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In întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări
a eliberării patriei

de frunte din sectorul III Lonea
Cu angajamentul depășit

ba începutul anului, brigada con
dusă de minerul Compodi loan, care 
lucrează în sectorul III al minei Lo
nea, și-a luat angajamentul de a de
păși sarcinile anuale de plan cu 
300 tone de cărbune. Acest angaja
ment a fost deja îndeplinit în luna 
martie, și atunci, membrii brigăzii 
l-au majorat Ia 600 de tone. Ulterior 
și acest angajament a fost îndeplinit 
și depășit. Intre timp, organizația de 
partid și conducerea sectorului i-au 
propus Iui Compodi să preia funcția 
de brigadier ia abatajul frontal din 
stratul III. Aici nu se îndepliniseră 
sarcinile de plan timp de 6 luni. 
Compodi a predat altui brigadier lo
cul său de muncă și o brigadă bine 
organizată. In cele două luni de 
cînd conduce brigada de la abatajul 
frontal depășirea se ridică la 260 
tone de cărbune. Frontaliștii de aici 
ai? ajuns să folosească cu pricepere 
tehnica avansată - armarea me-

taliștii primesc un prețios sprijin 
din partea tehnicienilor Șimon Nico- 
lae și Lăcătușu loan.

Ritm și calitate
Una din brigăzile de pregătiri de 

la sectorul III al minei Lonea care 
execută lucrări de cea mai bună 
calitate și realizează totodată în mod 
ritmic avansări sporite este cea con-

dusa de minerul Costinăș Dumitru. 
In prezent brigada execută săparea 
transversalei principale de la ori
zontul 535, orizont nou. Prin această 
lucrare, se va lega puțul orb nr. 6 
cu abatajele din stratul 3 blocul VI. 
Minerii Danciu Aurel, Costinăș Moi
se, Iosif Francisc, ajutorii mineri Ma- 
riciuc Ioan, Czeczi Francisc, Si
mon Gheza, vagonetarii Drăgomir Ni- 
colae și Brătuianu sînt cei care ală
turi de brigadier contribuie ca mi
cul lor colectiv să-și realizeze sar
cinile lună de lună în proporție de 
120-125 la sută, iar la prelucrarea lu
crărilor comisia de recepție să spu
nă numai cuvinte de laudă despre 

•felul cum sînt așezate armăturile.
cum este executată bandajarea. cum 
se respectă panta proiectată. ’

• Vizita tovarășului Gheorghe Apostol în
• Din țările socialiste.
• Tratativele de la Geneva în problema
• Rhodesia de nord și-a dobîndit independenta.
• Noi depoziții în procesul de la Frankfurt pe Main.
• Greva șoferilor de la baza de rachete Cape Kennedy.

Gipriotă.

S-A ÎNCHEIAT un an școlar 
SE PREGĂTEȘTE URMĂTORUL!

talică, puternicele transportoare 
S.K.R. —11, iar în brigadă domnește 
acum spiritul de disciplină și organi 
zare Brigada de frontaliști a deve
nit un colectiv omogen. Despre mulți 
din ortacii săi, Compodi are de spus 
numai cuvinte de laudă. Șefii de 
schimb Cojocarii Ioan, Frumosu Eu
gen. Zanet Petru, minerii Miron Ghe
orghe și Achilov Petru, ajutorii mi
neri Balea Simion II și Alecu Au
relian, vagonetarii de rol Tonegaru 
Constantin, Bețiu loan, și Năcreală 
Victor sînt nădejdea brigăzii. Fron-

Activitate bogată 
ta biblioteca din Lupeni
— Vă rog cartea „Dis

pariția unui om de rînd" 
de Mihai Beniuc.

— Eu vă rog ceva de 
Jules Verne...

Și așa, zilnic, peste o 
sută de mineri și alți lo
cuitori ai orașului Lupeni, 
vin la biblioteca clubului 
pentru a împrumuta cărți. 
Alții intră în sala de lec
tură unde au la dispozi
ție, pentru studiat, cărți, 
reviste și ziare. Biblioteca
ra Raț Aurelia îi servește 
pe toți cu amabilitate.

Demn de remarcat este 
faptul că biblioteca clu
bului muncitoresc al sindi
catelor din Lupeni pune la 
dispoziția oamenilor muncii 
26 724 cărți și broșuri. Vor
ba aceea, ai de unde a- 
lege. Dar acest număr nu-i 
stabil. El e în continuă 
creștere. Numai în anul 
acesta, sînt prevăzuți 
30 000 lei pentru procura
rea de cărți noi. Pînă în 
prezent din această cifră, 
au fost cumpărate cărți în 
valoare de peste 10 000 
lei.

Pentru îndrumarea citito
rilor spre lectura cărții, co
lectivul bibliotecii a orga
nizat. în acest an, peste 
20 de acțiuni cu cartea. 1a 
care au participat 1 347 
oameni ai muncii. Dintre 
acțiunile organizate poț fi 
amintite seara de poezie 
intitulată „Poeții noștri cîntă
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hail Eminescu, luceafărul 
poeziei romînești“ și altele.

Fondul bogat de cărți 
de care dispune bibliote
ca, acțiunile organizate și 
munca de îndrumare a 
lecturii cititorilor au făcut 
ca de la începutul anului 
și pînă în prezent, la bi
blioteca clubului muncito
resc al sindicatelor din Lu
peni să fie înscriși peste 
5 000 cititori, care au îm
prumutat în acest timp 
32 374 cărți și broșuri.

Printre metodele bune 
folosite în munca cu car
tea de colectivul de aici 
se înscrie înființarea a 16’ 
biblioteci mobile în sectoa
rele minei Lupeni. Din a- 
cestea, pînă în prezent ce
le mai frumoase rezultate 
au fost obținute de bibliote
cile mobile de la sectorul 
IV A, bibliotecar Ursu Du
mitru. sectorul VI, bibliote
car Lacescu Rudolf și sec
torul VIII, bibliotecar Vră- 
biescu Petre.

Dacă răsfoim fișele citi
torilor de la biblioteca clu
bului muncitoresc al sin
dicatelor din Lupeni vedem 
cu cîtă pasiune citesc mi
nerii și tinerii din acest 
oraș. De la începutul anu
lui și pînă acum, Hălmaciu 
Ioan a citit 120 de cărți 
și broșuri, Marton Iosif 85, 
Foldeș Andrei 70 cărți din 
diferite domenii de activi
tate.'

R. BALȘAN 
i corespondent

Brigada de fierari-betoniști condusă de Giungu- 
lescu Marin care lucrează pe șantierul de construc
ții din Petrila își îndeplinește cu succes sarcinile 
ce-i revin. Luna trecută ea și-a depășit planul cu 
56 la sută. La această depășire a contribuit din plin 
și fierarul betonist Gașpar Vasile.

IN CLIȘEU : Gașpar Vasile în timpul lucrului.

Ce aduce apreciere și stimă

In anii puterii populare, învă- 
țămîntul de toate gradele a luat 
o uriașă dezvoltare. Ca urmare, 
în prezent avem de 13 ori mai 
mulți studenți și elevi decît în 
1938; numărul școlilor de cultură 
generală a ajuns la 15 469, al șco
lilor profesionale la 459. al școli
lor tehnice și de maiștri Ia 558. 

iar al facultăților la 117.
In Valea Jiului, în ultimii ani 

au fost date în folosință nume
roase școli noi, săli de clasă • al 
căror număr se ridică la , 134. In 
prezent funcționează 80 de uni
tăți școlare și preșcolare precum 
și Institutul de mine, cuprinzînd 
aproape 20 000 de studenți și e- 
levi. Aceste cifre exprimă marea 
amploare a revoluției culturale în
cepute sub flamurile gloriosului 
August. Dacă în trecut aproape 20 
la sută din populația orașului a 
fost analfabetă, azi pe drept cu- 
vînt ne putem mîndri cu faptul 
că această racilă a rămas doar o 
amintire.

Această amplă dezvoltare a fost 
sprijinită an de an de partid și 
guvern cu măsuri menite să ducă 
la o continuă creștere a calității 

.învătămîntului, la îmbunătățirea 
condițiilor materiale. Pe această 
linie este semnificativ să arătăm 
măsura de generalizare a învăță- 
mîntului de 8 ani, ceea ce situează 
tara noastră printre primele din 

,lume în acest domeniu. De ase
menea, de 4 ani manualele pentru 
clasele I—Vil. se dau elevilor în 
mod gratuit. Sînt numai cftev'a 
din măsurile luate, cărora li se 
adaugă construcțiile școlare, com
pletarea catedrelor cu cadre com
petente care să asigure însușirea 
unui volum de cunoștințe cît mai 
mare de către elevi, contribuind 
la creșterea unor generații sănă
toase, bine dezvoltate din punct 
de vedere fizic și intelectual, cu o 
morală nouă — într-un cuvînt la 
formarea unor oameni demni de 
zilele pe care le trăim, capabili 
să ducă mai departe tradițiile re
voluționare ale poporului nostru, 
constructor al socialismului.

★
încheind un an școlar, cadrele 

didactice și ele
vii Văii Jiului

simt bucuria datoriei împlinite. Si
tuațiile de la sfîrșitul anului vin să 
confirme o activitate rodnică, în
cununată de succes. Din clasele 
I—IV au promovat 93,22 la sută 
din elevi, din clasele V—VII — 
86,41 la sută, din clasele VIII—XI 
— 84,19 la sută. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de șco
lile de 8 ani nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din 
Petroșani, 1 și 2 din Lonea, nr. 1 
din Lupeni, cele din Iscroni și 
Uricani, unde procentajul promo- 
vaților depășește media pe Valea 
Jiului.

Cadrele didactice au manifestat 
o grijă sporită pentru calitatea 
lecțiilor, pentru însușirea de că
tre elevi a unor cunoștințe boga
te, ■ pentru educarea lor în spirit 

materialist. .Datorită activității de
puse s-au remarcat numeroase ca
dre didactice, printre care Muș- 
tean Florica, Cornea Dumitru, Pă- 
trașcu Moise, Varga Lenke, Dara
bant loan, Băbean Maria, Cocheci 
Vasile. Popescu Doina, Bende Ște
fan. Paraschivoiu Constantin. Ca
drele didactice s-au străduit să 
îmbine în < mod creator pregătirea 
teoretică a elevilor cu cea prac
tică, să cultive dragostea elevilor 
pentru munca colectivă, pentru 
pătrunderea în tainele științei. 
Consiliile pedagogice, comisiile 
metodice, profesorii-diriginți au 
desfășurat o activitate de îndru
mare și, control eficientă, care 
s-a. reflectat în mod pozitiv în pro- 
ccstil instructiy-educativ, permițînd 
'o crfeștere- simțitoare â procenta
jului celor promovați la sfîrșitill 
anului fată de trimestrele prece
dente.

Rezultatele ar fi fost mult mai 
bune dacă toate școlile, toate ca
drele didactice ar fi muncit astfel 
încît să dea lecțiilor un pronun
țat conținut științific, să lege ac
tivitatea școlii cu viața. Din pă
cate însă la unele școli ca, de 
pildă, cele din Cîmpu lui Neag,, 
Valea de Pești, J:eț, nr. 4 Lu
peni, Școala medie mixtă din Lo
nea, munca comisiilor metodice,

GH. PAMFILIE
șeful Secției de învățămînt.

V. FtJLEȘI

(Continuare în pag. 3-a)

Cine nu-și amintește de anii 
cînd în brigada de lăcătuși a 
lui Horga loan lucra și un bă
iețaș tinerel de statură potrivi
tă, vioi și harnic — Ionică. Cînd 
i se încredința execuția unei 
piese, dovedea pricepere și pa
siune pentru meserie. Era vor- ! 
ba de vreo intervenție rapidă, 
el punea mîna pe scule 1 și se 
îndrepta primul spre locul ava
riei. Serios. disciplinat, mereu 
ocupat să descifreze secretele 
profesiunii, Flprescu Ioan a în
ceput să fie îndrăgit și stimat 
chiar din primele zile. Pentru ' 
meritele sale în muncă, pentru 
priceperea de care a dat dovadă , 
și mai ales pentru. înclinațiile 
ce le avea spre tehnică, condu-- 
cerea preparației Petrila l-a tri
mis să urmeze școala de maiștri. 
Cînd s-a întors din nou în uzi
nă, a. început isă lucreze în spă
lătorie, unde, . bineînțeles, nu' 
s-a făcut de rușine. Schimbul 
pe care îl conducea el realiza 
lunar indici înalți de calitate și 
importante economii la prețul 
de cost. Muncitorii l-au îndră
git mult. Florescu loan :deveni- • 
se un bun maistru de spălare. 
In seoție a început să se - ocupe 
și de ușurarea muncii brigăzi
lor. In acest scop a realizat ino

vația „Mecanizarea împrăștierii 
cărbunelui pe grătarul elevato
rului centrifug" care, pe lingă 
eliminarea muncii fizice, aduce 
uzinei economii anuale de 48 000 
lei. Primul succes i-a adus 
maistrului' Florescu loan breve
tul de inovator. In uzină există 
mii de rulouri pe care alunecă 
cu iuțeală benzile transportoare. 
Schimbarea rulourilor la benzi 
se făcea grdoi. Trei oameni cu 
:răngi; efectuau manual această 
schimbare. Studiind condițiile la 
fața locuiții, maistrul Florescu 
Ioan a conceput un dispozitiv 
pentru schimbarea rulourilor la 
benzile, transportoare cu ajuto
rul căruia se reduce cu 200 la 
sută timpul afectat pentru ase
menea operațiune și elimină 
complet munca fizică. Pentru 
faptul că' este un neobosit cău
tător al noului, tovarășul Flo
rescu Ioan a fost ales membru 
în comisia tehnică a inginerilor 
și tehnicienilor. In sectorul de 
transport, unde lucrează, el a 
înființat un cerc de inovatori 
compus ' din Găer Gheorghe. 
Marcu. Ioan, Pop Adalbert și 
Oprea Alexandru.

C. BARBU
Petrila * z Strungarul Grecu Pavel din secția mecanică a

• U.R.U.M.P. este unul dintre muncitorii pricepuți și
« conștiincioși ai secției. Iată-1 în timpul lucrului.
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Ce arată un drum 
spre Vale-n sus

©e bună seama, tovarășul Anca 
Victor, președintele comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al comunei 
Aninoasa, ceilalți gospodari ai aces
tei localități s-au culcat pe urechea 
că unele realizări obținute în anii 
din urmă în ce privește înfrumuseța
rea localității le vor ține de cald 
multă vreme și că pot să se mai 
lase și pe tînjeală...

De acord ?
Dacă nu — hai să parcurgem îm

preună, strada ce urcă pe vale-n sus, 
pînă la capăt. Mergem fără grabă 
ca să putem ocoli gropile de pe 
drum în care bîltește apa și să 
se poată vedea mai bine grămezile 
de moloz, șist rămas din cătbunele 
adus pentru uz casnic și chiar gră
mezi de gunoaie. In anii trecuți, pe

mitetul executiv nu ia măsuri de 
ridicare a lor.

— Tovarășii din comitetul execu
tiv uită prea repede promisiunile pe 
care le fac — spunea deputatul Cris- 
tea Aurel. Se stabilesc măsuri, se 
fac planari, dar curînd sînt date ui
tării. Nu se iau măsuri ca secto
rul I.C.O. să-și îndeplinească sarci
nii? privind salubrizarea localității, 
deși multi cetățeni reclamă deficien
țe în acest domeniu.

De asemenea, tovarășii din comite
tul executiv al comunei Aninoasa au 
uitat acest lucru esențial, și anume 
că în munca de gospodărire a loca
lității nu dau rezultate campaniile, 
înfrumusețarea, gospodărirea locali
tății trebuie să constituie o preocu- i 
pare permanentă a comitetului exe- І

Prin contribuție 
în muncă

Planul de contribuție in muncă 
al Sfatului popular al orașului 
Lupeni prevede efectuarea în acest 
an a unui număr de 476 zile de 
muncă cu brațele și ЗІ6 zile de 
munci, cu atelajele. Prin contri
buția iu muncă a cetățenilor din 
localitate, vor fi executate lucrări 
de terasamente, extrageri de ba
last și așterneri pe străzile și dru
murile comunale. Se vor construi 
ziduri de sprijin pe o lungime de 
140 m 1 precum și mai multe po
dețe în cătunele țărănești și pe 
drumurile de aoces ce duc spre 
munte.

Valoarea lucrărilor planificate 
prin contribuția în muncă a cetă
țenilor din orașul Lupeni se ridică 
la 14 000 lei.

Tovarășa Zamfir Iuliana este 1 una dinstre cele mai vrednice depu
tate din cartierul Braia IM ăl orașului Lupeni. Ea este șl o bibliote
cară activă în cartier. Iat-o în clișeul de față, popularizînd cărțile 
noi apărute în librării.

aceas- 
ceva ? 
vale-n

vale-n sus s-au plantat arbori și 
acum au crescut, sînt frumoși, s-a 
îndiguit cu beton malul pîrîului. Dar 
anul acesta ce s-a făcut ? Pot tova
rășii de la sfat, deputății din 
tă parte a localității să arate

Tot așa stau lucrurile și pe
jos. Multe grămezi de gunoaie me
najere. Multe locuri pe care ar pu
tea fi amenajate ronduri eu flori, 
mici zone de verdeață, dar - care 
sînt date uitării. Chiar centrul lo
calității, pe care ne obișnuisem să-l 
găsim strălucind de curățenie, de fru
mos, pare să dezmintă această im
presie. Pe trotuarul din fața școlii — 
grămezi de pămînt care nu par șă 
folosească la ceva.

Aninoasa, ani de-a rîndul, s-a si
tuat printre localitățile bine gospodă
rite ale Văii Jiului. Și în momentul 
de față colectivul sectorului I.E.L. 
din localitate lucrează 
pararea șl zugrăvirea 
dirilor. Panta dealului 
se taluzează cu glii,
de către mină un frumos spațiu de 
verdeață. Locuitorii acestei așezări 
minerești au răspuns totdeauna cu 
însuflețire chemărilor sfatului popu
lar participînd la muncă patriotică 
pentru a da comunei 
șare nouă.

Acum de ce se face 
pentru gospodărirea 
îîtăți ?

Pentru a găsi răspuns la această 
întrebare, am stat de vorbă cu cîți- 
va deputați ai sfatului popular.

— Oamenii din Aninoasa 
foarte săritori atunci cînd e vorba 
de înfrumusețarea comunei, spunea 
tovarășa bani Maria, deputată în 
sfatul popular. Împreună cu cetățe
nii întreprindem acțiuni, strîngem 
grămezi de gunoaie, dar după un 
timp ele se împrăștie deoarece co-

Clltîv.
Minerii din Aninoasa desfășoară 

viu întrecerea pentru a întîmpină a- 
niversarea eliberării patriei cu suc
cese de seamă în producție. Ei vor 
ca și pe tărîm gospodăresc să se 
obțină realizări demne de munca lor, 
de viața nouă pe care o trăiesc. 
Privită de sus, de pe dealurile din 
jur, Aninoasa pare o stațiune de o- 
dihnă inundată de verdeață, a că
rei liniște e tulburată doar de zum
zetul funicularului ce duce spre pre- 
parația Petrila rodul bogat al mun
cii din adîncuri. Se poate face ca 
această impresie să rămînă și după 
ce cobori de pe dealuri spre a stră
bate ulițele Aninoasei. Dar pentru a- 
ceasta, sfatul popular al comunei, 
eectorul I.C.O. și I.L.L . trebuie 
pornească serios la muncă.

Orașul Petrila poate fi mai blue gospodărit

patriei noastre, 
petrileni au pornit cu 
la muncă pentru a în- 
străzile și cartierele o

Petrila, bătrina așezare minieră, 
întinerită cu haina nouă a con
strucțiilor sale, cunoaște în aces
te zile de vară, freamătul muncii 
locuitorilor săi. In întîmpinarea 
apropiatei aniversări a 20 de ani 
de la eliberarea 
cetățenii 
însuflețire 
frumuseța 
rașului.

La rugămintea noastră, tov. ing. 
Vasile loan, șeful secției de gos 
podărire a Sfatului popular al o- 
rașului Petrila ne-a vorbit despre 
realizările dobîndite în domeniul 
bunei gospodăriri si înfrumusețări 
a orașului.

— Mobilizați de comitetul exe
cutiv, de deputății sfatului popu
lar, în luna iunie 9580 de cetă
țeni au participat la acțiunile de

intens la re- 
fațadelor clă- 
dinspre mină 

antena jîndu-se

atît de puțin 
acestei loca-

lor o înfăți-

In prima etapă a întrecerii patriotice pentru înfrumusețarea ora
șelor Văii Jiului, cele mai frumoase rezultate au fost obținute de 
eătre Sfatul popular din Vulcan.

IN CLIȘEU: Tovarășul Beteringhe Vasile, președintele 
executiv al Sfatului popular al orașului Vulcan împreună 
din membrii comitetului, discutînd în jurul lucrărilor de 
țâre ce urmează a fi înfăptufite pînă la 23 August.

comitetului 
eu o parte 
înfrumuse-

Un plan care trebuie tradus în viață
Comitetul executiv al Sfatului popu

lar al orașului Petroșani și-a pro
pus ca în cinstea aniversării a 20 
de ani de la eliberarea patriei să 
întreprindă numeroase acțiuni în ve
derea înfrumusețării continue a așe
zărilor noastre miniere, a centrului 
administrativ al Văii Jiului. In a- 
cest scop a fost întocmit un plan 
de măsuri cu obiectivele gospodă
rești și de înfrumusețare ce urmează 
să fie realizate pînă la 23 August. 
In plan se prevăd diferite lucrări 
de înfrumusețare ce urmează a fi re
zolvate atît de unele întreprinderi, 
instituții, organizații comerciale, uni
tăți cooperatiste cît și de către ce
tățeni.

Deși sfatul popular a luat 
timp măsuri de încunoștiințare a
treprinderilor, instituțiilor și a cetă
țenilor asupra sarcinilor ce le re
vin în legătură cu înfrumusețarea o-

din 
în-

rașuiui, se constată pe alocuri o tă
răgănare în ce privește înfăptuirea 
în termenul prevăzut a obiectivelor 
preconizate a fi realizate. Astfel, o 
serie de firme ale unităților comer
ciale și cooperației meșteșugărești au 
un aspect neplăcut, sînt șterse de. 
vreme. De asemenea, la numeroase 
clădiri din centrul orașului Petroșa
ni, cum sînt imobilele cu nr. 51, 55. 
59, de pe strada Republicii au por
țile deteriorate sau lipsă, prezentînd 
astfel un aspect neplăcut.

Pe baza planului de înfrumuseța
re a orașului elaborat de sfatul popu
lar, secției 5 C.I'.R. îi revine sarci
na să amenajeze zonele verzi din 
partea dreaptă și partea stîngă a 
rampei C.F.R., să repare gardul de 
la canton și să taluzeze șcarpa de 
iarbă din strada Engels. De aseme
nea, O.C.L. produse industriale tre- 
u-:- -s înlocuiască chioșcul de hi»"’-

de lîngă tribunal cu unul de tip nou, 
modern, iar colectivul I.R.E.H. să 
sprijine mai activ unitățile comer
ciale pentru extinderea firmelor cu 
iluminat fluorescent si să vopsească 
în ulei stîlpii metalici de pe por
țiunea dintre podul Maleia și sta
dionul sportiv Jiul. Totodată I.I..L. 
Petroșani are sarcina de a rezolva 
prohletna gardurilor din preajma ci
nematografului 7 Noiembrie care în 
prezent au un aspect urît.

Pornind cu însuflețire la realiza
rea acestor obiective, precum și a 
altora prevăzute în planul de acțiu
ne al sfatului popular. întreprinderile 
și instituțiile din localitate, locatari', 
vor contribui la ridicarea continuă 
a nivelului edilitar-gospodăresc al 
orașului, la buna lui gospodărire și 
înfrumusețare în cinstea aniversarii 
eliberării patriei.

înfrumusețare a cartierelor. Aten
ția cetățenilor a fost îndreptată 
in primul rînd spre amenajarea 
și întreținerea zonelor verzi, plan
tări de flori, desfundări de șan
țuri, așterneri de pietriș pe dru
murile comunale etc. Valbarea lu
crărilor efectuate prin munca pa
triotică a cetățenilor însumează 
95 800 lei pe luna iunie și 522 HJO 
lei de la începutul anului.

Intr-adevăr, așa cum ne-a rela
tat ing. Vasile Ioan, în orașul Pe
trila s-au făcut multe lucruri bu
ne în ce privește înfrumusețarea 
localității.

Deși realizările sînt însemnate, 
în privința înfrumusețării orașu
lui mai sînt încă multe de făcut. 
Pe numeroase străzi, ale 
îndeosebi în vechile 
din Petrila și Lonea, 
tiexele Luminii. 6 Martie, 
zile Dacilor, 11 Iunie, < 
din Petrila precum și pe alte străzi 
ale orașului zac grămezi de gu
noaie pe care au crescut buruieni. 
Conducerea sectorului I.C.O. are o 
mare vină in această privință, ne- 
asigurînd transportarea zilnică a 
gunoaielor. De bună seamă tova, 
rășii de la I.C.O. se vor scuza că 
n-au mașini suficiente. Este ade
vărat și acest lucru, dar cu nimic 
nu se pot scuza tovarășii de la 
I.C.O. că mașinile existente nu 
sînt folosite rațional și că de an: 
de zile aceste autovehicule n-au 
intrat pe străzile Dacilor, M. Sa- 
doveanu și pe altele să ridice gu
noaiele.

Pe lîngă faptul că în cartiere 
există grămezi de gunoaie neridi

orașului, 
cartiere 

in car- 
, pe șțră- 
Cocoșulul

cate, că stropitul și măturatul 
străzilor se face numai la zile 
mari, o slabă activitate desfășoară 
sectorul I.C.O. și în ce privește în
treținerea parcurilor. In parcul 
din Petrila, de pilda, ци s-a făcut 
nimic în acest an pentru amena
jarea lui, El are o înfățișare care 
nu justifică cu nimic faptul , că 
Sfatul popular al orașului Petrila 
a plătit sectorului I.C.O. în prima 
jumătate a anului suma de 161 000 
lei pentru întreținerea și amena
jarea parcurilor. In acest parc a- 
leile sînt pline cu buruieni, bazi
nul de apă este defect. In tot par
cul n-ai să găsești un rond cu 
Hori deși în anii trecuți parcul a- 

■ vea. o . înfățișare ca o adevărată 
grădină de flori.

Pentru lichidarea deficiențelor 
semnalate in privința gospodăririi 
orașului, comitetul executiv al 
sfatului popular trebuie să anali
zeze temeinic activitatea sectoru
lui I.C.O. să oblige această între
prindere să asigure salubritatea 
orașului în cele mai optime con
diții. De asemenea, activitatea sec
torului I.C.O. Petrila trebuie să fie, 
mai îndeaproape controlată, și 
sprijinită și de către conducerea 
I.C.O. Petroșani.

In prezent cînd 
din orașul Petrila 
realizări din ce în
producție cea de-a XX-ă 
sare a eliberării patriei 
sfatul popular, sectorul I.C.O. din 
localitate trebuie să-și intensifice 
activitatea pentru a da un avînt 
puternic acțiunii de bună gospo
dărire și înfrumusețare a orașului.

oamenii muncii 
întîmpină cu 

ce mai mari în 
aniver- 

noastre.

Realizări gospodărești la Uricani
Prin inițiativa cetățenilor

și organiza- 
interes ob-

din Urieani

curate cantități sporite de semin
țe de iarbă pentru extinderea spa
tiilor verzi din oraș. In frunte cu 
deputății, 500 de cetățeni au par
ticipat la acțiunile de muncă pa
triotică extinzînd spațiile verzi în 
acest an cu încă*,.1000 m p. Dintre 
participanții evidential! în această 
acțiune amintim pe deputății Or- 
dog loan, Ciora Cornel, Ionesau 
Petru, cetățenii Coandrăș Ilie, Pă- 
trugan Anghel.

La Uricani întrecerea patrioti
că pentru buna gospodărire și în
frumusețare a orașului cunoaște în 
aceste luni de vară un avînt deo
sebit. Comitetele de bloc, comi
tetele de cetățeni și deputății sînt 
principalii animatori 
tori ai lucrărilor de 
ștesc.

Printre realizările
un loc de seamă îl ocupă planta
rea de arbori și arbuști pe margi
nile străzilor. In planul întocmit 
de Comitetul executiv al sfatului 
popular pentru acest an se pre
vede plantarea a 1200 de arbori 
și arbuști. Din inițiativa cetățeni
lor 300 de arbori ornamentali au 
fost procurați în plus față de plan 
de pe dealurile din împrejurimi. 
Un număr de 437 cetățeni 
fectuat 
tică la 
băștilor
lei.

La amenajarea drumului

5312 ore de muncă 
plantarea arborilor 
economisind astfel

au e- 
patrio- 
si ar-
16 700

Se extind zonele verzi
Prin grija comitetului executiv 

al Sfatului popular din Uricani, la 
începutul acestui an au fost pro-

In ultimul timp, drumul spre că
tunul Popești a fost degradat pe 
o bună porțiune de șuvoaie de 
apă în urma ploilor torențiale. 
Din inițiativa deputatului Șandru 
Ilie, au fost organizate acțiuni de 
muncă patriotică pentru repararea 
drumului. Timp de 10 zile locui
torii cătunului au transportat «u 
atelajele balast, au consolidat mar
ginile drumului și au astupat gro
pile. In prezent drumul este repa
rat. Pentru felul cum au muncit 
la repararea drumului merită să 
fie evidenția ti tov. Tărhat Nico- 
lae, Bocoi Gheorghe., Coandrăș 
Iosif și Pantelie Gheorghe.



STEAGUL ВѲ9О

Sectoral I Vttfcan

Și*a redresai activitatea
S-a încheiat un an școlar — se pregătește următorul!

Minerii de la Vulcan au intim- 
piuat în primele 5 luni din acest 
«n o serie de greutăți care au 
frînat bunul mers al producției. 
Pe lingă aceste greutăți, au exis
tat si deficiențe In activitatea mi
nei. Incepînd însă din luna iunie 
datorită unor măsuri tehnlco-orga- 
nizatorice eficiente și a străda
niilor depuse, exploatarea Vulcan 
și-a îmbunătățit activitatea. In 
luna trecută minerii de aici au 
extras peste plan mai bine de 
2 300 tone de cărbune.

Cauzele care au făeut ca pe 
primele 5 luni planul să nu fie 
realizat au fost mai multe. La a- 
cestea a concurat și seetorul I 
care a șchiopătat serios. La în
cheierea primului semestru sec
torul a înregistrat față de plan 
un minus de peste 6500 tone de 
cărbune. La această stare de lu
cruri au contribuit în mare mă
sură condițiile grele de zăcămînt, 
o serie de neajunsuri ее s-au ma
nifestat o perioadă destul de lun
gă. Așa de exemplu, în abatajele 
cameră nr. 1, 2, 3 și 1 și 2 vest 
au apărut apofize. In același timp 
în unele strate s-a dat de inter
calate mari de steril. Au existat 
lipsuri și în ceea ce privește a- 
provîzionarea locurilor de muncă 
eu materiale și goale. Din această 
cauză, din abatajul frontal de pe 
Stratul 15 nu s-a putut da produc
ția prevăzută mai multe luni. Greu
tăți au existat și din cauza ram- 
bleului care, nefiind în ececor- 
danță cu necesitățile sectorului, a 
dus la prelungirea duratei de ex
ploatare a unor abataje. In afară 
-de aceste greutăți în cadrul sec
torului s-au manifestat și o serie 
de deficiențe. Disciplina în pro
ducție a lăsat deseori de dorit. 
Numai în primele 4 luni ale anu
lui pe sector au fost înregistrate 
110 absențe nemotivate. Au abun

La depoul C.F.R. din Petroșani funcționează, printre altele, și un
curs tehnic pentru specializare foc hiști de pe locomotivele cu abur. 

IN CLIȘEU: Instantaneu din sala de cursuri.

Din scrisorile corespondenților
Cînd îndrăgești munca

Atunci, cînd pentru prima dată și-a 
pus în spate geanta de factor poș
tal avea vreo 27 de ani. După ce-i 
supuse unei serioase examinări la 
care se descurcase destul de bine, 
dirigintele poștei, un om în etate, i-a 
zîmbit binevoitor și strîngîndu-i to- 
vărășește mîna i-a spus din toată ini
ma :

—- Am încredere în dumneata.
Steiescu Constantin, tînărul factor 

poștal, și-a luat geanta, care nu du
pă mult, timp avea să fie plină de 
tot felul de vești, și a pășit cu în
credere pe noul drum.

Cu timpul, el a dobîndit noi cu
noștințe, rezolva tot mai bine sar
cinile de serviciu. Nu rare ori, în 
ședințele de producție era evidențiat 
pentru frumoasele realizări pe care 
le obținea în rjiuncă. iar fotografia 
lui a fost prezentă adeseori la pa
noul de onoare.

.. Au trecut 18 ani de atunci. In 
prezent el deservește străzile Gheor- 
ghe Doja. Aurel Vlaicu, Radu Șap
că, Micu Clain și altele. Toți lo
catarii de pe străzile amintite, cît si 
de pe cele unde a muncit înainte 
vreme îl cunosc și îl stimează.

dat, de asemenea, zilele de boală 
de .multe ori nejustificate. Au e- 
xistat lipsuri și în întreținerea 
căilor de aceea, a galeriilor și li
niilor ferate, fap', care a îngreu
nat mult transportul. |

Toate aceste greutăți și lipsuri 
trebuiau înlăturate. Aceasta însă 
nu s-a putut face dintr-o dată. 
Conducerea sectorului, îndrumată 
de organizația de partid, a luat 
măsuri pentru ca remedierea a- 
eestora să se efectueze în timpul 
cel mai scurt posibil. Măsurile 
luate în aeest sens s-au dovedit 
a fi din eele mai bune. In cadrul 
sectorului s-a întărit disciplina 
de producție, s-au înlăturat multe 
din greutăți. j

Ca urmare deși după o peri- ț 
oadă lungă, sectorul s-a pus pe I 
picioare. In prezent sînt create 
condiții ca planul pe luna Iulie 
să fie depășit cu 1500—2000 ione 
de cărbune. Numai în primele 6 
zile din această lună din abatajele 
sectorului au fost extrase în plus 
de plan 540 tone de cărbune Cele 
mai bune realizări au fost obți- 
nnte de brigăzile conduse de Să- 
bău Dumitru. Gagyi loan și Bălău 
Petru.

In sinul colectivului de aici 
domnește în prezent mult entu
ziasm. Fiecare se bucură de pri
mele roade ale muncii, toți se 
străduiesc ca în cinstea zilei de 
23 August să înregistreze noi suc
cese, să recupereze cît măi mult 
din minusul de pe primul semes
tru. Frontul de lucru e pus la 
punct, pregătirile merg bine, aba
tajele sînt astfel dirijate încît să 
nu existe discontinuități. Toate ; 
acestea crează posibilități ca mun
ca minerilor de aici să se desfă
șoare de acum cu spor, ca în timp 
de cîteva luni sectorul să fie cu 
planul la zi îndeplinit.

ȘT. EKART

...L-am întîlnit într-una din zilele, 
trecute cu tolba plină de scrisori și 
ziare. Venea dinspre strada Micu 
Clain. Ghicindu-mi parcă gîndurile a 
spus zîmbind :

— E grea, dar o port ușor, că-i 
plină de vești bune, de bucurii. 
Acum scuză-mă. E ora 18, trebuie 
să mă grăbesc. Mai am încă mult 
de umblat și apoi știi că fiecare 
noutate, fiecare veste e cu atît mai 
gustată cu cît ajunge mai devreme 
la destinație.

Și factorul poștal Steiescu Cons
tantin, din cadrul oficiului P.T.T.R. 
Petroșani plecă mai departe. Sarcini
le ce le are nu sînt ușoare. Căl
dura cu care este primit peste tot, 
îi dă însă forțe să le ducă la bun 
sfîrșit.

C. IOAN

Sfîrșit de trimestru 
rodnic

In secțiile întreprinderii orășe
nești de industrie locală Petroșani 
se muncește în ritm intens. Co
lectivul întreprinderii se strădu
iește să dea viată angajamentelor 
de întrecere luate în cinstea cele;

(Urmare din pag. l-a>

cea a unor profesori diriginti nu 
s-a ridicat ia nivelul cerințelor, 
fapt ce a făcut ca pe alocuri să 
se manifeste fenomenul de supra
încărcare a elevilor, în dauna u- 
nei însușiri corespunzătoare, la 
un nivel științific adecvat a ma
teriei predate. De asemenea, au 
existat lipsuri în notarea elev ilor, 
unii profesori manifestînd o îngă
duință excesivă (la școlile din A- 
ninoasa, Bănița, la Școala medie 
din Vulcan), iar alții o exigentă 
greșit înțeleasă (la Școala medie 
dîn Petroșani), dînd note de 2 și 
3 nu întotdeauna justificate.

Invățînd din experiența anului 
școlar ce a trecut, Secția de în- 
vățămînt a Sfatului popular oră
șenesc. conducerile școlilor, ca
drele didactice vor munci astfel 
încît să obțină rezultate din ce în 
ce mai bune în viitorul an școlar. 
Se va acorda o atentie mai mare 
pregătirii ideologice a cadrelor 
didactice, însușirii de către aces
tea a învățăturii marxist-leninis- 
te, ceea ce va duce la o mai justă 
înțelegere a fenomenelor, a spi
ritului în care trebuie crescută 
noua generație.

Avînd și in continuare spriji
nul organizațiilor de țfertid din 
școli, conlucrînd cu organizațiile

ki sectorul I В
Pregătesc un nou frontal

Trei brigăzi de pregătiri din secto
rul I В al minei Lupeni muncesc cu 
spor pentru pregătirea unui nou aba
taj frontal pe stratul 5, blocul П. 
Brigada condusă de tov. Marton Dio- 
nisie deschide suitorul colector, iar 
brigăzile tovarășilor Peter N. Carol 
și Nicolae Oprea, mergînd din două 
părți, sapă galeria de cap. Noul 
loc de muncă va fi un abataj mo
dern, susținut cu stîlpi metalici 
G.H.H , electrificat. De aici va da 
cărbune brigada condusă de tov. 
Marton Dionisie.

Intrarea în exploatare a acestui a- 
bataj va spori capacitatea de pro
ducție a sectorului I B. El este pla
nificat să între în funcțiune în cursul 
lunii septembrie, dar minerii din 
cele trei brigăzi s-au angajat. în 
cadrul întrecerii socialiste ce se des
fășoară în întîmpinarea zilei de 23 
August, să dea în exploatare acest 
abataj în cursul lunii viitoare, creind 
astfel condiții pentru extragerea li
nei importante cantități de cărbune 
cocsificabil peste plan.

In rîndul animatorilor muncii 
colectivului

Prin realizările obținute în îndepli
nirea și depășirea prevederilor pla
nului de producție, colectivul secto
rului I В se situează In primele rîn- 
duri ale întrecerii ce se desfășoare 

de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Măsurile tehnico-organiza- 
torice luate. îmbinate eu entu
ziasmul muncitorilor, au făcut ca 
sarcinile de plan pe trimestru) II 
la producția globală să fie înde
plinite în proporție de 115,37 la 
sută, iar la producția marfă să se 
înregistreze o depășire de 16.56 
la sută. S-au dat peste plan 4500 
tone piatră concasată. mobilă în 
valoare de 120 000 lei, ceea ce re
prezintă 95 canapele, 7 studiouri 
și 50 dormeze și somiere. Succe
se remarcabile au obținut și con
structorii de binale. Semnificativ 
este faptul că toate secțiile în
treprinderii și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan.

Printre brigăzile care au con
tribuit la obținerea acestor suc
cese se numără cele de tîmplari 
de binale conduse de Buzatu 
Gheorghe șl Udroiu Constantin, a 
Iui Bucșai Ștefan, Codreanu Gheor- 
ghe și Busuioc Dumitru, de la ca
riera de piatră, a tîmplarilor de 
mobilă Biro Alexandru și altele.

MARIA NEGRUȚ I 

da U.TJH. *i de ptoaiari munca se 
va îmbunătăți.

*
Am încheiat un an de școală- 

Aceasta au înseamnă însă Înceta
rea activității. Sînt multe de fă
cut pentru asigurarea unei activi
tăți rodnice de viitor.

In acest scop, Secția de invăță- 
mînt a Sfatului popular orășenesc 
a luat măsuri pentru pregătirea 
corigenților. Se vor organiza în 
timpul util consultații cu aceștia, 
cadrele didactice îi vor ajuta la 
lichidarea lacunelor pe care le-au 
dovedit în cursul anului școlar. 
De asemenea, de pe acum s-au 
luat măsuri pentru recensămîntul 
copiilor de vîrstă școlară, astfel 
îacît înscrierile în clasa I-a să 
se facă la timp, fără ca vreun co
pil să rămînă în afara scolii.

Se va efectua un mare volum 
de reparații. In mod special se 
pune accent pe reparațiile capi
tale de la Școala medie din Pe
troșani, de la școlile nr. 1 și 2 
Petrila. Pentru reparații s-a pus la 
dispoziția școlilor aproape o ju
mătate milion lei. In toate școlile 
se von repara mobilierul, materia
lul didactic, astfel ca noul an 
școlar să găsească totul pregătit. 
In scopul completării mobilierului 
și materialului didactic ș-au făcut 
contractări în valoare de 287 000 
lei. S-a început aprovizionarea cu

al minei Lupeni
ta mina Lupeni pentru sporirea con
tinuă a producției de cărbune cocsi
ficabil. Animatorii succeselor colec
tivului sînt minerii membri de partid. 
Munca politico-educativă desfășurată 
de ei dă roade nu numai în ce pri
vește îndeplinirea sarcinilor economi
ce, ci și în creșterea și formarea 
oamenilor care solicită primirea în 
partid. Minerii Cîrlogan Ilie. Mun- 
teanu Dumitru. Cășuneanu Constan
tin, care au împlinit stagiul de can
didatură, și care s-au dovedit a fi 
oameni de nădejde ai sectorului, au 
fost primiți recent în rîndul mem
brilor de partid. Expresie a dragostei 
oamenilor muncii față de partid o 
constituie faptul că numeroși munci
tori. tehnicieni și ingineri din, sec
tor cer primirea în rîndul candida- 
ților de partid. Printre aceștia se 
numără și tovarășii Voinea
Gbreszt Zoltan, Duma Ovidiu, Bu- 
nea Nicolae, Gătană loan, Lăzărea- 
nu Alexandru ș.a. ale căror cereri 
de primire în rîndul candidaților au 
fost aprobate de adunarea generala 
a organizației de bază.

10 talie
PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 

presei centrale, 8,06 Cîntece de 
muncă, 8,30 Muzică din opere, 
9,00 Melodii populare, 10,03 Mu
zică ușoară, 11,00 Soliști ai Tea
trului de stat de operetă, 11,38 
Cîntece și jocuri populare, 12,30 
Muzică ușoară romînească, 13,00 
Concert din opere, 14,10 Valsuri,
14.30 Emisiune de basme, 16,40 
Muzică ușoară orchestrală. 17,00 
Melodii populare. 17,30 In slujbe 
patriei, 18,05 Program muzical 
pentru Iruntași și evidențiat! în 
întrecerea socialistă. 18.30 Croni
ca economică, 19,10 Din folclorul 
muzical al popoarelor, 20,10 Mu
zică, 20,40 Lecția de limba engle
ză. Ciclul II. 21,15 Momente din 
istoria literaturii romîne (XXVI) 
Ion Slavici. Prezintă I. D. Bălan, 
21,45 Muzică ușoară interpretată 
de Yves Montand, 22.15 Inter
pret ai muzicii de operetă, 22,40 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,40 Buchet de melodii populare,
9.30 Radioracheta pionierilor (re
luarea emisiunii din 7 iulie), 10,00 
Opere pentru copii: „Capra cu trei 
iezi" de Alexandru Zirra", „Cei 
trei grăsuni" de Rubin, „Cîntec 
în pădure" de Boiko, 10,30 Dan
suri de estradă, 11,03 Cîntă or
chestrele de mahdplihe ale clubu

combustibil a școlilor, aceasta ur- 
mind să se termine la începerea 
anului școlar. In mai multe loca
lități (Petroșani, Vulcan, Dîlja Ma
re, Lupeni) vor fi date In folosin
ță noi săli de clasă, ceea ce va 
contribui la lărgirea spațiului șco
lar, deci la crearea unor condiții 
mai bune pentru desfășurarea pro
cesului de învățămînt; s-au făcut 
toate comenzile privind necesarul 
de manuale școlare.

Realizînd în termen pregătirile, 
in care un rol însemnat revine 
I.L.L.-ului, se vor crea condiții 
optime ca în anul școlar viitor să 
se obțină realizări la nivelul ce
rințelor. cadrele didactice îndepli- 
nindu-și nobila sarcină de a con
tribui la formarea unor oameni 
de tip nou.

OE U РІЕРШЦІ РЕШИЛ
Cifre care fac cinste 

preparatorilor
Nu o singură dată preparatorii 

din Petrila au dovedit că își res
pectă cuvîntul dat. Antrenați în în
trecere și îndrumați permanent de 
organizația de partid, ei au depășit 
planul de producție pe primul se
mestru din acest an cu 53 287 tone 
de cărbune (prelucrat), au redus pro
centul de umiditate cu 0,3 puncte 
și procentul de cenușă cu 0,8 punc
te, au înregistrat la prețul de cost 
importante economii. Aceste cifre a 
căror realizare a fost posibilă dato
rită ridicării calificării profesionale 
a muncitorilor, măririi randamentelor 
si introducerii unor noi metode de 
lucru, fac cinste întregului colectiv.

Au prelungit vlafa 
unei benzi transportoare

Echipa de vulcanizatori condusă 
de Gîlcă loan este bine cunoscută la 
preparația Petrila. Pe anul 1963 ea 
a fost declarată fruntașă în întrece
rea socialistă,. iar în cursul acestui 
an se menține lună de lună în rîn- 
durile echipelor evidențiate în între
cere. Această echipă întreține 68 de 
benzi transportoare (aproximativ 
2 500 metri liniari) a căror funcțio
nare trebuie să fie în perfectă stare.

Recent echipa de vulcanizatori 
condusă de Gîlcă loan a recondițio
nat banda transversală de la punc
tul de încărcare a uzinei prelungim 
du-i viața cu încă șase luni. Acest 
lucru a contribuit la sporirea econo
miilor cu 4 000 Iei S-au evidențiat 
prin aportul adus vulcanizatoril Le- 
nard Ferdinand, Rusu Constantin, 
Phol Carol și Lenard Mihai.

BADUȚA CONSTANTIN 
preparația Petrila

lui sindicatelor din Deva si ale 
Poștei centrale din București, 12A>3 
Cîntece și jocuri populare, 12,36 
Lecția de limba franceză. Ciclul 1 
(reluarea emisiunii din 9 iulie),
13.30 Limba noastră. Vorbește
acad. prof. AI. Graur, despre „Nu» 
me proprii" (reluare), 14,30 Arii 
din opere, 15,05 Melodii distracti
ve, 15,30 Actualitatea în țările so
cialiste. 17,15 Spartachiada repu
blicană 1964. 18,30 Leetură-ghici-
toare: Eroi din teatrul universal, 
19,05 Muzică ușoară romînească,
19.30 Teatru la microfon: ..Băr
bierul din Sevilla". Adaptare ra
diofonică după comedia Iul Beau
marchais, 21,55 Interpreți de mu
zică ușoară.

10 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Renul alb.- REPUBLICA : Aventu
rile unui tînăr,- PETRILA: Marile 
speranțe; ANINOASA : Noi doi 
bărbați; VULCAN: Povestea unei 
veri; LUPENI: Ah ! acest tineret; 
BARBĂTENI: A fost prietenul 
meu.
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Vizita tovarășului Gheorghe Apostol 
in Austria

VIENA 8. Corespondentul Ager
pres Șt. Dej eu transmite :

La 8 iulie prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Ro
mine Gheorghe Apostol, împreună 
cu Constantin Tuzu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, și 
alte persoane oficiale care îl în
soțesc a vizitat Combinatul side
rurgic ..Alpin Montan Union" din 
Donauwitz, La sosire, în fața clă
dirii principale, unde au fost ar
borate drapelele de stat ale R. P. 
Romîne și Republicii Austria, oas
peții romîni au fost întîmpinați 
de consiliul de conducere al aces
tei întreprinderi etatizate. Direc
torul general, dr. Josef Oberegger, 
a' rostit cuvîntul de bun sosit

La intrare și de-a lungul cori
dorului spre sala festivă se aflau 
muncitori în pitorescul costum al 
siderurgiștilor din Stiria. Directo
rul general tehnic al întreprinde
rii, dr. Franz Narbeshuber, a dat 
explicații privind istoricul, așeza
rea și producția combinatului.

In continuare au fost 
secția 
rele L.
pentru 
suflare

.borat la această întreprindere în 
colaborare cu Combinatul meta
lurgic Voest din Linz — și noul 
laminor, intrat recent în func
țiune.

La prînz. conducerea combina
tului a oferit o masă în cinstea 
oaspeților romîni, la care directo
rul general, dr. Josef Oberegger, 
și Constantin Tuzu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, au 
rostit toasturi.

Oaspeții au fost salutați de a- 
semenea, de locțiitorul șefului gu
vernului landului Stiria, prof. dr. 
Hans Koren.

Rhodesia dt nord 
51-a doNadit independenta
LONDRA 8 (Agerpres). ’ 
Camera Comunelor a aprobat la 
iulie,- la cea de a doua citire,

vizitate 
vechiului laminor, cuptoa- 
D. — cu procedeul modern 
producerea oțelului prin 
cu oxigen, procedeu ela-

Intre India și Pakistan...

DELHI 8 (Agerpres).
La frontiera dintre India și Pa

kistan au avut loc în ultimele zile 
noi schimburi de focuri. Inciden
tele s-au produs duminică și luni 
te regiunile Pmonch Mendhar, 
Chamb, Betar Nullah, precum și 
într-un sat de frontieră din apro
pierea orașului Poonch. Au fost 
înregistrați morți și răniți de am
bele părți. Incidentele au fost a- 
duse imediat la cunoștința obser
vatorilor O.N.U;

■4i între Izrael și Iordania

că
fo-
u-

AMMAN 8 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță 

trupele izraeliene au deschis 
cui marți după-amiază asupra
nei patrule militare iordaniene. 
Schimburi de focuri sporadice au 
urmat apoi vreme de 15 minute. 
Un purtător de cuvînt militar ior
danian a anunțat că a prezentat 
comisiei 
plîngere 
lian și 
anchete.

mixte de armistițiu o 
împotriva atacului izrae- 

a cerut deschiderea unei

Tratativele de la Geneva 
in problema cipriotă 

Refuzul guvernului cipriot 
de a-și trimite reprezentantul

reprezentant la tratativele de

DIN TARILE
SOCIALISTE

i

7 
proiectul de lege cu privire la a- 
cordarea independenței Zambiei.

Proiectul de lege prevede că 
jurisdicția Angliei în Rhodesia de 
nord expiră la 24 octombrie a. c., 
cînd această țară va deveni inde
pendentă, sub numele de Republi
ca Zambia.

ACCIDENTELE 
DIN MINELE ENGLEZE
LONDRA 8 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la conferința 

Sindicatului național ăl minerilor 
din Anglia, care are loc la Black
pool, secretarul general al aces
tui sindicat, William Paynter, a 
arătat că în urma accidentelor de 
muncă din minele engleze în a- 
nul 1963, 249 de mineri au murit, 
iar 1 388 au fost grav răniți. I

NICOSIA 8 (Agerpres).
Intr-o declarație pentru presă 

făcută marți la Nicosia, președin
tele Ciprului, Makarios, a arătat 
că guvernul cipriot nu va trimite 
un
la Geneva inițiate de mediatorul 
O.N.U. în Cipru, Sakari Tuomioja. 
„Nu credem util, a declarat Ma
karios, să trimitem un reprezen
tant al guvernului cipriot la Ge
neva, deoarece tratativele de la 
Geneva cu participarea diferitelor 
părți, ar putea scoate chestiunea 
cipriotă din cadrul O.N.U.".

Agenția Associated Press, refe- 
rindu-se la surse din apropierea 
guvernului cipriot, subliniază că 
refuzul Ciprului de a participa la 
tratativele de Ia Geneva se dato- 
rește prezenței la aceste tratative

★ ★

a fostului secretar de stat ame
rican, Dean Acheson. Potrivit 
genției, s-a exprimat părerea că 
S.U.A. nu este o țară direct inte
resată în negocierile asupra Ci
prului.

Associated Press reamintește că 
recent Makarios a declarat că o 
soluție în problema cipriotă tre
buie să fie elaborată cu deplina 
aprobare a poporului cipriot și 
că nimeni nu are dreptul să ne
gocieze în lipsa reprezentanților 
acestuia.

In legătură cu situația din in
sulă, agenția France Presse sub
liniază că nu au fost semnalate 
noi incidente. La Nicosia și 
alte orașe importante 
viața a 
normal.

Locomotiva electrică 
„D-94"

a- DNEPROPETROVSK 8 (A-
gerpres).

Proiectanții uzinei de loco
motive din Dnepropetrovsk au 
pus la punct proiectul loco
motivei electrice seria ,,D-94''. 
Noua locomotivă va avea o 
putere de tracțiune 
ximativ 
decît a 
Cabina 
tată cu 
mandă,
zată, semnalizare și 
de radio, 
remorca trenuri de marfă 
mare tonaj cu o viteză de 
km pe oră.

cu apro- 
mai mare 
..D-lOONfl".
este do-

25 la sută 
locomotivei 
locomotivei
două pupitre de со

си aparatură automati- 
cu post

Locomotiva poate 
de 
85

început să

în
ale insulei 
reintre în 8700 de specialiști

★
WASHINGTON 8 (Agerpres).
Purtătorul de cuvînt al Depar

tamentului de Stat al S.U.A. a de
clarat că oficialitățile americane 
își exprimă speranța că tratativele 
de 
lui
luționări satisfăcătoare a crizei ci
priote. El a salutat acțiunile me
diatorului O.N.U., discuțiile sepa-

la Geneva în problema Cipru- 
vor deschide calea unei so-

rate cu 
Turciei 
partamentul de Stat, a menționat 
purtătorul de cuvînt, nu are de 
făcut nici un comentariu în legă
tură cu întrevederile pe care Dean 
Acheson, fostul secretar de stat 
al S.U.A., le va avea la Geneva cu 
reprezentanții

reprezentanții
în problema Ciprului. De-

Greciei și

I

PRAGA 8 (Agerpres).
Anul acesta, instituțiile 

învățămînt superior din R. 
Cehoslovacă au 
proximativ 
liști, 4 000 
cialiști vor
constructoare de 
domeniu] agriculturii și ocro
tirii sănătății, precum și în 
domeniul științelor sociale și 
naturale.

8 700 
dintre 
lucra

Greciei și Turciei.

de 
s.

pregătit 
de specia- 
tinerii spe- 
în industria 

mașini, în

a-

I

Noi depoziții în procesul 
de la Frankfurt pe Main

ANKARA 8
Nihat Erim 

dimineața Ankara, plecînd la Ge
neva, unde va reprezenta Turcia 
la tratativele cu Sakari Tuomioja, 
mediatorul O.N.U. în Cipru.

(Agerpres).
a părăsit miercuri

550 de zăcăminte 
petrolifere

FRANKFURT PE MAIN 8 (A- 
gerpres).

In procesul celor doi adjutanți 
ai lui Eichman, care se desfășoa
ră în orașul Frankfurt pe Main 
din R. F. Germană, au fost făcute 
noi depoziții privind situația de- 
ținuților din Ungaria în cursul ve
rii anului 1944. Martorul dr. Roth 
a declarat că acuzatul Krumey a 
cerut două milioane dolari în 
schimbul vieții a 100 000 de deți
nuți. Krumey a primit o parte din 
această sumă, urmînd ca restul 
să-l primească mai tîrziu în țările 
neutre. Serviciile germane s-au

declarat gata să elibereze la în
ceput 600 de deținuți, dar în loc 
să-și țină promisiunea, deținuții au 
fost duși în lagărul de concen
trare de la Bergen-Belsen. Mar
torul Heinrich Fisch a relatat des
pre situația deținuților din circum
scripția Szekesfehervar, declarînd 
că cei 5 000 de deținuți din aceas
tă circumscripție au fost duși în 
vagoane de vite la Auschwitz, din
tre care 4 000 
transportați în 
re. Ceilalți au
unități de muncă forțată.

au fost imediat 
camerele de gaza- 
fost repartizați

Greva șoferilor de la baza de rachete 
Cape Kennedy

NEW YORK 8 (Agerpres).
In ziua de 8 iulie peste 1000 

de membri ai sindicatului șoferilor 
de pe autocamioane au încetat lu
crul la construcția centrului de 
rachete de la Cape Kennedy. Cau
za grevei o constituie conflictul

Instalații
de rontgen=televi^iune
DRESDA 8 (Agerpres).
Sanatoriul de la Lostau-Magde

burg (R.D.G.) a fost înzestrat cu 
prima instalație de rontgen-televi- 
ziune. Imaginea rontgen este 
transmisă printr-un sistem de te
leviziune de la pacient concomi
tent în mai multe cabinete medi
cale. Rontgen-televiziunea oferă 
medicului multiple posibilități și 
înlesnește diagnosticările.

simptome. Aparatul are 8 cm înăl
țime, o greutate de 200 gr și emi
te un sunet surd, dar ritmic care 
seamănă cu cel al unei picături de 
apă căzînd ritmic. Sunetul durea
ză 25 de minute după care se stin
ge automat. Cel care se expune 
acestui sunet ritmic adoarme. A- 
paratul se bazează pe principiile 
hipnotismului.

în

dintre sindicat și o serie de com
panii care aprovizionează 
ton construcția bazelor de 
a rachetelor. Este vorba 
de-a 4-a mare grevă din
cesta a muncitorilor de la centrul 
de rachete Cape Kennedy.

cu be- 
lansare 
de cea 
anul a-

unele s-au conservat foarte bine 
împreună cu îmbrăcămintea.

Peștera se află în apropierea 
satului Tuker, la numai șase mile 
nord de frontiera cu India. Aceas
tă regiune a fost centrul civiliza
ției simikote, care a dăinuit plnă 
în secolul al V-lea e.n.

Corespondență 
nedistribuită destinatarilor

/\parat pentru vindecarea

Peșteră în coasta munților
Himalaya

(Agerpres). 
cercetări arheo- 
munților Hima-

insomniei
LONDRA 8 (Agerpres).
Industria electro-mecanică brita

nică a construit un mic aparat ca
re promite celor ce suferă de in
somnie să înlăture neplăcutele

KATMANDU 8 
Cu ocazia unor 

logice, pe coasta 
laya, din nord-vestul Nepalului, a
fost descoperită o peșteră, în care 
s-au găsit numeroase schelete o- 
menești. S-a apreciat că aceste, 
schelete au o vechime de peste o 
mie de ani, cu toate acestea însă

NEW YORK 8 (Agerpres).
Poliția din Water Mill, statul 

New York, a descoperit în garajul 
lui Shiper, un poștaș de 75 de ani, 
ieșit la pensie, două tone de co
respondență nedistribuită destina
tarilor. Corespondența, nedeschisă, 
datează din anii 1953—1954. Intru- 
cît termenul intentării unei ac
țiuni judiciare s-a prescris nn a 
fost luată nici o măsură împotriva 
lui Shiper, care nu a dat nici o 
explicație în legătură cu compor
tarea sa.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA î Petroșani, str. Republicii or. 56. TeL interurban 322, automat 269.

TURCIA: Alte 220 persoane 
de naționalitate greacă 

amenințate cu expulzarea 

ANKARA 8 (Agerpres).
Potrivit agenției France Presse, 

ministrul de interne al Turciei a 
anunțat că în viitorul apropiat 
vor fi expulzate din țară alte 220 
de persoane de naționalitate grea
că. Pînă în prezent, subliniază a- 
genția citată, numărul cetățenilor 
de origină greacă, expulzați de 
autoritățile din Turcia după izbuc
nirea crizei 
la 835.

cipriote, se cifrează

MOSCOVA 8. Coresponden
tul Agerpres, S. Podină, trans
mite :

Pînă acum au fost identifi
cate în Uniunea Sovietică 
550 de zăcăminte petrolifere. 
Multe dintre ele. deosebit de 
bogate în rezerve de „aur ne
gru", au fost prospectate în 
anii septenalului. Zăcămintele 
de perspectivă se găsesc în 
regiunea Perm, în Turkmenia, 
în Kazahstan. în Siberia apu
seană și orientală.

4 ,
4

î N CÎTEVA RÎNDURI
100 de oameni dinLONDRA.

forțele armate engleze au plecat 
miercuri spre Guyana Britanică 
pentru a întări efectivul existent 
acolo. Noul efectiv, împreună cu 
celelalte forțe aflate deja pe te
ritoriul Guyanei Britanice, repre
zintă două batalioane.

NIIGATA. In urma unui nou 
cutremur de pămînt și a ploilor 
torențiale ce s-au abătut asupra 
orașului Niigata (Japonia), și-au 
găsit moartea trei persoane, 9 976 
case au fost inundate, mai multe 
drumuri și poduri au fost distruse.

HAGA. După cum a anunțat un 
purtător de cuvînt al centrului 
de studii spațiale din Haga, marți 
la baza de lansare din Sardinia 
„Salto di Quirra" a fost lansată 
cu succes prima rachetă europea
nă în scopuri științifice.

CANBERRA. Muncitorii de la 
fabricile de armament din Sydney 
și Melbourne au declarat o grevă

lor privind majorarea 
și îmbunătățirea condi- 

muncă.
Un avion de vînătoare

apropiere de 
Westphalia).

France Presse

de 24 de ore în sprijinul reven
dicărilor 
salariilor 
tiilor de

BONN.
danez de tipul F-84 s-a prăbușit 
și a explodat în 
Emsdetten (landul 
Pilotul a murit.

PARIS. Agenția
informează că în noaptea de marți 
spre miercuri trei indivizi înar
mați au pătruns în renumitul ho
tel parizian Ritz, Unind din 
ziția hotelului bijuterii, a 
valoare nu a putut fi încă 
lită cu precizie.

CIUDAD DE MEXICO. In 
tal a Mexicului s-a anunțat
urma cutremurului înregistrat luni 
în această tară, pînă în prezent 
s-au semnalat 31 de morți și 150 000 
de persoane au rămas fără locu
ință.

expo- 
căror 
stabi-

capi-
că în

Sporirea prețurilor la produsele alimentare 
occidentalîn Berlinul

BERLINUL OCCIDENTAL 8 (A- 
gerpres).

Potrivit datelor publicate de 
Direcția de statistică din Berlinul 
occidental, în cursul lunii iunie 
a. e„ prețurile la produsele ali-

mentare au crescut în oraș mai 
mult decît în aceeași lună a anu
lui trecut. Prețurile la diferite 
produse alimentare au fost majo
rate cu 18 Ia sută.

Tiparul r LPH subunitatea Petroșani 40 369


