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Să ridicăm nivelul sarcinilor 
activitatea gazetelor de perete !

Cu «vint sporit pentru realizarea angajamentelor!
?

întrecerea între gazetele de perete din regiunea noastră 
a determinat o învfcsare a activității multor gazete de perete 
din întreprinderile și instituțiile din Valea Jiului. Semnificative 
sînt în această dieecție succesele obținute în lărgirea tematicei 
și îmbunătăți conținutului articolelor publicate de gazetele,"- 
de perete de la minele Petrifa și Lupeni, Filatura Lupeni, O.G.L? 
Petroșani și altele. Gazeta de perete „Cărbunele păcii“ de la 
mina Petrila, de exemplu, a publicat în ultimul timp nemerqâșe 
articole prin care a popularizat succesele obținute î ‘ 
tru sporirea producției de cărbune de brigăzile fruflt 
cerea socialistă, metodele înaintate de muncă folo 
brigăzi, mobilizînd astfel masele de mineri spre a ri 
nou. Totodată, această gazetă de perete și-a irit '"combati
vitatea împotriva atitudinilor înapoiate și a liț u&l publi- 
cînd în fiecare ediție articole critice prin care a analizat și 
scos la iveală cauzele care frînează bunul mers al producției 
în unele sectoare miniere. Gazeta de perete „Cărbunele păcii“ 
a făcut numeroase propuneri juste menite să ducă la îmbună
tățirea desfășurării procesului de producție.

De asemenea, pe calea îmbunătățirii conținutului de idei 
și a creșterii combativității articolelor publicate, a obținut suc
cese însemnate și gazeta de perete ,',Minerul“ de la mina Lu
peni. Ediția curentă a gazetei de perete ‘Minerul“ mobilizează 
minerii spre a-și fixa în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 
23 August angajamente concrete axate pe îndeplinirea planului 
de stat la toți indicii. Printr-o caricatură, gazeta critică lipsa 
de ^reocupare a conducerii sectorului II ’ minei față de ține
rea unei evidențe operative a realizărilor obținute de brigăzile 
de mineri și față de popularizarea fruntașilor întrecerii so
cialiste.

. Trebuie arătat însă că nu toate organizațiile de partid din 
raionul nostru folosesc în măsura necesară gazetele de 'berete 
pentru mobilizarea și educarea maselor. Unele birouri a e or
ganizațiilor de bază printre care cele de la depoul C.F.R., Uzina 

' de reparat utilaj minier din Petroșani, preparația de cărbuni din 
Lupeni și altele, subapreciază rolul mobilizator și educativ al 
gazetelor de perete. Gazetele de perete din aceste întreprinderi 
stau luni de zile cu articolele învechite, colectivele lor de re
dacție nu sînt îndrumate cu grijă sau li se acordă un sprijin 
formal. Organizația de bază de la U.R.U.M.P.. de exemplu, 
nici nu are gazetă de perete. In loc să confecționeze o gazetă 
de perete simplă și să asigure apariția edițiilor la timp și cu un 
conținut bogat, biroul organizației de bază a pus trei articole, 
și acelea scrise de mîntuială, pe panoul de onoare din incinta 
uzinei socotind astfel rezolvată problema gazetei de perete. De 
asemenea, la gazeta de perete „Ghimpele“ expusă tot în in
cinta acestei uzine, articolele nu sînt schimbate luni de zile.

Aceste exemple negative și altele asemănătoare arată că 
în privința ridicării activității gazetelor de perete la nivelul 
sarcinilor’ ce stau în fața oamenilor muncii din Valea Jiului, 
ă cerințelor lor, organizațiile de partid, organizațiile sindicale, 
precum și colectivele de redacție, mai au multe de făcut.

’n prezent, oamenii muncii din întreprinderile și institu
țiile din Valea Jiului își iau angajamente sporite în muncă 
pentru a întîrnpina cu noi succese în toate domeniile de acti
vitate cea de a 10-a aniversare a eliberării patriei noastre — 
z..,i le 23 August.

Organizațiile de partid și de masă au datoria să îmbună
tățească și să sprijine zi de zi eforturile oamenilor muncii pen
tru înfăptuirea sarcinilor dezvoltării continue a economiei na
ționale și ridicării nivelului de trai al maselor, desfășurînd o 
susținută muncă politică de masă, folosind pentru aceasta mul
tiplele forme ale agitației politice între care gazetele de perete 
ocupă un loc de frunte.

In centrul atenției gazetelor de perete în această perioada 
trebuie să stea mobilizarea colectivelor de muncitori și tehni
cieni la întrecerea socialistă pe bază de angajamente concrete 
și mobilizatoare, urmărirea și popularizarea succeselor do
bîndite în lupta pentru sporirea producției și productivității 
muncii, descoperirea și folosirea rezervelor interne, îmbunătă
țirea calității produselor și reducerea prețului de cost.

De o largă popularitate trebuie să se bucure inițiativele 
creatoare apărute în întrecere, răspîndirea experienței înaintate, 
inovatorii și raționalizatorii, muncitorii și tehnicienii care se 
situează în fruntea luptei pentru realizarea planului de stat la 
toți indicii

O deosebită atenție trebuie să acorde gazetele de perete 
asigurării condițiilor pentru realizarea angajamentelor luate 
în întrecere, sezisînd lipsurile în această direcție și mobilizînd 
conducerile administratțye pentru înlăturarea lor.

O contribuție importantă pot și trebuie să aducă gazetele 
de perete la continua îmbunătățire a muncii culturale de masă 
prin sprijinirea și popularizarea pregătirilor echipelor artistice, 
a activități' cluburilor, colțurilor roșii, bibliotecilor, etc., care 
vor trebui să înregistreze progrese simțitoare în cinstea zilei 
de 2-i August

Călea sigură spre ridicarea la un nivel mai înalt a activi
tății gazetelor de perete o constituie conducerea și îndrumarea 
lor permanentă de către organizațiile de partid.

Sa lacem din toate gazetele de perete mijloace puternice 
de mobilizare și educare a maselor I
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Succesele minerilor din Uricani
Minerii de la mina Uricani 

își intensifică eforturile în 
întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 23 August, cea 
de a 10-a aniversare a elibe
rării patriei noastre. .

De la începutul lunii și 
pînă în prezent, brigăzile de 
mineri conduse de tov. loja 
Pîrvulescu, Petru Drăgănescu 
și Petru Dornos ău folosit din

plin utilajul modern cu care 
sînt înzestrate locurile lor de 
muncă, în primele zile ale 
întrecerii socialiste în cinstea 
zilei de 23 August, aceste bri
găzi și-au întrecut sarcinile 
de plan cu 50-70 la sută.

Cu 20-40 la sută își depă
șesc zilnic prevederile' sarci
nilor de p|șn și brigăzile con-

Bduse de minerii Ludovic 
tha, Augustin Slett și alții. ■ 

Minerii din Uricani sînt 
hotăriți să-și îndeplinească 
cu cinste angajamentele luate 
în întrecerea 
desfășoară în 
23 August.

F.

socialistă ce se 
cinstea zilei de

BERCEANU 
corespondent

In toate secțiile - Filaturii 
Lupeni, se desfășoară cu avînt 
întrecerea socialistă. Munci
toarele de aici lțptă susținut 
pentru îndeplinita și depăși
rea angajamentelor pe care 
și le-au luat în cinstea zilei 
de 23 August, j ,

Primele două zle de între
cere au fost zile de muncă 

•entuziastă. De la început, în 
fruntea întrecerii ’.’s-a situat 
tînăra depanatoare Țjizel^ 
Gorgan care ă reușit să-și 
depășească productivitatea 
planificată cu 177 ia sută. De 
asemenea, depăru parele Ma-

Sute de kilograme de fire peste plan
ria Liska, Maria Bakó, Ana 
Fosto și Țerezia Lăcătuș din 
aceeași secție au ridicat pro* 
ductivitaiea cu 50-76 la sută.

Cu 111-124 la sută și-au 
întrecut productivitatea plani
ficată și muncitoarele Raveca 
Suciu, Olivia Todoruț, Irina 
Süket, Veronica Goia și al
tele din secția răsucit. In.sec
ția bobinaj, muncitoarele Ma
ria Crăiniceanu, Vasilica Go
gonea. Elena Romănescu și 
Rozália Illés aii reușit ca în 
primele două zile de întrecere 
în cinstea zilei de 23 August 
să bobineze cu cîte >8-46 kg. .

fire decît aveau 
In secția sortare 

muncitoarele Terezia Sălni- 
ceanu, Rozalia Szacsko, Ana 
Groza, Gizela Doroț, Sofia 
Vultur au sortat în cele două 
zile cu 20-30 kg. mai multă 
mătasă.

Succesele dobîndite de mun
citoarele de la Filatură în 
primele două zile de întrece
re arată hotărîrea colectivu
lui Filaturii Lupeni de ă tra-' 
duce zi de zi în viață anga
jamentele sporite luate în în
trecerea socialistă în cinstea* 
zilei de 23 August.

mai multe 
planificat.

Tn fiecare zi mal mult și mai bine
Au trecut abia 4 zile de la 

luarea noilor angajamente în 
întrecerea socialistă și mun
citorii constructori de pe șan
tierul Blocuri noi din Petro
șani au și început să obțină 
succese crescînde în muncă. 
Brigada complexă a zidaru
lui Frederich Rraus, în ziua 
de 21 iunie a realizat o depă
șire de plan de 36 la sută, 
iar cea condusă de zidarul

Andrei Baier, de 38 Ia sută. 
In ziua de 25 iunie însă, la 
numai 4 zile de la pornirea 
la întrecere, brigada lui Fre
derich Kraus își depășește 
deja norma cu 40 la sută, iar 
cea a lui Andrei Baier cu 43 
la sută.

Și ceilalți muncitori de pe 
acest șantier obțin succese 
în întrecerea socialistă în cin
stea zilqi de 23 August. Ast-‘

fel, în primele 4 zile de în
trecere mozaicarul Ion Pop 
și-a depășit realizările obți
nute anterior cu 12 la sută, 
dulgherul Gheorghe Rizea cu 
11 la sută, iar muncitorii ne
calificați Ion Manoilă, Marin 
Negoiță, lire Brabețe, Pintilie 
Sandu și alții au realizat de
pășiri cu 6-14 la sută mai 
mari decît înainte de porni
rea la întrecere.

Noi
A A Jin 1 n i r e

Chemarea la întrecerea so
cialistă lansată de cele 13 în
treprinderi fruntașe din Ca
pitală în cinstea zilei de 23 
August, cea de a 10-a aniver
sare a eliberării patriei noas
tre de către Armata Sovieti
că. a fost primită cu mult en
tuziasm de minerii, tehnicie
nii și inginerii de la mina A- 
ninoasa.

întruniți în consfătuiri de 
producție în cadrul cărora au 
analizat posibilitățile de dez
voltare a realizărilor dobîn- 
dite pînă acum minerii de la 
Aninoasa și-au luat următoa
rele angajamente în cinstea 
zilei de 23 August:

— să extragă în lunile iu
lie și august 1.500 tone de 
cărbune peste prevederile pla
nului;

— să depășească planul la 
lucrările de pregătire de pro
ducție cu 1 la sută;

— Să depășească prevede
rile planului la lucrările de 
investiții miniere cu 2 la sută, 
iar la săpări și betonări cu 
10 la sută;

— să reducă numărul pos
turilor neproductive cu 40 
posturi;

— să reducă prețul de cost 
al cărbunelui cu 1 la sută;

/

a n ga jamente 
cerea socialistă
să extindă aplicarea me-
graficului ciclic de la 4todei 

la 6 brigăzi.
De asemenea, conducerea 

minei Aninoasa s-a mai an
gajat să repare și să, amena
jeze baia muncitorilor pînă la 
4 iulie; să deschidă sanato
riul de noapte pînă la data 
de 1 iulie.

In prezent colectivul minei 
Aninoasa luptă cu însuflețire 
pentru traducerea în viață a 
acestor angajamente.

★

Urmind exemplul întreprin
derilor care în întîmpinarea 
celei de a 10-a aniversări a 
eliberării patriei noastre și-au 
luat angajamente sporite în 
întrtcerea socialistă, noi în
treprinderi și-au luat angaja
mente în cinstea zilei de 23 
August.

Colectivul întreprinderii 707 
finisaj Lupeni și-a luat anga
jamentul ca pînă 
gust să mărească 
tatea muncii cu 5 
realizeze economii
lei. Pentru a asigura o cali
tate superioară lucrărilor de

la 23 Au- 
productivi- 
la sută, să 

de 5.000

finisare a apartamentelor noi, 
în cadrul întrprinderii vor 
fi formate 2 brigăzi de cali
tate — una de zugravi-vopsi- 
tori iar alta de sobari-teraco- , 
tiști. De asemenea va fi intro
dusă mecanizarea lucrărilor 
de vopsitorie prin folosirea 
metodei sovietice de pulveri
zat vopseaua.

Și muncitorii din întreprin
derea 705 construcții și-au 
luat însemnate angajamente 
în muncă. In cinstea zilei de 
23 August ei s-au angajat să 
mărească productivitatea mun
cii cu 2 la sută, să reducă 
prețul de cost planificat cu 4 
la sută, să realizeze economii 
de materiale de 7.000 lei. De 
asemenea, pînă la 23 August 
în cadrul . acestei întreprin
deri se vor organiza 2 bri
găzi complexe de muncă, 4 
brigăzi de specialitate și 2 
brigăzi de calitate.'

Ei s-au angajat să predea 
în folosință, cu 15 zile îna
inte de termen un bloc cu 8 
apartamente; cu 20 zile îna
inte de termen un atelier de 
vulcanizare; cu 30 zile îna
inte de termen baracamentele 
pentru muncitorii de la Vul
can, etc.
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Intr-o întreprindere în care mișcarea inovatorilor 
este sprijinită

MARIA IONESCU 
Filatura Lupeni

IOSIF REAAZSO
U.R.U.M.P.

IOSIF STEINER 
' U.R.U.M.P.

Cînd am vizitat Filatura Lupeni, 
colectivul acestei întreprinderi era 
preocupat cu discutarea angajamen
telor pe care-si propuneau să le ia în 
cinstea celei ae a 10-a aniversări a e- 
1 ¡berării patriei noastre. Muncitorii 
și tehnicienii de aici se numără prin
tre primele colective din Valea Jiului 
care au urinat exemplul celor 13 în
treprinderi fruntașe din Capitală.

In îndeplinirea angajamentului de 
a ridica productivitatea muncii și de 
a da patriei mii de kilograme de fire 
peste sarcinile de plan, colectivul Fi
laturii Lupeni se bizuie și pe inova
torii din întreprindere. Intr-adevăr, 
inovatorfi de Ia Filatura Lupeni au 
adus în cursul anului trecut între- 
urinderii economii de circa 200.000 
lei și au determinat creșterea produc
tivității pe întreprindere cu 1,5 la 
sută.

Inovatorii de la Filatura Lupeni se 
bucură de tot sprijinul din partea 
conducerii întreprinderii, a comitetu
lui de întreorindere și a biroului or
ganizației de bază. Cabinetul tehnic 
ăl Filaturii este instalat într-un local 
spațios în centrul întreprinderii și 
este înzestrat cu tot ce este necesar. 
Propunerile de inovații sînt studiate 
cu atenție și rezolvate la timp de că
tre colectivul de inovații din între
prindere. Inovatorii primesc sprijin 
în executarea desenelor și prototipu
rilor. Inovatorii relatează că tov. Ut6 
Ludovic, directorul întreprinderii, su
praveghează personal executarea pro- 
dotiourilor pentru inovațiile impor
tante și asistă la experiențele ce se 
fac pentru punerea lor în aplicare.

Sînt demne de menționat colabora

CORNEL PEFRUȚ 
mina Vulcan

CAROL KRAGEL 
urina Petrila

Tărăgănarea referatelor este o ade
vărată plagă în munca inovatorilor 
la mina Lupeni. Pentru a obține cî
teva observațluni asupra felului cum 
se comportă Inovațiile în producție, 
este necesar ca la mina Lupeni să 
intervină o foarte ,,bogată" circula- 
romanie între cabinetul tehnic și sec
toarele sau serviciile minei. De exem
plu, numai în decurs de o lună și ceva, 
responsabilul cabinetului tehnic a tre
buit să facă două „intervenții“ scrise 
spre a grăbi obținerea unor referate 
de la conducerea sectorului VIII, care 
motivează că întîrzie referatele din 
cauză că are greutăți în muncă. 

„Greutăți“,., In muncă.

rea strîns,. și sprijinul reciproc ce 
s-au statornicit între inovatorii din 
această întreprindere, colaborare și 
sprijin care au dus la realizarea cu 
succes a multor inovații importante.

In cadrul cabinetului tehnic, ino
vatorii au condiții pentru desfășura
rea unei activități creatoare. Aci se 
găsește o bibliotecă tehnică bine în
zestrată cu lucrări de specialitate pe 
care muncitorii și tehnicienii le con
sultă adeseori.

— Eu pot să spun — declara ino
vatorul Ignat Breitigan, — unul din
tre inovatorii fruntași de la Filatura 
Lupeni — că biblioteca este ajutorul 
meu cel mai prețios. Cînd cauți răs
puns la o problemă grea îl găsești 
mai întotdeauna în cărți, la biblio
tecă.

__ Inovatorii de la Filatura Lupeni 
sînt înconjurați cu dragoste și căldu
ră. Despre aceasta vorbește în mod 
grăitor interesanta expoziție care îm
podobește interiorul cabinetului teh
nic. Această expoziție este alcătuită 
din cîteva zeci de panouri prin care 
sînt expuse inovațiile realizate și a- 
plicate în întreprindere. Panourile 
indică de asemenea valoarea inova
ției, (cu cît scurtează timpul de pro
ducție, cum ușurează munca, cu cît 
reduce prețul de cost, etc.) și sumele 
cu care au fost recompensați inova
torii. Pe fiecare panou, alături de ino
vație este expusă și fotografia auto
rului. Inovatorii sînt popularizați pe 
larg împreună cu realizările lor prin 
gazeta de perete, prin stațiile de ra- 
dioficare și in consfătuirile de pro
ducție.

La atelierul CFR 
L. 11 din Petro
șani, la preparația 
Lupeni și în alte 
locuri, unele inova
ții stau nerezolvaie 
de mai bine de 2 
ani.

Cu ocazia raiduluRanchetă s-a constatat că in ultimii 
ani in întreprinderile din Valea Jiului s-a realizat un mare 
număr de inovații valoroase. In mare parte aceste inovații 
sînt aplicate in procesul de producție aducind o însemnată 
contribuție la realizarea și depășirea sarcinilor planului 
de stat, la reducerea prețului de cost. Demne de remarcat 
sint in această privință inovațiile tov. loslf Biro de la 
mina Petrila, Alexandru Brelfeld, losif Remzso, ing. Tro
ian J'eca de la U.R.U.M.P., chimista Maria Ionescu, Carol 
Țura, Ludovic Krakovski de la Filatura Lupeni, Ion Bara 
de la mina Aninoasa, Cornel Petruț, Vilhelm Potoțki de 
la mina Vulcan, a căror aplicare a adus întreprinderilor 
mari economii de materiale, de muncă și energie.

Unele conduceri administrative, comitete de între
prinderi și organizații de partid cum sint conducerea ad
ministrativă, . comitetul de întreprindere și biroul organi
zației de bază de la Filatura Lupeni, comitetul de partid 
de la mina Lonea și altele, apreciind la justa lor valoare 
inovațiile, sprijină moralicește și materialicește pe inova
tori, le asigură condiții pentru desfășurarea muncii lor.

In majoritatea întreprinderilor noastre inovatorii se 
izbesc insă de mari greutăți, nu găsesc la administra
țiile întreprinderilor sprijinul necesar pentru realizarea și 
mai ales pentru punerea in aplicare și generalizarea ino
vațiilor propuse.

Lipsuri deosebit de grave există in funcționarea ca
binetelor tehnice. La minele Petrila, Lonea, Yulcan, ca
binetele tehnice n-au localuri corespunzătoare, își schimbă 
sediile dintr-un loc în altul, sint slab înzestrate. .Uzina 
electrică Vulcan și alte întreprinderi nici n-au cabinete 
tehnice. Activitatea cabinetelor tehnice este în unele ca
zuri paralizată din cauza schimbării prea dese a respon-

In anii regimului democrat-popular, ca urmare 
desființării exploatării capitaliste, a creării sector 
lui socialist în industrie, dezvoltării tehnice și ere 
terii nivelului material și cultural al oamenilor mu 
di, în țara noastră a luat naștere și se dezvoltă mi 
carea patriotică a inovatorilor și raționalizatorii 
în producție. Transformările pe care le aduc inov 
torii în producție determină creșterea productivity 
muncii, sporirea producției, reducerea prețului c 
cost. Cu deosebită putere se dezvoltă spiritul inovat

Tărăgănare...
Gradul de „preocupare“ care există 

la mina Lupeni în direcția sprijinirii 
mișcării inovatorilor, punerii în prac
tică și generalizării propunerilor va
loroase ale acestora, este confirmat 
de următoarea situație: Din cele 28 
propuneri prezentate de inovatori xa- 
nul acesta, 20 au fost acceptate ca 
bune, 8 ău fost respinse sau n-au fost 
încă studiate de către colectivul de 
inovații, trici o propunere nu este încă 
aplicată (sînt unele aplicate, ce-i 
drept, dar Le lipsesc referatele...).

Cea mai gravă lipsă care se ma
nifestă la mina Lupeni în munca cu 
inovațiile este tărăgănarea referate
lor asupra felului cum se comportă 
inovațiile în procesul de producție. Un 
caz foarte tipic: tărăgănarea refera
tului asupra comportării inovației 
tov. I. Fazekaș de către serviciul e- 
lectromecănic al minei (tov. inginer 
Traian Bîrsan). Această inovație deși 
a fost pusă în aplicare de circa trei 
ani, deși rezultatele ei sînt evidente, 
n-a fost încă „scriptic" rezolvată din 
lipsă de... referat. (Zeci de cratere 
„Unio“ sînt modificate potrivit aces
tei inovații). De fapt tov. inginer 
Bîrsan este „specialist“ în tărăgăna
rea referatelor sau în întocmirea lor 
formală. Spre exemplu, referatul asu
pra dispozitivului de ungere construit 
de un inovator de la U.R.U.M.P. l-a 
tărăgănat kmi de zile și cînd totuși 
1-ă alcătuit, a făcut-o în mod super
ficial, arătînd că înafară de alte, lip
suri ungătorul este incomod și în
greunează munca minerului. (La mina 
Aninoasa se aplică un dispozitiv si
milar și minerii au arătat că le ușu
rează munca!).

Din cauza slabei preocupări care 
există la mină Lupeni față de spriji
nirea inovatorilor, își fac locul tot 
felul de practici nejuste. De pildă, 
unii desenatori au găsit un mijloc 
foarte lesnicios de a deveni inovatori 
prin simplul fapt că inovatorii pentru 
ă nu li se tărăgăna rezolvarea inova
țiilor, acceptă de voie sau de nevoie, 
să le atribuie dreptul de coautori.

Tov. Aron C 
Giosan, ing. EL 
motivează că si

— Eu sînt 
in altă parte.

In pata 
trei responsi

1
Cazul s-a pet 

dar nu este spe 
nități. De bine, 
rău) la rnina^V 
cerea minei a „t 
bilî în decurs de 
oprit însfîrșit k 
Mai rău stau h 
Lonea unde nu 
cu cabinetul teh 
acesta, sau la L 
unde de asemer 
tul și responsal

Starea de luc 
can a dat rezu 
negative. Și un 
între situația sci 
binetului tehnic 
ferență mare. I 
neri de inovații 
ta, toate 19 acct 
și „experimenta, 
realitate:. 19 pr 
prezentate și în 
1 respinsă, 4 ap 
finitiv (premiate 
premiate, iar re: 
Situația acez~va 
interesului p^.,<.r 
muncitorilor și

C O N J
sabililor. Reîncadrarea 
corespunzători și fluctuațffî 
bililor la unele cabinete tei 
nuitate in muncă, la tari 
pentru unele inovații, la ir 

La unele întreprinderi, 
se întrunesc cu lunile (pro 
ședința a colectivului pent 
poartă data de 17 iulie 195< 
rezolvă in fugă un număr 
perficialitate peste propunei

Intirzieri tot atit de rp 
tipurilor. Uzina de reparat 
nice de la minele Lupeni ; 
de la Livezeni, tărăgărieazi 
prototipurilor comandate. F 
pentru acoperirea cheltuieli 
prototipurilor de inova' \

In multe cazuri in^<Mt 
larea recompenselor pentru 
compense se face cu întirzii 
unui calcul al economiilor, 
cieri (mina Vulcan).

Cu ocazia raidului-ancl 
de întreprinderi s-au ocupa 
extinderea aplicării inovații 
lorilor.

Nu poate fi mulțumitor 
pină in prezent organizații 
de mișcarea inovatorilor. Ii 
vdtorii s-au adresat, cînd c 
zațiilor de partid care s-au
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iá se bucure de
i c e t ă

toată atenția!
I

INOVATORI FRUNTAȘI

I muncitorilor și tehnicienilor din întreprinderile din 
'aiea Jiului.
Există însă în prezent și numeroase lipsuri care 

înează dezvoltarea mișcării inovatorilor. Pentru 
'.oaterea la iveală a acestor lipsuri, redacția ziaru- 
d nostru a organizat un raid-anchetă împreună cu 
'ganele Consiliului sindical regional și filialei 
iS.J.T. din Petroșani.

] Publicăm mai jos citeva din constatările făcute 
t ocazia acestui raid-anchetă.

ing. Vladimir 
Trakker și alții 

i in muncă".

Este 
dar nu

Cabinetul

cabinet tehnic 
este responsabil 
tehnic al minei Ani-

uitați vinovății

tămîni, 
a cabinetul

i mina Vulcan, 
imai acestei u- 
, (mai mult de 
lup^ce condu- 
e doi responsa- 
săptămîni, s-a 
(așa se pare).
la mina Jieț- 

ici ■ responsabil 
;i local'pentru 
ectrică Vulcan 
>esc și cabine-

Âa mina Vul- 
ft se poate de 
hzultat este că 
^din cadrul Ca
rtate este o di- 
rte: 19 propu- 
tate anul aces- 
17 în „studiu“ 

aplicate. In 
i de inovații 
ite, din care : 
i rezolvate de
dicate dar ne- 
6 în „studiu“.

1 scăderea 
tțfiy-din partea 
milor.

Z I I

noasa stă închis cu un lacăt. Tova
rășul responsabil P. Dumitru este 
plecat în concediu și este înlocuit 
de tov. inginer Brîndușa care însă 
avînd și alte sarcini nu se poate o- 
cupa de cabinet decît după masă. Mai 
mult, tov. inginer este nou în între
prindere. Dacă ■ izbutești să găsești 
cheia lacătului, respectiv pe tov. Brîn
dușa, atunci poți intra la cabinetul teh
nic. Interiorul cabinetului este în con
cordanță cu exteriorul. O sală mare, 
plăcută, cu mese de lucru, o biblio
tecă bine dotată — întru-un cuvînt 
o. sală care te îmbie să lucrezi. Dar 
pentru a putea lucra, trebuie să gă
sești întîi cheia, și pentru a găsi 
cheia, trebuie șa găsești pe responsa
bil, și pentru a-1 găsi pe responsabil, 
trebuie să faci o inovație în domeniul 
găsirii acului în carul cu fin.

La mina Aninoasa există inovații 
valoroase, inovații care au ca scop 
mărirea productivității muncii. Ino
vatorii nu sînt însă sprijiniți.

Cabinetul tehnic nu are încă un 
responsabil stabil, iar în executarea 
desenelor și a prototipurilor se în- 
tîmpină mari dificultăți.

Tov. Ion Dumitru a înregistrat o 
inovație prin care propune modifica
rea dispozitivului de aprindere la 
lămpile tip A.C.T.A. Cele 500 de 
lămpi defecte au fost modificate și 
redate producției, în schimb dosarul 
inovației stă și acum nerezolvat.

Aceeași indiferență se manifestă și 
față de alte inovații. Comisia de ino
vații nu s-a întrunit de peste. șase 
săptămîni iar din cele 17 inovații în
registrate în anul acesta numai 4 au 
fost rezolvate, o inovație a fost res
pinsă și una este aplicată deși comi
sia nu a rezolvat încă dosarul. Cele
lalte îl sînt în „studiu“. Ne întrebăm 
dacă studiul lor se va termina încă 
în anul acesta sau va constitui mate
rial de recuzită pentru viitoarea sta
giune a Teatrului de Stat la prezen
tarea piesei „Miel’d turbrt“?

typhnice cu responsabili 
al de mare a responsa- 
u dus la lipsa de conti- 
a întocmirii dosarelor 
itarea lor în sertare, 
vele pentru inovații nu 
?rbal întocmit la ultima 
ații de la mina Lonea 
atunci cind se întrunesc 
e dosare trecind cu su- 
ovații importante.
¿ț in executarea proto- 
minier, atelierele meca- 
lasa, atelierele centrale 
id nepermis executarea 
te 0,5 la sută destinat 
editate de executarea 
tI
tXiccitrepiațiii la calcu- 
i, achitarea acestor re- 
e multe ori nu pe baza 
baza unei simple apre- 

constatat că comitetele 
măsură insuficientă de 
fê, popularizarea inova- 

al în care s-au ocupat 
artid din întreprinderi 
nai multe cazuri, ino
pinat greutăți, organi- 
! de inovațiile lor, i-au

O atitudine față de inovațiile oamenilor de rînd 
și alta față de inovațiile celor de „sus“

Inovatorul losif Madaras de la 
mina Aninoasa a făcut de un an în
coace nenumărate drumuri pînă la 
fostul trust al cărbunelui Petroșani, 
Uzina de reparat utilaj minier și mai 
cu seamă la Direcțiunea Generală a 
Minelor. A făcut aceste drumuri pen
tru că ino- ’ia sa și a altor doi to
varăși — mașină de încărcat căr
bune —, s-a împotmolit în dezinte
resul unor persoane sus puse. Nu se 
poate totuși afirma că în jurul aces
tei mașini, care i-a costat pe inova
tori circa 3 ani de muncă, nu s-a 
creat un oarecare interes. A fost foar
te interesată, de pildă, filiala I.P.R.O.C. 
Petroșani în a pretinde pentru prima 
fază de proiectare a acestei mașini 
(adică desene fără detalii de con
strucție) suma de... 21.323 lei.' Au 
fost de asemenea foarte interesați în 
alcătuirea „mecanică“‘a acestui pro
iect tov. Alexandru Tolvay, Adalbert 
Schultz și alți doi „colaboratori ex
terni“ ai I.P.R.O.G.-ului care au înca
sat un onorariu de 9.600 lei pentru 
niște schițe care s-au dovedit ulterior 
a nu prezenta o valoare practică (ci
titorii sînt rugați să facă o compara
ție între suma de 6.000 lei pe care 
cei trei inovatori de la Aninoasa au 
primit-o drept recompensă pentru 
conceperea și confecționarea mașinei 
și cei 9.600 lei cu care au fost „ono
rați“ tov. Tolvay, Schultz și ceilalți 
proiectanți pentru „contopirea crea
toare“ pe hîrtie a dispozitivului de în
cărcare inovat de tov. Madaras cu 
mașina sovietică de încărcat S.153).

Și tov. ing. Marin Slivilescu, ino
vator, pînă nu demult responsabil cu 
inovațiile în cadrul Direcțiunii Gene
rale a făcut în ultimul timp nenumă
rate drumuri pînă la U.R.U.M.P. tot 
pentru o mașină de încărcat. Numai 
că între drutnurilfe tov. Slivilescu și 
drumurile tov. Madaras există o di-

ferență; inovatorul Madaras a făcut 
pînă în prezent aceste drumuri fără 
rost, pe cînd tov. Slivilescu le-a făcut 
cu mult folos, reușind ca să influen
țeze pe „cei în drept“ să dea curs ino
vației sale la numai cîteva zile după 
înregistrarea ei.

Nimeni nu susține că inovația tov. 
Slivilescu nu prezintă o mare valoa
re practică și că rezolvarea ei ar tre
bui amînată. Nimeni nu afirmă că ino
vația tov. Madaras nu ar trebui și 
ea rezolvată. Deci amîndouă inova
țiile sînt bune și amîndouă trebuie să 
se bucure de atenția cuvenita. Totuși 
una se rezolvă și alta nu. De ce? Fi
indcă un inovator este șef sus. pus 
și pentru el toți „șefii“ depun interes 
și celălalt este un muncitor.

Preocupîndu-se de inovațiile sale, 
tov. inginer Slivilescu a negli
jat rezolvarea la timp a propunerilor 
oamenilor muncii (faptul tov. in
giner Slivilescu este inovator trebuie 
socotit ca pozitiv), a tolerat ca la 
trusturi și la mine inovații deosebit 
de prețioase să se înmormînteze prin 
sertare.

Serviciul de inovații dîn cadrul Di
recțiunii Generale a Minelor este de 
fapt în actuala formă un curier între 
întreprinderi și minister. In loc ca 
acest serviciu să acorde un sprijin 
cît mai eficace în rezolvarea la timp 
și extinderea imediată a inovațiilor, 
el se ocupă cu ținerea în „stagiu“ a 
inovațiilor și trimiterea lor pentru alt 
„stagiu“ la minister, de unde să se 
ordoneze apoi extinderea lor.

Concluzia! Șefii pot și au datoria 
de a fi inovatori, dar trebu'e să se 
preocupe cu același simț de răspun- 
deie de inovațiile oamenilor muncii 
ca și de propriile lor inovații. Actua
lul sprijin pe care Direcțiunea Gene
rală îl acordă dezvoltării mișcării ino
vatorilor este scăzut.

1OSIF MADARAS, 
mina Aninoasa

VASILE REDN1G 
mina Anmoisă

— Cind veți găsi 
timp să rezolvați 
dosarele cu inova
țiile noastre ?

—- Aveți răbdare 
tovarăși, deocam
dată sintem ocu
pați cu rezolvarea 
inovațiilor noastre. 
Peste un an, doi, 
sau peste o sută, 
vă vine riadul.

■k

încurajat, i-au ajutat să învingă unele greutăți. Organi
zațiile de partid n-au analizat insă felul în care se ocupă 
administrațiile întreprinderilor de rezolvarea dosarelor cu | 
inovații, sau felul în care muncesc comitetele de între
prinderi în legătura cu aceasta.

Mișcarea inovatorilor are toate condițiile pentru a 
se dezvolta în Valea Jiului. Pentru aceasta sînt necesare :

— activizarea cabinetelor tehnice din întreprinderi 
prin încadrarea lor ca personal corespunzător, dotarea lor 
cu localuri și materialele necesare și înființarea de ateliere 
pentru confecționarea prototipurilor;

— rezolvarea la timp a inovațiilor oamenilor muncii 
de către colectivele de invenții și inovații din cadrul în
treprinderilor. (Aceasta implică ca desenele să fie execu- ■ 
tate la timp, ca tehnicienii și inginerii membri A.S.J.T. să-i 
sprijine pe inovatori, ca o inovație odată acceptată să fie 
pusă deîndată în practică, extinsă și recompensată);

— îmbunătății ea activității colectivelor cu invențiile 
și inovațiile de la Direcțiunea Generală a Minelor și Trus
tul 7 construcții;

— ridicarea activității comitetelor de întreprinderi în 
direcția sprijinirii inovatorilor și popular iz cir ii lor la ni
velul cerințelor;

— paralel cu munca politică de masă 'in vederea lăr
girii mișcării inovatorilor, organizațiile de partid trebuie 
să se ridice cu cea mai, mare hotărire împotriva tuturor 
racilelor care frinează dezvoltarea inițiativei creatoare a 
maselor, lupta oamenilor muncii pentru sporirea produc
tivității muncii și reducerea prețului de cost.

Să sprijinim mișcarea inovatorilor, mișcare a progre
sului tehnic! Să curmăm birocratismul, rutina și dezin
teresul care frinează dezvoltarea mișcării inovatorilor !

Cum urci spre mină, o firmă te a- 
nuntă că în prima clădire se găsește 
cabinetul tehnic al minei Aninoasa. 
Intri în clădirea nouă și chiar dacă 
ești străin poți ajunge fără să în
trebi pe nimeni de cabinetul tehnic. 
Asta nu înseamnă însă că poți să in
tri și în cabinet deoarece pe ușă gă
seați un lacăt cit toate zilele.

ION BARA 
mină Aninoasa

ALEX. KOLOZSVÁRI 
mina Lonea

IOȘIF WUCH 
mina Lonea
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Sesiunea ordinară
a Consiliului de ajutor reciproc economic

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite 5

In zilele de 24 și 25 iunie a avut 
Ioc la Moscova sesiunea ordinară a 
Consiliului de ajutor reciproc econo
mic. La lucrările sesiunii au partici
pat toate țările care fac parte din 
consiliu.

Consiliul a examinat probleme pri
vind dezvoltarea continuă a unei serii 
de ramuri ale industriei și agricul
turii pe baza colaborării economice 
dintre țările participante.

Consiliul a discutat de asemenea 
probleme referitoare la dezvoltarea 
comerțului exterior al țărilor care fac 
parte din consiliu cu alte țări.

Riposta dată intervenției armate 
americane în Guatemala

Acțiupile militare din Guatemala
LONDRA (Agerpres). — Postul de 

radio Londra a transmis comunica
tul din dimineața zilei de 24 iunie al 
comandamentului armatei guatemale
ze in care se arată că armata guate
maleză a luat prizonieri un mare nu
măr de intervenționiști. Printre ei 

sînt numeroși străini de diferite na
ționalități și cîțiva guatemalezi. In 
comunicat se spune de asemenea că 
s-a capturat un însemnat număr de 
materiale militare, inclusiv mitralie
re, materii explozibile, etc.

Primirea lui Nam Ir de către V. M. Molotov
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 25 iunie, V. M. Molotov, minis

trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
l-a primit pe Nam Ir, ministrul Afa

cerilor Externe al Republicii Populare 
Democrate Coreene, care se află în 
trecere prin Moscova venind de la 
Geneva.

Comentariile presei franceze în legătură cu întîtnirea 
dintre Mendes France și Ciu En-lai

O dezmînfire a ministerului Afacerilor Externe 
al Guatemalei

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
Potrivit unei știri din Guatemala- 

City. ministrul Afacerilor Externe al 
Guatemalei a publicat o declarație în 
care dezminte în mod categoric afir

Noi demersuri ale Guatemalei pentru 
Consiliului de Securitate

mația guvernului Hondurasului potri
vit căreia un avion guatemalez ar fi 
trecut granița și ar fi aruncat bombe 
deasupra teritoriului Hondurasului,

convocarea

PARIS (Agerpres).,— TASS trans
mite :

Ziarele pariziene acordă o mare a- 
tenție și comentează în mod favora 
bil întîlnirea de la Berna dintre Men
des France și Ciu En-lai. Ziarele sub
liniază că întîlnirea dă speranțe în- 
tr-o continuare cu succes a tratative-

Plecarea lui Ciu En-lai din Geneva spre India
GENEVA (Agerpres). — China 

Nouă transmite:
In dimineața zilei de 24 iunie, pre

mierul și ministrul Afacerilor Exter
ne al R. P. Chineze, Ciu En-lai, șeful 
delegației R. P. Chineze la conferința 
de la Geneva, răspunzînd invitației 
primului ministru al Indiei, Nehru, 
a plecat cu avionul spre India.

Cenferinfa internațională pentru slăbirea îiicordăriî 
în relațiile internaționale și-a încheiat lucrăHTe

STOCRHOLM (Agerpres). — TASS 
In după amiaza și seara zilei de

23 iunie au avut loc ședințe ale con- 
, ferinței internaționale pentru4 slăbi

rea încordării în relațiile internațio
nale. Participănții la conferință au 
discutat propunerile în problemele po

PE SCURT
— Sergheev, ambasadorul U.R.S.S. 

în Grecia, a făcut o vizită la 24 iunie 
premierului Greciei, Papagos, și i-a 
remis un cec care reprezintă suma 
încasată din concertele date de ar
tiștii sovietici în Grecia. Acești bani 
sînt destinați pentru ajutorarea popu
lației care a suferit de pe urma cu
tremurului de pămînt pe insulele din 
Marea' Ionică și din Tesalia.

Pe marginea conferinței de la Geneva 1
de I. PLIȘEVSKI

Conferința de la Geneva a adoptat 
Ia 19 iunie textul hotărîrii luate de 
comun acord cu privire la încetarea 
operațiunilor militare din Cambodgia 
și Laos.

Presă străină subliniază că adop
tarea hotărîrii luate de comun acord 
cu privire la încetarea ostilităților 
din, Cambodgia și Laos, după hotărî- 
rea adoptată de comun acord cu pri
vire la încetarea ostilităților din Viet
nam, reprezintă o importantă etapă 
în lucrările conferinței de la Geneva. 
Aceste hotărîri au oferit baza pentru 
reglementarea pașnică a problemei 
indochineze, în care sînt interesate 
toate popoarele și, în primul rînd, po
poarele din Indochina și Franța.

Numai în lagărul american dom
nește o vădită stare de demoralizare.

Astfel, hotărîrea adoptată de co

lor cu privire la restabilirea păcii în 
Indachina.

,,Franc-Tireur“ își exprimă regre
tul că pînă in prezent nu a fost gă
sită o „formulă“, care să fi permis 
lui Mendès France să se întîlnească 
și cu reprezentanții Republicii Demo-, 
erate Vietnpm.

Pentru continuarea lucrărilor le
gate de conferință, la Geneva va ră- 
mîne Li Ke-nun, locțiitor al minis
trului Afacerilot Externe, membru în 
delegația Republicii Populare Chi
neze.

La 22 iunie au părăsit Geneva 
Cian Ven-tian și Van Cia-sian, loc
țiitori ai ministrului Afacerilor Ex
terne, membrii în delegația chineză.

litice, economice și culturale elabo- 
rațe în ultimele două zile de către 
secțiile respective ale conferinței.

Conferința a adoptat rezoluții în le
gătură cu problemele discutate.

In seara zilei de 23 iunie confe
rința și-a încheiat lucrările.

— Potrivit ziarului „Hindustan Ti-' 
mes“, Statele Unite, acordă sprijin 
autorităților colonialiste franceze din 
Pondichéry pentru a reprima mișca
rea populației indiene locale care cere 
unirea cu India.

Ziarul relatează că la 17 iunie au 
fost aduse la Pondichéry, 31 de lăzi 
cu armament american trimis din In- 
dochina.

.mun acord cu privire la problema în
cetării ostilităților din Laos și Cam
bodgia, ca și hotărîrea adoptată de 
comun acord anterior cu privire la 
încetarea ostilităților din Vietnam, nu 
sînt pe placul diplomaților și propa
gandiștilor americani. Larga opinie 
publică nu vede în aceasta decît o 
nouă confirmare a faptului îndeobște 
cunoscut că delegația S.UA., plecînd 
Ia Geneva, s-a călăuzit nu de grija 
pentru reglementarea pașnică a pro
blemei indochineze, ci de cu totul alte 
Considerente care n-au nimic comun 
cu interesele păcii.

In ceea ce privește popoarele iu
bitoare de pace, ele văd în hotărîrea 
adoptată la 19 iunie la Geneva un im
portant eveniment politic care repre
zintă un nou succes în lupta forțe
lor păcii și democrației pentru înce
tarea războiului din Indochina.

NEW YORK (Agerpres). — TASS 
transmite :

Secretarul general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld, a primit din partea re
prezentantului permanent al Guate
malei în O.N.U., Arriola, un mesaj 
în care se spune : Am onoare a vă 
ruga să comunicați, Consiliului de 
Securitate și președintelui acestui 
Consiliu, în numele guvernului con
stituțional al republicii Guatemala, 
că rezoluția adoptată de Consiliu la 
cea de a 675-a ședință care a avut 
loc la 20 iunie 1954 nu este respec
tată de acele state-membre ale O.N.U. 
care sprijină acțiunile agresive între
prinse de pe teritoriul lor împotriva 
Guatemalei, deși rezoluția este abso
lut obligatorie pentru aceste state în 
conf&tmitate cu articolul 25 al Car
tei CTN.U.

Guvernul meu cere în mod oficial, 
prin mine, convocarea unei ședințe 
extraordinare a Consiliului de Secu

Op niâ publică mondială înfierează pe agresori
PROTESTUL F.M.T.D.

BUDAPESTA (Agerpres). — M.T.I.
Secretariatul F.M.T.D., în numele 

celor 83 de milioane de membri^ ai 
săi, exprimînd un energic protest îm
potriva atentatului la drepturile și 
independența poporului guatemalez, 
cheamă pe tinerii și tinerele din lu
mea întreagă să-și exprime cu hotă- 
rîre indignarea lor față de acest atac 
asupra unui popor pașnic.

F.M.T.D. a adresat Consiliului de 
Securitate următoarea telegramă: 
„Condamnăm agresiunea împotriva 
Guatemalei. In numele celor 83 de 
milioane de tineri din lume cerem a- 
doptarea de măsuri urgente pentru a 
se pune capăt acestei violențe care 
constituie un atentat împotriva păcii 
în lumea întreagă“.

AMERICA LATINA
MONTEVIDEO (Agerpres). — 

TASS
La ședința extraordinară a Camerei 

Deput’aților’ a parlamentului Urugua
yan, a fost adoptată cu majoritate de 
voturi o rezoluție în care se spune: 
Agresiunea împotriva Guatemalei nu 
reprezintă numai un complot împo
triva păcii în America, ci și contestă 
dreptul poporului său de a-și hotărî 
liber soarta și de a exercita drepturi 
suverane în economia și politica pro
priei sale țări. Camera deputaților 
protestează împotriva atentatului la 
suveranitatea Guatemalei, își expri
mă solidaritatea cu poporul frate din 
această țață.

La Montevideo, 2.500 de metalur- 
giști au organizat o demonstrație în 
fața ambasadei americane. Manifes- 
tanții au scandat lozincile : „Ucigași
lor, afară din Guatemala 1“, „Moarte 
imperialismului american !’*

NEW YORK (Agerpres). — TASS
După cum se anunță din Teguci

galpa (Honduras), în seara zilei de 
23 iunie poliția din Honduras a des
chis focul împotriva unor locuitori 
din Tegucigalpa, care priveau de
monstrația studenților în sprijinul 

ritate pentru ca acesta să-și poată 
exercita influența sa asupra statelor 
Honduras și Nicaragua, ca state mem
bre ale O.N.U., și să asigure înceta
rea oricărui ajutor și încurajări date 
actelor de agresiune săvîrșite de trupe 
mercenare.

★
NEW YORK (Agerpres). — Repre

zentantul Guatemalei la O.N.U., Cas- 
tillo Arriola, a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate o scrisoare 
in care declară printre altele: „Avînd 
în vedere faptul că forțe aeriene stră
ine au atacat orașele Guatemalei, mi- 
traliind și bombardînd populația ci
vilă cu bombe de 100 kg. precum și 
faptul că agresorii au anunțat prin 
postul lor de radio clandestin că in
tenționează să bombardeze Guatema
la City și alte orașe importante ale 
țării noastre, cer în mod oficial să 
convocați de urgență Consiliul de 
Securitate în ziua de 24 iunie“.

guvernului Guatemalei. Se înregis
trează șapte răniți, dintre care trei 
grav.

Studenții care au luat cuvîntul la 
miting au arătat că guvernul statu
lui Honduras poartă răspunderea pen
tru intervenția pornită din acest stat,

R. P. CHINEZA
PEKIN (Agerpres). — China Nouă 
Presa chineză subliniază că răs

punderea pentru agresiunea împotri
va Guatemalei cade în întregime a- 
supra S. U.A.

„Popoarele iubitoare- de pace din 
întreaga lume, serie ziarul „Jenmin- 
jibao“, șînt profund indignate de ac
țiunile S.U.A. care au organizat a- 
gresiunea împotriva Guatemalei. A- 
ceastă agresiune armată, pusă la cale 
de cercurile cîrmuitoar; ale S.U.A., 
este o încercare de a răsturna guver
nul democratic al Guatemalei pentru 
a instaura dominația colonială a mo- 
nopoliștilor din S.U.A. Popoarele iu
bitoare de pace din întreaga lume își 
exprimă solidaritatea cu poporul gua
temalez in lupta sa dreaptă“.

S. U. A.
NEW YORK (Agerpres). TASS 
Secretarul Comitetului Național al 

partidului progresist din S.U.A., 
Baldwin, a declarat reprezentanților 
presei că a adresat lui Eisenhower 
un mesaj în care îi cere să traducă 
în viață rezoluția Consiliului de Se
curitate al O.N.U. cu privire la situa
ția din Guatemala. Consiliul Național 
al Ligii Tineretului muncitor din 
S.U.A. a anunțat că a adresat lui Ei
senhower și Dulles un mesaj în care 
condamnă Departamentul de stat și 
guvernul S.U.A. pentru ..încurajarea 
intervenției împotriva statului suve
ran Guatemala“. Consiliul a adresat 
de asemenea un mesaj Uniunii tine
retului democrat din Guatemala. în 
care își exprimă „solidaritatea cu 
lupta tineretului și a întregului po
por al Guatemalei“.
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