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Fapte din întrecerea 
socialistă

Minerii din Vulcan se afirmă
După o perioadă de 

cîteva luni în care, da
torită mai multor cauze 
obiective, mina Vulcan a 
rămas sub plan, minerii 
de aici au început să se 
afirme din nou. In pri
mele" 16 zile ale lunii 
martie, ca rezultat al 
muncii însuflețite depuse 
de ei, din abatajele ex
ploatării au fost extrase 
aproape 2 000 tone de 
cărbune peste prevederile 
planului. In fruntea în
trecerii pe mină se si

tuează sectorul IV. Mi
nerii acestui sector au 
reușit să-și depășească 
sarcinile de plan cu pes
te 1 800 tone de cărbune. 
Cele mai frumoase rezul
tate le-au obținut brigă
zile minerilor. Rusu Ghe- 
orghe și Tucaciuc Mihai 
care au obținut, randa
mente în jurul a 6 tone 
cărbune pe post. Pe a- 
ceastă 'bază cele două 
brigăzi au extras în plus 
1 350 tone de cărbune.

Din abatajele Lupeniului
Zilnic pe graficele de 

" întrecere ale exploatării 
Lupeni sînt înscrise noi 
cifre care oglindesc hăr
nicia minerilor de aici. 
In perioada 1—17 martie 
ei au extras pentru cen
trele siderurgice din țară 
3 547 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan. 
Mai mult de jumătate din 
această cantitate de căr
bune a fost extrasă din

abatajele frontale ale 
sectorului III. Și de astă 
dată toate brigăzile din 
acest sector și-au înde
plinit și depășit sarcinile 
de plan.

O activitate rodnică au 
depus în această perioa
dă de timp și minerii sec
torului I A, Ei și-au în
trecut planul de produc
ție cu aproape 1 000 tone 
de cărbune.

Cărbune de calitate
Colectivele exploatări

lor miniere din Valea 
Jiului acordă o deosebită 
atentie îmbunătățirii ca

tul de cenușă din cărbu
nele extras. Producția da
tă de minerii din VulcaD 
în această lună a avut
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E frumos să lucrezi în inima muntelui și să lu
crezi la doborîre. Cei care mînuiesc fierăstraiele 
Drujba își realizează în fiecare zi planul de produc
ție. Pentru acest lucru luptă și brigada de forestieri 
de pe Valea Boului condusă de tov. Munteanu Pe
tru, care lună de lună își depășește cu 5—10 la sută 
sarcinile de plan.

IN CLIȘEU: Șeful de brigadă Munteanu Petru în 
timpul lucrului.

Fiecare zi sâ Re tolesliâ dio plia l

scop a fost extinsă meto
da pușcării selective, iar 
alegerea șistului din căr
bune la punctele de în- 

) cărcare se face cu mai 
* multă grijă. Drept urma

re la majoritatea exploa
tărilor miniere din baz n 
a scăzut simțitor conținu-

ид conținut dg.cenușă cu 
1,3 la sută mai mic față 
de planificat. Analizele 
de laborator indică de 
asemenea la cărbunele 
extras de colectivele mi
nelor Petrila și Lonea un 
procent de cenușă redus 
cu aproape 1 la sută fa
tă de cel admis.

TRENIIBI CU
Mecanicii și fochiștii 

Depoului C.F.R. Petroșani 
au acumulat o valoroasă 
experiență în remorcarea 
trenurilor cu tonaj spo 
rit. De la începutul anu
lui s-au remorcat 350

--trenări" iu Hwjr
• transportîndu-зе în plus 

circa 50 000 tone de măr
furi Prin folosirea aces
tei metode mecanicii și 
fochiștii de aici au eli-
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TONAJ SPORIT
berat 24 locomotive caia 
au fost utilizate la alte 
transporturi. Succese în. 
semnate au obținut me 
canicii și fochiștii a- 
cestui depou și în 
privința ecc oinisirii de 

iwhiiMlhU - кгігічіИа—1. 
Numai în primele două 
luni ale anului curent 
ei au economisit o canti
tate de 1270 tone corn. 
buStibil convențional.

Zilele de primăvară dan posibi 
lltate constructorilor să sporeaerâ 
simțitor volumul de betonări, zi
dării, lucrări terasiere, iar odată 
cu începerea trimestrului П să 
desfășoare larg și lucrările de ten
cuieli exterioare. In această peri
oadă munca constructorilor va lua 
un nou avint creînd posibilitatea 
recuperării diferitelor restanțe din 
lunile de iarnă și. realizării pla
nului de producție — fizic și va
loric — al șantierelor.

In calea strădaniilor construc
torilor se ridică Insă unele piedici 
care fac ca în prezent ziua de lu
cru să nu poată fi folosită din plin 
pe șantiere. Care sînt aceste 
piedici ?

Transportul — iată una din ma
rile greutăți ale șantierelor. In 
prezent, coloanele de autocamioa
ne ale I.P.I.P. (fost B.U.T. Live- 
zeni) nu pot asigura aproviziona
rea șantierelor cu materialele ne
cesare. De aceea se іщрипе intro
ducerea schimbului -II la transpor
tul auto, echipe de descărcători 
în tranzlte șl în general pe șan
tiere (macaragii, primitori de ma
teriale etc.). Numai In felul aces
ta se va putea asigura volumul 
de transport necesar constructori
lor șl folosi din plin timpul bun 
de lucru din zilele de -primăvară.

Praful hidrofob și plăcuțele de 
beton pentru acoperiș sînt mult 
solicitate pe șantierele Petroșani 
și Lupeni, iar peste puțin timp va 
avea nevoie de ele și șantierul 
Vulcan. După scripte. In acest do-' 
meniu, totul parcă ar merge bine I 
In realitate însă, șantierele nu pri-. 
mese aceste materiale, brigăzile de 
constructori pierzînd zile și săp- 
tămîni prețioase în așteptarea lor. 
Și aici este necesară organizarea 
lucrului pe trei schimburi, pentru 
a se face față -cerințelor.

Terenul dezghețat permite exe
cutarea lucrărilor terasiere în bu
ne condițiuni. Constructorii de pe 
șantierul Lupeni au pierdut însă

pîsă acum săptămîni de хЯе fără 
să rezolve lucrările de canalizări 
și conducte rămase» de anul tre
cut, nu au început executarea căi
lor de acces la blocurile E 1 și E 
2 deja date în folosință. Pe șan
tierul Petroșani • se tărăgănează 
mult executarea canalelor de dis
tanță pentru asigurarea încălzirii 
centrale la blocurile din seria C, 
Ia Vulcan nu se fac drumurile in
terioare și canalele de distanță în 
noul cvartal de blocuri „Cc-șbuc", 
iar la Petrila drumul de acces la 
blocul C. Zilele prețioase bune de 
lucru ia aceste obiective, trec una 
după alta, fără a fi folosite. Se lasă 
oare toate muncile pentru Ia vară 1

Multe zile bune de lucru pierd 
încă brigăzile de constructori de 
la lucrările de betonări din cauza 
stațiilor de preparare Lupeni și 
Vulcan care nu livrează în can
tități suficiente betoane. încet lu
crează și brigada de la canalul 
colector ovoid (Petroșani) pentru 
că nu este asigurat cu dulapi pen
tru sprijinirea șanțului (s-ar pu
tea lucra atunci în două schim
buri sau pe front mai larg) și a- 
semenea exemple se mal pot da.

La ce duce neiolosirea din plin 
in prezent a fiecărei zi de lucru 
pe șantiere ? La aceea că toate o- 
perațiuniie, volumele de lucru ne
executate acum, rămîn pentru la 
vară cînd se adună atîtea de fă
cut fncît efectivele planificate ale 
fiecărui șantier n-o să Ie poată 
realiza. Urmarea ? Unele lucrări 
rămin iar... pe mai tirziu și tot așa 
din amînări în aminări pînă la 
încheierea anului.

Este de datoria conducerii gru
pului de șantiere Valea Jiului să 
analizeze cu atenție această stare 
de lucruri, în lumina activității 
și experienței din trimestrul I și 
să ia măsuri eficiente pentru îm
bunătățirea activității de viitor ne 
șantierele noastre, ca fiecare zi de 
lucru să fie ; folosită din plin !

ȘTEFAN MIHAI

©-------------

La mina Lonea
Un nou abataj frontal

In dimineața zilei de 18 martie, minerii din bri
gada comunistului Compodi loan au început bătălia 
pentru cărbune într-un nou abataj frontal.

Cel de-al doilea abataj frontal al sectorului III 
este situat pe stratul III, blocul VI ca și primul. 
Pregătirile pentru noul abataj au fost făcute din 
timp de către mineri pricepuți în frunte cu Deme
ter Petru și Pădure Simion.

Pentru ușurarea muncii
Echipa de reparat vagonete de mină din cadrul 

sectorului electromecanic de la Cimpa II, este con
dusă de un lăcătuș priceput, tovarășul Petzel Ște
fan, care de curînd a devenit autorul unei valo
roase inovații.

Inovația sa, „Dispozitiv pentru
așezarea în poziție comodă de lu
cru a vagonetelor aflate în re

parație", constă într-un sistem de
culbutor basculant prevăzut cu un 
troliu de mînă, pentru punerea în 
poziția cea mai bună de lucru a 
vagonetului ce urmează să fie 
reparat.

Reparat 
cu mijloace locale

Secția electromecanică de la 
Cimpa II a reparat recent o pom
pă centrifugă cu o capacitate de 
1000 de litri pe minut. Reparația 
a fost executată în cadrul atelie
rului mecanic și cu mijloace pro
prii. înainte vreme asemenea re
parații se făceau la U.R.U.M. Pe
troșani. De remarcat că reparațiile 
executate de către tovarășii Gu- 
baș Iuliu, Ștefăneseu Anghel și 
Volner Iosif au fost efectuate în
tr-un timp scurt șl sînt de bună 
«alitate.

întrecerea dă roade
Muncitorii din secțiile uzinei de reparat utilaj 

minier din Petroșani sînt antrenați în întrecere pen
tru a asigura exploatărilor miniere din Valea Jiului 
utilajele necesare. Rodul acestei întreceri este sem
nificativ. In prima jumătate a lunii martie planul 
a fost îndeplinit și depășit ■ la principalele sorti
mente : la construcții metalice s-a realizat o depă
șire de 29 tone, la utilaje de două tone, iar la 
stîlpi de abataj planul a fost depășit cu 10 la sută.

In afară de aceasta, colectivul uzinei se stră
duiește să îndeplinească și ceilalți indicatori de 
plan. Un mare accent se pune, de pildă, pe redu
cerea prețului de cost. Astfel, prin folosirea intensă 
a resurselor interne, reducerea la maxim a rebu
turilor și folosirea intensă a mașinilor, muncitorii 
de aici au obținut în luna trecută economii la pre
țul de cost în valoare de 317 000 lei. Cele mai de. 

seamă rezultate au fost dobîndfte
de muncitorii din secțiile construc
ții metalice și mecanică.

Comisia de femei din cadrul sindicatului prepa- 
rației Lupeni a întreprins mai multe acțiuni econo- 
mico-obștești și cultural-educative.

Iat-o pe tovarășa Bauer Florica, responsabila cul
turală a comisiei de femei, discutînd eu tovarășa 
Bencze Rozalia, președinta comisiei, despre untie 
probleme ale muncii cu femeile.

I
I
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Magazinul de autoservire din Petroșani este vizitat zilnic de sute 
de cumpărători, • oameni ai muncii din Petroșani și din celelalte lo
calități ale Văii Jiului. Aceasta prin faptul că magazinul este apro
vizionat din abundență cu un sor timent bogat de mărfuri.

IN CLIȘEU : Un aspect din magazin.

însemnări de reporter
: гл.д г—,. -   s-cr=ț=-.. г

In preajma încheierii trimestrului II
in aceste zile, elevii șco- 

Iilor medii și elementare se 
află, în plină perioadă a te
zelor, Peste pufin timp vor 
încheia un nou trimestrp de 
Învățătură.

La Școaia medie mixtă din 
Lupeni domnea forfota spe-
cifică recreației. De la un ca
păt ia altul al coridoarelor, 
zburau zeci de întrebări., gă- 
sinda și fiecare răspuns. In 
sălile de clasă se discuta a-

tea/... Ele, sînt inerente până 
și celui mai bun elev. Elevul 
Coandă își cunoaște bine co
legii. Doar este și secretarul 
organizației V.T.M. pe clasă 
Cele 10'minute de recreație 
au tiecut repede. Clopoțelul 
i-a adunat pe elevi în crasă. 
A început o nouă oră 
de curs. Elevii din cla
sa a Xl-a A aveau teză

prins. Elevul fruntaș ia învă. 
lătura și In activitatea' ob
ștească, Coandă Viorel din 
clasa a XI-а A. discuta cu 
un grup de colegi de clasă. 
Despre ce ? Firește, despre 
teza la geografie, pe care a- 
veau s-o dea peste 10 mine 
te.

— Deși sîntem cu toții 
pregătiți, spunea elevul
andă. totuși inimile ne palpi
tă de emofie.

Ее ți-e și eu emoțiile as

la geografie. Tovarășa profe 
toată Voicu.escu Margareta a 
intrat în clasă. Nici n-a Ier-
minat bine de scris subiec
tele pe tablă, că elevii s-au 
și apucat de lucru. Erau pre 
gătiți. Aveau să facă teze bu
ne. Dar celelalte clase ? A 
Xl-a B, de pildă, avea oră de 
matematică. Tînărul profesor 
Cărăguț Sergiu își pregătește 
încă de- pe acum elevii pen- 

de maturitate.
— Matențatica este materia 

„forte" atît ‘ la examenul de 
absolvire a școlii medii, cit

Co- tru examenul

și la cel de admitere în fa
cultăți — spuse tovarășul 
Cărăguț Sergiu. Și pentrucă 
elevii să se prezinte bine pre
gătiți este necesar să se re
zolve cii mai multe proble
me. Vom rezolva acum pro
blema 237 de la pagina 151. 
Să treacă la tablă eleva Cres- 
ter Maria. Cu calm, eleva 
Cr-ester a început rezolvarea 
unei probleme complexe de 
elipsă. Din cînd în cînd pro
fesorul intervenea di nd ex
plicațiile necesare. Apoi, alte 
și alte probleme au fost re
zolvate de elevii Corpadea 
Mircea, Mitrea Emilia, Moca 
loan, Pulyer Iacob și alții. 
Intr-adevăr, tovarășul Cără
guț are perfectă dreptate. Re
zolvarea de cît mai multe 
probleme le cristalizează ele
vilor noțiunile de teorie, li

D. GHIONEA

(Continuare in pag. 3-a)
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La modernizarea și automati

zarea continuă a procesului de 
producție de la preparația Pe- 
țrila au contribuit din plin suc
cesele obținute de colectivul u- 
zinei în privința dezvoltării miș
cării de inovații. Realizările pre
paratorilor petrileni în acest do
meniu se bucură de o bună a- 

ІПО-

felicitări toți cei aproape 
inovatori din uzină, din 

care majoritatea sint tineri.
Succesele In dezvoltarea miș

cării de inovații sînt numeroa
se și in acest an. Pînă |p pre
zent la cabinetul tehnic au fost

merită

80 de

preciere. La concursul de 
vații organizat anul trecut 
C.C.V.J., colectivul de aici 
cupat locul II, fapt pentru

pe
a e-
care

Nu de mult, u- 
temistul Mihai 
Constantin III din 
sectorul de pre
lucrare a prezen
tat cabinetului 
tehnic o propune
re de 
Ideea 
dintr-o 
te : se i 
timp la montarea 

și demontarea pompelor de smoa
lă. Tînărul Mihai a chibzuit asu
pra acestei probleme și a propus 
«n „Sistem de înlocuire rapidă a 
pompelor de smoală", La experi
mentarea inovației s-au făcut cro- 
nometrări, s-a studiat eficacitatea 
economică a propunerii. Au fost 
de fată ingineri, maiștri. Mihai 
Constantin a făcut mai multe de
monstrații iar cei prezentî au fost 
satisfăcuți de inovația propusă. 
Dacă înainte schimbarea unei 
pompe se făcea în 240 de minute, 
în prezent o pompă este schim
bată în mai puțin de trei ore, re- 
ducîndu-se în același timp șl e- 
fortțtl fizic al muncitorilor.

■ inovație, 
a pornit 

necesita- 
irosea mult

Utemiștii
Petru (clișeul ală
turat) și 
Nicolae

Gali

Zamora
(clișeul 

dreapta) 
electrici- 

prepa- 
Petrila. A-rația

mîndoi sînt plini 
de vioiciune și 
gata oricînd să
ajutor acolo unde 
locul lor de mun-

dea o mină de
este secesar, La
că sînt fruntași. Nu de mult, cei

depuse 18 propuneri de inova
ții, dintre care o parte an fost 
deja aplicate- Iată cîțiva dintre 
tinerii inovatori din cadrul pre-
parației:
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In rîndul inovatorilor
adincă sem- 
slnt oameni 

profesională,

doi prieteni au 
ția : „Modificarea 
scurtcircuitare 
de 100 Kw", 
acceptată, iar

prezentat inova- 
dlspozitîvului de 
motorul M.E.Z. 

fost
la

Propunerea a
inovatorii felicitați.

Eficacitatea ino
vației 
faptul

constă în 
că înlocui- 
contactelor 

poate e- 
fără de- 

moto-
xecuta și 
montarea 
rului, asigurîndu- 
se în același 
timp o mai bună 

funcționare a malaxorului pentru 
fabricarea brichetelor.

Inovator, acest 
titlu pe care-1 
poartă tot mai 
mulți muncitori ai 
zilelor noastre, are o 
nificație. Purtătorii lui 
de o înaltă calificare
care și-au îndrăgit meseria alea
să și-i pătrund tot mai adînc, 
prin studiu perseverent, cele mai 
subtile taine, 
prin inovațiile 
zează aduc o 
la rezolvarea 
ficile ale producției, 
lățirea activității 
la înfăptuirea sarcinilor economi, 
ce elaborate de partid.

Printre participant» Ia mișcarea 
inovatorilor, alături de muncitorii 
vîrstnici, cu o mare experiență, 
pot fi întîlniți tot mai frecvent 
muncitori tineri- La Uzina de re
parat utilaj minier Petroșani, bu
năoară, numeroși tineri s-au afir
mat prin inovații valoroase, a că
ror aplicare contribuie la Îmbună
tățirea procesului de producție, la 
creșterea randamentelor, la creș
terea indicilor calitativi.

Iată-1, de exemplu, pe tînărul 
inovator Pîrva Aurel. E un elec
trician tînăr, absolvent al școlii 
profesionale, dar îndrăgostit de 
frumoasa lui profesie. Acest tînăr 
a observat că printre electromo
toarele care vin des în atelier 
spre a fi reparate, șe numără cel 
de Ia o presă de mare capacitate 
din secția construcții metalice 
Utemistul Pîrva nu s-a mulțumii 
numai să repare electromotorul, 
ci și-a pus întrebarea : de ce i se 
arde bobinajul, cum se poate e-

Sint oameni care 
pe care le reali- 

contribuție în plus 
unor probleme di- 

la îmbună-
intreprinderilor

vita repetarea acestei defecțiuni 
care scotea presa din funcțiune 
pentru multe zile. Tot el a găsit 
și răspunsul: praful rezultat din 
uzura periilor colectorului, antre
nat de aerul de ventilație, se de- 
punea pe înfășurări. Și cum acest 
praf e bun conducător de electri
citate, defecțiunea e gata. Pentru 
a evita pătrunderea prafului de 
colector, tînărul Pîrva a propus 
să se modifice carcasa electromo
torului, astfel încît colectorul să 
fie înatara motorului, izolat de 
bobinaj. Propunerea lui a fost în 
făptuită, 
tunci — 
motorul 
tat. Tot
unui nou dispozitiv pentru exe
cutarea lipiturilor tari, inovație 
care contribuie la îmbunătățirea 
calității lucrărilor de reparații If* 
motoarele electrice.

La U.R.U.M.P. pot fi întîlniți Și 
altl asemenea inovatori tineri. To
varășul 
un nou 
lucrarea 
care se
rit. Tînărul Narita 
trieian, împreună 
mai vîrstnici Mihăiescu Adrian și 
Kibedy Alexandru, au conceput un 
ingenios dispozitiv de echilibrară 
a echipajului mobil la aparatele 
de măsuri electrice.

Dispozitivul de lucru cu două 
cuțite la frezarea frontală care 
aparține frezorului Ciobanu Ștefan.

și in timpul trecut de a- 
aproape un an — electro 
presei nu s-a mai defec- 
tlnărul Pîrva este autorul

Ivan Gheorghe a propus 
proces tehnologic la 
trenurilor

obține un
de roți, 

randament 
Pompiliy, 
cu

pre- 
prin 
spo- 

elec-
muncițorii

Tovarășul Fili- 
mon Iosif П este 
unul din cei mai 
tineri maiștri de 
la preparația Pe- 
trila. Lucrează cu 
sîrg și atrage a- 
lături de el și pe 
alți Muncitori pen
tru a deveni ino
vatori. Cînd în u- 
zină а apărut un 
de inovații, tov.afiș eu temele

Fillmon le-a notat ei a început să 
glndească, Printre ele figura ■■ în
chiderea ermetică a benzii trans
portoare de brichete de la linia 
11-a, înălțarea jgheaburilor de spă
lare de 10—80 щи., drenarea con
ductelor de aburi etc. După un 
studiu de cîteva săptămîni ideile 
Începură să prindă contur în schi
țe, se făceau calcule, referate, 
Dosarele au fost încheiate si 
intate cabinetului tehnic, 
punerile tov. Filimon au 
ceptate.

iar
fost

îna-
pro-
ac-

Transportorul blindat a fost de
plasat de-a lungul abatajului lin
gă frontul' de cărbune. In schim
bul următor, schimb de tăiere, mi
nerii urmau să extragă din aba
taj sute de tone de cărbune. Dar, 
după pușcaie o surpriză neplăcu
tă : transportorul a fost blocat. 
Pînă la găsirea defecțiunii au tre
cut 4 ore. Abia după acest timp, 
pierdut fără folos, s-a putut re
media cauza blocării 
rului: faptul că roata 
a angrenajului a fost 
cru ce se remedia 
pe loc, 
talația < 
verificată 
de 
pă cîteva zile 
caz 
taj: 
din jurul capului de 
unui transportor cu bandă, trans
portorul a stat blocat pentru vreo 
trei ore. șl, tot în acest abataj 
s-au semnalat și alte neajunsuri. 
”ir cauza n «respectării monogra
fiei de armare Ia fixarea stîlpilor 
metalici și neașezării perpendicu
lare a grinzilor pe frontul de căr
bune, tavanul intră în presiune. Se 
intervine deci prin armări supli
mentare. Pentru aceasta însă, oa
menii sint luati de la tăierea căr
bunelui. Deci toate aceste inter
venții suplimentare înseamnă ore

dacă ins- 
ar fi fost 

i înainte 
rucuiir e. Du-

un
asemănător tot la 

Prin necurățirea

de tone

transporto- 
în clinchet 

defectă, lu-

de muncă in plus, zeci 
cărbune pierdute.

Iată doar cîteva fapte din aba
tajul frontal de pe stratul 18 din 
sectorul IV В al minei Lupeni, 
fapte care s-ar putea remedia dacă 
oamenii care deservesc utilaj sie 
din acest abataj ar stăpîni pe de
plin tehnica utilizării lor. Acest 
abataj e mecanizat In cel mai înalt 
grad. Aici au fost introduse un 
plug mecanic pentru tăierea căr
bunelui, transportoare blindate de 
mare capacitate, abatajul e susți-

Printre problemele ce stau în atenția postului utemist 
trol al secției mecanice de la U.R.U.M.P. un loe de frunte 
popularizarea noutăților tehnice, a tinerilor participant! la 
de descoperire а noului.

IN CLIȘEU: Colectivul postului, în frunte cu strungarul 
Florea, responsabilul colectivului, discutfnd despre o nouă 
ce urmează să fie popularizată Ia gazetă.

dern? Dar asemenea inițiative nu 
șînt cunoscute la sectorul IV B. Așa 
se explică faptul că atît tinerilor 
mecanici Bularda Gheorghe, Par- 
șolea loan, Bogdan Constantin, 
Brăduică Marin și altora, cît și 
unor tineri mineri din abataj le 
lipsesc 
te în 
jelor.

Dar,
specifică numai
Mina Lupeni a ajuns într-un Sta
diu cînd realizările colectivului ei

încă o seamă de cunoștin- 
ce privește folosirea utila-

această situația nu este 
sectorului IV B,

iii sprijinul însușirii a tot ее e 
in producfie

acest aba- 
cărbunelui 

întindere a

nut în armături metalice hidraull- 
c?, Odată cu introducerea utila
jelor noi, oamenii din abataj au 
fost instruit!. 11 s-a explicat tot 
ce este necesar pentru a le folosi 
judicios, la capacitate maximă 
Faptele dovedesc însă, că nu s-a 
făcut încă suficient în acest sens. 
Și, pentru că cel care deservesc 
aceste utilaje sînt aproape cu toții 
tineri, este firesc să se pună în
trebarea i ce acțiuni a inițiat or- 
ganlzația U.T.M. din sector pentru 
îmbogățirea cunoștințelor profesio
nale ale tinerilor din acest abataj, 
pentru a-i ajuta să însușească teh
nica manipulării utilajului ШО-

depind în mare măsură de califi
carea oamenilor, de gradul în 
care reușesc ei să stăptnească teh- 
niea nouă ou care e înzestrată 

mina. In prezent, la această ex
ploatare lucrează cele mai mo
derne utilaje: plugul de cărbun?, 
transportoare blindate, în toate a- 
batajele frontale s-a trecut la 
ținerea metalică, se extinde 
mai mult susținerea metalică 
abatajele cameră și pregătiri,
cum și alte utilaje și procedee a- 
vansate de muncă. Or, ținlnd cont 
că tineretul reprezintă majoritatea 
efectivului minei, ridicarea conti
nuă a pregătirii profesionale a ti-

suc- 
tot 
în 

pre-

stanța eoBtepotă 
de mecanicul de 
precizie Danco 
Ștefan pentru con

fecționarea paletelor la anemome- 
trele portabile și multe altele sa
re au fost aplicate, sînt de un 
real folos muncitorilor uzinei. Fie
care dintre acește inovații e izvo- 
rîtă dlntr-o necesitate, din dorin
ța de a contribui la sporirea rea
lizărilor colectivului uzinei, de a 
rezolva anumite probleme. Meca
nicul de precizia Vlad Virgil a 
observat, de exemplu, că multe 
piese prelucrate frumos în secțiile 
uzinei sînt atacate de coroziune 
in timpul depozitării sau trans
portului spre exploatările miniere. 
El ș-a gindit atunci să constru
iască un aparat de acoperire a 
suprafețelor prelucrate ale piese
lor cu vaselină topită, Acum apa
ratul e gata.

Ceea ce caracterizează pe fie
care dintre cei care și-au înscris 
numele în rindul inovatorilor, este 
cunoașterea temeinică a meseriei, 
stăruința 
ridicarea 
Nu poți 
contribui 
o înaltă 
este de 
tinuă a 
rea continuă a numărului inova
torilor îndeosebi in rîndul tinere
tului-

Bineînțeles, pentru sprijinirea 
tinerilor Inovatori sînt de un real 
folos și o serie de măsuri luate 
la U.R.U.M.P. în toate secțiile 
s-au format comisii de inovații, 
din care fac parte ingineri, teh
nicieni și muncitori cu experiență 
îndelungată, care îndrumă inova
torii, îi ajută la calcule, la con
struirea prototipurilor. Cabinetul 
tehnic așigyră consultații de o 
înaltă calificare inovatorilor. Ră- 
mîne însă de rezolvat * problema 
creării unui mic atelier de pro
totipuri ,,.u cel 
partizeze acestui 
și o freză, fapt 
mult termenul de 
totipurilor și ar 
ta creșterea numărului inovațiilor.

cu care muncește pentru 
nivelului de calificare, 
fi inovator, nu poți să 
la progresul tehnic fără 
calificare. lată deci cit 

importantă ridicarea con- 
calificării pentru creste-

puțin să 
scop un.

care ar 
executare 
contribui

se re- 
strung 
scurta 
a pro- 
aștfel

Lipsa de îndrumare |
’ Pe panoul inovatorilor de Ia i'

de con- (
11 ocupă / 
mișearea f

Măclucă 
inovație

nerilor mineri, Înarmarea lor cu 
cunoștințe care să-i ajute să fie 
stăpîni pe tehnica nouă, prezintă 
o nscesitate de primă importanță. 
De aceea, preocuparea sporadică 
pe care o dovedesc organizațiile 
U.T.M. față de această acțiune es
te cu totul pejustUicată. Comite
tul U.T.M. de la mină, Împreună 
eu comitetul «indicatului au stabilit 
mai multe măsuri pe linia ridicării 
pregătirii profesionale a tinerilor. 
S-a prevăzut, 
a 1 200 tineri

nou

de pildă încadrarea 
în cursurile de ridi

care a calificării, 
aettunl pentru a 
ajuta tinerilor să 
cunoască noile u- 
tilaje, pentru po
pularizarea teb- 
Sînt măsuri foarte 
însă faptul că din 

I s-a făcut pînă în

nicii noi «te. 
bune. Rău e 
toate acestea 
prezent foarte puțin. Cursurile de 
ridicare a calificării profesionale, 
bunăoară, nici în prezent nu și-au 
început activitatea, iar acțiuni ti
nerești cum ar fi, concursurile pe 
teme concursurile ghicitoare pe 
teme tehnice nu au fost organiza
te. Este un neajuns care. în inte
resul sporirii contribuției tinere
tului la realizarea sarcinilor mari 
ce stau în fața colectivului ex
ploatării, trebuie remediat în cel 
mai scurt timp.

<!
1 /

1

>>

Pe panoul inovatorilor de la 
mina Aninoasa sint expuse și fo
tografiile a doi tineri. Una a lă
cătușului Condoiu Constantin, iar 
cealaltă a mecanicului de mină 
Stef Gheorghe. M-am hotărît să 
mă interesez de acești tineri ino
vatori șj ia cabinetul tehnic. Din 
nefericire am găsit ușa cabinetului 
închisă.

In siirșit, după mai multe cdu- 
țări am găsll-o pe tovarășa in- , 
gineră Bobotea Viorica, response- , 
bila cabinetului tehnic. '

— Pe dumneavoastră vă cău- ! 
tam. Aș dori să ailu amănunte 
despre inovațiile celor doi tineri 
popiilarizafi la panou, precum și 
despre alți tineri participant! la 
mișcarea de descoperire a noului.

~ Regiei Îmi răspunse to
varășa Bobotea. Intr-o asemenea 
problemă nu vă pot ajuta cu ni
mic.

— Bine, dar cei 
vatiile lor...

— В o poveste 
Inovația ti nurului 
anul trecut, iar cea a mecanicu
lui Steț de acum doi ani.

— Vorbiți-mi atunci despre u- 
nele propuneri de inovații mai 
recente, despre cele din acest 
an, spre exemplu.

— Dacă-i vorba de cele pro
puse de tineri iar nu vă pot aju
ta eu nimic. В adevărat, in pe
rioada scursă din acest an au so
sit la cabinet 
care 5 au 
printre autorii 
nici un tînăr.

Nu mai avea rost 
discuția, hled nd de 
tehnic m-am gindit 
rău dacă in planul 
de ia mina Aninoasa 
și o prevedere referitoare ia Îm
bunătățirea activității cabinetului 
tehnic.

doi tineri, ino-

mai veche. ■ 
Condoiu e de

9 propuneri, din 
fost aplicate, insă 
lor nu se numără

M continui 
la ct>b>nefui 
că n-ar fi 
de inovații 

ar fi inclusă

O. VALESCU
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Era o dimineață obișnuită. Pe 
străduța ce duce epre atelierele de 
reparații electrice, numeroși ti
neri mergeau grăbiți împărtășin- 
du-și unii altora modul în care 
și-au petrecut orele de odihnă din 
ziua precedentă. Unul povestea 
despre un film bun pe care îl Vă
zuse, altul despre noutățile ce le 
aflase la orele de curs la care par
ticipase, unii vorbeau despre vii
toarele programe ale formațiilor 
artistice la ale căror repetiții par
ticipă și el și în sfîrșit, mai au
zeai pe cîte unul povestind cu pa
siune despre întrecerea sportivă 
le care luase parte. Fiecare avea 
ceva de povestit despre modul plă
cut și folositor în care s-a odih
nit în zisa preeedentă...

„.Faptul aă tînăra Mirea Maria 
lntlrziaee și în acea dimineață de 
ia serviciu atrase 
lor ei de muncă, 
riei deveneau din 
frecvente. Aceasta 
totul. Pe lingă
mai are și alte lipsuri. Astfel, in 
timpul serviciului, îi place să se 
plimbe de colo-cojo prin secții, 
î?i sfidează colegii de muncă vor
bind cu ironie despre succesele 
lor în producție, despre preocu
pările ier. Timpul liber și4 iro
sește piimbîndu-șe pe străzi. Este 
absentă de la acțiunile întreprinse 
de tinerii secției și. mai mult, dă 
dțțyadă de pasivitate față de în
deplinirea sarcinilor de producție.

Bunăoară, o dată Maria, împre
ună cu site două ajutoare de bo
binatoare, a fost repartizată să 
lucreze la rebobinarea rotorului 
unui motor de 20,6 kW. Țînărui 
Caraman Ștefan, căruia 
încredințată 
a repartizai 
să facă cite 
ce colegele 
bobinele în
chiar mai repede, Maria, 
festihd obișnuita pasivitate 
de sarcina încredințată, n-a exe
cutat bobinele la timp, Cînd i s-a 
cerut să justifice neexecutarea la 
timp a bobinelor, Maria răspunse 
ca de obicei : „Atîta pot, attta 
fac"...

atenția coleg i- 
Intirzieriie Ma
ce în ce mai 
nu este însă

întinderi, Maria

i-fl fest 
coordonarea lucrării, 
celor trei muncitoare 
30 de bobine. In timp 
Marjei au executat 
termenul stabilit, ba 

rtrani- 
față

tim- 
spu-

Mobili fină, 
do bună calitate

Despre colectiv ui secției 
piărle din Petroșani se poale
ne că este disciplinat, conștiin
cios, și participă cu Însuflețire la 
realizarea sarcinilor prevăzute in 
planul de producție.

Obiectivul principal al întrece
rii ее se desfășoară între munci
torii secției este calitatea.

— Să dăm produse de eea mai 
bună calitate care să ne aducă 
numai laude de la beneficiari — 
a spus tovarășul Popa Petru — 
unui din agitatorii secției, în- 
tr-una din convorbirile avute cu 
membrii brigăzii de tlmpiarf care 
execută camere combinate, tip 
I.L.H.-3 și canapele lip „Carpați"

îndemnul agitatorului a prins 
ecou șl curînd au început să se 
întrevadă rezultatele. Pentru fie
care bucată de mobila confecțio
nată de tovarășii Crișan Gheor- 
ghe, Szabo Iosif și alfi membri ai 
brigăzii care lucrează la mobilă 
fină, controlul de calitate ii fe
licită pentru calitatea lucrărilor 
executate.

Luna care a trecut, pe Întreaga 
secție de tlmplărie s-a înregistrat 
o depășire de plan de 45 ia sută 
și toate lucrările executate au 
trecut cu bine la controlul sever 
ai calității.

Succese asemănătoare 
yi încă ceva

Harnici sînt llmpiarii care exe
cută mobilă fină, dar nu se lasă 
mai prejos nici tapițerii. Doar ei 
execută lucră iile de tapițerie ta 
mobila tină și dacă ttmplarii pri
mesc felicitări pentru calitatea 
mobilei, o parte din merite o au 
si tapițerii-

La începutul anului, colectivul 
de tapiteri condus de tovarășul

„.lata motivele pentru care 
nerii din secție au tot dreptul 
iie îngrijorați. Comportarea tine
rei Mirea nu este demnă de un 
tînlr al zilelor noastre, nu face 
cinste colectivului. S-au făcut în- 
corcâfi pentru ca ea să fie rea
dusă pe un drum bun 1

Магій e și utemistă. La primele 
manifestări de indisciplină, ute- 
niiștli, colegii ei de muncă, au 
stat de vorbă cu ea. Rezultatul: 
răspunsuri necuviincioase, indife
rență față de ajutor. Apoi, obser
ved că Maria persistă in manifes
tările de indisciplină, s-a făcut a- 
pel la conducerea secției. Si a- 
ceasță încercare a rămas însă fără 
rezultat. Maria a primit cu indi
ferență și criticile aduse 
zeta postului utemist de

Recent, utemlsta Mirea 
chemata în fața biroului 
zației de bază U.T.M. și întrebată

ti
să

la ga- 
contrpl, 
a fost 
organi-

©

de gîndurile ei de viitor, de ceaa 
ce înțelege ea prin conștiință. 
Rezultatul n-a fost nici de data 
aceasta cel așteptat.

Plnă cînd o vor caracteriza pe 
tînăra Mirea astfel de atitudini — 
nu se știe. Cert e că utemiștii, 
colectivul de tineri de la S.R.E. 
Vulcan nu șe vor opri aici. Ei sînt 
hotărîți s-o readucă pe Maria pe 
drumul bun. De aceea, la ordinea 
de zi a viitoarei lor adunări ge
nerale vpr pune în discuție și 
comportarea utemistei Mirea. Si. 
desigur, atît în adunare, cit și în 
viitor, tinerele fruntașe ale sec
ției, între care bobinatoarele Ba
ren Elena, Nica Silvia, Coroianu 
Elena, Safta Cecilia și altele vor 
acorda Măriei uji ajutor tovără

șesc, prietenesc, Felul cum va în
țelege Maria acest ajutor rămîne 
însă de văzut, ni-1 vor arăta fap
tele...

ййиааь o .доияиг »

In preajma încheierii trimestrului II
(Urmare dla p*g* 1*a)

curînd, turnătorii de la 
Petroșani au sărbătorit 

nedorită : împlinirea 
cînd constructorii 

început lucrările de 
a halei turnătoriei, 

este 
de 

cup- 
ceea

Pe acest șantier există multi 
muncitori harnici ca dulgherii 
Uyhely Enteric, Ivan Constantin, 
Bekesi loan, zidarii Novăcescu 
Gheorghe, Birtan Iosif, betoniștii 
Tenvuia Iordache. Ionică Petre, 
lăcătușul Oprișa Ispas și alții 
se străduiesc- să termine t it 
repede lucrările respective, 
nu primesc sprijinul necesar.

obiectivul 
de către 
U.R.U.M.P. 

ferestrele

car»? 
mai 

Insă 
Ast-

De 
U.R.U.M. 
o aniversare 
unui ou de 
I.C.M.M. au 
amenajare
De atunci. în secția lor totul 
vraiște. Schele și materiale 
construcții printre forme și 
toare de oțel, pereți desfăcuțl
ce produce un puternic curent de 
aer rece.

Stadiul actual al lucrărilor pe 
acest șantier al I.C.M.M. nu este 
îmbucurător. Nici în prezent ve
chiul acoperiș nu este demontat, 
ferestrele încă nu slnt zidite, li
nia de macara neterminată etc. 
Cit despre lucrările exterioare 
aici situația este și mai proastă. 
Digurile de sprijin și linia ferată 
sînt neterminate, la amenajarea 
platformei de descărcare a mate
rialelor nu se lucrează, pentru că 
conducerea I.C.M.M, a retras ex
cavatorul și buldozerul, iar dru
murile de acces au rămas în a- 
ceeași situație cum erau în 
toamnă.
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din cap a ne-

pornit. Urmă- 
obiectivele ei:

Hancaș Nicolae s-a angajat să 
realizeze atltea economii de ma
teriale ca din ele să poată con- 
lecflona un număr de 6 dormeze 
duble. Că se pot realiza economii 
de asta ș-gu convins șl cei care 
la Început dădeau 
încredere.

Și întrecerea a 
rind indeal : tape
reducerea timpului afectat pentru 
executarea tapițeriei la o canapea 
sau studio, asigurarea unei bune 
calități a lucrului și realizarea de 
economii Ia pirv.ă Heeian, arcuri, 
sfoară șl carton, harnicii taplferi 
au obținut rezultate Îmbucurătoa
re. Au redus aproape cu o treime 
timpul la tapițarea canapelelor, au 
dat lucrări de bună calitate st 
au realizat o economie de mate
riale din care se vor putea con
fecționa două dormeze.

La toate aceste sucoase au con
tribuit din plin tapițerii Bakoei 
loan. Alexandru Constantin, No
vac Tudor, Bldtgan Pavel, Rusu 
Vasile, Leibovici Tîberiu șl Ravai 
Ștefan, in frunte eu Hancaș 
colae, șeful brigăzii.

N1-

lei
iade 

fn urmă 
cărfi eu 
a stan-

Cârti vindute 
în valoare de 1000

Comitetul sindicatului
J.I.L. „fj August", cu luni 
a înființat un stand de 
vîruare. Ca responsabilă
dului a fost numită tînăra func
ționară Tomuș Marcela.

Popularizînd cartea, tovarășa 
Tomuș a reușit să vîndă în ulti
ma lună cărți fn valoare de pes
te 1 000 lei.

Printre cei care și-au îmbogății 
biblioteca personala au carp cum- 
uărate
rit se ailă tovarășii Papp Eva, 
Triîgn Marcel, Bariciu Elena, Zip- 
penifemg Slnziana, Stoian loan șt 
multi alții.

de la standul întreprlnde-
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fel, în hala turnătoriei 
de lucru se stabilește 
conducerile I.C.M.M. și 
cu încetineală (pentru
dinspre curte și frontonul halei 
nici acum nu s-a dat încă vreo 
soluție de refacere) se iau utila
jele grele — excavator, buldozer 
— fără de care lucrările terasiere 
se execută greoi. Lucrările pe a- 
cesf șantier trebuiau încheiate 
încă la sfîrșitul 
Trimestrul I din 
proape încheiat 
înfi-erj

anului 
acest an 
dar... si 
1Ț

trecut, 
este a- 
nentru

de lucru. Conducerea I.C.M.M. tre
buie să ia rfiăi’ar 
tgrîte ca lucrările 
să fie terminate 
iar turnătorii să 
„perspectiva" 
nirea a... doi 
structorii la

acuirt нчл-. • ' no
de la U.R.U.M.P. 
cit mai curînd, 
fie scutiti de 

„serbeze" împlîsă
ani de cînd sînt con-
ei 1

M. STEFANESCU

Cursanti fruntași,
Cercurile de învătămlnt de par

tid din cadrul s actorului IV al 
minei Lonea sînt frecventate de 
multi cursanti fruntași, membri și 
candidați de partid care se stră
duiesc să însușească temeinic lec
țiile predate în cadrul cercurilor 
de învățămînt. Printre aceștia se 
numără tovarășii Miclea Pamfii, 
Dobre Ilarie și Salciuc Pandelî.

obișnuiește să aplice formule în re
zolvarea problemelor.

Șl elevii din clasa a X-a В se 
pregătesc asidu pentru încheierea 
cu succes a trimestrului II. laio.-i 
la ora de istorie. Pentru a-șj apro
funda cunoștințele 

tăceau o recapitu
late minuțioasă a 
lecfiei precedente. 
Elevul lacob Mir
cea răspundea cu 
precizie la fiecare 
întrebare. Au răs
puns la tei de bi
ne și elevii Na- 
prodean Nicolae, 
Dunăreanu Corina, 
David ioana, Vă- 
rădlan Diana și al

ții. De altfel aceș
ti ta se numără 
printre elevii frun
tași ai clasei. A- 
pol întrebau ele
vii, iar tovarășul 
profesor Dumbra
vă Constantin
ducea 

nunte, 
la 

bare 
Iul 
se familiarizau cu 
lecfia iși Însușeau 
noi lucrări 

teresante
„Statele 
nice ia
XIX- lea
XX- lea'.

Și ia 
curs se 
tensitate. 
lecții mai importante, se dădeau 
teze și lucrări de control, se a- 
duceau tezele la diferii* materii, 
împreună cu tovarășa profesoară 
Cărăgut Ileana, elevii din clasa 
a IX.a 
ba rusă. Erau teze 
eievi printre care Kali Felicia, Bră- 
diceanu Valeria, Jungher Eugen, 
Ivancu Marian au obținui note de 
9 și 10. Tînăra profesoară era mîn- 
dră de elevii săi. Analizau clteva 
teze mai bune și cîteva mai... sla
be. Făceau o comparate, dfnd po
sibilitate elevilor care au obținut

din ora trecută

note slabe să si le corectei» pini 
la tfirșitul trimestrului.

— De altfel — spunea tovarășa 
profeeoaiă Voiculescu Margareta, 
secretara organiza/lei U.T.M. pe 
școală, pentru încheierea cu suc
ces a trimestrului, elevii noștri se 
străduiesc zi de zi să obțină re
zultate cit mai bune la fnvățăiu-

noi 
răspundea 

tiecare 
pusă, 
acesta

între-
In ie-
elevii

in-
despre
Balca-

I Siîtșltul
și începutul secolului

Au mai rămas puține’ zile pînă ia încheierea tri
mestrului II- In aeeastă perioadă elevii școlii nr. 1 
din Petrila dau teze, se pregătesc temeinic pentru 
a obține numai note bune. Școlarii clasei a V-a C 
au și terminat tezele. Iată în clișeul de față pe to
varășa profesoară Stelea Geta corectînd tezele la 
limba romînă,

secolului al 
al

de 
in-

celelalte clase orele 
desfășurau cu aceeași

Se recapitulau anumite

discutau tezele la iim- 
bune. Mulfi

muncitori fruntași
Organizația de partid se mlndreș- 
te cu acești muncitori prin faptul 
că ei se situează in primele rîn- 
duri ale, luptei pentru îndeplini
rea sarcinilor de plen, servind ca 
exemplu demn de urmat pentru 
toți muncitorii cu care lucrează

TEODOft MEBCA
corespondent

care in primul 
corigent! la una 
materii și-au fn- 
continuă să ob- 
mai bune. Desi-rezultate tot

că la aceste rezultate șl-au 
din plin contribufia și frun- 
claselor, care și-au ajutat cu

ră. Mulfi elevi, 
trimestru au lost 
sau la mai multe 
drept at situația și 
țină 
gur 
adus 
iașii
muită bunăvoință colegii, precum 
și cadrele didactice prin organiza
rea de ore de meditații și consul- 
tafii la unele materii. Sperăm ca 
trimestrul ii să-l Încheiem' mai bi
ne decit pe cel trecut...

D. GEUONEA

22 martie
PROGRAMUL I, 7,10 Muzică in

terpretată de fanfară, 8,00 Suma
rul presei centrale, 8,30 Program 
de rapsodii, 0,00 Din ctntacele și 
dansurile popoarelor, 9,30 Muzică 
de operă de compozitori romîni,- 
10,00 Gintă corul Radiotelevlziunii. 
11,25 Muzică din operete, 12,00 
Cîntece ale popoarelor inspirate 
din lupta pentru libertate. 12,20 
Jocuri populare romînești și ale 
minorităților naționale, 13,10 Mu
zică de estradă, 14,00 Concert de 
prînz, 15,20 Compozitori și inter
pret de muzică ușoară, 15,15 Vor
bește Moscova, 15,45 Melodii 
populare din Muntenia, 17,10 Cin- 
tece colhoznice, 18,13 Noi inter
pret de muzică populară roinî- 
nească ia microfon, 20,15 Cîntece 
pe versuri!» poeților noștri, 21,30 
Melodii populare romînești cerute 
de ascultători, 22,25 Muzică ușoa
ră de Dunaevșki. PROGRAMUL II. 
12,47 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 14,10 Formalii artistice 
ale minerilor din Valea Jiului- 
Ctnță fanfara minerilor din Lu- 
penf, 15,00 Muzică populară romi- 
nească, 15,10 Soliști de muzică 
ușoară, 17,00 Program interpretat 
de elevi ai Școlii medii de muzică 
din Timișoara, 19,00 Muzică ușoa
ră de compozitori romîni, 19.30 
Teatru la microfon: „Angello, ti
ranul Padovei", adaptare radiofo
nică după drama ini Victor Hugo, 
21,19 Muzică instrumentală, 22,35 
Muzică de dans. —•

O

1

CINEMATOGRAFE
22 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Crima fără pedeapsă; Al. Sabla .- 
Moara diavolului I PETRILA: La
șul ; ANINOASA ; Lazarillo
Tormes -, LUPENI -. Copilul șl ora
șul ; UR1GANI : Post restant.

de



Se transformă
satul cuban

(Agerpres).
se transformă vă-
In locul colibelor 

care locuiau mun-
pa plantațiile de zahăr, 

așezări noi bine ame-

de rapid se transfor- 
regiuni din provincia 
Această provincie si- 

centrul țării, este una

HAVANA 20 
Satul cuban 

zînd cu ochii, 
dărăpănate în 
citorii de 
se creează 
na j a te.

Deosebit 
mă unele 
Camaguey. 
tuată în
din cela mai dezvoltate în dome
niul creșterii animalelor. Paralel 
cu această ramură a agriculturii, 
aici se cultivă pe scară largă 
trestia de zahăr.

In octombrie anul trecut, guver
nul revoluționar a începui să tra
ducă în viață 
construire în

planul său special de 
această provincie a

muncitorești. In fie- 
de acsst fel, unda 

vor locui muncitorii de la două 
gospodării de stat există un club 
o școală, un punct medical, un te 
ren de sport, o livadă, 
case se dezvoltă livezi 
dini

Pînă la 1 mai sute

unor așezări 
care așezare

Pe lingă
sau gră7

de familii

ale muncitorilor din gospodăriile de 
stat din Camaguey se vor muta în 
case noi.

i

(Agerpres).
O.N.U. pentru

jj-N-U- Dezbateri asupra sifuafiei 
din Rhodesia de sud

NEW YORK 20
Comitetul special

Declarației cu privire la 
independenței popoaralor 
coloniale a continuat la 
discuțiile asupra situației

aplicarea 
acordarea 
și țărilor 
19 martie
din colonia engleză Rhodesia de 
sud,

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
Republicii Mali, Mamadou Traore, 
a declarat că Anglia poartă întrea
ga răspundere pentru toate acțiu
nile nesăbuite ale guvernului ra
sist din Rhodesia 
de Winston Field, 
gliei să 
rință la 
zentanți 
cane, să
za votului universal și să ia mă
suri pentru a transfera puterea în 
acest teritoriu, majorității popu ■ 
lației. El a propus ca 
general al O.N.U., din 
rea Comitetului special

convoace 
care să

sud condus 
a cerut An- 
nouă confe

de
El
o

participe repre-
ai tuturor partidelor afri- 
organizeze alegeri pe ba-

ia contact cu autoritățile din Rho
desia de sud pentru a le determi
na să aplice rezoluțiile adoptate de 
Adunarea Generală a O.N.U, cu 
privire la Rhodesia de sud.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
reprezentantul Uniunii Sovietice,
N. Fedorenco, care a propus ca 
problema Rhodesiei de sud să fie 
înscrisă pe ordinea de zi a sesiu
nii speciale a Adunării Generale
O. N.U, El a propus, de asemenea, 
să fie sesizat Consiliul de Secu
ritate asupra situației din Rhode
sia de sud și să fie trimisă o mi
siune a O.N.U. care să 
situația la fața locului și 
facă recomandări concrete 
ție de situația

Au mai luat 
tanții Etiopiei, 
loniei care au
rasistă promovată de 
Rhodesiei de sud și pe ocrotitorii 
lui, imperialiștii englezi.

studieze 
care să 
în func-

secretarul 
însărcina- 

O.N.U., să

existentă.
cuvîntul reprezen- 

Cambodgiei Și Po- 
condamnat politica 

guvernul

Larga mișcare de solidaritate 
cu greviștii francezi

NEW YORK 20 (Agerpres).
TASS anunță că la 19 martie 

T. Fedorenko, reprezentantul 
manent 
adresat 
ral al 
gătură
promovată de guvernul 
Sud-Africane.

N.
per- 

al U.R.S.S. la O.N.U. a 
lui U Thant, secretar gena- 
O.N.U., o scrisoare în le- 
cu politica de apartheid 

Republicii

------ ---------- -gifta=== -------

Demonstrație la Georgetown
GEORGETOWN 20 (Agerpres).
Cîteva mii de persoane au parti 

cipat la o puternică demonstrație 
organizată in capitala Guyanei bri
tanice, Georgetown, în semn de 
protest împotriva încercărilor auto
rităților coloniale engleze 
provoca disensiuni între 
de origină indiană și 
de origină africană CU

de a 
muncitorii 
muncitorii 
scopul de

—=O

o- 
in 
de 

asi

a crea un pretext pentru a nu a- 
corda independența acestei țări. 
Participanții la demonstrație, care 
a durat peste ft ore, au condam
nat, de asemenea, partidul congre
sul național al poporului, condus 
de Forbes Burnham, pentru că ser
vește intereselor careurilor impe
rialiste.

După cum se știa, potrivit cons
tituției Guyanei britanice care a 
intrat în vigoare la 18 iulie 1961, 
această țară urmează să devină in
dependentă anul acesta, dar au
toritățile coloniale engleze încear
că, 
ne

Guvernul sovietic, a condamnat 
întotdeauna cu hotărîre și con
damnă politica de apartheid pro
movată de rasiștii sud-africanL 
Această politică nu poate fi apre
ciată aiUe! deci! ca o formă de 
colonialism dintre cele mai pri
mejdioase pentru popoare.

Guvernul U.R.S.S. consideră că 
aplicarea de sancțiuni împotriva 
Republicii Sud-Africane poate cons
titui un mijloc eficient de influență 
asupra guvernului Republicii Sud- 
Africane în această problemă, 
dacă, bineînțeles, această hotărîre 
importantă a Adunării Generale 
va fi adusă la îndeplinire de sta
tele membre ale O.N.U., în spe
cial de statele occidentale care în
trețin în prezent cu Republica 
Sud-Africană relații deosebit 
strînse politice, economice și 
altă natură.

Guvernul sovietic este gata 
sprijine orice măsuri menite
pună capăt politicii de discrimi
nare rasială și de apartheid dusă 
de guvernul Republicii Sud-Afri
cane.

PARIS 20 (Agerpres).
„Greva minerilor francezi care 

se află în cea de-a 20-a zi conti
nuă și cu greu poate fi prevăzută 
o rezolvare a acestui conflict" — 
scrie corespondentul din Paris al 
agenției Reuter.

Reprezentanții celor peste 200 000 
de mineri din bazinele carbonife
re au anunțat că lupta grevistă 
va continua pînă la satisfacerea 
revendicărilor lor și au respins 
tacticile de tergiversare ale comi
siei guvernamentale special creată 
în acest scop. Tratativele între 
această comisie și sindicate au fost 
întrerupte și, după cum sublinl . 
ază ziarele franceze, în Franța nu 
se mai acordă importanță rapor
tului pe care „comisia" se strădu
iește să-1 pună la punct în această 
problemă de aproape o săptămînă.

In întreaga țară, relatează agen
țiile de presă, se desfășoară o 
largă mișcare de solidaritate cu gre
viștii mineri. La chemarea celor 
trei mari centrale sindicale — 
Confederația Generală a Muncii, 
Force Ouvriere, Confederația fran 
ceză a oamenilor muncii creștin! 
— în după-amiaza zilei de 20 
martie a iștrat în grevă generală 
de patru ore întregul personal de 
la Societățile de gaz și electrici 
tate. Greviștii cer majorarea sa
lariilor. In timpul grevei în în
treaga Franță a încetat distribui 
rea de gaz și electricitate. Toată 
activitatea a fost paralizată. La 
Paris metroul s-a oprit Miercuri 
dimineața anunță, agenția France

-------------O

Presse, gazul furnizat orașului Pe
ris de către cele două mari coe- 
serii din bazinul Lorena a fost în
trerupt. De asemenea, producția 
cocseriilor de la Carlin și Marienau 
a fost simțitor redusă. In Franța 
se resimte tot mai mult lipsa de 
gaz ca urmare a grevei muncito
rilor de la centrul de gaze natu
rale din Lacq, care continuă lupta 
lor în sprijinul satisfacerii reven
dicărilor privind majorarea sala
riilor.

Paralel cu continuarea acestor 
mișcări revendicative în întreaga 
Franță se desfășoară cu succes co
lectarea de ajutoare pentru mineri. 
Aproximativ 1 995 000 franci vechi 
au fost strînși la 19 martie în ba
zinele carbonifere de către comi
tetele unitare de solidaritate. La 
Toulon consiliul municipal a votat 
un ajutor de un milion franci ve
chi.

Solidari cu minerii greviști s-au 
declarat și docherii din Bayonne 
care au refuzat să descarce căi 
bunele provenit din Anglia.

Miercuri după-amiază a avut loc 
o ședință a guvernului la care^jre- 
ședintele de Gaulle a ascultat ra
poarte, după cum subliniază agen
ția U.P.I., „cu privire Ia cea nuri 
acută criză a muncii din Franța 
în cei cinci ani de cînd se află 
la putere". Potrivit agenției, au 
prezentat rapoarte primul ministru 
Georges Pompidou, ministrul in
dustriei M. Bokanowski și minis
trul lucrărilor publice și transpor
turilor Marc Jacquet.

Proteste împotriva noii experiențe 
franceze cn arma iiucJeară

de 
d=

să 
să

sub diferite pretexte, să amî- 
aplicarea acestei prevederi.

experiențelor nucle-

Barbara Castle a cerut 
unor consultări anglo-

In Camera Comunelor
LONDRA 20 (Agerpres).
La 19 martie reprezentanții 

poziției laburiste au încercat 
Camera Comunelor să obțină 
la primul ministru Macmillan
gurări că guvernul englez va adop
ta măsuri constructive în vederea 
obținerii unui acord cu privire la 
interzicerea 
are.

Deputata 
organizarea
americane pentru a se ajunge Ia 
o înțelegere în vederea adoptării 
propunerii sovietice de a se efec
tua 2-3 inspecții pe an pe 
riul fiecăreia din puterile 
are.

Recunoscînd importanța 
ativei sovietice, Macmillan 

exprimat 
blemă se 
a refuzat 
ții de a 
concretă

terito- 
nucle-

lniți- 
sovietice, Macmillan și-a 

t speranța că această pro
va rezolva cu succes. El 
însă șă-și asume obliga- 
întreprinde vreo măsură 
in această direcție.

—=©

Miting la San Jose
SAN JOSE 20 (Agerpres).
In capitala costaricană a avut 

loc un miting organizat de Con
siliul național de luptă pentru 

dezarmare și pace.
Participanții la miting au con

damnat scopurile conferinței pre
ședinților țărilor din America cen
trală și S.U.A., care s-a deschis 
la 18 martie.

A fost adoptată o rezoluție, în 
care cer ca conferința președin
ților , să se abțină de la organi
zarea vreunor acțiuni militare îm
potriva Cubei și să nu admită 
crearea de baze militare pe teri
toriul țărilor Americii Latine.

MOSCOVA. — P Hoții cosmo- 
nauți Andrian Nikolaev și Pavel 
Popovici au părăsit la 19 martie 
Moscova plecînd spre Brazilia. Ei 
fac parte din delegația sovietică 
ce va participa la deschiderea la 
Sao Paolo a expoziției internațio
nale pentru aeronautică și cosmo
nautică.

VARȘOVIA. — La 19 martie J. 
Cyrankiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone, 
care a vizitat Mexicul, New Yor- 
kul și Roma, s-a înapoiat în pa
trie.

LONDRA. — La 19 martie a so
sit ia Londra într-o vizită oficială 
de două zile ministrul bugetului 
italian, Ugo la Malta.

fn timpul șederii sale la tondra. 
demnitarul italian va avea între
vederi cu Reginald Maudling, mi
nistrul de finanțe britanic, cu Ed
ward Heath, lordul Sigiliului privat 
și cu Frederick Ertoll, ministrul co
merțului. După cum a declarat un 
purtător de cuvint italian, Malta 
va discuta cu miniștrii britanici 
probleme privind colaborarea fi
nanciară între cele două țări.

HONG KONG. — Intr-o relata
re a agenției U.P.i. din Hong 
Kong sa subliniază intensificarea 
mișcării greviste în această colo
nie britanică. In prezent, scrie co
respondentul, se desfășoară e gre
vă a muncitorilor portuari care a 
imobilizat numeroase vase $1 care 
după cum subliniază reprezentanții

1 martie 6 a află, 
grevă muncitorii 
din oraș.
La 19 martie, m 

a Australiei, 
Ambarțumian 
despre „Lu-

sindicatelor muncitorilor, va conti
nua pînă la satisfacerea revendi
cărilor lor. Da la 
de asemenea, în 
de la turnătoriile

CANBERRA. —
Academia de Științe 
academicianul V. A. 
a ținut o conferință 
mea galaxiilor'. Auditorii care au
umplut sala pînă la refuz au as
cultat cu mult interes expunerea 
eminentului savant sovietic despre 
succesele astronomiei contemporane 
și mai cu seamă despre realizări
le astronomilor 
niui dezvăluirii 
lui.

BOGOTA. —

sovietici în dome- 
tainelor unlversu-

sai ariilor 
dreptului 
unei re- 
și națio-

In orașul Medellin 
a luat sfîrșit prima conferință con
sultativă națională a fruntașilor 
sindicali din Columbia. Conferința 
a adoptat o declarație in care se 
pronunță pentru mărirea 
muncitorilor, garantarea 
lor lâ muncă, înfăptuirea 
forme agrare democratice
nalizarea unor ramuri de produc
ție. Declarația cheamă, de aseme
nea, la apărarea principiului ne
intervenției și se pronunță în spri
jinul revoluției cubane și a 
pentru pacea lumii.

LONDRA. — După cum 
mite agenția France Presse 
pania engleză „Castrol Motor Oii' 
care desface Jumătate din produc
ția britanică de uleiuri pentru mo
toare a anunțat o majorare ca 3-4

luptei

trans-
com-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Petroșani, Stt. Republicii Ш. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

FRANȚA_

PARIS. — Opinia publică demo
crată din Franța critică vehement 
noua experiență nucleară efec
tuată în Sahara, califidnd-o drept 
o nouă provocare împotriva inde
pendenței Algeriei și împotriva 
păcii din lumea întreagă.

Detonarea bombei atomice 
franceze va avea urmări grave 
pe plan internațional, scrie la 20 
martie ziarul ,,L'Humanită", sub
liniind că această măsură îngre
unează și mai mult încheierea

la sută a prețurilor de vînzare la 
produsele sale începînd de la 1 
aprilie a.c.

BONN. — Ministerul de război 
al R.F. Germane a anunțat că în 
luna mai a.c. va fi formată prima; 
subunitate a Bundeswherului, înar
mată cu rachetele americane de 
tipul „Sergeant", Militari din Bun- 
deswher au urmat în Statele Unit 
te un curs de instrucție pentru 
mînuiraa acestei arme. Rachetele 
„Sergeant" sînt prevăzute cu fo
coase atomice.

NEW YORK. — Comitetul stu
dențesc american de coordonare 
a acțiunilor neviolente a cerut 
guvernului din S.U.A. să trimită 
trupe în statul Mississippi pentru 
apărarea drepturilor și a vieții ne
grilor care vor să se înscrie în 
listele de alegători.

DURBAN. — Autoritățile rasiste 
sud-africane, acționînd în virtutea 
legii antidemocratice asupra , Sa
botajului", au interzis secretarului 
Partidului Congresul Indian din 
provincia Natal, Kesvel Moon- 
samy, să participe Ia întruniri cu 
caracter politic pe timp de cinci 
ani.

TOKIO. — La 19 martie în secția 
experimentală a uzinei chimice, a- 
parținînd societății japoneze „Su
mitomo" din orașul Niihama (pre
fectura Ehime) s-a produs o ex
plozie în timpul procesului de fa
bricare a polietilenei din petrol 
brut Atît secția, cît și aparatele 
și mașinile aflate în ea au fost 
distruse complet. Din cauza explo
ziei au fost grav răniți zece mun
citori

unui acord privind încetarea ex
periențelor cu arma nucleară.

SIRIA
DAMASC. — Agenția U.P.I. a- 

nunță că ministrul de externe si
rian l-a convocat la 19 martîe pe 
ambasadorul francez la Damasc, 
căruia i-a înmînat protestul gu
vernului sirian împotriva reluării 
experiențelor nucleare în Sahara.

Ministrul de externe sirian a 
declarat de asemenea, eă guvernul 
său „este gata să sprijine Alge
ria în orice măsură pe care aceas
ta o va întreprinde împotriva ex
periențelor nucleare franceze".

ALGERIA
ALGER. — Pe teritoriul Alge

riei continuă puternice acțiuni de 
protest împotriva experienței nu
cleare efectuate la 18 martie de 
către Franța în Sahara.

După cum anunță agenția Re
uter, în seara zilei de 19 martie, 
sute de studenți au demonstrat pe 
străzile Algerului, purtînd pancar
te pe care era scris „Jos Bomba", 
„Să fie revizuite acordurile de la 
Evian"

TUNISIA

TUNIS. — Potrivit unui comuni
cat al Ministerului Afacerilor Ex 
terne dat publicității în seara zi 
lei de 19 martie, ministrul de ex
terne al Tunisiei, Mongi Slim, l-i 
chemat pe ambasadorul Franței h 
Tunis, căruia i-a exprimat deza 
cordul guvernului său față de e 
fectuarea experienței atomice ș 
i-a cerut să transmită guvernulu 
francez protestul guvernului tuni 
sian.

GUINEEA

CONAKRY. — Hotărîrea gu 
vernului francez de a relua expe 
riențele nucleare în Sahara a stîi 
nit neliniștea și protestul pope 
rului din Guineea. Postul de re 
dio Conakry a transmis în ziu 
de 19 martie numeroase declara 
ții și comentarii în care era coi 
damnată experiența - nucleară frai 
ceză din 18 martie,, subliniind c 
această experiență constituie 
amenințare la securitatea șl sân- 
tatea popoarelor continentului Л 
ifrican".
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