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sectorului V, pre- 
și cei de la sectoa- 
I și III. In afară de
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SUfCESE № MiHERHOR 0ІП lOHEI
S-a îmbunătățit calitatea

Colectivul exploatării 
miniere Lonea a încheiat, 
luna martie cu 450 tone 
cărbune date peste sar
cinile da plan. La acaas- 
tă realizare au adus o 
contribuția de saamă mi
nerii
cum 
rele 
acest succes, exploatarea 
minieră Lonea a mai cu-

cerit încă unul : îmbună
tățirea calității cărbune
lui, fapt pentru care ex
ploatarea va primi bonifi
cații. Acest succes al lo- 
nenilor încununează mun
ca politică dusă de agita
tori în rîndurile brigăzi
lor de mineri pentru tra
ducerea în viață a iniția
tivei „Nici o tonă de căr
bune rebutată pentru șist 
vizibil".

plugul, di-, 
de experi- 
frontal s-a 
un randa-

La încheierea decadei a 
Il-a a lunii martia, secto
rul III al minei Lonea a- 
vea un minus de peste 
1 100 tone de cărbune 
față de prevederile planu
lui, aceasta datorită unor 
greutăți, ca intercalații de 
steril, apă stc. Această ră- 
mînere în urmă a preocu
pat atît conducarîa tehni
că a sectorului cît și pe 
^îembrii biroului organiza
ției de partid. Analizîn- 
du-se cauzele rămînerii în 
urmă, s-a adoptat un plan 
de măsuri tehnico-organi- 
zatorice menit să ducă la 
lichidarea minusului.

Dovadă greutățile
care i-au împiedicat pe 
minerii sectorului III să 
dea o producție ritmică, în 
primele două decade ale 
lunii, au fost învinse, ha-o 
zugrăvește faptul că în 
cea de-a treia decadă s-a 
reușit să se ajungă de 
la un minus de mai bine 
de 1 100 tone, la plus. 
Pentru acest frumos re
zultat obținut în întrece
re merită felicitări 
conducerea s ’dorului, 
muniștii din brigăzile 
niere cît și întregul 
lectiv.

r

Brigada de pregătiri condusă de minerul Vlad Du
mitru din sectorul de investiții al minei Lupeni de
ține drapelul de brigadă fruntașă pe sector cîștigat 
In întrecerea pentru o productivitate ridicată, pen
tru lucrări de calitate și economii. îată-1, în clișeu, 

pe brigadierul Vlad Dumitru dind tovarășului Vîrtic 
Constantin, ortac în brigada sa, unele indicații pri
vind organizarea muncii.
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LA S. R. E. VULCAN

In prezent, sectorul IV В ■ al - 
minei Lupeni este dotat cu un plug 
de cărbune, 3 mașini de havat," cu 
39 transportoare, 34 perfora
toare, un număr . însemnat , de 
ciocane de abataj, ventilatoare 
precum și cu o cantitate aprecia
bilă de stîlpi' de abataj și grinz. 
în consolă, într-un cuvînt se poa
te spune că este cel mai mecani
zat sector din întreg bazinul yăi’ 
Jiului.

Aici s-a experimentat 
cărbune. In perioada 
mentare într-un abataj 
reușit să se realizeze
ment de 3—4 tone cărbune pe 
post, ca mai tîrziu să se realizeze 
un randament de peste 6 tone 
cărbune pe post In abatajul res
pectiv nu se putea realiza însă 
mai. mult decît „ziua și fîșia".: A- 
cest lucru a constituit obiectul 
ordinei de zi a recentei consfă
tuiri de producție din sectorul IV 
В al minei Lupeni.

Din referatul prezentat - în: con
sfătuire de către tov. inginer 
Szuser Andrei, șeful sectorului, a 
reieșit că în abatajul unde se face 
experimentarea 
trecut lă 
nizare a 
realizarea’ 
ținîndu-se 
re medie
m.l. în frontalele de pe stratul 18, 
panourile I și II. In scopul înde
plinirii obiectivului propus, în 
panoul I a fost repartizată să lu
creze brigada condusă de Lukacs 
Andrei, iar în panoul II cea con
dusă de Isai Gheorghe. Totodată 
s-au luat măsuri privind plasarea 
corespunzătoare a efectivului în 
brigăzile respective, precum și tre
cerea la organizarea lucrului pe

------ e

plugului trebuie 
un nou sistem de orga- 
muncii care să permită 
a „două fîșii pe zi" ob- 
în acest fel o avansa- 
lunară de cel puțin 50

baza fluxului continuu, fără între
rupere. Acest lucru va contribui 
Ia specializarea muncitorilor pe 
diferite operații de lucru, la coin
teresarea materială prin stabilirea 
planului de producție exprimat în 
m.l. de avansare. -

Spr 3 exemplu, în brigada lui Lukacs 
Andrei vor lucra în fiecare schimb 
cîte 23 de oameni repartizați pe 
operații de lucru, fiecare avînd 
sarcini concrete. In competența a- 
cestor oameni vor intra și opera
țiile de tăiere, răpire, ridicarea 
grinzilor, manevrarea împingătoa- 
relor, ■ supravegherea ? plugului în 
hotarul respectiv conform grafice- 
lui de organizare.

Pentru a veni în sprijinul rea
lizării acestui obiectiv, comitetul 
secției sindicale a prezentat în con
sfătuirea de producție un referat 
în care se prevăd măsuri în ve
derea ridicării calificării muncito
rilor care vor lucra în aceste bri
găzi. In consfătuire tov. Lukacs 
Andrei a cerut conducerii secto
rului să ia măsuri pentru revizui
rea periodică a utilajelor cît 
pentru aprovizionarea în 
schimb a
vagonete goale necesare 
rii producției.

Fiind sprijiniți din timp 
necesare cei doi șefi de 
s-au angajat ca începînd 
ceste zile să realizeze cu 
ritate „două fîșii pe zi" ț 
jungă la o avansare de cel puțin 
50 m.l. pe lună. Traducerea în 
viață a acestei inițiative va con
tribui fără îndoială la îndeplini
rea înainte de termen a planului 
de producție pe 1963.

și 
fiecare 

brigăzii cu 550—600 de 
încărcă-

Fruntașele secției
In atelierul S.R.E. Vul

can unde se execută lu
crările de bobinaj ușor, 
lucrează aproape în ex
clusivitate femei. Aici se 
desfășoară o entuziastă în
trecere pentru repararea a 
cît mai multe motoare 
care să treacă cu succes 
peste examenul controlu
lui de calitate. NicaySilvia, 
Tenchiu Gaorgeta, Băran 
Elena, .Ciocean Georgeta, 
Devian Matilda și Iller Ma-

ria sînt doar cîteva din 
bobinatoarele atelierului, 
antrenate în întrecere. In 
luna martie fiecare din ele 
a obținut succese. Bobina- 
toarea Tenchiu Georgeta, 
care este și propagandis
tă la un cerc da studiere 
a statutului U.T.M., a re- 
bobinat 10 motoare Bărap 
Elena a reparai 7 
re iar Nica Silvia 
cean Georgeta, 
motoare.

cu cele 
brigadă 
din a- 

i regula
și să a-

AVRAM MICA
activist sindical — mina Lupeni

Forme eficiente de ridicare
1 a' calificării

35000 lei economii

motoa- 
și Clo
cite 6

Organizația de bază 
U.T.M. din cadrul S.R.E 
Vulcan. încă de la înce
putul anului a întreprins 
o acțiune susținută pentru 
colectarea materialelor 
feroase, rezultate de 
strunjirea pieselor

na- 
la 
de

de

Munca la lămpăne necesită o- 
perativitate, grijă pentru ca lăm
pile să funcționeze în condiții 
bune tot timpul șutului. Tovară
șele Anghel Doina și Marcu Doina 
de la lămpăria de benzină a minei 
Lupeni caută să îndeplinească a- 
ceste cerințe. Iată-le acum, distri
buind minerilor lămpi pe care le-au 
revizuit și încărcat cu grijă.

©

ENERGIE »
ELECTRICA

PESTE PLAN
Colectivul energeticienilor de la 

termocentrala Paroșeni își dă oste
neala să asigure zi și noapte func
tionarea instalațiilor și agregatelor 
energetice la parametrii, acordînd 
o mare atenție întreținerii și re
parării la timp și de calitate a uti
lajelor. Munca conștiincioasă, gri
ja pentru bunul mers al produc
ției, interesul pentru promovarea 
progresului tehnic și pentru ridica
rea calificării manifestate de fie
care energetician au făcut posibil 
ca termocentrala Paroșeni să furni
zeze de la începutul anului peste 
plan în sistemul național aproape 
6 000 000 kWh de energie electri
că, In același timp au fost econo
misite 822 tone de combustibil 
convențional.

însemnări de reporter

Drumul tui Szabo Martin

14 ani in urmă, 
comună din Re- 
Autonomă Mc- 

Pină atunci nu o-

< Aici, in brigada lui 
Siler, l-a întllnit Szabo 
Martin pe minerul $e- 
reș Ștefan, unui din șe
fii de schimb ai brigă
zii, în care a găsit un 
adevărat tovarăș. După 
terminarea șutujui Șe- 
reș l-a întrebat pe . nour 
venit dacă nu cumva 
vrea să meargă .și el la 
film. „Așa s-au Impriete-

bronz șl din deșeuri 
cupru.

Bronzul și cupru colec
tat dî utemlști au adus 
secției un venit de 35134 
lei.

Cantitatea de cupru pre
dată I.C.M.-ulut este de 
2 300 kg., iar cea de bronz 

de 500 kg.
In acțiunea de 

colectare a mate
rialelor neferoase 
s-au evidențiat ti
nerii Capriș 
lexandru, 
man
cea

A-
Cara- 

Ștefan. Ber- 
Ioan, Bădes- 

Ioan și multi

Cu fiecare an ce trece, Sistemul 
energetic național cunoaște o im* 
petuoasă dezvoltare. Un rol în
semnat în operș de eișcțrificare a 
țării îi revine termocentralei Pa- 
roșeni — creație a regimului de
mocrat-popular. Uzina este în con
tinuă dezvoltare. Acest gigant 

producător de energie conceput 
după tehnica modernă, implică atît 
din partea montorilor cît și a 

personalului de exploatare o înaltă 
calificare.
inginerii, 
noască la 
exploatare
cu succes instalațiilor complicate 

ale agregatelor, să mînuiască cu 
precizie și siguranță tehnica nouă. 
In acest scop, cadrele tehnico-in- 
ginerești din uzină se preocupă 
cu spirit de răspundere de> ridi
carea nivelului cunoștințelor pro
fesionale ale muncitorilor. Zilnic,

- » 
inginerii Dina Dumitru, Truică loan, 
Pălrașcu Gheorghe. Măierean Ghe- 
orghe, Racoveanu Constantin... șl 
maiștrii Crainic Petru, Tașnadi Iq- 
sif, Diaconu Ilie, Cădaru loan, N1- 
coară Gheorghe și alții îi ajută 
pe muncitori la executarea lucră
rilor mai importante, dau explica
țiile necesare. Aproape 300
muncitori sînt încadrați în 
cursuri de ridicare a calificării, 
se întîlnesc de cîte două ori
săptămînă unde ascultă cu aten
ție lecțiile predate de către șefii 
de secții sau de către 
secțiile respective. La 
țillor au loc seminarii 
solidarea cunoștințelor
felul acesta muncitorii fac cunoș
tință cu cele mai noi și utile me
tode de muncă ce se 
în meseria lor.

O formă eficientă de 
calificării muncitorilor 
termocentrala Paroșeni

de
14
Ei 
pe

Muncitorii, tehnicienii si 
uzinei trebuie , să cu- 
perfecție prescripțiile de 

tehnică, să facă . . față

maiștrii din 
sfîrșitul lec- 
pentru con- 
predate. In

pot aplica

ridicare a 
folosită la 
o consti- 

-tuie referatele tehnice. Prin ce 
importante aceste 
primul rînd ele

Tovarășitl' Szabo Mai- 
tin venise în Valea Jiu
lui cu 
dintr-o 
giunea 
ghiară.
dată i-au sunat în urechi 
cuvintele maică-si

— Ai grijă. Martine-, 
să-ți deschizi bine ochii. 
Să Înveți toate mișcă-

D aca . . ..
apoi- nit cei. doi muncitor) din 
cum

Ai.
spunea

toate 
rile maistoruiui. 
nu-ți arată ceva, 
iută și tu meseria 
au făcut-o și. alții, 
auzit doar ce 
deunăzi baci Mikoș des
pre felul cum a învățat 
el meseria. Mai mull a 
furat-o dealt a învă
țat-o

— Apoi asta a fost in 
tinerețea tai baci Mikloș, 
dar acum măicuță e cb 
totul altfel, li răspunse' 
feciorul, așa ca s-o îm
bărbăteze pe maică-sa 
deoarece era în ajunul 
plecării sale.

La mina Petrila, Sza
bo Martin 
tizat ca 
tr-una din 
ne brigăzi 
condusă 
Siler Grigore t 
vrednic miner cunoștea 
temeinic meseria. (Continuare n pag. 3-a)

a fost., tepar- 
vagonetar în
cete mai bu- 
de pe atunci,

de comunistul 
Acest

prima 7i.
țereș. care avea deja 

o vechime de mai multi 
ani ia mină Încerce să 
explice tot J Ce -știa din 
ale mineritului. Szabo 
asculta. Privea des Îns
pre prietenul său care 
mlnuia cu pricepere, per
foratorul pneumatic al 
cărui picon intra cu se
te în stratul de cărbune. 
Brigada ducea o luptă 
dirză cu rezistența mun
telui. Szabo Martin do
rea ca și el să lucreze 
cu perforatorul, să-și a- 
ducă din plin aportul lă 
succesele brigăzii. Deo
dată, Sereș Ștefan se 
întoarse spre ’Szc'1-»-, Mar
tin. Ținea în fiecare mi
nă cite un bulgăre :

Z. ȘUȘTAC

cu 
alții.

.. Recent, comuniștii Gubaș Iuliu și Ștefănescu Anghel din sectorul 
IX al minei Lonea au conceput și aplicat în practică o inovație prin 
eare a fost înlocuit lanțul „Gali" de la indicatorul de adîncime al 
mașinii de extracție de la mina II. Acest lucru s-a făcut prin adap
tarea unui angrenaj cu roți dințate conice și o roată planetară tot co
nică. Importanța inovației constă în, faptul că . au fost evitate unele 
avarii și ș-au adus îmbunătățiri funcționării indicatorului de adîncime. 

IN CLIȘEU: Cei doi inovatori.

stnt
In

mai 
ale

referate ?
tratează cele 

noi cuceriri 
științei și tehni
cii energetice. Ur
măresc descope
rirea noului și in- 

..țioducerea lui în 
producție. Toata 
acestea fac posi
bilă mărirea pro
ductivității mun
cii, dezvoltînd 
spiritul de răspun
dere și grija 
muncitorilor fată 
exploatarea agr* 
gatelor și urmări
rea funcționări ІОГ 
fără avarii și de
ranjamente. Al 
doilea fapt pozi
tiv al acestor re
ferate consti- 

că da 
multe

i

îl 
acela 

mai 
ele sînt în

tocmite și expuse 
de muncitori. A- 
ceștia își procură 
cărțile tehnica ne
cesare de la ca-

D. GHIONEA

(Continuare 
in pag. 3-a)



2 STEAGUL «SȘtJ

La muncă și
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coridoarele 
medii din 

e mare ani- 
Elevii 

discută 
; des- 

rezultatele 
obținute după un 
semestru de mun- 

r.că încordată, des
pre primele note înscrise în se
mestrul II în catalog. Printre a- 
ceștia se numără și 
partid Nicola Aurel 
VUI-a, electrician la 
al minei Petrila.

In urmă cu doi ani, el a 
minat școala profesională din 
troșani. Venise aici, purtînd cu el 
flacăra dorinței de a învăța. Vroia 
să se 
mîinile lui, repară întrerupătoare 
de mină, controlere pentru loco
motiva cu acumulatori, motoare 
electrice pentru pompe și compre- 
soare. E evidențiat în producție. 
Dar tînărul candidat da partid Ni
cola Aurel e fruntaș și la învăță
tură. Notele de 9 și 10 confirmă 
aceasta. Ca elev e conștiincios și 
dornic de a ajuta și pe alții. El 
poate fi văzut înainte de începe
rea cursurilor printre elevii cu re
zultate mai slabe. Stă de vorbă, 
învață împreună cu ei.

— Aveți vreo materie prafera
te ? — îl întreb.

— Da I îmi place mult limba 
rusă căreia-i consacru multe ore 
din timpul meu liber. îmi plac 
și științele naturale, chimia și în
deosebi limba romînă la care de 
altfel, pe semestrul I am primit 
nota 10.

Pe
școlii
Lonea 

^jnație.
R muncitori 
{cu pasiune

pre rezul

candidatul de 
din clasa a 
sectorul VIII

ter- 
Pe-

facă electrician. Astăzi, cu

în eere lucrează, spune lucruri 
deosebita despre ce se Sntîmplă 
aici, despre lupta pentru reduce
rea umidității din cărbune, despre 
introducerea noului în procesul d? 
producție. Aici are un bun tovarăș 
care îl ajută necontenit, comunis
tul Aurel Onea, maistru la secția 
prelucrare. Cu ajutorul lui și al 
celorlalți tovarăși a reușit să ob
țină rezultata bune în muncă. La 
școala serală are o comportare 
exemplară. Rusu Constantin nu a 
lipsit niciodată de la cursuri.

— Ипі este dragă școala și vreau 
să î»vât așa cum trebuie — spu
nea tînărul Rusu. Utemiștii din 
organizația noastră de bază mi-au 
trasat O singură sarcină: să în
văț, să învăț necontenit că numai 
în felul acesta pot să devin un 
om folositor societății noi pe care 
o construim.

Condițiilor optime create pen 
tru cei ce vor să Învețe, tinerii 
trebuie sd le răspundă prin per
severență la școală și la lo
cul de muncă. In bună rndsurd, 
cei 30 de tineri muncitori anino- 
seni care urmează cursurile școli
lor medii serale din Vulcan și Pe-

*

i 
î

găsește

««*********«***«********«
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♦ 
»
♦
* 
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această tăspun-

Insă сИе unul 
atitudine de pa-

la nivelul 
i-a adus 
acesta va

și dorește să intre

Printre frunta- 
la învățătură 
această școa- 

se numără și 
Rusu 

elsv 
IX-a.

l-a 
medii 

elev

tînărul
Constantin, 
în clasa a
S maestrul 1 
încheiat cu 
bune. E un 

dragoste de învă-sîrguincios, cu
țătură. Ca și alți tineri de la pre- 
parația Petrila, s-a calificat pre
parator. Destoinic, gata de acțiune, 
așa îl cunosc tovarășii săi de mun
că. Cînd vorbește despre sectorul

La școala me
die din Lonea, tî
nărul Vilan Ghe
orghe este apre
ciat pentru rezul
tatele obținute la 
învățătură, pen
tru efortul pe ca
re-1 depune să se 
ridice

cerințelor. Semestrul 1 
numai note bune. Anul 
termina școala 
la institut.

Din vorbele 
certitudinea că 
plini. E convins că numai 
muncă va reuși să învingă 
tățile.

In sectorul III al minei 
poți auzi numai cuvinte de 
despre acest tînăr. Comuniștii Ko- 
petin Ioan, Solovan loan și alți 
șefi de brigăzi sînt mulțumiți de 
calitatea lucrărilor pe care tînărul 
Vilan le execută la diferite mon
tări de utilaje, prelungiri și pres
curtări de cratere. Pentru meritele 
sale în producție, comuniștii din 
sector l-au primit nu de mult 
rîndurile membrilor de partid, 
clasă este prețuit de profesori, 
colegii săi pe care-i ajută la 

Dobocan 
tineri din 
simțit din

lui se desprinde 
visul i se va îm- 

că numai prin 
gr su

vățătură. Molțev Iosif, 
David sînt numai doi 
clasa a XI-а care au 
plin ajutorul lui Vilan.

—ТГ
Iasă

becurilor, aplecați asupra 
și caietelor, sute de ti- 
tjnere învață pînă seara 
Sînt elevii seraliști: mi-

muncitori preparatori, ener-

9
9
v
♦
J 
ț 
* 
ț
• 
J 
f
9
9
9
9
9
i
♦

troșani dovedesc 
dere.

Se mai găsește 
care manifestă o
sivitate față de sarcinile colecti
vului in care muncește.

Tinerii Furdui Gheorghe și Ja- 
cotă Dumitru, de pildă, slnt me
canici in sectoru) li ai minei. A- 
ceștl doi tineri „răsplătesc" gri
ja ce Ii se poartă prin... absen- 
tări de ia serviciu, prin superfi
cialitate in producție. Astfel de 
maniiestări il caracterizează și pe 
lăcătușul Condoiu loan din sec
torul VIII care doarme în timpul 
șutului, precum și pe mecanicul 
Șteț Gheorghe din sectorul 111 
care, deși membru fn biroul or
ganizație, U.T.M., nu constituie 
un exemplu în muncă.

■-I-VWMAWWWAMWI-.

m cămin,
La aoea oră tirzie, liniștea ce se 

așternuse peste întreg căminul o 
dată cu inserarea, era tulburată 
doar din cînd în cînd de zgomo
tul ușii de la intrare. Se părea că 
în cămin încetase orice activitate, 
că locatarii lui, afară de cei ce 
erau la lucru, s-au culcat de mult. 
Și totuși, ferestrele care mal erau 
Încă luminate dovedeau că atmos
fera plăcută ce domnește în că
min nu i-a îmbiat pe toti locata
rii la odihnă. Ce se petrecea la 
acea oră în dosul ferestrelor 
minate de la clubul căminului, 
la multe camere ?

...In orele de matematică 
acea zi, elevii clasei a XI-а de 
școala medie serală din Vulcan făcu
seră ua nou pas în domeniul de
rivatelor. Pentru a pătrunde mai 
adine tainele analizei matematice, 
trebuia efectuat un studiu perse
verent, trebuiau făcute cit mai 

i multe exerciții. Iată de ce, în acea 
( seară, muncitorii 
1 ai căminului nr.
l hotărîseră să-și 
i țiile pentru ziua 
I lectiv, la clubul căminului. Aici, 
i le erau asigurate liniștea, condi

ții optime pentru studiu. Așezați 
i la măsuțele pe eare cu cîteva ore 
i înainte se înfruntaseră piesele de 
> șah, tinerii muncitori-elevi, printre 

care Hăncilă Sabin, Arvinte Teo
dor și alții, urmăreau eu atenție 
demonstrațiile ce le făcea la tablă 
colegul lor Coica Nieolae, care a 
înțeles mai bine explicațiile date 
de profesor în clasă. Apoi, Ia tablă
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lu
de

din 
la

seraliști locatari 
3 din localitate, 
pregătească lec- 

următoare in co-

Szabo 
ceilalți

40 de 
muncă

CA ACASA
se perindară și ceilalți, exercițiile 
continuînd pînă cînd tema a fost 
înțeleasă de toți...

...Dragostea de învățătură îi fă
cuse să uite de somn, de odihnă. 
Aspectul unei săli de studiu nu-1 
avea la ora aceea .numai clubul. 
In camerele lor, își pregăteau cu 
atenție temele pentru ziua urmă
toare și elevii seraliști Bălășescu 

Pavel, Sufletu Dumitru, Crițcu Du
mitru, Păduraru Constantin, 
Rozalia, Boștea Mircea și 

muncitori-elevi.
In cămin locuiesc peste 

tineri care după orele de
își dedică timpul învățăturii. Co
mitetul de cămin și administrato
rii se îngrijesc ca acestor tineri 
să le fie asigurate condiții cores
punzătoare pentru odihnă și stu
diu. Astfel, la dispoziția elevilor 
seraliști stă în fiecare seară clu
bul, eare a fost dotat cu o tablă, 
mese, scaune, precum și cu o bi
bliotecă care cuprinde peste 200 
de volume. De asemenea, acestor 
tineri le-au fost repartizate dor
mitoare cu anticameră unde să-și 
poată amenaja rafturi pentru cărți 
și eare sînt în același timp și 
izolate față de zgomotele din a- 
fară. Majoritatea celor ce urmea
ză cursurile școlilor serale locu
iesc în camere eu colegii lor de 
clasă, în care le sint asigurate 
toate condițiile pentru a învăța. 
Tinerii locatari ai căminului nr. 3 
din Vulcan dovedesc că știu 
prețuiască cum se cuvine grija 
li se poartă.

&
ее

Lonsa
laudă

și colegii lor 
se află în

Acești tineri, ca 
din clasa a XI A, 
preajma unui eveniment de o deo
sebită însemnătate în viața lor de 
elevi: examenul de maturitate. E- 
levii, profesorii discută în ultimul 
timp tot mai des despre pregăti
rile pentru luarea examenului de 
maturitate, despre sarcinile elevi
lor în ultimul an de școală.

Conducerea școlii a luat 
multe măsuri pentru a veni
sprijinul elevilor seraliști care se 
pregătesc pentru a lua diploma

mai 
în

De asemenea, în fiecare oră de 
diriginție se comunică elevilor no
tele pe care le-au obținut, se 
poartă discuții cu privire la ajuto
rarea elevilor care întîmpină greu
tăți.

Dar pentru ca rezultatele la e- 
xamenul de maturitate să fie cit 
mai bune, se impune ca elevii din 
ultimul an de școală să stea în a- 
tenția nu numai a școlii, ei și a 
colectivelor în mijlocul cărora lu
crează. Conducerile întreprinderi
lor, secțiilor, organizațiile U.T.M.

Elevilor seraliști din clasa a Xl-a 
toata atenfia

in fiecare seară, cînd se 
întunericul, la toate ferestrele clă
dirii cu 3 etaje din centrul ora
șului Lupeni se aprind lumini. La 
lumina 
cărților 
neri și 
tîrziu.
neri,
geticieni, filatori care după o zi 
de muncă rodnică în adîncurile 
minei, în fața tabloului de coman
dă, sau lîngă strung vin să as
culte explicațiile profesorilor des
pre derivate, cîm- 
pul magnetic, sau 
poeziilî Iui Ar- 
ghezi.

Iutr-una din să
lile de la etajul
11 vom întîlni și pe elevii clasei 
а XI- a B. Clasa numără 33 elevi. 
Printre ei e și electricianul de 
mină Kocsis Francisc de la Uri- 
cani. Urmărește cu seriozitate ex
plicațiile profesorului. De fapt, în 
întreaga sa activitate, atît în pro
ducție cît și la învățătură, el do
vedește seriozitate. Dovadă sînt 
notele 10, 9 și 8 din catalog. Și 
asemenea muncitori elevi harnici, 
cu care se mîndresc nu numai 
profesorii ci și muncitorii în mij
locul cărora lucrează, sînt multi 
îtj clasa a X[-a B. Popa .Horia, 
Braicu Haralambie, Mănăilă loan, 
Teslici Vasile slnt doar cîțiva din
tre cei mal buni elevi ai clasei.

de maturitate. De un timp se or
ganizează cu regularitate, în zilele 
de sîmbătă și duminică, meditații 
la materiile din care vor da exa
menul de maturitate. In cadrul o- 
relor de diriginție se abordează 
tot mai des teme in legătură cu 
felul cum se pregătesc elevii pen
tru maturitate, cum își organizea
ză timpul pentru recapitularea 
materiei la capitolele învățate în 
anii precedent!, cum învață în ve
derea tezelor de sfîrșit de an șco
lar etc. Asemenea referate, meni
te să popularizeze metodele de în
vățătură ale elevilor fruntași au 
fost susținute în fața datei de tov. 
KocaU Frandsa si Mănăilă loan.

sprijine elevii atît 
crearea condițiilor 
să aibă timp sufi-

de 
ca elevi în 
Cit de ne- 
o dovedesc 
clasă. Iată

muncitor la
rămas

sînt chemate să 
în ce privește 
necesare ca ei 
cient pentru învățătură, cit și prin
întărirea răspunderii lor față 
obligațiile ce le revin 
ultimul an de școală, 
cesar este acest ajutor 
mai multe fapte din 
doar cîteva.

Elevul Micin Petru,
termocentrala Paroșenl, a 
corigent în primul semestru la 3 
materii. La această situație au 
contribuit fără îndoială cele 97 
absențe de la orele de curs. In se»

mestrul II elevul Micin continuă 
să absenteze, consacrîndu-și o bu
nă parte a timpului competițiilor 
sportive, fiind jucător în lotul e- 
chipei de fotbal a uzinei. De alt
fel, prin întreaga sa comportare 
el nu dovedește că ar fi convins 
că trebuie să termine clasa a Xl-a. 
Intr-o situație asemănătoare se 
află și tov. Stamatescu Constantin 
de la preparația Lupeni cu două 
corigente și 85 de absențe de ia 
ore. Nu dovedește o seriozitate 
suficientă față de învățătură nici 

tov. Luca Florea, 
din sectorul VI 

“““ al minei, care ab
sentează de multe 
ori de la curșuri. 
La fel de grav 

e faptul că acești elevi, cît și al
ții, lipsesc și de la meditațiile ce 
se organizează în vederea exame
nului de maturitate. Iată doar cî
teva cazuri față de care conduce
rile întreprinderilor, organizațiile 
U.T.M. nu pot rămîne indiferente. 
Ele trebuie să urmărească cu răs
pundere activitatea fiecărui elev 
seralist, să-i creeze condiții pen
tru a putea frecventa cu regula
ritate orele de curs, meditațiile, 
să asigure ca fiecare să se pregă
tească cu perseverență pentru e- 

xamenul de maturitate care va 
încununa munca din cursul anilor 
de învățătură.

Elevii clasei а XI-а A a Școlii 
medii serale din Petroșani se 
pregătesc intens pentru exame
nul de maturitate care îi așteaptă 
peste cîteva luni. Fotoreporterul 
nostru i-a surprins în timpul unei 
ore de curs.

L DU1EK

in discuția colectivului
Zilele trecute, comitetul U.T.M. 

și comit stul sindicatului în cola
borare cu conducerea Uzinei de 
reparat utilaj minier din Petroșani 
au organizat o ședință de analiză 
asupra activității elevilor seraliști.

In ședință a fost prezentat un 
referat despre felul cum își în
deplinesc cei 64 elavi seraliști o- 
bligațiila în procesul de produc
ție și la învățătură da către tov. 
Răcaru Cristea, secretarul comite
tului U.T.M. Referatul a evidențiat 
pe tinerii Narița Pompiliu. Șușoi 
Petru, Măciucă Florea, Pasternac 
Iosif, Florea loan și Tordai Irina 
care își îndeplinesc în mod exem
plar sarcinile atît în producție 
cit și la școală. Totodată au fost 
criticați tinerii Grivei Constantin, 
Pop Simion, Dăianu Constantin și 
Zarculea Vasil э care dovedind 
superficialitate au făcut numeroa
se absente nemotivate de la cursu
rile școlii.
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Realizări ale muncitorilor 
feroviari

Nici un eveniment 
de cale

întreținerea liniei ferate în per
fectă stare de siguranță a circula
ției, este obiectivul principal al 
întrecerii ce se desfășoară între 
ceferiștii de la secția L 5 Petro
șani -— unitate de întreținere a 
căilor ferate pe distanțele Lu- 
peni — Simeria Triaj — Subceta- 
ts — Caransebeș. Străduindu-se să 
obțină rezultate cît mai frumoase, 
colectivul secției L 5 Petroșani, a 
muncit cu spor făcînd să 
productivitatea muncii cu 
sută. Rod al strădaniilor 
în tot cursul lunii curenta 
petrecut nici un eveniment 
din cauza liniilor ferate.

Tot aici, pe data de 25 martie 
era îndeplinit și depășit cu 9 000 
Jeg. planul trimestrial de colectare 
a fierului vechi. In această acțiu
ne o contribuție 
adus-o districtele 
Petroșani precum 
raghelovici Dușan
Dumitru, Tudor Nicolae, Matran- 
ciuc loan și Cornea Teodor.

în loc de pardoseală, cu 
pentru apă potabilă, luml- 
ventilație și utilaje noi, 

din strungurile cu care a 
lu-

Minerii de la Pefrila continuă 
șî în această lună să ocupe un 
Ioc fruntaș în întrecerea cu 
lelalte colective miniere din 
lea Jiului. După cum am 
informați, in primele două
ale lunii curente, din abatajele 
acestei mine au fost trimise la. 
suprafață 554 tone de cărbune 
peste prevederile planului. Re-

Drumul lui Szabo Martin
ce- 

Va- 
fost 
zile

(Urmate din pag. l-a)

crească
1,9 la 

depuse, 
nu s-a 

de cale

substanțială au 
IV Banița și V 
și tovarășii A- 
Nicolae, Calotă

Compresorul 
cel nou a fost montat
Pentru îmbunătățirea pregătirii 

trenurilor de marfă la îndrumare, 
la revizia da vagoane Petroșani 
s-a adus un nou compresor. Mon
tarea compresorului a fost încre
dințată comunistului Barbone Mi- 
Jiai, unul din cei mai pricapuți 
mecanici de compresoare. Da cînd 
a început montarea compresorului, 
tovarășul Barbona nu mai pleca 
de la serviciu odată cu ceilalți ce
feriști din tura sa, ci rămînea la 
muncă voluntară cîte 2—3 ore în 
plus, ca să poată raporta cît mai 
reped a îndeplinirea sarcinii încre
dințate.

Zilele tracuta, conducerea revi
ziei de vagoane C.F.R. Petroșani l-a 
felicitat călduros pe tovarășul 

-•Barbone Mihai, care s-a achitat tu 
cinste -rie-- ■sarcina 
presttnd 
voluntară 
devreme 
meritele
a fbst propus să primească o pri
mă excepțională.

încredințată 
zeci de ore de muncă 

pentru terminarea mai 
a compresorului. Pentru 
sale, tovarășul Barbone

Lucrare specială
In atalierul mecanic al secției 

L 5, atelier amenajat după ulti
mele cerințe ale N.T.S., cu calupi

de lenm 
robinete 
natoare, 
la unul
fost reutilaț recent atelierul, 
crează utamistul Tincă Pompiliu. 
La cîțiva metri de el, în fața unui 
banc se află absorbit de muncă un 
alt

5.
j
)
i

âsta strălucitor e 
albicios e piatră,

mai

căt- 
ceea

tînăr, Filip Nicolae. Ambii 
de executat o lucrare specială, 
timp ce primul face lucrările 
strungărie cel de-al doilea le 

cele

au
In 
de 
execută pe cele de lăcătușeris. J 
Silueta mașinii de împletit plasă i 
de sîrmă, se conturează tot mal ? 
mult. Curînd mașina va fi termi- l 
nată. Odată cu punerea în func- < 
țiune a mașinii de împletit plasa j 
de sîrmă, nscesară pentru împrej
muiri, se va pune capăt împletirii 
manuale a sîrmsi și odată cu a- 
ceasta, după calculele tovarășului 
Tudor Nicolae, autorul inovației, 
productivitatea muncii va spori de 
peste patru ort

Conștienți de rolul tehnicii noi 
în ușurarea eforturilor fizice, ute- 
miștii Filip Nicolae și Tincă Pom
piliu se străduiesc să asigure o 
bună calitate și să termine cît mai 
repede lucrarea încredințată lor 
pentru execuție.

Fruntași 
în întrecere

pri- 
Sza- 
mai 

timp

are la bază 5
. -
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S
>
>I

? 
( (
5 
( i s 
jj4
5 > J

<

zultatul obținut
munca entuziastă a minerilor șl . 
tehnicienilor din fiecare sector І 
al minei precum și intrarea in 5 
exploatare a noi fronturi de lu- j 
cru. In fruntea întrecerii se află <
Și 
ai 
în

de astă dată harnicii mineri 
sectorului IV care au extras 
plus aproape 300 tone de căr- 

bune energetic. Brigăzile mine
rilor Bartha Franclsc, Tănase 
loan, Cardoș Gavtilă din acest 
sector și-au depășit randamen
tele planificate cu 1,2—1,5 tone 
cărbune pe post.

De la Începutul anului și pînă 
in prezent colectivul minei Pe- 
trila a livrat peste plan 0500 
tone de cărbune de bună cali
tate.

s1 s ț
£

adine în tainele те- 
s-a bucurat mult a- 

s-a dai în mina per- 
prima scrisoare a li-

— Ge deosebire este intre acești 
doi bulgăi i ț

— Cel din dreapta este mai al
bicios, iar celălalt mai negru, 
strălucitor

— Iată : 
bune. Cel
ce noi minerii numim steril.

...Aceasta a tost una din 
mele lecții... practice date lui 
bo Martin de unui din cei 
iscusiți mineri. Peste puțin
noul venit s-a înscris la școala 
de ajutor de mineri, apot la cea 
de mineri, ii era dragă meseria, 
ha școală Învăța teorie, iar în a- 
bataj șeful de schimb 11 introdu
cea lot mai 
seriei. Szabo 
tunci clnd i 
ioratorul. In
nut s-o asigure pe maică-sa că nu 
e nevoie să „ture' meseria. Ori
care muncitor din brigada iui Și- 
ier e gala să-i arate lucruri noi, 
să-l ajute în însușirea meseriei.

Ața au trecut anii. Szabo Mar
tin iși însușea din ce în ce mai 
bine meseria. După ce s-a califi
cai miner a lucrat în brigada lui 
Raczek iohan, apoi ca șei de 
schimb in brigada iui Kibedi Adal
bert.

In urmă cu trei ani tovarășu
lui Szabo i s-a încredințat condu
cerea unei brigăzi din sectorul II i 
al minei Petrila. Ca brigadier dă 
dovadă de pricepere, de bun orga
nizator al procesului de produc- 
.ic. Brigada sa își depășește lună 
de lună cu 5—15 la 
de plan, situîndu-șe 
frunte în întrecerea 
brigăzi din sector.
Szabo dîn care fac parte tov. Kișșț 
Carol, Bejan Vasile, Bako Adal
bert. Gîmbuță Aurel, Micula Be- 
nedec și alți muncitori vrednici se: 
situează în primele rî riduri și Ir» 
ce privește calitatea producției. In 
acest an minerii de aici nu aii 
avut rebut at nici un vagonet de 
cărbune pentru șist.

...Un fiu de țărani săraci a 
nil în Valea Jiului dintr-o comu
na. din Regiunea Autonomă Ma
ghiară. S-a calificat miner, iar a- 
cum e brigadier. Aici, în sectorul 
II, Szabo Martin este apreciat pen
tru munca pe cate o depune în 
producție. Pentru meritele sale el 
a lost primit în rindurile membri
lor de paitid, iar recent împreună 
cu soția și cele două fetițe 
mutat intr-un apartament din 
curile noi din Petrila.

sută sarcinile 
la loc de , 

! cu celelalte 
Brigada lui

ve-

s-a 
blo-

(Urmare din pag. l-a)

La preparația Petrila funcționea
ză, pe lingă alte forme ale învă- 
tămîntului de partid și un cerc de 
economie concretă. Avînd o te
matică strîns legată de activitatea 
uzinei, cercul aduce o contribu
ție importantă la îmbunătățirea 
desfășurării procesului de produc- 
iie.
. Pînă in prezent, în fața eursăn-_.. n-nță. 

ților au fost expuse 6 lecții, care 
s-au referit la activitatea de Л 
cu zi a preparatorilor. Iată doar 
cîteva : „Reducerea umidității la 
cărbunii spălat!", „Studiu- asupra 
posibilităților de captare a prafu
lui rezultat prin uscarea cărbune
lui" și altele, care s-au dovedit 
de un real ajutor în activitatea de 
pioducție a «ursanților.

Cursanții partieipă cu mult in
teres la dezbaterea acestor teme. 
Cei mai activi cursanți sînt tova
rășii Negran Mihai, Popa Viorel și 
Poli Anton. Un alt fapt care re

flectă atenția ce o acordă 
ții temelor din programul 
lui este și’ freevența care 
felnătățește, de la ședință

«ursan- 
cercu- 

se 
la

îm-
șe-

pre
zent la acest cerc se datoreso 
sprijinului continuu acordat de co
mitetul de partid precum și acti
vității bune ce o desfășoară tova
rășul Florea Sabin, propagandistul 
cercului

Rezultatele obținute pînă în

PETRU GĂINĂ
corespondent

binetul tehnic al uzinei, le stu
diază și întocmesc referatul. A- 
colo unde se lovesc de anumite 
greutăți, unde nu înțeleg anumite 
lucruri, sînt ajutați și îndrumați 
de cadrele inginerești din uzină. 
In felul acesta, muncitorii fiind 
interesați să întocmească un refe
rat cit mai bun, caută să studieze 
literatura tehnică ceea 

mulează interesul de a 
aprofunda o serie de 
tehnice pe care singuri,
torul coleetivului, nu' le-ar putea 
înțelege. - După expunerea acestor 

. referate, muncitorii se .antrenează 
în discuții, dezbat problemele mai 
complicate, îneît, fiecare să plece 
lămurit asupra celor discutate. In 
ultimul timp, in cadrul cursurilor 
de ridicare a calificării de la ter
mocentrala Paroșeni s-au ținut 
mai multe asemenea referate prin
tre care „Supapele de siguranță

ce le sti- 
învăța și 
probleme 
fără aju-

--Ѳ NOTE

ld-

deosebit atentia. In acest

Jante nulii it ляі - 
o aiiiiiă liana

întreprinderea de industrie
cală „6 August" Petroșani are 
o unitate de confecționat pla
pumă, Unitatea respectivă are o 
sală în care se execută opera
ția de introducere a vatei în 

plăpumi, iar sala are patru col
turi, dintre care unul atrage în 
mod
colț zac neutilizate șapte ma
șini de cusut. Praful și rugina, 
asociate împotriva mașinilor, își 
fac „munca" lor nestingherite de 
nimeni. Bțetele mașini, uitate de 
serviciul tehnio al întreprinde
rii, sub acțiunea oxizilor de fier 
și a prafului îndură neputincioa
se indolența celor care de mult 
ar fi trebuit să le pună la a- 
dăpost.

Soarta celor șapte mașini de
& cusut nu este de invidiat, Dim

potrivă. Ca mijloace de bază, în 
loc ca ele să fie utilizate în 
producție sînț ținute aici, 
prin 
fului 
tru.c.

Ar
fier vechi indolența tovarășilor 
care 
cele

de statfe facultativă. Cine 
știe însă dacă în prezețit 
stație, sau ba ? Fapt cert 
de unii șoferi ea e recu-

soția electricianului 
Nistor, cu scopul de 
cit mai repede, cele 
soțului ei internat în

La locul de muncă unde lucrea 
ză tînărul Viorel Lascu, strungar la 
I.I.L. „6 August’1 Petroșani vin cu 
dragoste atît muncitorii atelierului 
mecanic cît : 
prinderii. Ei 
Viorel Lascu 

bună calitate.
IN CLIȘEU 

taScu strunj ește un lagăr.

anunță

cobor, 
Șoferul

și beneficiarii între- 
știu că întotdeauna 
execută lucrări de

Utemistul. Viorei

♦
♦ 

. ♦
*

acțiunea ruginei 
să devină tiumai 
fier vechi.
fi timpul să se

ca
și a pra- 
bune pen-

arunce lă

răspund direct de mijloa- 
de bază ale întreprinderii.

івш vrea joîoriii...
In dreptul spitalului din Lu

peni a fost odată □ stație de 
antcb’JZe, Anei ș-e desfiiritat Și

din nou s-a reînființat dar, sub 
titlul 
mai 
este 
e eă
noscută, de alții nu. Printre a- 
ceștia din urmă se află și șo
ferul Sandu Alexandru care deu
năzi conducea autobuzul nr. 
51 697.

S-a nimerit ea în acel auto
buz să urce odată cu alți pa
sageri și 
Codleanu 
a-i duce 
necesare, 
spital.

— Tovarășe șofer, la stația 
de la spital vă rog opriți — se 
auzi glasul rugător al femeii.

Șoferul, nimic.
— La spital coboară, 

de astă dată taxatoarea.
Iar nimic.
— Opriți vă rog să 

zise din nou femeia,
însă s-a făcut surd la toate stă
ruințele și n-a oprit de cit îp 
stația următoare.

Ciudat om și șoferul ăsta. 
Pentru femeia care se grăbea să 
meargă la soțul ei în spital n-a 
oprit în stația facultativă, în 
schimb pentru o alta, care se 
ducea la coafeză, la complexul 
cooperativei „Sprijinul minier’’ 
a „înființat" pe dată o „stație" 
chiar în dreptul complexului. ■

Comentariile sînt de prisos. 
Conducerea sectorului I.C.O. 
Lupeni însă ar trebui să - regie

♦
inenteze odată, unde ește ori nu ♦ 
este stație de oprire pentru au- ♦ 
tobuze, ca șoferii să nu mai aibă a 

astfel, J
• 
a« 
♦ 
a 
a 
a 
a 
a
♦ 
a 
a

posibilitatea să procedeze

stației 
canti- 

este

Vi 111 e И
La intrarea pe peronul 

C.F.R. Petroșani, în fața 
nei muncitorilor feroviari
un grilaj cu o poartă. Prin a- 
ceastă poartă intră și ies ma
joritatea călătorilor. Dar cum, 
asta numai ei o știu. La sosi
rea trenurilor în fața amintitei 
porți se produce o îmbulzeală 
care face ca ieșirea de pe peron 
să se soldeze cu... nasturi lipsă.

Stația C.F.R. Petroșani nu po
sedă peron deschis, la poarta în 
cauză deci nu este om de ordi
ne care să reglementeze acce
sul pe peron. Atunci cu ce scop 
au fost făcute grilajul și poarta ? 
Numai ca să îngreuneze acce
sul călătorilor și să le producă 
supărări ?

Dacă conducerii stației C.F.R. 
Petroșani i ș-ar pune întrebarea : 
Vă place aspectul pe care vi-1 
oferă îmbulzeala, 

fi : NU. In acest 
este cît se poate 
se poato realiza 
prin montarea la
balamale, care să permită des
chiderea grilajului și deci ac
cesul călătorilor pe întregul 
spațiu, dintre peretele cantinei 
și al clădirii cațe adăpostește 
instalația sanitară.

E nevoie însă de două bala
male și de... bunăvoință.

răspunsul ar 
caz rezolvarea 
de simplă. Ea 
cu ușurință 

grilaj a două
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♦
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M. LUPENEANU J

ale cazanului" și „Circulația 
în cazan” expuse de șefii de 
de la secția cazane Bușu Anton 
și Jula loan, precum și referatele 
„Principiul de funcționare ai re
leelor de suprasarcină și maxi
male" și „Funcționarea protecției 
R.A.R." expuse de muncitorii e- 
lecțrlcieni Bădiță Miron și Gulyaș 
Alexandru.

Ridicarea nivelului profesional al 
muncitorilor a dus la’ intensifica
rea activității în domeniul inova
țiilor și raționalizărilor. Un mare 
număr de muncitori din uzină s-a 
angrenat în mișcarea inovatorilor. 
Au fost aplicate inovațiile mun
citorilor Mîrșu Aristică, Popescu 
Ioan. Bădiță Miron, Gulyaș Ale
xandru, Wettel Roland și alți ino
vatori car.e au adus însemnate e- 
conomii termocentralei, an creat 
posibilitatea obținerii 1 unor indici 
superiori și îndeplinirii cu succes 
a sarcinilor de plan. Iată df ce 
cadrele tehnice, dd la ‘ termocen
trala Paroșeni, cu sprijinul con 
ducerii uzinei, pun în prezent ac
centul pe perfectionarea formelor 
amintite de ridicare a calificării 
muncitorilor, pe cuprinderea în
tregului colectiv al uzinei • în a- 
ceastă importantă acțiune, pentru 
ridicarea necontenită a nivelului 

profesional și de cultură generală 
— cerință esențială pentru a pu
tea merge în pas eu tehnica nouă 
a. timpului nostru.

apei 
tură

PR06RAM DE RADIO
5 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Muzică populară sovie
tică, 9,30 Dansuri din opere, 10,30 
Melodii de estradă, 11,05 Săptă- 
mîna muzicii maghiare, 12,20 So
liști și formații artistice de ama
tori, 13,10 Orchestre de estradă, 
14,00 Concert de prînz, 15,20 Mu
zică ușoară, 16,15 Vorbește Mos
cova I 17,30 In slujba patriei, 18,00 
Universitatea tehnică radio, 13,30 
Lecția de limba engleză, 18,40 Mu
zică ușoară, 20,15 Cîntece, 20,40 
Concert de muzică ușoară romî- 
nească, 21,30 Muzică populară ce
rută de ascultători. PROGRAMUL 
II. 12,48 Din folclorul popoarelor, 
13.15 Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur (reluare). 
„Forme de conjugare". 13,25 Pa
gini orchestrale din opere, 14,30 
Melodii de estradă, 15,35 Actua
litatea în țările socialiste, 16,10 
Muzică ușoară romînească, 17,00 

Interpret! în studio, 19,00 Mici pie
se de estradă, 19,30 Teatru la mi
crofon : „Departe de patrie”. Sce
nariu de L. Dold și Mihailik, 21,00 
Cîntece și jocuri populare, 22,00 
Arii din opere.

ț
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Cinematograf tehnic 
репйад minerii 
din Katowice

VARȘOVIA 3 (Agerpres).
Asociația inginerilor și tehnici

enilor mineri organizează la Kato
wice primul cinematograf tehnic 
permanent din țară. Aci vor fi 
prezentate numai filme tehnice, 
științifice și de popularizare, în 
cea mai mare parte din domeniul 
mineritului și a ramurilor înrudite. 
Un colectiv special se va ocupa 
și de realizarea unor filme tehnice.
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Vești din R.
Sărbătoarea națională a R. P. 

Ungare, a 18-a aniversare a 
eliberării țării de sub jugul fas- 
cisto-hitlerist de către Armata 
Sovietică, este întimpinată de 
poporul ungar cu noi și impor
tante succese în construcția so 
cialistă.

*
Ѳ

Campania electorală 
din

TOKIO 3 (Agerpres).
Campania electorală care a în

ceput în Japonia la 23 martie pen 
tru alegerea candidaților în orga
nele autoconducerii locale a intrat 
într-o nouă etapă. La 2 aprilie s-a 
anunțat oficial începerea înregis
trării candidaților.

Cel mai mare număr de candi
dați în alegerile prefecturale a 
fost prezentat de Partidul liberal
democrat de guvarnămînt — 2 049 
candidați. Socialiștii prezintă 915 
candidați și sprijină 23 candidați 
independenți. Partidul socialismu
lui democratic — 230 și sprijină 39 
candidați independenți, Partidul co
munist prezintă 176 candidați, inde 
pendenții — 900 candidați, „Ko- 
seiren" (Organul politic al orga
nizației religioase de masă „Soka 
Gakkai") 57 candidați.
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o înțelegere ante-

la atitudinea Ma- 
experiențsle nucle-

S. U. A. trebuie să«=și 
evacueze bazele 

din Maroc
NEW YORK 3 (Agerpres).
La 1 aprilie regele Hassan 

И-lea al Marocului a anunțat
New York, că în timpul tratative
lor pe care le-a avut la Washing
ton cu oficialități americane, s-a 
stabilit că Statele Unite trebuie 
să-și evacueze bazele din Maroc, 
începînd din decembrie 1963, în 
conformitate cu 
rioară

Referindu-se 
rocului față de
are franceze în Sahara, Hassan al 
II-lea a declarat că aceste expe
riențe stîrnesc îngrijorare. „Sîn 
tem împotriva experiențelor nu
cleare în Sahara, deoarece sîn- 

,tem, în general, împotriva expe
riențelor nucleare". Răspunzînd la 
alte întrebări, Hassan al II-lea a 
arătat, între altele, că Marocul nă
zuiește spre o cît mai grabnică n- 
nificare economică, culturală și 
socială cu Tunisia și Algeria.

4
4
♦

P. Ungara
In ultimii ani a fost realizată 

rețeaua națională de televiziune 
formată din posturi de diferite 
capacități. In anii următori, 
posturile mici din provincie vor 
fi înlocuite cu altele de 20-30 
Kw, iar la Budapesta va îi mon
tată o instalație de emisie de 
rezervă.

Au început și lucrările pentru 
reconstrucția posturilor de radio 
pe unde medii — astfel, la Lakl- 
hegy vor fi instalate trei emi
țătoare noi, dintre care două 
150 Kw.
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Sporește producția J 

de rulmenfi 2

de

cuptorului 
mai înainte

de ciment

a avut 
de ter-

de pe
obiec-

întreprindere modernă 
producătoare de ciment

BUDAPESTA 3 (Agerpres).
In orașul Vac a fost dat în ex

ploatare primul clincher al cup 
torului, de calcinare de la combi
natul de ciment de pe Dunăre. 
Cu aceasta a fost terminată pri
ma ătapă a construcjiei uneia din 
cele mai moderne întreprinderi 
producătoare de ciment din Ungă 
ria. Pornirea 
loc cu 12 zile 
men.

Combinatul
Dunăre este cel mai mare 
tiv a! celui de-al doilea plan cin 
cinai de dezvoltare a economiei 
Si cuiturii R.P. Ungare. După in 
trarea în funcțiune a cuptorului 
cu toate cele trei clinchete el vu 
putea da un milion de tone de 
ciment anual, în timp ce în pre
zent toate fabricile de ciment ale 
R.P. Ungare produc anual 1,5 mi
lioane de tone de ciment.

Dezvoltarea rețelei 
de radio și televiziune

BUDAPESTA 3 (Agerpres).
Direcția generală a poștelor 

din R. P. Ungară a elaborat un 
plan amănunțit privind dezvol
tarea rețelei de radio și televi
ziune a țării, scrie ziarul „Nep- 
szava".

BUDAPESTA 3 (Agerpres).
Uzina de rulmenți din orașul 

Debrețin a produs anul trecut t. 
milioane rulmenți de diferite ti
puri, de 1,5 ori mai mult decît 
capacitatea proiectată. In anul 
1963 uzina urmează să-și sporeas
că producția de rulmenți cu încă 
aproximativ 20 la sută. In acest 
scop în uzină sînt instalate noi 
linii automate pentru producția în 
flux, se introduc noi mașini mo
derne.

T 
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Construcfii în sectorul 
zootehnic

BUDAPESTA 3 (Agerpres).
O dată cu venirea primăverii, 

cooperativele agricole de produc
ție din Ungaria au început noi 
construcții pentru sectorul zooteh
nic. In acest an, aproximativ 2 000 
de cooperative vor construi adă
posturi pentru 52 000 de vaci, 
100 000 de porci, 100 000 de ovine, 
un milion de păsări.

Congresul Organizației 
Meteorologice Mondiale

GENEVA 3 — De la trimisul 
special C. Benga:

Cel de-al patrulea Congres al 
Organizației Meteorologice Mondia
le (O.M.M.) își continuă lucrările. 
In ședința plenară din dimineața 
zilei de 2 aprilie, a luat cuvîn
tul șeful delegației sovietice, К 
Logvinov, care a subliniat, prin
tre altele, că în prezent există o 
situație anormală în cadrul acestei 
organizații prin faptul 
tre marile puteri ale 
blica Populară Chineză 
de dreptul legitim de
la lucrările Organizației Meteoro
logice Mondiale. Acest lucru cre
ează greutăți activității O.M.M. și 
aduce prejudicii acestei organiza
ții, ridicind obstacole în activita-

că una din 
lumii Repu- 
sste privată 
a participa

Greva minerilor francezi 
continuă

carbonifere din Franța cu 
intensitate și deplină uni- 
tuturor sindicatelor mine-

PARIS 3 — Corespondentul A- 
gerpres transmite ;

Greva minerilor francezi conti
nuă să se desfășoare în toate ba
zinele 
aceeași 
tate a 
rilor.

Tratativele începute la 2 aprilie 
între reprezentanții conducerilor 
minelor și conducătorii uniunilor 
sindicale ale minerilor au conti
nuat miercuri la Paris.

In ce privește tratativele între 
reprezentanții sindicatelor muncito
rilor de la întreprinderea de gaz 
și electricitate șl conducerea aces
tei întreprinderi care au început 
la 2 aprilie și au durat pînă noap
tea tîrziu, ele n-au dat nici un 
rezultat. Reprezentanții muncitori-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA PetromuiL Stt. Republtall sr.

lor de la întreprinderea de gaz și 
electricitate au respins „planul 
Masse" (după numele președinte
lui așa-numitei „Comisii a înțelep
ților"), considerîndu-1 incomplet și 
nesatisfăcător. Reprezentanții mun
citorilor de la întreprinderea de 
gaz și electricitate au cerut de 
urgență o întrevedere cu minis
trul industriei, Michel Maurice 
Bokanowski.

La 3 aprilie, la Paris și în 
împrejurimile sale a fost declara
tă o grevă de două ore a șoferi
lor și personalului care deserveș
te liniile de autobuse. Greviștii cer 
majorarea salariilor și acceptarea 
de către autoritățile franceze a 
revendicărilor juste ale minerilor 
francezi și ale celorlalte categorii 
de oameni ai muncii din Franța.

ÎN ATENȚIA ÎNTREGII LUMI
pas concret spre zborul în Lun&“„Un
3 (Agerpres).TOKIO

I.ansarea de către Uniunea So
vietică a unși noi rachete cosmice 
în direcția Lunii se află în cen
trul atenției presei japoneze.

„Din momentul lansării primului 
satelit al Pămîntului la 4 octom- 

scrie ziarul
Sovietică a 
mai mari în 

aceea deși 
se află un

„Mainlți", 
obținut suc- 
acest dome- 
pe actualul 

om, se poat;

brie ,1957, 
Uniunea 
cese tot 
niu. De
Lunnic nu 
presupune că se are în vedere, de 
data aceasta, „alunizarea" unei a- 
paraturi științifice".

„Lansarea de către Uniunea So-

vietică a unei serii de Lunnici îm- 
praună cu cercetările întreprinse 
în legătură cu condițiila de viață 
ale omului în Cosmos cu ajutorul 
navelor „Vostok" și lansările spui 
nicului „Kosmos", apropie zborul 
omului spre Lună, scrie ziarul „Ni- 
hon Keidzai". „Tokio Simbum”, 
scrie că actualul „Lunnik-4" cons
tituie un pas concret spre zborul 
în lună".

„Asahi', relatînd pe larg despie 
lansarea noului Lunnic, subliniază 
insuccesul eforturilor S.U.A, în do
meniul cercetării Lunii cu ajuto
rul rachetelor.
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carelea și realizarea obiectivelor 
îi stau în față.

A luat apoi cuvîntul N. Andro
ne, directorul secretariatului și ser- 

invițat 
O.M.M.,

viciilor Comisiei Dunării, 
special d e secretariatul 
cars a subliniat importanța pe care 
o reprezintă problemele de hidrolo
gie pentru navigație, precum și in
teresul ce este acordat acestor 
probleme în cadrul Comisiei Dună
rene. N. Androne a relevat, de a- 
semenea, utilitatea colaborării din
tre Comisia Dunării și O.M.M. șl 
importanța acordului intervenit în 
1962 cu privire la cooperarea în
tre cele două organizații.

pro- 
âin 

pen- 
cer-

й|й uitate ioiooteitali
NEW YORK 3 (Agerpres).
Brainerd Holmes, directorul 

gramului da zboruri cosmice 
cadrul Administrației naționale 
tru problemele aeronauticii și
cetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.), 
a declarat la 2 aprilie că lansa 
rea stației automate „Luna-4" a 
demonstrat o dată mai mult su
perioritatea Uniunii Sovietice asupra 
S.U.A. în domeniul motoarelor ra
chetă. Potrivit spuselor lui, S.U.A 
n-ar putea lansa în prezent în 
direcția Lunii o greutate mai mare 
de 320—450 kg.

O nouă ofensivă 
pentru explorarea Lunii

LONDRA 3 (Agerpres).
„Uniunea Sovietică a declanșai 

o nouă ofensivă în domeniul ex
plorării Lunii" — astfel își începe 
comentariul Peter Foley, comenta 
torul pentru problemele științifice 
al ziarului „Evening Standard". „O 
navă automată în greutate de 1 400 
kg. cu secera și ciocanul, scrie 
Foley, gonește spre discul argfia- 
tiu. Ea este dotată cu un ntaje 
număr de aparate care vor 
mite să se dezlegi enigmele 
nii".

întregul aparataj de pe „Luna-4“ 
funcționează normal

MOSCOVA 3 (Agerpres).
In timpul care a trecut de la 

lansare, stația automată „Luna-4" 
s-a îndepărtat de Pământ 
216 000 km. Radiocomunicațiile 
stația se mențin constante 
frecvența de 183,6 MHz.
fost efectuate cîteva i 
asupra traiectoriei i 
precizării parametrilor 
toriei de mișcare a 
„Luna-4" Informațiile telemetrice 

obținute de la bordul stației d» 
vedesc că Întregul aparataj funcți
onează normal. Presiunea și tem 
peratura din 

menținute în
bilite.

In noaptea
loc fotografierea obiectului pe fon
dul boitei înstelate. Observatorul 
din Crimeea a obținut o fotogra
fie reprezentind un obiect sub lor 
ma unei stele cu luminozitate ste 
Iară de 14,5.

cu 
cu 
pe 
Au 

măsurători 
în scopul 
: traiec-

stației

interiorul stației sînt 
limitele dinainte sta—

de 3 aprilie, a avut

In legătură cu situația din Argentina
BUENOS AIRES 3 (Agerpres).
Potrivit agenției France Presse, 

într-un comunicat dat publicității 
de președinția Republicii Argenti
na în seara zilei de 2 aprilie, se 
anunță că „ordinea a fost restabi 
lită în toate provinciile Argentinei, 
inclusiv în orașul La Plata unde 
sediul guvernului provincial a fost 
reocupat de către autoritățile le
gale". Pe de altă parte, în decla
rații făcute de șefii militari rămași 
fideli guvernului se arată că „lucruri
le merg foarte bine", că „situația 
este în prezent complet controlată 
de către guvern". Intr-un alt co
municat al președintelui Guido, se 
afirmă că postul de radio rebel a 
fost capturat d? către autorității 5 
legale.

In seara zilei de 2 aprilie, con
traamiralul Carlos Garzoni, minis
trul marinei, și-a prezentat demi
sia, după o întrevedere de 20 de 
minute cu președintele Guido. Deși 
comunicatul cu privire la demisie 
nu precizează motivele ei, agenția 
France Presse menționează că Gar
zoni a renunțat la funcțiile sale „în 
momentul în care luptele dintre 
forțele credincioase guvernului și

apropierea capita- 
prezent masați la 
„psntru a reprima 
de subversiune".

elementele rebele (constituite în 
majoritate din efectivul marinei mi
litare) se aflau în punctul lor cul
minant".

Ministerul de Război anunță că 
15 000 de soldați aduși de la gar
nizoana Campo Mayo și din alte 
garnizoane din 
lei se află în 
Buenos Aires 
orice tentativă

Agenția France Presse mențio
nează că în prezent „la 
Aires domnește calmul și trupele 
guvernamentale ocupă poziții solide".

Generalii Benjamin Menendez șl 
Frederico Toranzo Montero, pre
cum și amiralii Isaac Rojas și Ar
turo Rial, conducătorii rebeliunii, 
au părăsit în grabă Buenos Aires 
în seara zilei de 2 aprilie la bor
dul spărgătorului de gheață „San 
Martin", plecînd spre o destinație 
necunoscută.

Agenția France Presse mențio 
nează că comandamentul flotei 
maritime și-a proclamat în seara 
zilei de marți loialitatea față de 
guv emul Guido.

Buenos

per-
Ці-

1

La 3 aprilie, ora 18 (ora Mos 
covei) stația 
coordonate 
unea dreaptă — 10 ore 44 minute, 
declinația — 17 grade și 40 mi
nute.

Observațiile asupra zborului- sta
ției automate „Luna-4’‘ continuă. 
Rezultatele acestor observații voi 
fi comunicate la 4 aprilie.

va avta următoarele 
astronomice: as cens!

O

VARȘOVIA. — După cum anun
ță agenția P.A.P. în legătură cu 
vizita oficială făcută în R.P. Po
lonă de Lopez Mateos, președin- 
tele Mexicului, la 2 aprilie a fost 
semnat la Varșovia comunicatul 
comun polono-mexican.

BONN. — După cum transmite 
agenția D.P.A., la 2 aprilie a So
sit la Bonn generalul Kan Omori, 
șeful statului major al forțelor te
restre ale Japoniei. Omori va duce 
„convorbiri informative" la cartie
rul general al Bundeswehrului șt 
va vizita unele subunități și școli 
ale Bundeswehrului.

BONN. — Adlai Stevenson, re
prezentantul permanent al S.U.A, 
în Organizația 
care întreprinde 
гора, a sosit la 
In cursul vizitei 
mană, Stevenson
Lubke, președintele R.F. Germane, 
vicecancelarul Erhard, Schroder, 
ministrul afacerilor externe, și cu 

alte oficialități vest-germane.

Națiunilor Units, 
un turneu în Eu- 
2 aprilie la Bonn, 
sale în R.F. Gsr- 

va conferi cu

SOFIA — La Burgas, P..P. Bul
garia, se construiește o mare ra
finărie care va prelucra aproxi
mativ 2 milioane tone de țiței 
chiar în acest an, iar pînă în anul 
1968 capacitatea sa va fi de apro
ximativ 5 milioane tone.

Rafinăria va constitui o impor
tantă bază pentru dezvoltarea in
dustriei chimice bulgare. De eu- 
rînd pe șantierele rafinăriei a fost 
montată cea mai grea coloană teh
nologică pentru rafinarea țițeiului, 
înălțimea coloanei este de 42 me
tri, greutatea sa este de 116 tone,
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