunțării rezultatului referendu
mului. Potrivit unor surse, se pare

că rezultatul va deveni public la sfîr- 
șitul lunii iulie. Dar constituția, o- 
dată promulgată, ridică o serie de 
probleme de ordin politic. Astfel, în 
decurs de șase luni de la promulga
re, în Congo vor trebui să aibă loc 
noi alegeri parlamentare și să fie 
creat un nou guvern. Or, după cum 
scrie revista engleză „The World 
Today" actualul guvern central, con
dus de Cyrille Adoula, este extrem 
de șubred și „în acest moment le
găturile dintre guvern și popor sînt 
inexistente". Observatorii sînt de pă
rere că acesta este rezultatul mă
surilor represive ale guvernului care 
l-au făcut să piardă sprijinul ma
selor. 1

In pregătirea referendumulpi, gu
vernul Adoula a încercat să creeze 
un partid favorabil politicii sale, pe 
scară națională. încercarea s-a sol
dat însă cu un eșec și, în momentul 
de față, campania guvernamentală în 
favoarea proiectului noii constituții 
este dusă fără existența unui partid 
politic proguvernamental. Siliți de 
împrejurări guvernul Adoula și pre
ședintele Kasavubu încearcă în pre
zent. după cum subliniază comenta
torul agenției Associated Press. Ro
bin Mannock. să obțină o „reconci
liere". Ea Leopoldville se vorbește 
cu tot mai multă insistență despre 
posibilitatea organizării unei „mese 
rotunde" cu participarea, în afara

reprezentanților guvernului, a lideri
lor celorlalte fracțiuni politice din 
țară. In legătură cu aceasta, Man
nock, scrie că se intensifică cererile 
de eliberare a lui Antoine Gizenga 
și a altor sprijinitori ai lui Patrice 
Lumumba. Totodată se urmărește a- 
cordarea unei amnistii pentru fostul 
președinte al provinciei Katanga. 
Moise Chombe și a „împăratului" 
provinciei Katanga de sud, Kalonji, 
care se află în prezent exilat la 
Londra. Se fac auzite, de asemenea, 
cereri de negocieri cu reprezentanții 
răsculaților din provinciile Kivu, 
Kwilu și Katanga de nord, unde gu
vernul central a pierdut efectiv con
trolul asupra situației.

Scopul acestei „reconcilieri" ar 
fi crearea unui nou guvern de coali
ție în care ar fi reprezentate toate 
fracțiunile politice din țară. Aceasta 
întrucît după cum scrie ..The World 
Today", „mulți congolezi (și unii 
chiar din sînul guvernului) recunosc 
că numai Gizenga și sprijinitorii lui 
sînt capabili să obțină încrederea 
maselor".

Desigur, este prematură o apre
ciere asupra evoluției situației politice 
din Congo. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît — după cum scrie agenția 
Associated Press — „divergențele 
dintre grupări sînt mult mai profun
de și mult mai grave decît acum trei 
ani".

I. ANDREESCU

REDACȚIA ST ADMINISTRAȚIA • Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel Interurban 322, automat 209.

VARO T A J I
Un caz de naștere fără precedent

MILANO 25 (Agerpres).
Ziarul „li Giorno" relatează des

pre un caz de naștere fără precedent, 
care a avut loc în Japonia și care 
a stîrnit un viu interes în rîndu- 
rile medicilor. Masako Naka, în 
vîrstă de 24 de ani, fiind gravidă 
în primele luni, a avut un accident 
de automobil în urma căruia a tre
buit să i se facă o operație pe 
creier. Deși operația, efectuată la 
spitalul din Nagasaki, a reușit să-i

salveze viața, bolnava nu și-a re
căpătat cunoștința timp de 225 de 
zile, perioadă în care a fost hrănită' 
artificial. La sfîrșituî acestor zile, tot 
in stare de comă, Masako Naka a 
dat naștere, spre surprinderea medi
cilor, unei fetițe perfect sănătoase. 
Mai mult chiar, ea a alăptat copilul 
tinip de trei zile, tot în aceeași sta
re. Cazul lui Masako Naka, care 
continuă să fie in comă, ii preocu
pă pe medicii japonezi.

Sub straturile de lavă ale Vezuviului
ROMA 25 (Agerpres).
In satul Pollena Trocchia de la 

poalele Vezuviului s-au descoperit 
sub mai multe straturi de lavă pietri
ficată rămășițe ale unei vile romane, 
fragmente de marmoră dintr-un ba
zin decorativ de grădină și o sta
tue reprezentind un om viguros, care

ține în mina stingă un ciorchine 
de strugure. Arheologii au identificat 
în această statue un Dionisos din 
secolul I al erei noastre.

Specialiștii continuă cercetările în 
această regiune întrucît se crede că 
sub lavă a fost îngropată o așeza
re omenească mai mare. .

Oraș supus unui control medical constant
STOCKHOLM 25 (Agerpres).
Guvernul suedez a hotărît ca un 

oraș întreg cu 60 000 de locuitori 
să fie supus, în viitorii trei ani unui 
constant control medical. Vor fi apli
cate noi vaccinuri, metode sanitare 
și tratamente medicale. Vor fi, de 
asemenea, încercate noi sisteme de

internare în spitale, de profilaxie 
înainte și după operații și de îngri
jire medicală pentru populație.

Este vorba de Eskilstuna. centru 
industrial situat Ia 117 km. de Stoc
kholm care de la 1 iunie s-a trans
format într-un fel de cobai experi
mental.
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