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DE LOC DE CINSTE
Pe graficul întrecerii socialiste 

de la mina Vulcan sectorul IV 
ocupă un loc de cinste. In primul 
trimestru de lucra din anul 1962 
harnicii mineri din acest sector 
au extras peste plan 2.098 tone 
de cărbune de bună calitate, de
pășind cu 12 la sută angajamen
tul luat. Printre brigăzile frunta
șe care au contribuit la această 
frumoasă realizare se numără și 
cele conduse de Costea loan și 
Szabo Balaș care printr-o bună 
organizare a lucrului în abataje

au muncit tot timpul cu randa- i 
mente sporite și au trimis la zi 
cîte 1500 și, respectiv, 574 tone 
de cărbune peste planul brigăzii.

Rezultate bune în întrecerea so
cialistă pentru cît mai mult cărbu
ne de bună calitate au obținut și 
minerii de la sectorul III. In pe
rioada care s-a scurs de la înce
putul anului și pînă la 1 aprilie, 
ei au depășit planul cu 1417 tone 
de cărbune, au realizat economi’ 
și au efectuat înainte de termen 
numeroase lucrări de pregătire.

CIFRE GRĂITOARE
In orașul Petroșani funcționea

ză o casă orășenească C.E.C. care 
are sub controlul și îndrumarea ei 
agenții C.E.C. în centrele Petrila, 
Lonea, Vulcan, Lupeni și Petro
șani, precum și un număr de 23 
ghișee cu gestiune proprie în ca
drul exploatărilor miniere și altor 
întreprinderi din Valea Jiului.

Numărul total al depunătorilor 
din raza orașului regional Petro
șani, este de 66.600 din care 2143 
înscriși numai în acest an.

Planul pe trimestrul I al aces
tui an a, fost îndeplinit încă în 
ziua de 16 martie. De asemenea, 
tot în acest timp în comparație cu 
aceeași. perioadă a anului trecut, 
volumul depunerilor a crescut cu 
21 la șută.

Aceste cîteva cifre sînt deose
bit de. grăitoare. Ele oglindesc 
creșterea nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

R. BALȘAN
corespondent

Pe drept merit, brigada condusă de tov. Cotroază loan e 
numită la mina Lupeni veterana sectorului I A. Ea este in
tr-adevăr una din cele mai vechi brigăzi miniere specializate 
iâ exploatare în extragerea cărbunelui coesificabil din abataje 
cameră. Nu-i lună în care brigada să nu-și depășească planul 
dînd cărbune de calitate. In clișeul nostru, trei ortaci din- 
tr-un schimb al brigăzii: Vejdel Mihai, Sandu Dumitru și 
Lungu Teofil.

La biblioteca clubului 
sindicatelor 

din Petroșani
Biblioteca clubului sindicate

lor din Petroșani este vizitată 
de numeroși oameni ai muncii. 
De obicei vizitatorii pleacă cu 
cîte o carte sau două sub braț. 
Astfel, de la începutul anului 
și pînă în prezent numărul ci
titorilor înregistrați în carto- 
teciie bibliotecii a ajuns la 
900 față de 540 cititori cîți au 
fost înscriși în aceeași perioa
dă a anului trecut. De remar
cat faptul că biblioteca dis
pune de un fond de cărți de 
peste 15.000 volume. Anul a- 
ceSta fondul de cărți ' a fost 
îmbogățit cu încă 1.268 volu
me în valoare de 30.000 lei.

Merită relevat; de asemenea, 
si faptul că o contribuție deo 
sebit dș. prețioasă în răspm- 
direa cărții în rîndul muncito
rilor o aduc și cele 9 biblioteci 
mobile existente în raza ora
șului.

Printre cititorii fruntași cu 
care biblioteca se mîndrește 
se numără tovarășii Munteanu 
Constantin, tehnician la 
U.R.u.M.P., Popa Gheorghe, 
muncitor Ia mina Petrila, Mu- 
juran Gh., elev, Levski Vladi
mir și Orehov Teodor, mțînci- 
tori la U.R.U.M.P. și alții.

C. IOAN
corespondent

Un bilanț însufleți tor și noi sarcini
Duminică a avut loc confe

rința orășenească a Comitetu
lui de femei Petroșani. La con
ferință au participat delegate 
alese în conferințele și adună
rile generale ale comitetelor 
de femei orășenești și comu
nale și invitate. Au fost pre- 
zenți de asemenea, tovarășii 
Karpinecz loan, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid, 
Blaj Traian, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc, Ghinea 
loan, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. pre
cum și tovarășa Drăghici Ma
ria, secretara Comitetului re
gional al femeilor.

Conferința a făcut bilantr’ 
activității depuse în ultimii 
doi ani de către comitetul o- 
rășenesc al femeilor, de comi
tetele și comisiile de femei.

Comitetele și comisiile de 
femei de pe raza orașului re
gional Petroșani au folosit în 
ultimii doi ani diferite forme 
și metode de muncă pentru 
antrenarea femeilor la activi
tatea de producție, economico- 
obștească, cultural-educativă și 
de educație sanitară.

Cercurile de citit în număr 
de 447 și celelalte forme de e- 
ducare a femeilor în care au 
fost atrase aproape 9000 de fe
mei și-au dovedit eficacitatea

In creșterea conștiinței cetă
țenești și socialiste a femeilor, 
eficacitate materializată în 
participarea tot mai activă a 
femeiîdr la acțiunile ecptao- 
mico-obșteșți. Numărul femei
lor care au participat în anul 
1961 la acțiunile întreprinse 
de către comitetele, și comi-

Conferința de dâre le sea
mă și alegeri a Comitetu
lui orășenesc al femeilor 

Petroșani

siile de femei a fost de ordinul 
miilor, al orelor de muncă 
prestate de 312.000, iar al e- 
conomiilor de 760.000 lei.

Aceste realizări exprimă spi
ritul gospodăresc al muncitoa
relor și gospodinelor și rodul 
preocupării comitetelor și co
misiilor de femei pentru înfru
musețarea noilor cartiere mun
citorești, în Petroșani au fost 
constituite 16 brigăzi de mun
că care ah cuprins sute de fe
mei. Unele din acestea au 
luat in. îngrijire parcul „Fili- 
mon Șîrbu" din localitate pre
cum șl spațiile verzi de pe stra
da principală. In fruntea ac
țiunilor s-au situat gospodi
nele Barna Florica, Benea Va

leria, Cîmpeanu Maria și Vin- 
ga Матіа.

In Petrila, din inițiativa co
lectivului economico-obștesc 
din cadrul comitatului femei
lor, în fața blocurilor evîden- 
țîaților au fost plantați 300 de 
trandafiri. <

Vrednică de laudă este și ac
tivitatea comitetului orășenesc 
al femeilor din Vulcan care a 
mobilizat majoritatea femeilor 
Ia înfrumusețarea incintei blo
curilor și a cartierelor. Lucrînd 
In strânsă colaborare cu comi
tetele de blocuri și cu grupele 
de partid, cu. deputății sfatu
lui popular, comitetul de fe
mei a contribuit Ia transfor
marea Vulcanului intr-o fru
moasă grădină de flori. 240.000 
lei au fost economisiți astfel 
prin participarea activă a fe
meilor la acțiunile economico- 
obștești șl de înfrumusețare a 
Vulcanului. Muncitoarele și 
gospodinele din Lupeni s-au 
îngrijit de parcurile existente, 
au amenajat ronduri de flori 
și spații verzi, contribuind ast
fel la înfrumusețarea orașului 
și la realizarea unei economii 
de 102.967 lei. O rodnică ac
tivitate au depus și comitetele

MARGARETA MICA

(Continuare in pag, 3-a)

Mina Lonea întrunește intr-un tot comun hărnicia 
multOr brigăzi fruntașe la extracția și îmbunătățirea cali
tății cărbunelui. Intre acestea se numără și brigada condu
să de minerul Petric Simion care se bucură de apreciere și 
-stimă deosebită în colectivul sectorului V al minei unde 
lucrează. Lună de lună minerii brigăzii realizează viteze 
sporite de avansare in abatajul cameră 0507, randamente 
mari și dau cărbune peste plan de bună calitate. lata, în 
clișeu, un schimb al brigăzii tov. Petric Simion.

Sporesc rîndurile ceferiștilor
In fiecare zi, după-amiază, școa

la personalului C.F.R. din stația 
Petroșani cunoaște o activitate in
tensă. Peste 40 de muncitori ti
neri învață' pentru a. se -specializa, 
în activitatea de feroviar.

Meseriile de acar, m-anevrant de 
vagoane și fanar sînt frumoase și 
elevii depun ■ sîtguiriță -spre "a', le 
însuși temeinic. Pentru, ai- ajuta 
să-și însușească cît maj bine tai
nele noii profesii,, conducerea stației 
C.F.R. efroșani a asigurat școlii
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diferite materiale didactice și mo-, 
bilierul necesar. De asemenea; 
predarea lecțiilor de specialitate; 
este făcută de către tehnicieni și 
ingineri cu o înaltă calificare, care 
lucrează în stația Petroșani;

■In curînd pe porțile acestei! 
școli va ieși o nouă promoție de' 
ceferiști bine pregătiți din .punct 

"de vedele profesional.

I. CBIâSHL I 
corespondent!

Fruntași în mișcarea de inovații
Pe lingă realizările frumoase ce 

le obține în muncă, colectivul uzi
nei electrice Vulcan e fruntaș și 
în mișcarea de inovații. In anul 
1955 colectivul uzinei s-a clasat 
în mișcarea de inovații fruntaș pe 
Valea Jiului, în anul 1958 a cu
cerit locul II pe regiune,. iar în 
anul 1961 locul I, pe minister 
(М.М.Ё.Е.). Hotărît să nu cedeze 
drapelul de fruntaș, cîștigat, co
lectivul Uzinei electrice Vulcan 
și-a Intensificat și mai mult acti
vitatea în cadrai mișcării de ino
vații, mobilizînd pe toți munci
torii, tehnicienii și inginerii, la 
realizarea obiectivelor preconizate 
în planul tematic pe 1962. Cu a- 
jutorul cabinetului tehnic, au fost 
organizate schimburi de experiență 
cu inovatorii din alte între] inaeii, j 
convorbiri: între muncitori și teh
nicieni, ! ore dc .ectură, , discuții 
asupra introducerii unor , inovații 
prin generalizare. De asemenea, în 
luna februarie a fost deschisă o 
bogată expoziție de inovații care 
zilnic este vizitată de numeroși 
muncitori din uzină.

Odată cu lărgirea numărului de 
muncitori cuprinși în mișcarea de 
inovații, s-au îmbunătățit și pro
punerile făcute. Acest lucru este’ 
reflectat de procentul mare de ino
vații acceptate în primul trimes-, 
tru al anului 1962 (85 la sută din 
numărul celor propuse), dintre care 
amintim : Dispozitiv pentru strun- 
jirea lamelelor de la motoare de 
curent continuu, autor Biro Nico- 
lae și Olaru Teodor, dispozitiv au
tomat de închidere și deschidere, 
a porților de la distanță Ia sta- ] 
țiile de 35/6 Kv., autor Branga" 
loan, instalație de semnalizare a-, 
custică și optică a variațiilor tem
peraturii uleiului .de 
tor Rovența Nicolăe, 
etanșare a capului cu
reductorul de presiuni „ALEO“. și 
altele.1

Un; merit deosebit în mișcarea 
de inovații revine și tovarășilor 
Popescu Miron, tehnician, Traistă 
Eugen, inginer și Coiozsi Tiberiu 
care prin cunoștințele și activitatea’ 
lor multilaterală sprijină concret 
rezolvarea propunerilor de inovații 
ce se înregistrează.

turbină, au- 
metodă de; 

bucșă .de lat

In anii pute
rii populare s-a 
început o largă 
acțiune de re - 
construcție a 
orașului Vul
can. Pînă acum 
au foât ridica
te zeci de blo
curi cu sute 
de apartamen
te, cămine mun
citorești, este 
în curs de con
strucție o nouă 
școală.

——:—__yo-----------------

Săptămînile trecute, con
structorii au deschis un nou 
șantier taeeptnd lucrările la 
alte S blocuri eu Ut aparte-



0

=A CTUALOTATE A= Respectarea planului tehnic — 
cale sigură spre succes

Pînă nu de mult, confecționarea contactelor electrice de 
ia controlerele locomotivelor de mină dădea mult de muncă 
celor de la atelierul de grup al minei Petrlia. Dorința de a 
ușura munca și de a crește randamentul Ia confecționarea a- 
cestor piese de schimb 'a stat la băza inovație! pe care a, 
propus-o și o aplică tov. Lerk Ioan, rabotor la acest atelier. 
Cu un cuțit șablon de formă specială, tov. Lerk loan execută 
fără alte prelucrări mecanice cite 7B—80 bucăți contacte pe 
ti, In ioc de cel mult 20 bucăți cîte se confecționau înainte, 
inovația este bine apreciată. Ne Întrebăm: atunci de ce oare 
n-a fost dată spre generalizare si la 
Jiului ?

IN CLIȘEU : RabotOrul Lerk loan își prezintă inovația.

Pentru anul In curs colectivul sectorului nostru s-a anga
jat să depășească pianul de cărbune cu cel puțin S?QO tone șl 
să reducă prețul de cost cu cel puțin 120.000 lei. De la bun 
Început, pentru Îndeplinirea acestor obiective, noi am acționat 
asupra creșterii vitezelor de avansare în abatajele frontale.

Noi utilaje romînești pentru mineri
Industria noastră construc

toare de mașini, în plină dez
voltare, pune la dispoziția mi
nerilor noi utilaje tot mai per
fecționate. Minerii din Valea 
Jiului apreciază locomotivele 
de mină produse de Blectro- 
putere Craiova, ciocanele per
foratoare CP-10 produse de u- 
aineie Independența sibiu etc. 
Se bucură, de asemenea, de a- 
preciere pentru calitățile teh
nice, ventilatoarele de mină de 
800 mm. și 4OT) mm. diametru 
produse la uzinele Unio-Satu 
Mare, vagonetele de mină și 
transportoarele fabricate de a- 
ceste uzine.

De curind la mina Lupeni 
t-a primit un lot de transpor
toare blindate de tipul STR 
confecționate la Unio->Satu Ma-

ra. Acest tip de transportor, £ 
construit după proiecte romi- ? 
nești, are o capacitate mare J 
de transport fiind corespun- < 
zător nevoilor marilor fron- < 
tale. Transportoarele sosite la"? 
Lupeni vor fi puse în funcțiune < 

axul colector nr. 1 în steril1 ? 
la frontalele de pe stratul 5 > 
la sectorul II al acestei mine. ?-

în
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I FrttMații mineritului scriu Creșterea vitezei de avansare 
I ^«x***» 4 duce la randamente mari

In planul de măsuri, stabilit 
pa baza propunerilor făcute 
de mineri cu ocazia dezbaterii 
cifrelor de plan pe 1962, s-au 
prevăzut pentru fiecare loc de 
muncă in parte măsuri con
crete. Cea mal mare parte din 
măsuri le-am și transpus în 
practică.

La frontalele noastre, stra
tul В pe care-1 exploatăm, se 
prezintă eu o înclinare foarte 
mică aproape orizontal. Pa
nourile 2/1 șl 1/1 sînt, Ia pri 
ma bancă, sub coperiș, fapt 
care produce o seamă de greu
tăți in munca minerilor de alei. 
In asemenea condiții extrage
rea unei producții de cărbune 
In continuă creștere nu se poa
te face fără o viteză de avan
sare sperită. іл panoul 2/1 am 
plasat cea mai bună brigadă 
de frmmllști din sector, bri
gada cewvnJstidnl Nsgy An
drei. Аиі am obținut In ia
nuarie o viteză medie de avan
sare de 33 m.,lună, In februa
rie 38,1 m. lună, iar in martie, 
după realizările primelor două

alte exploatări din Valea 

Cofrajele metalice mobile au intrat în funcțiune
De mai multă vreme, la mi

na Dlija s-au făcut intense 
pregătiri pentru trecerea la 
săparea și betonarea puțului 
principal cu ajutorul cofraje- 
lOr metalice mobile confecțio
nate la U.R.u.M.P. cu cîtva 
timp in urmă brigada condusă 
de Bartha Dionlsie care sapă 
și betonează acest puț a ter

decade, scontăm pe o viteză 
medie tot în jurul a 32—84 m. 
pe lună.

Panoul 8/1 l-am încredin
țat brigăzii conduse de Popa 
Ion, miner cu bogată experien
ță în exploatarea stratului 6. 
Și aici rezultatele sînt bune. 
Mai mult am avut de lucru la 
panoul 1/1 unde In primele 
două luni brigada a fost con
dusă de Demeter Ștefan, mi
ner priceput dar cu o expe
riență mai redusă în munca pe 
stratul 6. De la 1 martie, cînd 
comunistul Nagy Andrei a pre
luat și conducerea acestui loc 
de muncă, stabilind minerilor 
un program de lucru mai ra
tional, situația se îndreaptă 
rapid.

Aceasta ar fi activitatea 
noastră în privința repartiză
rii forțelor sectorului pe fron
tale. menită să ducă la spori
rea vitezei de avansare șl, im
plicit, la creșterea productivi
tății muncii. Printre măsurile 
ou caracter tehnic aplicate, 
trebuie să menționez trecerea

1! tiliole nilliirei
netillii li ihiale

Bunăoară în luna martie.

Creșterea productivității muncii, 
sporirea vitezelor de avansate în 
abataje, scăderea consumului de 
lemn de mină sini indici strîns 
legați de extinderea susținerii cu 
metal. In direcția folosirii meta
lului la susținere in abataje se 
obțin zi de zi realizări tot mai 
mari.
pe bazin, planul de extracție din 
abataje cu susținere metalică a 
fost depășit cu peste 8.000 tone 
de cărbune. Realizările cele mai 
bune s-au obținut la Lupeni unde 
din marile frontale susținute cu 
metal au fost date peste planul 
lunar mai bine de 4.500 tone de 
cărbune.

Pentru susținere, la minele din 
.J Valea fiului se utilizează mai mul- 
•! te tipuri de stilpi metalici: stîlpi 
J G.H.H., stilpi hidraulici G.S., 
< stilpi Schwartz, stilpi tubulari 
;! etc. Cea mai largă folosire o au 

stîlpii G.H.H. înalți. La mina Lu
pani, de pildă, din frontalele sec* 
torului 111 unde se utilizează ase-
menea Stilpi s-au extras peste 
plan în martie peste 2200 tone 
de cărbune, minerii muncind cu 
un randament mediu de 4,700 - 
5.200 tone cărbune pe post. La 
mina Petrila se utilizează cu deo
sebit succes Stîlpii tubulari în d- 
bat ațele cameră la sectorul 111.

minat săparea și betonarea 
tronsonului de bază al puțu
lui. La finele lunii martie au 
fost introduse in puț cofrajele 
metalice eu ajutorul cărora 
betonarea se poate face con
tinuu. Au și fost betonați cU 
aceste cofraje metalice primit 
metri de puț.

celor trei panouri la armarea 
metalică cu stilpi G.H.H. și 
grinzi de rezistență și perfo
rarea Cu perforatoare pneuma
tice ț rotative. In legătură cu 
extinderea folosirii perforatoa
relor rotative vreau să subli
niez importanța acestei meto
de pentru creșterea randa
mentului. In timp ce cu per
forarea percutantă putem bate 
cel mult 45—50 găuri cu un 
utilaj, perforatoarele rotative 
ne permit să batem cîte 80-90 
găuri cu un utilaj. Asigura
rea abatajelor cu materialul 
lemnos necesar la podire, cu 
vagonete goale în număr su
ficient și la timp aduse la în
cărcare, măsuri pe care le-am 
respectat în cea mai mare 
parte, au contribuit, de ase
menea, la sporirea vitezei de 
avansare, la creșterea produc
tivității muncii.

Iată acum și realizările sec
torului nostru : în lună ianua
rie am obținut o viteză me
die de avansare în frontale de 
81,4 m./lună, randamentul pe 
sector fiind cu 5,6 la sută mai 
mare debit cel planificat, iar 
producția dată peste plan 2399 
tone de cărbune. In februarie

In primul trimestru al anului 
colectivul minei Lupeni și-a cuce
rit pe merit locui de frunte în în
trecerea socialistă cu celelalte co
lective miniere din Valea Jiului. 
De la mina Lupeni, economia na
țională a primit în aceasta perioa
dă mai bine de 11.500 tone de 
cărbune cocsificâbil peste plan. Mi
nerii , de aici au acumulat o bogata 
experiență în ce privește lupta 
pentru îmbunătățirea calității căr
bunelui, sporirea productivității mun
cii și creșterea numărului de bri
găzi care-și îndeplinesc și depă
șesc ritmic sarcinile de plan.

Un factor care a conclus colec
tivul minei Lupeni la obținerea 
succeselor din primul trimestru 
este atenția acordată îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor din planul 
tehnic.

Mina Lupeni este mina cu cea 
mai bogată si modernă dotare 
tehnică. Minerii de aici au la dis
poziție haveze, combine, transpor
toare blindate de mare capacitate, 
sisteme de susținere metalică dintre 
cele mai moderne, perforatoare rota
tive pneumatice etc. Folosindu-le 
cu pricepere ei au obținut reali
zări de seamă, realizări care-ți gă
sesc concretizarea In creșterea pro 
ductivității muncii, in obținerea u- 
nor indici tchnico-economiai tot 
mai mari. De pildă, în primul tri
mestru al anului, cu susținere me
talică au fost extrase mai bine de 
157.000 tone de cărbune din Care 
104.000 tone de cărbune în ia- 
nuarie ;î februarie. Utilizarea ar
mării metalice, cu stilpi GHH și 
GS hidraulici în frontalele de pe 
«tratele 3, 5 și 18 și cu stilpi 
Schwartz intr-un frontal de la sec 
torul III a dus la creșterea conside
rabilă a prod naivității muncii in 
aceste abataje. La frontului 2/1 de 
la sectorul II brigada lui Nagr 
Andrei, de pildă, muncește cu un 
randament mediu de peste 5,200 
tone de cărbune pe post. La sec* 
torul III, în cărbune se realizează 
în mod curent cîte 4,200—5,100
tone de cărbune de fiecare post.

Dacă în cărbune productivitatea 
muncii pe mină este In continuă 
creștere, acest fapt trebuie pus și 
pe seama sporirii vitezelor de a- 
vansare în abatajele oamenă și în 
frontale, problemă de mate im
portanță și căreia cadrele tehnice 
ale minei îi acordă o neslăbită

frontalele au avansat în medie 
28,7 m./lună, randamentul rea
lizat fiind eu 0,8 Ia sută mai 
mare decit planul, iar la pro
ducția extrasă un plus de 1874 
tone de cărbune. In luna mar
tie considerăm că obținem 
o viteză medie în jurul a 28-30 
m./lună, productivitatea pe 
sector fiind cu aproape 7 la 
sută mai mare decit planul, 
iar depășirea Se peste 1800 
tone de cărbune. Trebuie să 
menționez că în tot acest timp 
calitatea cărbunelui extras de 
colectivul nostru a fost bună, 
neăvlnd nici un vagemet rebu- 
tat pentru ș|st vizibil!

Așa dar, în primul trimestru 
am extras peste plan circa : 
5000 tone de cărbune din cele ; 
8700 tone cit prevedea anga- > 
jamentul anual. Rezultatul а- I 
cesta, eu care ne situăm prin
tre sectoarele fruntașe ale mi
nei Lupeni, are la bază acțiu
nea' multilaterală întreprinsă 
pentru sporirea vitezei de a- 
vansare in frontale. Pe baza 
rezultatelor obținute pînă a- 
cum, sîntem ferm hotărîți 
mergem Înainte pe calea ex
tragerii a olt mal multe flșii 
de cărbune din frontale, să 
pregătim astfel abatajele noas
tre pentru a putea păși le pro
gramul de lucru cu 8 fișii la 
două zile.

Ing. DUMITRU OPftIȘ
șeful sectorului H Lupeni 

atenție. Printr-o mai bună orga
nizare a brigăzilor de frontaliști, 
la Lupeni în sectorul II s-au ob
ținut viteze medii de avansare 
de 30—32 m/lună, La abatajele 
cameră ale minei, în luna fe
bruarie, avansarea medie a fost 
de aproape 54 m./lună, în multe 
abataje cameră, mai ales de la 
sectorul I A, abținîndu-ic viteze 
medii de 70—85 m/lună.

Realizarea acestor indici de ba
ză ai planului tehnic, a avut ca 
urmare două efecte economice 
principale: a sporit numărul bri
găzilor care-șl îndeplinesc și de
pășesc ritmic sarcinile de plan ți 
a scăzut consumul de lemn de mi
nă. După două decade de muncă 
din mattie, numărul brigăzilor de 
frontaliști cu planul depășit a spo
rit la peste 60—65 la sută, iar 
al celor din abataje cameră la 
peste 70 la sută. Consumul de 
lemn este îri continuă scădere. In 
luna februarie, de exemplu, la fie
care o mie tone de cărbune extra
se s-au consumat cu circa 1,2 m.c 
lemn mai puțin decit în ultima pe
rioadă a anului trecut. Un t alt 
efect al respectării îndepliniri? <rit- 
mice a planului tehnic se vede în 
îmbunătățirea calității cărbunelui, 
paralel cu creșterea cantitativă a 
producției.

Minerii de la Lupeni au acumu
lat in cursul acestui an o bogată 
experiență în toate domeniile acti
vității tehnico-cconomice, expe
riență concretizată în reducerea 
prețului de cost al producției în 
primele două luni cu peste 350.000 
iei.Respectarea planului tehnic a 
constituit un factor primordial. La 
mină mai sînt multe încă de făcut 
pe linia introducerii și folosirii 
tehnicii noi. In special trebuie pu
să cu toată tăria problema inten
sificării încărcării mecanice in ga
lerii, a folosirii depline а mijloa
celor tehnice la sectorul IV B.

Ing. GH. DUMITRB8CU

Inovație prețioasa.
Muncitorii, inginerii și tehm- 

denii sectorului electro-mecanic 
al preparației Lupeni duc o acti
vitate neobosită pentru folosirea 
rațională a utilajelor ți agregate- ■ 
lor. Una din căile prin care ei a~ 
jung să atingă indici de utilizare ‘ 

J superioară, este activitatea rodni-; 
; că a inovatorilor. Astfel, în zi‘ ■ 
lele trecute am putut afla despre ’ 
o inovație a inginerului Hercsik 
Prancisc și a maistrului electrician 
Rdgem Paul. Este vorba de 
„Semnalizatorul optic și acustic — 
temporizat pentru decantoarele; 
(îngroșat oarele) nr. 1, 2 ți 3“. •

Buna funcționare a decaritorului ;: 
depinde de cantitatea materialului | 
(șlam) depus în el. Dacă cantl-; 
tatea șlarnului este mai mare de- o 
cit forța instalației electrice, care ' 
pune în mișcare îngroșătorul, ins- ; 
talația se înfundă și produce stag- I 
nare în procesul de spălare-sepa-1 
rare și o pierdere de cărbune + 
mărunt. înlăturarea acestor defl- ♦ 
ciențe — în asta constă 'eficaci- * 
tatea tehnico-economică a inova- J 
ției de mai sus. •

Sistemul de aparataj ol sem- * 
nalizatorului optic și acustic dă $ 
semnale optice prin diferite cu- * 
lori ele lămpilor instalate, care • 
arată in orice moment la ce * 
sarcină este supusă instalația ele,, ț 
trică t decantorului. In funcție de • 
aceste semnale se poate regla aii- î 
montarea cu materiale a decanta’ î 
rului. J

Aparatajul de semnalizare este * 
în curs de confecționare. La con- ♦ 
fecționarea inovației participă M- î 
ge. Paul, unul din autorii іпоѵв‘ j 
ției, electricianul Lengyel Vasile șl ț 
lăcătușul Fejer Simion, de la ate I 
Herul electromecanic al prepara- j 
ției. ♦

ing. M. BARA I
♦
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DIN ACTIVITATEA ȘANTIERELORtari мио ШИН ta ioniiooioloi joilor 
de Ііигзі

De curînd, comitetul o- 
rășenesc U. T. M. Vulcan, 
In colaborare cu conducerea 
clubului muncitoresc din loca
litate a făcut o analiză! asu
pra felului cum se desfășoară 
joile de tineret și măsurile 
care trebuie luate pentru ca a- 
cestea să-și atingă scopul lor 
educativ.

Din discuții a reieșit că nu
mărul mic de participant la 
jdile de tineret se datorește 
slabei organizări și în special 
conținutului' necorespunzător 
al joilor de tineret. Așa de e- 
Xemplu, organizarea joilor de 
tineret s-a făcut la întlmpla- 
re, fără ca cineva să răspundă 
de ele, să se ocupe de popu
larizarea acestora și în special 
de conținutul lor.

Tinerii veneau la joile de ti
neret mai mult in virtutea o- 
bișnuinței. Aici dansau o oră 
sau două și atîta tot. Rareori 
se întîmpla să mai fie orgâni 
zate și alte manifestări, 
secretarii 
U.T.M. nu 
de tineret.

Pentru a 
rile semnalate 
șenesc U.T.M. 
conducerea clubului au luat o 
serie de măsuri care să dea 
joilor de tineret un caracter 
măi educativ prin Inițierea 
unor acțiuni cu un Conținut 
mai bogat, mal atractiv și in
teresant.

de exemplu, a-a hotărit 
ca Ъ toate joile de tineret, in
diferent de care organizație 
U.T.M. sînt organizate, să par
ticipe toti secretarii organiza
țiilor de bază. Acest lucru s-a 
șl tradus în fapte și azi secre
tarii organizațiilor U.T.M. din 
Vulcan iau parte cu regulari
tate la joile de tineret, sînt a- 
lăturl de tinerii din Organiza
țiile lor, se distrează și parti
cipă la discuții cu ei împreună.

De asemenea, s-a îmbunătă
țit mult și conținutul joilor de 
tineret, in cadrul acestora se 
prezintă recenzii, conferințe, se 
organizează jocuri distractive 
cu rol educativ etc. Nu de 
mult în cadrul unei joi de ti
neret s-a ținut recenzia la ro
manul „Setea" de Titus Popo- 
vici, după care au urmat dis
cuții. In pauzele dintre dan
suri au loc concursuri fulger 
„Cine știe răspunde" pe tema 
„Eț'TÎl îndrăgiți din romanul 
TInăra gardă".

Nici 
organizațiilor de 
participau la joile

se remedia lipsu- 
comitetul oră- 
împreună cu

Fumatul
Dintre numeroasele toxice care 

reprezintă un pericol pentru să
nătatea omului, cel mai răsplndit 
imediat după alcool este desigur 
tutunul. Fumatul constituie un a~ 
devărat pericol pentru sănătate cu 
toate că unii, de multe ort, consi
deră fumul de țigară ca un cal
mant sau ca un stimulent al for
țelor de gîndire și muncă. Este 
o impresie greșită pentru că fumul 
de țigară e mai mult un iritant 
decît un stimulator al sistemului 
nervos, avind efecte toxice asupra 
nervilor. Din punct de vedere me
dical, fumul de țigară constituie 
un toxic atît pentru cel ce fu
mează cit și pentru cei din țu- 

nu sine „obișnuit"rut său, care
cu nicotină. Fumatul este o deprin
dere dăunătoare la care însă se 
renunță de obicei destul de greu. 
Cauza este falsa impresie de „plă
cere'1 pe care, o crează fumatul li
nei țigări. Umoristul englez Mark 
Twain spunea că a te lăsa de fu
mat e lucrul cel mai ușor pe lu
me, dovadă că el însuși s~a lăsat de 
vreo mie de ori. Mulți fumători 
doresc să renunțe la această de
prindere dar le lipsește voința ne
cesară, de aceea se spune că un 
astfel de obicei se datorește si 
unei slăbiciuni a voinței.

Principala substanță toxică din 
tutun este nicotină, una din cele 
mat puternice otrăvuri. La începu
tul secolului nostru doi
cehi au făcut următoarea 
riențâ pe ei înșiși

s avan'* 
expe- 

și-au turnat 
fiecare cîte o tiicâfpră de nicotină 
în gură. A« simțit o arsură pe

3 Voltao
Tot în cadrul joilor de tine

ret se organizează concursuri 
, Pronoolub". La aceste con
cursuri sînt redate fragmente 
din romane și lucrări literare, 
iar tinerii trebuie să răspundă 
care este titlul romanului sau 
poeziei, eroii principali, auto
rul.

îmbunătățirea conținutului 
joilor de tineret a atras după 
sine și creșterea numărului de 
tineri participant la acestea, 
la peste 200.

Pentru Viitor s-a prevăzut 
ca la joile de tineret să se țină 
seri de recenzii, jocuri distrac
tive, simpozioane pe teme ca 
„Construcții noi în patria 
noastră", invitarea^ unor oa
meni de profesii diferite ca un 
miner, un tehnician, un strun
gar care să vorbească despre 
tainele meseriilor lor, învăța
rea unor cîntece precum șl 
alte teme menite să ducă la e- 
ducarea tinerilor.

NICOLAE ROVENȚA 
membru al comitetului 

orășenesc U.T.M. — Vulcan
---- ------ .- ^==2=

Fabrica de gheață -
Pe malul Jiului a fost deschis 

în urmă cu cîteva luai un nou 
șantierconstrucția unei noi fa
brici de gheață pentru necesitățile 
orașului Petroșani. Noua unitate, 
dotată cu utilaje produse de „Teh* 
nufrig“-Cluj, va putea produce 
12.000 kg. gheață în 24 ore.

In ce stadiu se află această cons
trucție ?

De ta început trebuie arătat că 
lucrările pe Șantierul fabricii de 
gheață din Petroșani se desfășoa
ră într-un ritm foarte lent. Șeful 
șantierului, ing. Hafiuc Au'rel și 
responsabilul cu lucrările de insta
lații, inginerul Andreescu Marin 
nu dau atenție acestui obiectiv, 
dezinteresîndu-se de executarea lui, 
iar ing. Iâcob Mircea — dirigin
tele lucrării din partea beneficia
rului (întreprinderea „6 August") 
dă dovadă de o nepăsare cronică

Așa s-a ajuns ca pe șantierul 
fabricii de gheață lucrările de ins
talații să fie rămase în urmă, o 
seamă de lucrări de construcție să 

. nu fie încă executate, iar briga
dierul Bobocea Alexandru din par-

o lucrare întlrziată
tea întreprinedtii din Gluj, care 
execută lucrările de instalații- 
montaj ale utilajului, să fie ne
voit să-și aducă tuburi de oxi- - 
gen pentru lucrările de sudură, 
tocmai de la... București. Nici spe
cialiștii în izolații, Olaru Florin, 
Olaru Emilia și Barbu Dumitru 
care trebuie să execute lucrările de 
izolație nu sLit ajutați de condu - 
cerea șantierului cu materialele 
necesare ■— nici problema cazării 
acestor oameni nu-i rezolvată

Au trecut termenele de predare 
unul după altul, dar conducerea 
șantierului 6 nu le respectă, iar 
ing. Ciomu Mihai se ocupă cu în
tocmirea unei,., alte minute 
prinzînd noi termene. Dar cu 
noua fabrică de gheață din 
troșani nu se termină.

Este necesar ca tovarășii
conducerea grupului de șantiere și 
întreprinderii „6 August1' (bene
ficiarul) să 
trU ca în 
biectav să

cu* 
asta 
Pe*

din

„6 August1' 
ia măsuri hotărîte pen- 
luna aprilie acest o* 
fie odată terminat 1

MIHAI ȘTEFAN
jnHH

Un bilanț însuflețitor și
(Urmare din pag, l-a)

noi sarcmi
u-comunale ale femeilor din 

ricanl și Anlnoasa pentru în
frumusețarea localităților res
pective.

Dar cu toate eforturile de
puse nu s-a reușit ca acțiunile 
de înfrumusețare și gospodă
rire a localităților Văii Jiului 
să se ridice la nivelul cerințe
lor. Dacă in cartierele noi de 
blocuri s-au făcut mai multe 
amenajări, în coloniile vechi 
s-ău amenajat puține zone 
verzi. Ca urmare a lipsei unei 
planificări judicioase, în unele 
cartiere, chiar centrale, s-au 
întreprins foarte puține acțiuni. 
De exemplu, în cartierul 7 No
iembrie din Petrila, deși au e- 
xistat condiții, teren nivelat, 
blocuri tenculte și spoite, co
mitetul de femei prea puțin 
s-a ocupat de mobilizarea fe
meilor casnice la amenajarea 
de ronduri de flori și zone 
verzi. La casele în șir din co
lonia muncitorilor din 
nu s-a plantat nici un 
Iar amenajările făcute 
mult prea puține față

Iscroni 
arbore, 
au fost 
de po-

sibilități. Este adevărat că în 
acțiunile de înfrumusețare a 
localităților comitetele și co
misiile de femei au avut de în- 
tîmpinat și o seamă de greu
tăți. in multe cartiere noi con
structorii n-au terminat la timp 
lucrările de construcții, au lă
sat materiale șl utilaje îm
prăștiate și astfel nu s-au pu
tut amenaja ronduri de flori 
șl spații verzi. De asemenea, 
sfaturile populare n-au stabi
lit planuri de amenajare a spa
țiilor verzi pentru alte cartie
re și n-au pus la dispoziție 
tehnicieni, florile șl semințele 
necesare, iar I.C.O. Petroșani 
a avut serioase lipsuri în ri
dicarea la timp a resturilor 

* menajere.
Participantele la conferință, 

printre care tovarășele Crainic 
Irma, Krișanovskl Elisabeta, 
Moldovan Eleonora, Cîmpeanu 
Dumitra, Urlțescu Olga, Cos- 
tea Ana și alte vorbitoare, la 
discuții au arătat posibilitățile 
de antrenare a femeilor la 
țlunea de înfrumusețare a 
calităților Văii Jiului.

— Propun să pornim o 
trecere între comitetele șl
misiile de femei in acest scop.

ac-
10-

îtt- 
CO-

un obicei dăunător
limbă care a trecut apoi și la sto
mac. Au fost cuprinși de valuri de 
căldură, dureri de cap, amețeli și 
o state de somnolență. Vederea și 
auzul li s-au tulburat, aveau sen
zația de sufocare, fața le-a deve
nit palidă, mîinile și picioarele li 
s-au răcit și au fost scuturați de 
friguri. Au începui apoi vărsătu
rile care au durat o oră. T oale 
aceste semne ale intoxicației cu ni-

Sfatul medicului

cotină au durat 2—5 zile pentru 
ca abia pe urmă organismul să~și 
revină la normal.

Cercetări îndelungate au dove
dit că nici una din funcțiile orga
nismului nu este scutită de acțiu
nea nefastă a nicotinei.

Fumul de țigară produce iritații 
cronice ale căilor respiratorii, dînd 
bronșitele cronice „tabagice" și 
chiar unele ,tări astmatice, fără să 
mai vorbim de cancerul plămîtti- 
lor în a cărui producere un rol 
important îl are fumatul.

Sub acțiunea toxică a tutunu
lui, cantitatea de singe care a- 
junge în corp scade, producînd 
astfel tulburări circulatorii, mai 
ales, la extremitățile corpului 
(mtini și picioare) care se mani
festă prin furnicături, amețeli, a~ 
poi devin din ce în ce mai inten
se la mers, pentru ca să necesite 
în ultimă instanță, destul de des, 
amputația mîinii sau a piciorului

bolnav. Fumatul are acțiune șt 
asupra aparatului digestiv, O ți
gară în mod normal mărește con
tracțiile stomacului, dar 2—3 ți
garete le opresc. Dacă omului îi 
este foame, contracțiile sînt cres
cute, iar o singură țigară le opreș
te pentru 15—60 de minute. Fu
matul scade pofta de mîncare, 
produce balonare, dureri de sto
mac din cauza creșterii secreției 
gastrice, constipație altermnd cu 
diaree etc.

Nu am vorbit decît despre ni
cotină, principala otravă din tu
tun, dar pe lîngă aceasta mai sînt 
o serie de substanțe iritante care 
rezultă din arderea tutunului, a 
foiței de hîrtie.

La femei, la tineri și la urni 
bolnavi tulburările produse de fu
mat sînt mai accentuate. De aceea 
e bine ca tinerii să nu ia obiceiul 
să fumeze pînă la cel puțin Vtrs- 
ta de 19-20 ani. De asemenea, 
bolnavii care suferă de vreo boală 
de inimă sau vase, de ulcer gas
tric sau duodenal, de boli de plă- 
mîni, trebuie să 
goric fumatul.

O vorbă din 
nu există învăț 
dezvăț. Deci cu 
voință reușim ca, pe lingă econo
mia banilor' care se transformă în 
scrum (în cantitate variabilă de 
la caz la caz) să ne păzim de 
acțiunea nefastă a unui toxic care 
după cum spunea un scriitor „nu 
este decît resemnare și vis".

Să muncim mină în mină 
deputății, cu comitetele 
blocuri și grupele de partid, 
cu sindicatele șl organizația 
de tineret în acțiunea de în
frumusețare — a spus tovară
șa Moldovan Eleonora, preșe
dinta comitetului femeilor din 
Vulcan. Propunerea ei a fost 
primită cu mult entuziasm.

Conferința a adoptat un plan 
de măsuri care obligă comite
tul orășenesc al femeilor să 
folosească cele mai bune me
tode de muncă în scopul atra
gerii femeilor la toate activi
tățile sale.

Planul prevede^ măsuri con-, 
crete pentru lichidarea lipsu
rilor avute atît în 
economico-obștesc cît 
lelalte domenii.

— In această lună, 
tă luna curățeniei, a 
încheierea conferinței 
Drăghlcl Maria, secretara Co
mitetului regional al femeile» 
- dumneavoastră delegate șl 
invitate, reprezentante ale fe
meilor de pe tot cuprinsul Văii 
Jiului sînteți chemate să du
ceți în masele de femei cuvîn- 
tui conferinței. Prlntr-o susți
nută muncă de mobilizare și 
educare să antrenați pe toate 
femeile la acțiunea de înfru
musețare a localităților Văii 
Jiului și la celelalte activități 
ale comitetelor de femei în 
scopul participării lor active 
la desăvîrșirea construcției so
cialiste în patria noastră.

cu 
de

domeniul 
și în ce-

declara- 
spus in 
tovarășa

părăsească cate-

bătrîni spune Că 
fără să aibă și 
un mic efort de

dr. T. MARCU

/
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Teatrul de stat 
„Valea Jiului” 

prezintă :
joi 5 aprilie : ;

„DOI MEDICI" 
de Hans Pfeiffer 

Regia g Marcel Șoma 
Scenografia a Emil Moise 

sîmbătă 7 aprilie : 
„TREI GENERAȚII 
de Lucia Demetrius 
Regia : Marcel Șoma 

Scenografia : Emil Moise
duminică 8 aprilie 

„TRENUL REGIMENTAL" 
de D. Davurin 

Regia : Ion I’etrovicl 
Scenografia : Emil Moise 

marți 10 aprilie : 
„TREI GENERAȚII" 

joi 12 aprilie : !
„DOI МЙШСІ" 

vineri 13 aprilie : 
„TRENUL REGIMENTAL" ; 

Spectacolele încep la 
orele 19,30

După începerea spectaco- , 
laiul accesul publicului In ' 
sală este permis numai la î 

prima pauză. ;
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zonaAtelierul de

I C. F. R. Petroșani |
I angajează imediat: 
‘ LĂCĂTUȘI?
І categoria 4 de sa- j 
♦ larizare. ♦
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I1P.L PetrosaBi
Anunță publicul con

sumator că a deschis în 
ora$ul Petroșani o 

frumoasă cofetărie 
cu mobilier nou» 

unde se găsește în ptr* 
manență un bogat sorti

ment de prăjituri.
Se servește zilnic și la 

ori ce oră cafea neagră, 
cafea cu lapte, ceai cu lă- 
mite, precum și alte mici 
gustări.
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Dacă constatau abateri la locul 
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Construirea in U. R. S. S. 

a celui mai mare accelerator 
cu focalizare intensă din lume

MOSCOVA 3 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică se con

struiește un accelerator cu fo
calizare intensă de 50—70 mi
liarde de electron-volți, cel 
mai mare din lume.

Acad. Vladimir Vexler, unul 
dintre conducătorii Institutului 
unificat de cercetări nucleare 
de la Dubna, a relatat în zia
rul ,,Pravda" că acest gigant 
va fi un tip similar cu accele
ratorul cu focalizare intensă de 
7 miliarde electron-volți, care 
a fost pus în furtcțiune anul 
trecut la Moscova.

Lucrările Conferinței de la Geneva
GENEVA 3. De la trimisul 

special Agerpres, N. Puicea.
Discuțiile asupra lucrărilor 

subcomitetului pentru proble
ma încetării experiențelor cu 
arma nucleară au continuat la 
3 aprilie în cadrul celei de-a 
14-a ședințe a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare. 
Au luat cuvîntul reprezentanții 
Cehoslovaciei, R.A.U., Romîniei, 
Mexicului, Angliei, Bulgariei și 
Braziliei.

Ca și în ședința de luni ma
joritatea vorbitorilor și-au ex
primat îngrijorarea față de 
lipsa unui progres în activita
tea subcomitetului. Problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară, a arătat în cu- 
vîntarea sa reprezentantul Ce
hoslovaciei cere o rezolvare cît 
mai grabnică, deoarece întrea
ga activitate a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare 
se află sub 
anunțate de 
sprijinit de 
de a efectua

zii 
A 

zentantul R. P. Romîne, Geor
ge Macovescu care a spus, 
printre altele:

Delegația romînă, adînc con
vinsă de ideea că propunerile 
Uniunii Sovietice sînt realiste, 
că ele oferă posibilitatea în
cheierii grabnice a unui acord 
și că satisfac interesele legi
time ale tuturor părților, a- 
dînc convinsă de răspunderea 
ce revine Comitetului nostru 
și în primul rînd puterilor nu
cleare în această privință, se 
pronunță în favoarea continuă
rii lucrărilor subcomitetului, 
pentru a se ajunge cît mai cu- 
rînd la încetarea pentru iot- 
deauna a experiențelor cu ar
ma nucleară'.

Este necesar să se lucreze cu 
răbdare, cu calm și cu mare 
răspundere. Este vorbă despre 
o problemă de a cărei rezolva
re depinde în bună măsură un 
nou climat internațional atît 
de dorit în lumea întreagă.
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Fostul general Jouhaud deferit 
Tribunalului suprem militar 

verdictul trebuie confirmat de 
o nouă ședință a tribunalului. 
In afară de aceasta Edmond 
Jouhaud trebuie să răspundă 
pentru acțiunile criminale pe 
care le-a săvîrșit după con
damnare.

Procesul lui Jouhaud va în
cepe la 11 aprilie și va avea 
loc în Palatul de justiție din 
P'aris.

semnul hotărîrii 
guvernul S.U.A., 
guvernul englez, 
o serie de explo-

PARIS 3 (Agerpres).
Președintele Franței de Gaulle 

și primul ministru Debre au 
semnat la 2 aprilie decretul cu 
privire la deferirea fostului ge
neral Edmond Jouhaud, unul 
din principalii instigatori ai 
puciului militaro-colonialist ca
re a avut loc în Algeria în a- 
prilie 1961 Tribunalului suprem 
militar.

Jouhaud a fost condamnat 
în lipsă la moarte pentru pu
ciul antiguvernamental din 
1961. Conform legilor france
ze dacă criminalul condamnat 
în contumacie este apoi prins,
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Oasî'ști' își continuă 
crimele

ALGER 3 (Agerpres).
Ziua de 3 aprilie a început 

la Alger printr-un asasinat în 
masă săvîrșit cu o mare săl
băticie de bandele teroriste din 
O.A.S. Două „echipe" de asa
sini ai O.A.S. au pătruns în di
mineața zilei de marți în cli
nica Beau Fraisier, situată în- 
tr-una din suburbiile Algeru
lui, unde se aflau internați un 
mare număr de bolnavi alge
rieni. Bandiții au parcurs să
lile și camerele clinicii mitra- 
liindu-i pe bolnavii imobilizați 
în paturile lor. La plecare a- 
gresorii au lăsat într-una din 
sălile din parterul clădirii o 
bombă care a explodat distru- 
gind în mare parte clinica. Po
trivit unui prim bilanț trans
mis de agenția France Presse 
au fost uciși în cursul acestui 
atac zece bolnavi algerieni, 
Iar alți șase au fost răniți grav.

Tot Ia Alger, în cursul nop
ții de luni spre marți și în pri
mele ceasuri ale dimineții de 
marți 3 aprilie au fost înre
gistrate o serie de atentate cu 
bombe.

Apelul adpesat tineretului lumii 
de F. M. T. D.f

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
M.T.I. transmite:

Federația Mondială a Tine
retului Democrat și Uniunea 
Internațională a Studenților 
au adresat un apel tinerilor și 
studenților lumii. Amintind că 
de la 9 mai 1945 — ziua victoriei 
repurtată de popoarele lumii 
împotriva fascismului hitlerist 
— s-au scurs 17 ani, dar că 
Tratatul de pace german nu 
a fost încă 
se spune:

„F.M.T.D. 
Și studenții

semnat — în apel

cheamă pe tineri 
din lumea întrea-

nucleare 
luat apoi

în atmosferă, 
cuvîntul repre-

Rebelii laoțiem pot fi „eowinși“ ?
Defi documentele conferinței de 

la Geneva pentru reglementarea 
problemei laoțiene sînt de multă 
vreme gata, totufi pacea nu a re
venit în frămîntatul regat laoțian. 
Din partea Laosului, nu are cine 
să semneze documentele, deoarece 
nu există pînă la ora actuală un 
guvern de coaliție. Acordurile de 
la Zurich fi Vientiane, care pre
văd constituirea unui guvern alcă
tuit din reprezentanții celor trei 
tendințe din viața politică lao- 
țiană — sprijinitorii prințului Su
vanna Fumma, partidul patriotic 
Neo Lao Haksat fi gruparea re- 

. belă Eoun Oum-Fumi Nosavan — 
nu au putut fi traduse în fapt din 
pricina pretențiilor exagerate ale 
rebelilor. Cererea lor inacceptabilă 
de a controla anumite ministere, 
ca de pildă armata fi internele, 
rămîne piedica principală pentru 
crearea unui guvern reprezentativ. 
In lumina raportului de forțe din 
Laos, încăpățînarea cu care ac
ționează rebelii apare ridicolă, 
dar prin aceasta caracterul ei pri
mejdios nu este de fel diminuat.

Șubrezenia poziției rebelilor a 
fost sesizată chiar fi de protecto
rii lor americani. Recenta vizită la 
Vientiane a lui Averell Harriman, 
secretar de Stat adjunct dl S.U.A. 
pentru problemele Extremului O~ 
rient-, a fost înfățifată în presa a~ 
mericană ca un suprem efort pen
tru a ,,convinge" pe rebeli si ac~ 

gă să facă din ziua de 9 mai 
□ zi a luptei pentru reglemen
tarea pașnică a problemei ger
mane. Tineri ai lumii, luptați 
pentru încheierea Tratatului de 
pace german, cereți că Berli
nul de vest să devină un orăș 
liber, demilitarizat și neutru, 
cereți lichidarea bazelor mili
tare ale bundeswehrului de pe 
teritoriul altor țări. In intere
sul realizării unei dezarmări1 
generale, totale și controlate, 
ridicați-vă glasul pentru crea- 
іеа de zone demilitarizate și 
dezatomizate, mai ales pe te
ritoriul celor două state ger
mane. Să ne unim forțele șl sS 
acționăm pentru ca ziua de 9 
mai să fie o etapă importantă 
în lupta tineretului lumii pen
tru pace, pentru viață și pen
tru fericire" — se spune în în
cheierea apelului Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat și Uniunii internaționale 
a Studenților.
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american, Comite- 
indonezian de solidaritate 
țările Asiei și Africii ara- 
într-o declarație publicată 
zîârul „Berita Indonezia" 
ea demască „duplicitatea

Răspunderea pentru 
Irianul de vest revine 

numai poporului indonezian
DJAKARTA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Declarația comandantului 

flotei a 7-a americane, William 
Sheh, că Irianul de vest intră 
în regiunea pentru care S.U.A. 
și îndeosebi flota a 7-a poar
tă răspunderea a stîrnit o pu
ternică indignare în Indonezia. 
Comentind această afirmație a 
amiralului 
tul 
cu 
ta 
de 
că 
politicii Statelor Unite".

Răspunderea pentru Irianul 
de vest revine numai poporu
lui indonezian, se spune în de
clarație, și nimeni altul nu are 
dreptul să-și asume răspunde
rea pentru această regiune. In 
încheiere, comitetul cheamă 
poporul indonezian să-și spo
rească vigilenta . pentru a da 
riposta cuvenită uneltirilor a- 
liaților colonialiștilor olândezi.

cepte participarea la un guvern de 
coaliție. Această versiune a pozi
ției americane față de grupul re
bel din Laos se împacă însă foar
te greu cu subsidiile folosite de re
beli în Operațiunile de hărțuire 
împotriva regiunilor eliberate. Re
tragerea acestor subsidii ar clarifi
ca atît situația la fața locului cît 
fi poziția americană. Dar asupra 
acestui punct dl. Harriman s-a a~

Comentariu extern

rătat mai nudt decît reticent fi la 
o conferință de presă el a refu
zat să precizeze dacă în viitor -„a- 
jutorul" militar destinat rebelilor 
va fi sau nu oprit...

Dacă în privința furnizării de 
armament și instructori rebelilor 
poziția autorităților americane ră- 
mîiie neschimbată este adevărat că 
ele îți continuă opera de „con
vingere". După ce s-au declarat 
incapabili să-i convingă pe prote- 
jații lor, S.U.A. au trimis la Khang 
Khay pe William Sullivan, consi
lier al secretarului . de Stat adjunct 
pentru problemele Extremului O- 
rient. In capitala provizorie a gu
vernului legal laoțian, reprezen
tantul american, a cerut prințului 
Suvanna Eumrna să mai plece o

Situa fi a
BEIRUT 3 (Agerpres). TASS 

transmite :
ziarele libaneze subliniază 

schimbarea situației din Siria 
și relatează despre hotărîrea 
Comandamentului Suprem al 
Torțelor armate ale Republicii 
Arabe Siria de a restabili 'ad
ministrația civilă în țară. Co
mandanții regiunilor militare 
ale Republicii Arabe Siria, 
scriu ziarele, întruniți la 2 a- 
prilie la Damasc în cadrul u- 
nei consfătuiri, au ajuns la ur
mătorul acord : Nazem Kudsi 
să reia postul de președinte al 
republicii, să fie reluată acti-

Noul președinte al Argentinei 
are de făcut față unor sarcini dificile

BUENQS AIRES 3 (Agerpres). 
La 2 aprilie, 'Jose Marla1 Gui

do, noul președinte al Argen
tinei, a format Cabinetul de 
Miniștri. Miniștrii ău depus ju- 
rămîntul. In funcțiile de secre
tari de Stat pentru forțele ăr- 
Imate terestre, aeriene și na
vale ău fost numiți șefii lovi
turii de stat militare care a 
răsturnat de la putere la 29 
martie pe președintele Fron- 
dizi.

Referindu-se la noul guvern, 
corespondentul agenției Asso
ciated Press constată că al
cătuirea lui a constituit sar
cina cea mai ușoară 
cele cărora trebuie săi 
față noul președinte, 
arată corespondentul, 
bui să se prezinte In fața 
Congresului care îi este ostil și 
care își va deschide sesiunea 
Ia 1 mal Rină atunci, mențio
nează corespondentul, preșe
dintele trebuie să hotărască 
dacă guvernul va recunoaște 
sau nu rezultatele alegerilor 
din 18 martie.

Totodată, noul președinte 
are de făcut față presiunilor 
exercitate de majoritatea par
tidelor* politice din țară, ne-

dintre 
le facă 
Acesta, 

va tre-

dată la Vientiane ca să ducă tra
tative cu liderii rebelilor sau să 
vină la Washington pentru a se 
organiza acolo tratative. Dar n~a 
dat oare dovadă Suvanna Eumrna 
de suficientă bunăvoință fi răbda
re cînd împreună cu Sufanuvong, 
conducătorul f,Neo Lao Haksat", 
au. discutat de atîtea ori proble
mele legate de aplicarea acordu
rilor de la Zurich fi Vientiane ?

Respingerea invitației nu ar tre
bui nici să-i surprindă, nici să-i 
supere pe reprezentanții americani. 
Dacă ar vrea cu adevărat să va
dă reinstaurată pacea în Laos, au
toritățile americane nu ar avea 
decît să taie din aripile rebelilor 
laoțiem, să-i împiedice să încalce 
acordul de încetare a focului. A- 
cest lucru ar fi avantajos pentru 
pacea fi securitatea sud-estului a~ 
siatic fi pentru greu încercatul po
por laoțian despre a cărui soartă 
propaganda americană varsă la
crimi de crocodil. O asemenea po
ziție ar fi deopotrivă în perfectă 
concordanță cu situația pe cîmpul 
de luptăj unde rebelii au primit 
lecția binemeritată din partea ma
jorității poporului laoțian. Diso
cierea în Vorbe de acțiunile rebeli
lor laoțiem, mri scutefte pe re
prezentanții americani de răspun
derea pentru sprijinul militar pe 
care continuă să li-l acorde.

Z. FLOREA

din Siria
vitatea Adunării Constituante, 
să se formeze un nou guvern 
în frunte cu unul din oamenii 
politici de seamă, să fie înlă
turați ofițerii care au organi
zat lovitura de stat militară 
de la 28 martie și să fie ex
pulzați din siria", să fie numit 
un nou șef de stat major al 
forțelor armate.

In știrile care sosesc din Si
ria se subliniază că In marile 
orașe ale țării se menține cal
mul. Postul de radio Damasc 
a transmis în seara de 3 apri
lie o știre în care se arată că . 
la Alep a fost restabilită or
dinea.

Ѳ-------------------

mulțumite de lovitura de stat 
organizată de militari. După 
cum anunță agenția Associa
ted Press, partidul lui Fron- 
dizi, Uniunea civică radicală 
intransigentă, în cadrul unei 
conferințe a cerut membrilor 
săi de rînd să sprijine cererea 
ca Frondizi să se înapoiem. din 
insula unde se 'află arestat, 
precum și anularea decretului 
dat de acesta sub presiunea 
militarilor, prin care erau in
validate rezultatele alegerilor 
din 38 martie.

Pe de altă parte, reprezen
tanți ai tuturor cercurilor opi
niei publice protestează împo
triva loviturii dă stat. Studen
ții și profesorii de la cîteva 
colegii din capitala Argentinei 
s-au întrunit într-un miting 
cerînd respectarea voinței po
porului exprimată în recentele 
alegeri.

PR88RAM DE RADIO
5 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30-Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 9,00 
Vreau să știu, 10,08 Lucrări de 
compozitori din LTîrgu Mureș, 
.11,35 Concert interpretat de 
Corul Radioteleviziunii, 12,00 
Concert de muzică ușoară; 
13,65 Muzică populară romî- 
neaScă, 15,10 săptămîna mu
zicii maghiare, 16,15 .Vorbește 
Moscova ! 17,45 Program mu
zical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agri
cultură, 19,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 19,45 Trans- t 
misiune din studioul de con
certe, a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii, 
PROGRAMUL II. 12,15 Muzică 
din operele compozitorilor ro- 
mîni, 12,45 Din melodiile de 
estradă ale compozitorilor noșj 
tri, 14,03 Muzică din operete, 
16,30 Almanah științific (re
luare), 18,45 Să învățăm limba 
rusă cîntînd, 19,30 Tinerețea1 
ne e dragă, 19,50 Muzică popu
lară romînească, 21,15 Cîntă 
formații sovietice de muzică u- 
șoară, 21,45 Părinți și сорй, 
22,00 Scene vesele din operete.
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CINEMATOGRAFE

5 aprilie
PETROȘANI — 7 NOIEM- - 

BRIE: Căluțul cocoșat; AL. 
SAHIA: intîlnire pe cablu; 
ISCRONI: Povestea tinerilor 
căsătoriți. (Responsabilii cine
matografelor Lonea, Petrila, 
Livezeni, Aninoasa, Vulcan, 
Crlvidia, Lupeni, Bărbăteni șl 
Uricani n-au trimis progra
marea filmelor pe luna apri
lie).
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