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Șoferul inovator
Meseria de șofer nu-i ușoară. 

Mașina e capricioasă ca un cal 
nărăvaș. Da cum te simte că nu 
ești stăprn pe meserie, îți face 
multe necazuri. Dacă pleci la 
drum fără revizie prealabilă, a- 
mănunțită nu ajungi departe. 
Bascula cu nr. 52 107 n-a rămas 
însă niciodată în mijlocul drumu
lui. Nici nu putea, cînd are 
conducător 
secretarul 
de partid 
șani. Nu-i 
cerceteze i 
noscător. 
Za drum, 
consuma

— Așa 
spus ei in gînd 
multă, prea multă benzină. Ia să 
vedem, unde-o îi hiba.

Se vede treaba că mai erau în 
țară mașini ce consumau exagerat 
de multă benzină, deoarece în 
planul tematic de inovații Minis
terul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor a preconizat realizarea 
unui dispozitiv de măsurare a 
consumului de benzină.

— Ce ar ti să încerc să iac un 
asemenea dispozitiv — și-a spus 
secretarul organizației de bază. De 
atunci in timpul liber a început 
să studieze, să iacă la schițe și 
sa “ adune materialele necesare. 
Apoi a început munca Cu fiecare 
zi aparatul prindea tot mai mult 
contur. Intr-una din zile, apara
tul a lost gata de funcționare,

...Mașina cu nr. 52 107 mergea 
în marșalier spre stîncile carierei 
de piatră de la Peștera Boli. 
Odată oprită, a început încărca
rea pietrei necesare drumului fo
restier ce se construiește pe Va
lea Galbenei. Intre timp, șoferul 
privea la dispozitivul ce indica 
benzina consumată și nota ceva 
în carnețel. Cifrele s-au adăugat 
lingă cele existente. Ele variau 
între 350 și 600 grame consum de 
benzină pe kilometru parcurs. Bi
neînțeles că cifrele cele mai ri
dicate indicau consumul de ben
zină cu bascula încărcată. Ace
leași calcule le-a făcut inovatorul 
și la cursele de 2 km. Cauzele 
consumului exagerat de benzină 
au fost elucidate, 
însă și alte părți 
«o se controlează
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studenților
incinta institutului", „V 
sistemului de aeraj 
3 al minei Vulcan"

studenfii cate, tac parte

cum e Șerban 
organizației de 
de la I.M.T.F. 
dimineață ca el 

mașina cu ochi de cu- 
Fără revizie nu pleacă 

La un timp însă mașina 
o groază de benzină, 
nu mai merge — și-a 

se consumă

*

Inovația are 
pozitive. Prin 
buna iuncțio- 

benzină.
D. CRIȘAN

Isbășescu Con
stantin (în dreap
ta) și Teodor 
Gheorghe, tîm- 
plari de mobilă 
fină la I.I.L. „6 
August" Petro

șani sînt frun
tași în muncă. 
Calitatea lucră
rilor executate 
de ei au primit 
în primul semes
tru din 
numai 
tive de 
foarte

IN
Tinerii I 
Constantin 
Teodor 
ghe în 
lucrului.

acest an 
califica- 

> bine și 
bine. 
CLIȘEU : 

Isbășescu 
și 

Gheor- 
timpul

Muncitorii tîmplari de ia LI.L. 
„6 August" se străduiesc să pro
ducă,, tot mai multe .binale (uși, fe
restre, vitrine de magazine 
pentru nevoile șantierelor 
Valea Jiului și din regiune.

In atingerea unei producții 
(de cca.

etc.)
din

ușurează 
principal

mari, 
2000 m.p. lunar) munci

torii tîmplari sînt ajutați de nu
meroase mașini care le 
munca. Astfel, atelierul
de binale este înzestrat cu peste 
20 de mașini diferite de mare pro
ductivitate, printre care mașini de 
cepuit, freză, de îndreptat, de rîn- 
delit, fierăstrău panglică, strung de

©

lemn, de confecționat cozi de 
nelte, apoi instalații moderne pen
tru uscat material lemnos prevă
zute cu ventilatoare și altele.

Datorită mecanizării, atelierul de 
binale condus de 
și maistrul Oliver 
succese frumoase 
tre tîmplari, se 
Cesar Francisc, 
Burciu Constantin,
Anuțoiu Ilie, Frățilă loan și alții 
care mînuiesc cu pricepere mași
nile, dau lucru de bună calitate, 
satisfăcînd cerințele șantierelor de 
construcții.

tov. Solok Paul
Carol, obține 

în muncă. Din- 
evidențiază tov. 
Nagy Ludovic,

Mititelu loan,

SPORT: Calificarea în campionatul 
de fotbalregional

Fruntașele campionatelor raio
nale și orășenești au început dis
puta pentru obținerea dreptului de 
a juca în campionatul regional de 
fotbal. Primele întîlniri au avut loc 
duminică la Călan. Știința Petro
șani, reprezentanta Văii Jiului la 
meciurile de calificare, a întîlnit 
Voința Brad. Net superiori din 
toate punctele de vedere, studenții 
au învins cu scorul de 3—1. Pri
mul gol este marcat în minutul 13. 
Jucătorul Papură trece de toată 
apărarea Voinței și marcă specta-

Borbely Rozalia este brigadieră în 
iar Iakabos Ghizela este cea mai

Ш-a din Vis- 
muncitoare a

secția 
nouă,

Tovarășa 
eoza Lupeni, 
secției.

Iat-o pe
producerii firului de bună calitate.

culos. In minutul 35, studenții ma
jorează scorul la 2—0. Bursumaa
scapă singur spre poartă și trage 
cu boltă peste portarul ieșit în 
întîmpinare. Al treilea gol al stu
denților este marcat în minutul 75. 
La o lovitură de colț. Marina mar
că spectaculos cu capul prin plon
jon. Diferența de goluri putea fi 
mult mai mare dacă studenții n-ar 
fi ratat două lovituri de la 11 me
tri și 
marcat 
astfel 
scorul

In a doua întîlnire, Horia Cris- 
tur a învins cu 3—2 pe Măgura Pui.

alte ocazii și dacă n-ar fi 
un gol în proprie poartă 

că meciul s-a terminat cu 
de 3—1 în favoarea lor.

brigadieră (dreapta) vorbind „elevei" sale despre „taina"

In acest an, comisia de organi
zare a practicii de vară din ca
drul Institutului de mine Petroșani, 
la propunerea cadrelor de specia
litate, a luat din timp măsuri 
pentru organizarea judicioasă a 
practicii de vară

La propunerea 
ploatări miniere, 
și topografie s-a
denții anilor IV și V care 
terii de specialitate și care 
luat în studiu unele teme de cer
cetare științifică în domeniul mi
neritului, să-și execute practica 
la exploatările respective.

Pînă în prezent, 40 de studenți 
din anul IV mine și anul II curs 
scurt au luat în studiu un nu
măr însemnat de teme științifice, 
printre care: „Metode optime de 
adîncire rapida a puțului de la mi
na Dîlja", „Studiul economic 
susținerii
frontale și cameră de 
Vulcan", .Ridicarea unei rețele de 
triangulație și a tețelii de nivel-

Nicu, 
Cornel, 
Mircea, 

De ase-

meni în 
rificarea 
sectorul 
altele.

Dintre
din aceste cercuri științifice și 
care vor face practica în cadrul 
exploatărilor respective se numă
ră și studenții; Parpală 
Stupu Fetru, Buruian 
Franj Nicolae, Guran 
Oncioiu Nicolae și alții,
menea, studenții anului V vor e- 
fectua practica de vară la ex
ploatările unde le-au fost fixa
te temele de proiect pentru e- 
xamenui de stat.

Aceste măsuri de organizare a 
practicii vor contribui la aprofun
darea sistematică a disciplinelor 
de specialitate, vor înarma stu
denții cu cele mai noi probleme § 
pe care le ridică în prezent in
dustria minieră.
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la mina
A. DUMITRIU 
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Lucrările la noua fabrică de produse lactate 
înaintează în ritm rapid

Constructorii I 
înălțarea fabricii 
tate din Livezeni, 
noul semestru de 
rîrea să continue 
pe acest șantier, 
în luna iunie ei au realizat o va
loare de plan de 400 000 lei, în 
prima decadă a lunii iulie, valoa
rea lucrărilor 
asemenea, importantă. In 
sînt cuprinse lucrările de 
executate de dulgherii Baja 
Stăncioiu Dumitru, Țibuleac 
ghe, Vasile David, Negru 
care execută arcele cofrajelor pen
tru acoperiș, lucrările de tencuieli 
și zidării făcute de Szijagyi Iosif, 
Co, vaci Carol, Mateianu Grigore, 
betoanele turnate de Dolha loan.

. Васіа Ioan, Cheresteș , Vasile, ■ Rus 
Grigore, Oltean Vasile.

Ca urmare a strădaniilor depu-
. se, ,pînă acum, pe un număr de 4 

arce ale acoperișului au fost ridi
cate cofrajele de betonare, s-au

care lucrează la .
i de produse lac- 

au întimpinat 
muncă cu hotă- 
seria succeselor
Astfel, după ce . pregătit atelierele de montare a 

aparatajului frigorific, alimentării cu 
apă, iar fierar-betoniștii Pospai 
Ioan, Căpățînă Constantin și alții 

. au pregătit un mare număr de ar
mături care trebuie 
cofrajele acoperișului.

Muncitorii acestui 
hotărîți ca încă din 
ale lunii august să î 
narea acoperișului — 
portantă pentru dezvoltarea mon
tajului și finisajului interior al 
noii fabrici de produse lactate din 
Livezeni.

executate este, de 
aceasta 
cofraje 
Ferenț, 
Gheor- 
Calotă

montate în

sînt 
zile 

belo-

șantier 
primele 

înceapă 
- lucrare im-

«•

In cadrul cooperativei „Jiul" din Petroșani secția croitorie
nr. 8 ocupă locul de fruntașă în muncă. Lunar, colectivul acestei 
secții își depășește planul cu 8—10 la sută. IN CLIȘEU: Nicșa Adam, 
responsabilul secției primind cuvinte de laudă din partea unei cliente 
pentru ireproșabila execuție a comenzii.

Lupta contra incendiilor
Legile în 1 

za și apărarea 
triva incendiilor cer 
tățenii ca o îndatorire 
o participare activă la 
și stingerea incendiilor 
cele pe care le au la 
Controlul aplicării acestor măsuri 
de prevenire și stingere a incendi
ilor se execută de către organele 
P.C.I., precum și prin delegații co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare, special împuterniciți.

Incendiile trebuie prevenite, fapt 
pentru caie este necesar să se cu
noască cauzele, care ar fi: sudură 
în locuri nepermise, fără aprobare 
în prealabil și luarea, măsurilor de 
prevenire a incendiilor; scurt cir
cuit electric, datorită executării și 
exploatării defectuoase a instalați
ilor electrice (la T.A.P.L. • I.C.R.T.I. 
minele Vulcan și Uricani etc), a-

vigoare privind pa- 
i bunurilor împo- 

de la toți ce- 
patriotică, 

prevenirea 
cu mijloa- 

îndemînă.

o sarcină obștească
parate electrice sub tensiune; jo
cul copiilor cu focul, cazul copi
lului cu numele Șotînga loan din 
orașul Petroșani, strada Maleia 
care nefiind supravegheat a luat 
cutia cu chibrituri 
și prin jocul său 
a incendiat gardul și casa; negi 
jența fumătorilor
Cucea Emil și Oancea loan din 
cadrul Institutului de mine Petro
șani care din neglijență au produs 
un incendiu la Căminul 
cuiesc!

Pentru evitarea unor 
neajunsuri, la instalațiile 
în caz de verificări și reparații să 
fie folosit numai personal califi
cat, autorizat; executarea lucrări
lor de sudură să se efectueze luîn- 
du-se toate măsurile de prevenire 
și stingere a incendiilor și avînd 
în prealabil aprobarea organelor de

din bucătărie 
cu chibriturile

[li- 
cazurile tov.

unde lo-

asemenea
electrice,

conducere. Totodată nu trebuie lă
sat în stare de funcționare și ne- 
supiaveghere fierul de călcat, re- 
șoul sau alte instalații electricei 
să nu fie lăsați copiii să se joace 
cu focul, să nu se lase la îndemîna 
lor chibriturile; să nu se arunce 
jăratec la întîmplare, ci să fie de
pozitat într-o groapă 
najată. La fel, nu se 
țirea cu benzină sau 
inflamabile a hainelor,
doselei, etc. în camera unde arde 
foc întrucît prezintă pericol de in
cendiu.

Luptînd pentru respectarea măsu
rilor de prevenire a incendiilor, 
contribuim cu toții la apărarea bu
nului obștesc, precum și la apăra
rea

special ame- 
admite cură- 
alte lichide 

mobilei, par-

bunurilor personale.

Cpt. STAICU BORA
P.C.I. Petroșani
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Posturile utemiste de control — in sprijinul educării flncrctulut 
in spiritul atitudinii noi fâ|a de munca

Cei patru tineri din fotografie sint membrii postului utemist de 
control din sectorul VIII al minei Aninoasa, Prin activitatea lor ope
rativă, postul utemist de control aduce o contribuție importantă la 
educarea tineretului in spiritul atitudinii inaintate față de muncă ți a 
păstrării avutului obștesc.

IN CLIȘEU: Tovarășul Vancea Francîsc, responsabilul postului u- 
temist de control, împreună сц ceilalți membri pregătesc o nouă e- 
dițle.

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

r"? ‘ribuție ia lichidarea unor neajunsuri
A sunat sirena de ora șase, dar 

transportorul cu bandă de la sto
cul de cărbune încă nu a pornit. 
Utemista Almășan Minodora, me
canic de transportor a întîrziat din 
nou de la serviciu. Acest lucru se 
repetă destul de des în sectorul 
brichetaj al preparației Petrila. Ne- 
pornirea la timp a benzii trans
portoare ducea de bună seamă la 
îngreunarea procesului de produc
ție, influențînd negativ asupra rea
lizării sarcinilor de plan.

După constatarea cauzelor care 
determinau starea de lucruri arăta
tă, membrii postului s-au întrunit 
pentru a discuta acest caz. Tine
rei Almășan Minodora i s-a Iacul 
o caricatură care a fost afișată la1 ' 
postul utemist de control. In ur
ma criticii făcute precum și a a- 
jutorului primit din partea birou
lui organizației de bază, utemista 
Almășan a început să meargă pe 
drumul indicat de muncitorii mai 
vîrstnici, de comuniștii sectorului.

Așa a procedat postul utemist 
de control și în cazul cînd în 
raidul făcut prin sector a aflat că 
tînărul Țelegrădean Ștefan nu a- 
ducea cinste colectivului de aici 
prin faptul că lipsea nemotivat de 
la serviciu, trăgînd astfel în urmă 
punctajul schimbului respectiv în 
întrecerea socialistă pe sector. Din 
această cauză schimbul a pierdut 
primul loc în întrecerea socialistă 
pe luna aprilie a. c. Colectivul 

postului utemist a combătut fapta 
nedemnă a tînărului Țelegrădean 
prlntr un articol afișat la gazeta 
„Vorbește postul utemist de con
trol". In articol s-a arătat concret 
ce au pierdut muncitorii din schim
bul respectiv pentru o zi de ab
sență de la datorie a utemistului 
Țelegrădean Ștefan și cît a pier
dut tînărul în cauză.

Postul utemist de control se o- 
cupă nu numai de problemele de 
producție, de întărirea disciplinei 
în muncă, ci și de felul în care 
răr.p nd tinerii la chemările orga
nizației U.T.M. In urma unui ar
ticol publicat, organizația U.T.M. 
a mobilizat întreg tineretul din sec
tor să participe la colectarea fie
rului vechi, la înfrumusețarea in
cintei uzinei. Tinerii Bodnărel Du
mitru, Oprean Tiberiu, Spirea Vic
tor, Fardui Glieorghe, Mihai Con
stantin, Ursa Cornel și alții au 
fost primii care au pornit la treabă 
efectuînd cele mai multe ore de 
muncă voluntară. De altfel acești 
tineri utemiști sînt și cei mai vred
nici în procesul de producție.

Dacă postul utemist de control 
a obținut în activitatea sa rezul
tate pozitive, aceasta se datorește 
în bună parte faptului că biroul 
organizației U.T.M. (secretar tov. 
Nicolae Andrei) acordă o atenție 
deosebită îndrumării de zi cu zi 
a activității postului.

Un mijloc valo
ros de care se 
folosește colectivul postului U.T.M. 
de la mina Uricani pentru promo
varea noului, a exemplului înain
tat și pentru combaterea atitudi
nilor înapoiate față de muncă a 
unora sînt raidurile întreprinse la 
locurile de muncă pe diferite pro
bleme.

Intr-una din după-amîezile lunii 
trecute, mai mulți membri ai pos
tului U.T.M. de control, între care 
tov. Bădescu Nicolae, Matei Gheor
ghe, împreună cu tov. Gîscă Ni
colae, secretarul comitetului U.T.M. 
pe exploatare, precum și cîțiva 
maiștri mineri au întreprins un 
raid in legătură cu calitatea pro
ducției. Ei s-au deplasat în subte
ran la diferite locuri de muncă, 
au controlat calitatea producției ce 
a ieșit în acel schimb din diferite 
abataje etc. Id sectorul I, de pil
dă, au găsit mai multe lucruri de 
sesizat... In vagonetele ce au pur
tat producția din abatajul brigăzii 
tov. Timofte Spiridon s-au găsit 
mai mulți bulgări de piatră intre 
care și unul de mai multe zeci de

Activitate
In ultimul timp edițiile postului 

utemist de control al organizațiilor 
U.T.M. nr. 2 și 3 de la Cimpa II 
au popularizat experiența înainta
tă în procesul de producție, au în
fățișat cititorilor reportaje însoțite 
de fotografii ale utemiștilor evi- 
dențiați în producție. Bunăoară, la 
ediția actuală este afișat portretul 
tînărului Molnar Gheorghe, vago
netar în frontalul nr. 1, care mun
cește cu stăruință pentru ca; bri
gada să-și poată realiza . planul. 
Pentru meritele lui în producție, 
Molnar Gheorghe a fost propus să 
urmeze cursurile școlii de ajutori 
de mineri. Un portret asemănător 
s-a făcut și tînărului Cojocaru 
loan, responsabil de schimb într-o 
brigadă din sectorul III, care este 
fruntaș în lupta pentru calitate. 
Lucruri bune s-au putut citi la 
postul utemist de control și des
pre Velea Vasile, Nagy Adalbert 
și alți tineri cu care minerii sec
torului III se mîndresc.

In același timp, postul utemist 
de control n-a scăpat din vedere 
să critice și anumite lipsuri mani
festate în activitatea unor tineri. 
Intr-o perioadă frecvența tinerilor 
la adunările generale U.T.M. nu 
era satisfăcătoare. Aceasta din cau-

IN URMA RAIDURILOR
kilograme. Membrii colectivului 
postului s-au dus în abatajul res
pectiv unde au atras atenția șe
fului de schimb asupra calității 
slabe a producției ce a ieșit din 
abataj. La fel au procedat mem
brii colectivului și în abatajele 
unde lucrează brigăzile conduse de 
tov. Maftei Stan, Burtea Niță și în 
altele, unde s-a constatat că pro
ducția conține multă piatră. A 
doua zi, constatările postului ute
mist de control au fost aduse la 
cunoștința organizațiilor de partid 
și conducerilor sectoarelor și chiar 
a comitetului de partid pe mină. 

La propunerea comitetului de partid 
s-a organizat o adunare fulger Îna
inte de a intra in mină cu mun
citorii din schimbul respectiv cu 
oare prilej li s-a vorbit despre 
constatările postului utemist de 
control privind slaba calitate a 
producției și propunerile acestuia 
de a da cărbune curat, fără pia
tră. Ca urmare, în cursul lunii tre
cute, rezultat și al altor măsuri 
luate de comitetul de partid și 
conducerea exploatării, minerii din 

bună, dar și unele lipsuri
ză că unii tineri printre care Pop 
Alexandru, Pătrașcu Dumitru, Ni- 
culăescu Constantin lipseau fără 
vreo justificare de Ia ședințe. Pe 
lingă faptul că tinerii respectivi 
au fost trași la răspundere de bi
roul organizației de bază, colecti
vul de redacție al postului ute
mist de control a criticat atitudi
nea acestor membri ai organizației 
U.T.M. Tot așa au fost criticați și 
Halunga Constantin pentru absen
țe nemotivate și Furică Traian pe 
motivul că nu alegea. șistul vizibil 
la frontul de lucru. In urma criti
cilor aduse cei vizați s-au îndrep
tat, muncind din zi în zi mai bine. 
Exemple de felul cum contribuie 
posturile utemiste de control la 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, la educarea comunistă a tine
retului se mai pot da încă multe.

Trebuie să arătăm însă că acti
vitatea postului utemist de control 
din sectorul VI investiții, al că
rui responsabil este tov. Marioane 
I, se desfășoară mai puțin bine. 
De trei luni de zile ediția postu
lui utemist n-a mai fost schimbată. 
In cele trei articole, se vorbește 
despre felul cum s-a desfășurat cu 
luni în urmă un seminar al cer
cului „Să ne cunoaștem patria so-

Uricani au extras 
o producție cu 

un conținut de șist de aproape un 
procent sub baremul admis.

Asemenea raiduri a inițiat pos
tul U.T.M. de control și în alte 
dăți, urmărind probleme majore, 
cum ar fi disciplina tinerilor in 
procesul de producție, respectarea 
de către tineri a prevederilor 
N.T.S. și altele. De fiecare dată 
constatările raidurilor au fost pu
blicate la panoul „Vorbește pos
tul U.T.M. de control", ori au fost 
aduse la cunoștința conducerii ad
ministrative. In urma raidului pri
vind disciplina tinerilor în produc
ție, la panou a apărut caricatura 
cu titlul: „Hora nemotivaților" 
care i-a înfățișat printre alții pe 
muncitorii Ștefănescu Gheorghe, 
Iuhasz Vasile, GyOrfi Eugen, Fîr- 
tat Constantin care au făcut ne
motivate.

Faptul că In prima jumătate a 
anului absentele nemotivate au 
fost foarte puține, că abaterile de 
la disciplină sînt tot mai rare do
vedește cu prisosință eficacitatea 
raidurilor întreprinse de postul’ u- 
temîst de control.

cialistă", în altul despre una din 
acțiunile patriotice din luna apri
lie cînd tinerii sectorului au co
lectat în două ore 6000 kg. fier 
veclri, iar în ultimul articol se vor
bește despre cîțiva tineri eviden- 
țiați în întrecerea socialistă.

De ce nu a fost schimbată e- 
diția postului de trei luni? Tova
rășul Marioane I. motivează aceas
tă delăsare prin faptul că n-are 
timp să se ocupe de activitatea 
gazetei fiind ocupat cu alte tre
buri, Dar adevărata cauză a de
lăsării este alta. In acest an ac
tivitatea postului utemist de con
trol nu a fost analizată de biroul 
organizației de bază. Aceasta a 
făcut ca tinerii din coleidivul pos
tului utemist de control să mun
cească la întîmplare, fără un plan 
de muncă, fără obiective precise.

Pentru a ajunge la nivelul ce
lorlalte posturi utemiste dă con
trol, la nivelul sarcinilor pentru 
care a fost creat, este necesar ca 
biroul U.T.M. din sectorul VI in
vestiții să ajute mai mult acest 
post utemist de control, iar mem
brii săi să muncească cu mai mult 
simț de răspundere pentru îndepli
nirea sarcinii ce le-a fost încre
dințată.

■r-Z ‘.ггЛг .*-*.•* -* -T

Exigentă, operativitate, eficientă
S-a întîmplat cu mai multe luni 

în urmă într-o zi de plată. In du- 
pă-amiaza acelei zile tinerii Anița 
Petru și Ciuca Aurelian au fost 
văzuți de un membru al colecti
vului postului utemist umblînd 
„afumați" de-a binelea prin oraș, 
după ce colindaseră citeva restau
rante. Dar surpriza adevărată a 
venit abia a doua zi: Cei doi ti
neri au lipsit nemotivat de la ser
viciu. Și nu era prima lor abatere 
de acest fel. Deci, cum era și fi
resc, tovarășii lor de nruncă, mem
brii colectivului postului utemist 
de control nu puteau rămîne in
diferenți. In ziua următoare la pa
noul postului utemist de control 
din secție a apărut o caricatură 
înfățișînd pe cei doi „eroi" pre
cum și citeva versuri satirice des
pre fapta lor nedemnă. Dar cei 
doi indisciplinați au simțit oprobriul 
colectivului față de faptele lor abia 
la sfîrșitul schimbului. La propune
rea colectivului postului de control 
comitetul U.T.M. din secție, cu 
sprijinul biroului organizației de 
partid i-a pus în discuția unei 
adunări a tovarășilor lor de mun
că. Tinerii, muncitorii vîrstnici 
i-au judecat tovărășește, i-au aju
tat să înțeleagă cît e de rușinos 

pentru un tînăr muncitor să aibă 
abateri de la disciplina muncii, să 
facă absențe nemotivate din cauza 
unei beții care, de asemenea, nu 
face cinste nici lor, nici colecti
vului din care fac parte. Ei și-au 
recunoscut atunci greșelile și au 
promis adunării că nu mai vor 
comite acte de indisciplină. Drept 
dovadă că criticile tovarășilor lor 
le-au mers la inimă, în ultimele 
trei luni cei doi nu au mai ab
sentat nemotivat și nu au mai fost 
văzuți umblînd beți prin oraș. De 
altfel, din cazul lor au învățat și 
ceilalți tineri. De luni de zile nu 
s-a înregistrat în secție nici o ab
sență nemotivată din partea ti
nerilor.

Panoul „Vorbește postul utemist 
de control" din secția construcții 
metalice de la U.R.U.M.P. este ur
mărit cu tot mai mult interes de 
către tinerii din secție. Motivul es
te acela că de la un timp încoace, 
el vorbește tot mai bine, în așa 
fel incit cuvîntul lui are înrîurire 
asupra muncii tinerilor, are eficien
tă. Acesta este de altfel și scopul 
pe care și l-au propus utemiștii 
Zarculea Vasile, Pop Simion și cei
lalți membri ai colectivului pos
tului, îndrumați de comitetul U.T.M. 

din secție, al cărui secretar e tov. 
Maghiaru Vasile. Colectivul pos
tului se poate pe drept cuvînt mîn- 
dri că și datorită activității sale 
mulți tineri muncesc acum bine, au 
devenit muncitori disciplinați la 
locul de producție, dau o mai mare 
atenție calității produselor.

Datorită exigenței colectivului 
postului și operativității cu care 
a luat măsuri pentru combaterea 
actelor nedemne ale unor tineri, 
incompatibile cu atitudinea înainta
tă care caracterizează un tînăr 
muncitor al zilelor noastre, colec
tivul postului a adus o contribuție 
însemnată la educarea tinerilor. 
Exemple de tineri care au fost 
ajutați de colectivul postului să 
se îndrepte sînt multe. Ciofu Gri- 
gore, de'pildă, a dovedit un timp 
indisciplină în timpul lucrului, avea 
aere de „atotștiutor" și, totodată 
neglija calitatea lucrărilor pe care 
le execută. Sesizîndu-se de com
portarea lui necorespunzătoare co
lectivul postului a propus discuta
rea tînărului Ciofu Grigore în
tr-o ședință a tovarășilor lui din 
secție și a fost scos din brigada 
în care lucra. Cu timpul el a de
venit un muncitor disciplinat și a 
fost reprimit în brigadă. A mai

fost criticat ia panoul postului nu scapă colectivului postului. El 
U.T.M. de control și tînărul Voi- veghează mereu asupra compor- 
nicescu Gheorghe, care dovedea tării tinerilor, intervine cu prom- 
lipsă de respect 
față de muncitorii 
vîrstnici și supe
riori. Alți tineri 
au fost criticați 
pentru neglijența 
pe care au dove
dit-o față de cali
tatea producției. 
Toți aceștia s-au 
îndreptat, au deve
nit tineri harnici, 
disciplinați. Decu- 
rînd a apărut o 
caricatură însoțită 
de versuri la 
panoul postului 
cu tînărul Iuhasz 
Ladislau care a 
aruncat cu o bu
cată de fier în 
cabina niacaragis- 
tei din hala sec
ției, spărgînd gea
mul cabinei. Și 
el și-a recunoscut 
în adunarea orga
nizată de colectiv 
vina, angajîndu-se
mită asemenea fapte.

Nimic din ce e urît, străin de 
comportarea tînărului de tip nou

să nu mai co-

Unomdin aild epocă? Nu, doar o imagine re
produsa de pe o caricatura apdrutd la gazeta cos
tului utemist de control din secția construcții me
talice a U.RJJM.P. cate il intOțișeazO pe tînărul 
Iuhasz Ladis/au arunclnd în cabina macaragistei 
din secție.

tîtudine pentru combaterea răului, 
pentru promovarea a tot ce e 
înaintat și demn de un tînăr mun
citor al zilelor noastre.
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De mai multe luni, personalul 
magazinului alimentar unitatea nr. 
89 Livezeni (Ій dovadă de negli
jentă și comportare necorespun
zătoare în activitatea pe care o 
desfășoară. Acest lucru ii dove
dește aspectul neîngrijit al loca
lului, pilnea care se depozitează la 
primire direct pe podea, lăzile

Pe urmele materialelor publicate IN EDITURA ȘTIINȚIFICĂ AU APĂRUT

Ce bine ar fi, 
dacă na r fi!

cu iăinâ neacoperite și neorîndu- 
iala măiiurilor neetichetate din 
roituri. Muncitorii Voicu Ștefan 
și Cupaș Gheorghe mai afirmă 
că nici cîntărirea mărfurilor vln- 
dute nu se tace corect 
magazin.

Așa slînd lucuriie se 
trebarea: Oare organele 
troi O.C.L. din Petroșani nu pot 
să-și facă vreun drum șl / 
acest magazin ?

Propunerea aceasta e valabilă 
și pentru magazinul O.A.D.L.P. 
unitatea nr. 31 din Livezeni unde 
pe lingă vinzătoarea salariată e- 
xistă și citeva vinzătoare nesa
lariate care iși ajută zilnic prie
tena în mod „dezinteresat".

in acest

iscă în- < 
de con- <

pot i 
prin <

> 
)

i
A. NICULESCU

„Rămășițe nedorite *
Așa a fost intitulată semnalarea 

critică publicată în numărul 4254 
al ziarului nostru. In răspunsul 
său, Secția de gospodărire și dru
muri a Sfatului popular orășenesc 
Petroșani ne informează că îndată 
după apariția notei critice in ziar 
a luat măsuri de îndepărtare a ră
mășițelor de pămînt, pietriș și as
falt de pe marginile străzii V. 
Conta, unde au fost ținute multă 
vreme deoarece autobaza I.R.T.A. 
nu a pus la dispoziție mijloacele 
de transport necesare.

Ca urmare a măsurilor luate, pe 
strada 
lor nu 
dârele 
ceasta 
străzii.

ceasta, terenul a devenit locul de 
depozitare a pămîntului provenit 
de la excavărlle făcute la U.R.U.M.P. 
de către I.C.M.M.

Cu toate demersurile făcute, ce
tățenii care vedeau terenul ame
najat de ei acoperit cu mormane 
de pămînt, n-au primit decît pro
misiuni. Conducerea șantierului din 
Petroșani le-a promis un buldozer 
care să niveleze mormanele de pă
mînt depozitate aici, iar Secția de 
gospodărie 
promis să 
terenul să
timp se credea că promisiunile 
ajută la nimic, pînă la urmă 
tuși au ajutat la ceva. După apa
riția articolului conducerea I.C.M.M. 
s-a simțit obligată să trimită un 
buldozer la fața locului ca să ni
veleze terenul, iar Secția gospodărie a 
sfatului popular a oprit depozitarea 
pe mai departe pe acest teren a 
pămîntului rezultat de la excavări.

Lumina și culoarea 
în natură

de M. MINNAERT
Cartea cunoscutului astronom o- 

landez prof. M. Minnaert este

fără a avea la dispoziție apară ie 
complicate și cunoștințe de specia
litate. Autorul prezintă problemele 
complexe ale luminii și culorii în 
natură pe baza unui bogat mate
rial faptic și doeumentar.

V. Conta circulația pietoni- 
mai este împiedicată de mal- 
de rămășițe și odată cu a- 
s-a schimbat și aspectul

Promisiunile eu ajutat 
totuși la ceva

Tot pe temă gospodărească a 
fost scris și articolul „Promisiuni 
care nu ajută la nimic", apărut cu 
o lună în urmă în ziarul „Stea
gul roșu".

La îndemnul deputatului Kovacs 
Alexandru pe un teren viran de 
lîngă strada Stahanov din orașul 
Petroșani a fost amenajat prin 
muncă patriotică un teren de joc 
pentru copii. Dar în primăvara a-

------- ____________________ ~~--------  

însemnare ; Rogojină a pierdut 
mai mult decît un rămășag

Rogo-

cînd 
activi-

a doua
au uimit de data 
mult > oamenii din 
pentru că minerii

lună.» Realizările 
această 
sector, 

de aici 
și mai

a făcut o a- 
m.l. Cu puș- 
lucrare ? I La 
a avut o di-

frumos. Minerii au fost mulțumiți 
cu toții, dar cu excepția lui Ro
gojină care, susținea el, n-a rea
lizat un cîștig pe cit a pariat. Prin 
nesatisfacerea unui hatir Rogojină 
s-a simțit „atins" în amorul pro
priu și nu a mai făcut nimic pen
tru bunul mers al brigăzii care 
l-a fost încredințată. Și-a neglijat 
brigada, nu s-a mai ocupat de or
ganizarea muncii. In ultima lună 
a făcut și două absențe nemoti
vate. Așa se explică faptul că bri
gada a devenit un colectiv codaș, 
atît în privința realizării planului 
de producție cît și a calității lu
crărilor executate.

Dar în toată povestea aceasta, 
o dată cu pariul, Rogojină Grigore 
a pierdut ceva: încrederea oame
nilor, a ortacilor lui și astfel și 
chiar brigada, de conducerea că
reia nu 
gada a 
miner.

s-a dovedit a fi demn. Bri- 
fost încredințată unui alt

Cu citeva luni în urmă, la sec
torul IV В al minei Lupeni a fost 
transferată o nouă brigadă de pre
gătiri, condusă de minerul 
jină Grigore.

A trecut prima lună de 
noua brigadă și-a început

, tatea în sector. Rezultate îmbucu
rătoare brigada a săpat din cio
can de abataj 32 m.l. de galerie. 
Minerii brigăzii satisfăcuți, condu- 

; cerea sectorului așijderea:" A venit 
■■ insă Și 

brigăzii 
și mai 
Dar nu
ar fi realizat o avansare

. mare, deși aveau toate condițiile 
pentru aceasta, brigada trecînd de 
la tăierea cu ciocanul de abataj 
la pușcare. Nu, dimpotrivă. In a- 
ceasță lună brigada 
vansare de abia 18,5 
«are I Dar ce fel de 
acești 18 m.l. galeria
ferență de nivel față de cel pre
văzut de 70 cm. Deci trebuia în 
întregime refăcută. Dar e intere
sant de cunoscut și cauza care a 
făcut ca lucrarea să fie ridicată cu 
70 om. pe o distanță de 18 m.: bri
gadierul Rogojină, miner calificat, 
nu știa să folosească lațul de 
pantă. In luna următoare brigada 
a făcut o avansare tot din pușcare 
și mai mică, de abia 14 metri, lu
crare tot de slabă calitate.

De ce acest regres atît de brusc 
în activitatea acestei brigăzi î Pri
cina Tiu e nici mai mult, nici mal 
puțin decît un pariu pierdut de 

’ șeful
cînd
mai

D. IVANESCU

de brigadă. Se spune că, ple- 
din sectorul în care a lucrat 
înainte Rogojină Grigore a 
pariu cu cineva că la IV Вpus

va realiza din prima lună un clș- 
tig de îi va merge vestea. Adevă
rul e că în urma realizărilor ob
ținute brigada a realizat un cîștig

Exploatarea 
minieră Aninoasa

mineri 
mineri principali 
electromecanici 
de înscriere la con-

ține pe data de 31 iulie 1963, 
un concurs pentru ocuparea 
îrmătoarelor posturi:
— maiștri

— maiștri
— maiștri

Cererile
curs, Însoțite de actele nece
sare se vor depune la sediul 
minei Aninoasa pină la 20 iu
lie 1963.

Informații suplimentare șe 
pot obține la Serviciul muncă 
și salarii al exploatării.

atractivă, 
arată cum 
un secol

cartea 
în răs- 
omul a 
la mun-

Accesibilă și 
lui M. Vasiliev 
timp de numai 
reușit să capteze și să pună
că energia aburului, a apelor curgă
toare, a cărbunelui, petrolului, ga
zelor și, în sfîrșit, a nucleului a-

povestire poetică despre marile 
micile taine ale naturii în care un 
observator atent poate pătrunde

si

M Шйііеч

PRODRAM DE RADIO
12 iulie

I. 7,30 Sfatul me-

energeticii zilelor 
Cititorul neinițiat află aici 
cum funcționează, ce caii- 
lipsuri au, îndeosebi sub 
economic, motoarele cu

Energia și omul
de M. VASILIEV.

Cum trebuie
pentru

In Valea Jiului, toate blocurile 
noi de locuințe ridicate în ultimii 
ani ca și cele aflate încă în con
strucție sînt prevăzute cu încăl- 

. zire centrală. La acest sistem de 
încălzire căldura este furnizată de 
centralele termice mari cum sînt 
cele din Petroșani (cartierele Dimi
trov și Livezeni) sau cele din car
tierele de locuințe noi Braia și Vis- 
coza Lupeni etc. De pildă, centrala 
termică nr. IV din Livezeni are 16 
cazane de cîte 63 m.p. fiecare șl 
furnizează căldură pentru încălzi
tul a 22 de blocuri cu 684 aparta
mente și un complex comercial.

Care sînt problemele legate de 
buna funcționare a acestor cen
trale termice și cum trebuie lucrat 
cu ele ca să dea 
dament: căldură, 
tru a se obține 
xim proiectat al
ce se cere ca exploatarea lor să 
se facă de către personal calificat 
care să cunoască foarte bine în
treaga instalație, felul de funcțio
nare, rolul fiecărui organ din care 
se compune instalația. Personalul 
de exploatare trebuie să asigure 
funcționarea instalației la parame
tri stabiliți prin proiect și în in- 
strucțunile de funcționare. La cen
tralele termice cu apă caldă, pa
rametrii de care trebuie să se ți
nă seamă sînt: temperatura să fie 
maximum 95 de grade la conduc
tele de ducere a apei de la cazane 
(tur) și de maximum 75 grade la

maxiimim de ran- 
apă caldă ? Pen- 
randamentul ma- 
centralelor termi-

a sfatului popular, a 
sprijine pe cetățeni, 
fie reamenajat. Deși

5

tomic. Fără a se transforma într-un 
manual tehnic, lucrarea familia
rizează pe cititor cu unele din 
principalele probleme tehnice și e- 
conomlce ale 
noastre.
ce sînt, 
tăți și 
aspectul
ardere internă, diferitele genuri de 
turbine, locomotivele cu abur și 
cele electrice, reactoarele atomice. 
El face totodată cunoștință cu oa
menii de geniu care au inventat și 
perfecționat aceste fnijloace teh
nice.

Clubul sindicatelor din Petrila cunoaște în fiecare după-amiază o 
afluență mare de muncitori, tehnicieni, de la mina și preparația Pe
trila, precum și din alte întreprinderi și instituții din 
plăcere la club deoarece întotdeauna găsesc aici un 
creere, de distracție.

Clișeul de față reprezintă pe minerii Croitoru 
șeanu loan, preparatorul Lupa Ladislau și alți 
partide interesante de șah.

oraș. Ei vin cu 
mijloc de re

Gheorghe, Cău- 
muncitori disputînd

exploatate centralele termice 
a da randament optim

centralei, controlul 
zânelor, boilerelor, 
nelor, știindu-se că 
la îmbinări trebuie

etanșeității ca-
pompelor, va-
garniturile de
schimbate la

fie încărcată, 
încălzirea la

trebuie dată

este de

pentru 
calorifică de 
cel folosit în 

circa 4 000 k. 
nu se poate

conducta de întoarcere a apei în 
cazane (retur), iar presiunea să co
respundă cu înălțimea în metri — 
coloană de apă de la locul de 
montare a hidrometrului pînă la 
partea de sus a vasului de expan
siune. Deci, la punerea în funcțiune, 
instalația trebuie să 
altfel nu se asigură 
palierele superioare.

O mare atenție
respectării consumurilor de com
bustibil prescrise, iar calitatea căr
bunelui folosit să fie cea pentru 
care s-au calculat cazanele (de 
obicei, cazanele proiectate pentru 
Valea Jiului sînt calculate 
cărbune cu putere 
6 000 k. cal/kg, iar 
realitate
cal/kg.). De aceea, 
obține la cazan temperatura de 90 
grade cît se cere pentru perioada 
iernii! Este important ca iarna să 
fie folosite toate cazanele din cen
trală. Instalațiile de ventilatoare 
care au menirea să aspire aerul 
viciat din centrala termică și să-1 
sufle sub grătarul cazanului 
care se găsește stratul 
trebuie să funcționeze 
plin ameliorînd astfel 
făcînd ca procentul de 
fie mai mic.

Trebuie executate verificări 
acestea în timpul verii-, nu iarna !) 
generale și parțiale, ale instalați
ilor și părților componente ale

pe 
de cărbune 
și ele din 
arderea 
cenușă

și 
să

(Si

și ventilelor, a bunei 
aparatelor indicatoare 
termometre), a dispo- 
siguranță, etanșeității

perioade relativ scurte,- controlul 
armăturilor și în special al închi
derii vanelor 
funcționări a 
(manometre, 
zitivelor de
îmbinărilor la corpurile de încălzi
re și eliminarea „sacilor" de aer 
din clădire și din centrala termică.

In cazul cînd din lipsă de com
bustibil și energie electrică insta
lația nu va funcționa și tempera
tura apei din instalație a coborît 
la numai plus 5 grade (temperatu
ra exterioară fiind sub zero gra
de) instalația se va goli complet 
pentru că în caz contrar poate în
gheța. Cazanele trebuie curățite 
zilnic sau chiar pe fiecare schimb, 
iar coșul și canalele de fum cel 
puțin de două ori pe an, pompele 
desfăcute periodic și curățate de 
nămol, corpuri solide, de nisip 
aduse de apa din rețea sau rămase 
de la montaj sau reparații.

Dacă se vor respecta indicațiile 
de mai sus în exploatarea centra
lelor termice, atunci se va ajunge 
ca instalațiile de încălzire centrală 
să dea un randament optim.

PROGRAMUL
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,06 Muzică ușoară, 9,02 Mu
zică din opera „Puterea destinului" 
de Verdi, 9,32 Melodii populare, 
10,28 Muzică de estradă, 11,30 Co
ruri din opere interpretate de for
mații artistice romînești, 12,00 So
liști și formații artistice de muzi
că populară, 12,30 Muzică ușoară 
romînească, 14,00 Concert de prînz, 
15,45 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Filarmonicii de stat din 
Cluj, 16,15 Vorbește Moscova I 
17,30 In slujba patriei, 18,30 Lecția de 
limba engleză, І9.00 Din creația 
compozitorului Paul Constantinescu, 
20,15 Muzică corală clasică, 20,40 
Concert din muzica popoarelor,
21.40 Arii din opere interpretate 
de Leonie Rysanek. PROGRAMUL 
II. 10,30 Muzică de cameră, 11,39 
Muzică ușoară, 12,05 Partidul, că
lăuză spre victorii (montaj de cîn- 
tece și versuri), 12,56 Melodii popu
lare, 13,30 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur. Des
pre „Construcții greșite" (reluare),
13.40 Cîntă Zenaida Pally, 
Melodii distractive, 15,25 
din opereta „Boccaccio" de 
17,00 Melodii de estradă,
Versuri închinate păcii, 19,00 Mu
zică populară cerută de ascultă
tori, 19,30 Teatru la microfon: „O 
noapte furtunoasă". Comedie de 
I. L. Caragiale; „Conu Leonida față
cu 
act 
zică

14,35 
Muzică 
Suppă,

18,45

reacțiunea". Comedie într-un 
de I. L. Caragiale, 21,06 Mu- 
de dans.

©
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Frații,- AL. SAHIA: A fost prie
tenul meuî PETRILA: Drumuri 
despărțite,- VULCAN : Alibiul nu a- 
junge; URI CÂNI; Cursa de 100 km.



Sosirea la Moscova a delegației 
de partid și guvernamentale a R.P.U 

I MOSCOVA! fO (Agerpres). TASS
transmite r

I La 10 iulie a sosit la Moscova 
delegația de partid și guvernamen
tală a R. P. Ungare condusă de 
Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Guvernu
lui revoluționar muncitoresc țără
nesc ungar, care a fost invitată de 
Q.C. al P.C.U.S. și de Consiliul

de Miniștri al U.R.S.S. să facă o 
vizită de prietenie în Uniunea So
vietică.

In gara Kiev, delegația a fost 
întîmpinată de N. S. Hrușciov si 
de alți conducători ai partidului 
comunist și ai guvernului sovietic, 
de numeroși reprezentanți ai oa
menilor muncii.

N. S. Hrușciov și Jânos Kădăr 
au rostit cuvîntări.

legătură cu conflictul

O

Neliniște fața de înrăutățirea 
poziției monetare internaționale a S.U.A

WASHINGTON 10 (Agerpres).
Corespondentul din Washington 

al agenției France Presse consacră 
un amplu comentar „neliniștii 
crescînde a americanilor în fața 
înrăutățirii poziției monetare inter
naționale a Statelor Unite". Subli
niind că această stare de spirit s-a 
concretizat prin deschiderea la 8 
iulie a unei dezbateri în fața Co
misiei economice a Congresului 
S.U.A., agenția arată că ministrul 
de finanțe, Douglas Dullon, și 
subsecretarul de stat pentru pro
blemele monetare, Robert Roosa, 
„au încercat să calmeze temerile 
senatorilor și membrilor Camerei 
Reprezentanților față de agrava
rea deficitului balanței internațio
nale de plăți a Statelor Unite. A-

mericaniî, continuă agenția, admit 
tot mai mult că vînzînd în străină
tate mai puțin decît cumpără, ei 
se află într-o poziție de debitori 
față de alte țări industrializate a 
lumii occidentale — în special a 
țărilor Pieței comune europene ca
re acumulează rezerve de dolari".

„Expatrierea capitalurilor particu
lare și cheltuielile militare ameri
cane în străinătate, scrie France 
Presse, sînt considerate unanim la 
Washington ca motivul principal 
al unui deficit al balanței de plăți 
care a atins în primul 
al anului 1963 nivelul
3 200 000 000
2 200 000 000 
1962".

dolari,
la sfîrșitul

trimestru 
anual de 
față de 

anului

©

Demonstrații împotriva sosirii de submarine 
atomice în porturile japoneze

TOKIO 10 (Agerpres).
Consiliul național de luptă îm

potriva „tratatului de securitate" ja- 
pono-american a hotărît organiza
rea unei largi 
împotriva sosirii 
mice 
neze. O primă 
nelor

le japoneze Sasebo și Yokosuka 
care urmează să fie vizitate de sub
marinele atomice americane.

americane

americane

de an- 
ameri- 
liberă

cu 35 de pescari la bord 
aflau la vest de insula 
fost atacate de avioane 
decolat de pe un port-

se
au
au
american.

Acțiuni piraterești 
ale aviației americane

TOKIO 10 (Agerpres).
In timpul unor zboruri 

trenament avioane militare 
cane au atacat în marea
patru nave pescărești ale societă
ții japoneze „Marubeni".

La 9 iulie ziarul „Akahata" a 
relatat că în ziua de 3 iulie nave 
japoneze 
care 
Goto 
care 
avion

Acțiunile militarilor americani au 
stîrnit o indignare profundă în 
rîndurile pescarilor japonezi. Aso
ciația pescarilor din prefectura Na
gasaki și organizațiile democratice 
locale au protestat energic și 
cerut pedepsirea organizatorilor 

1 cestor acțiuni criminale.
- = ©=-

au
a-

Consiliul de Securitate 
va discuta situațarfinxotaHite 

portugheze și R.S.A.
NEW YORK 10 (Agerpres).
La 9 iulie, Comitetul special al 

O.N.U. pentru examinarea 
mei aplicării declarației cu 
la acordarea independenței 
și popoarelor coloniale a 
pregătirea unor rapoarte cu
la situația din coloniile portugheze 
din Africa și din Africa de sud- 
vest pentru a le prezenta Consi
liului de Securitate al O.N.U. care 
urmează să se întrunească în 
doua 
dința 
naliza

proble- 
privire 
țărilor 
hotărît 
privire

a 
jumătate a lunii iulie. Șe- 
este convocată pentru a a- 
situația din Mozambic, An

gola, Guineea portugheză și 
blica Sud-Africană.

Repu-

Gpeva dochepilop filipinezi

In
dintre feroviari și patroni

WASHINGTON 10 (Agerpres).
La 9 iulie, președintele Kennedy 
avut o scurtă întrevedere cu rea 

prezentanții administrațiilor socie
tăților de căi ferate și ai sindica
telor feroviarilor din S.U.A., pen
tru a încerca să obțină reglemen
tarea conflictului existent între 
sindicate și patroni.

Potrivit agenției United Press 
International, președintele Kennedy 
a cerut 
părți să 
tre ele, 
guli de
bitrajului din partea 
Goldberg, judecător 
preme a S.U.A. și fost ministru al 
muncii.

Urmează ca sindicatele și patro
natul să răspundă în cursul zilei 
de 10 iulie dacă sînt de acord cu

reprezentanților celor două 
accepte ca diferendul din- 
în legătură 
muncă” să

cu „noile re
tie supus ar- 

lui Arthur 
al Curții Su-

o

arbitraj.acest
Agenția United Press Internatio

nal, care califică propunerea lui 
Kennedy ca; „fără precedent", re
levă că reprezentanții celor cinci 
sindicate ale feroviarilor au decla
rat că propunerea președintelui 
„constituie o manevră politică pe 
care, dacă sindicatele feroviarilor 
o acceptă, ea va însemna arbitra
jul obligatoriu". Ei au subliniat, de 
asemenea, că arbitrajul obligatoriu 
„este arma pe care de multi ani 
administrația căilor ferate a încer
cat s-o folosească cu aprobarea 
guvernelor". „Noi cerem cu fermi- , 
tate muncitorilor feroviari să res
pingă propunerea președintelui și 
să intre în grevă" au menționat ei. 
Totodată, în declarația lor repre
zentanții sindicatelor au cerut spri
jinul tuțuror muncitorilor din 
transporturi.

We opoziție față de plecarea 
lui Dtmcan Sandys în Guyana Britanică

LONDRA 10 (Agerpres).
La 9 iulie, ministrul pentru re

lațiile cu Commonwealthul și mi
nistrul pentru colonii al Marii Bri
tanii, Duncan Sandys, a părăsit 
Londra plecînd pe calea aerului în 
Guyana Britanică. Această călăto
rie are loc după o perioadă cînd, 
după cum se știe, în Guyana Bri
tanică s-au produs numeroase in
cidente și tulburări provocate de 
elemente aflate în slujba colonia
liștilor cu scopul declarat de а ob
ține răsturnarea guvernului pro
gresist condus de primul ministru 
Cheddi Jagan și amînarea, cît mai 
mult posibil, a acordării indepen
denței.

Referindu-se la vizita pe care

Sandys o va face în Guyana Bri
tanică, corespondentul din Londra 
al agenției Associated Press, sub
liniază că ea a stîrnit nemulțumiri 
în cercurile laburiste și sindicale. 
Aceste cercuri și-au exprimat ne
liniștea că prezența lui Sandys la 
Georgetown va duce la o nouă 
intensificare a activității elemen
telor subversive. Robert Wills, 
unul din liderii Consiliului sindi
catelor engleze, care a dus trata
tive în vederea reglementării gre
vei din Guyana Britanică, a de
clarat la 9 iulie că „se opune vi
zitei lui Sandys întrucît
nu va face decît să toarne 
peste foc“.

aceasta 
gazacțiuni de luptă 

submarinelor ato- 
în porturile japo- 
vizită a submari- 
urmează să aibă

loc în cursul lunii iulie. De 
comitetul executiv al acestei 
nizații a hotărît începerea 
de-a 12-a campanii de luptă
iulie. In cadrul ei vor fi organizate 
demonstrații și mitinguri în porturi-

aceea 
orga- 
celei 
la 13

3 000 de docheri 
Manila a intrat 
a paralizat cea 
operațiunile de

MANILA 10 (Agerpres).
Greva celor peste 

filipinezi din portul 
în a treia lună. Ea 
mai mare parte din
pe cheiurile portului. Docherii fili
pinezi sînt hotărîți să continue gre
va ca urmare a refuzului oficiali
tăților guvernamentale de a recu-

a ac- 
repre-

intereselor 
număr de 

pichete de 
intrările și

O

Profeste împotriva comportării 
huliganice a polities diemiste

JUSTIȚIE" VEST-OERMANA»
BONN 10 (Agerpres).
Tribunalul din orașul vest-ger- 

man Bamberg a încetat anchetarea 
a doi foști juriști hitleriștî — 
Eiserth și Aumuller.

Acum cîteva luni au fost pre
zentate organelor judiciare din 
R.F.G. documente care îi demască 
pe Eiserth și Aumuller pentru să- 
vîrșirea • de crime împotriva anti
fasciștilor și democraților în pe
rioada hitlerismuluL Eiserth a lu-

crat la procuratură pe lîngă unul 
din tribunalele din Berlin și în re
petate rînduri a obținut sentințe 
de condamnare la moarte a unor 
adversari ai regimului nazist. Au- 
muller a fost 
lului militar.

Examinînd 
și Aumuller,
berg a declarat că ei au acționat 
în conformitate cu... legile de a- 
tunci și a suspendat ancheta.

președintele tribuna-

dosarele lui Eiserth 
tribunalul din Bam-

Agravarea tensiunii politice in Portugalia
PARIS 10 (Agerpres).
Sub titlul „Teroare și colonia

lism", săptămînalul francez „France 
Observateur" publică în ultimul său 
număr o informație în care subli
niază că, potrivit unor știri demne 
de încredere, în Portugalia se sem
nalează o agravare a tensiunii 
litice.

Din relatările săptămînalului, 
iese că sacrificiile financiare
puse de dictatorul Salazar mase
lor, pentru a continua sîngerosul 
război colonial din Angola au stîr-. 
nit rezistență din partea popu
lației portugheze. Unul din sem
nele cele mai caracteristice ale a- 
cestei stări de spirit de care sînt 
cuprinse masele, 
Observateur", îl 
nica manifestație

po-

re- 
im-

subliniază „France 
constituie puter- 

antîsalazaristă ca-

re a avut loc eu prilejul zilei de 
1 mai.

Urmărind să paralizeze această 
puternică mișcare antisalazaristă, 
scrie pe de altă parte săptămîna- 
lul, Pide (poliția secretă a lui 
Salazar) a declanșat un nou val de 
represiuni. Sute de arestări au fost 
operate, iar lagărul pentru depor
tați de la Tarrafal, de pe Insulele 
Capului Verde, a fost redeschis. 
Autoritățile salazariste se dedau 
la tot felul de fărădelegi pentru 
a intimida populația tot mai ne
mulțumită. Potrivit săptămînalului, 
polițiști înarmați cu mitraliere pă
trund în mod ilegal în locuințele 
populației pentru percheziții. De a- 
semenea, toate persoanele găsite 
în localuri publice, pe străzi și în 
mijloacele de transport comun sînt 
supuse perchezițiilor și controlului 
identității.

REDAGȚ1A ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republioii Bt. 56

noaște sindicatul lor și de 
cepta să ducă tratative cu 
zentanții acestui sindicat, precum 
și datorită faptului că oficialitățile 
pun condiții contrare 
muncitorilor. Un mare 
docheri, organizați în 
grevă, au barat toate
ieșirile din regiunea portului. După 
cum relatează corespondentul a- 
genției Reuter, ca urmare a în
cordării situației, în jurul portu
lui au fost mobilizate însemnate 
forțe polițienești din Manila pen
tru a preveni izbucnirea unor inci
dente, 
cercat 
grevă 
grevă,
aceasta.

Administrația portului a în
să treacă prin pichetele de 

mai mulți spărgători 
dar greviștii au împiedicat

de

WASHINGTON 10 (Agerpres).
Comportarea huliganică a poli

ției din Saigon care a atacat la 7 
iulie un grup de corespondenți de 
presă americani, fapt care i-a de
terminat pe aceștia din urmă să 
trimită o telegramă de protest 
președintelui^ Kennedy, a provocat 
o vie nemulțumire în S.U.A. In le
gătură cu aceasta, ziarul „Wa
shington Daily News" a publicat 
un editorial în care cere președin
telui Kennedy să „acționeze eu 
hotărîre" la cererea coresponden
ților americani din Vietnamul de 
sud. „Noile violențe care s-au pro-

DAKAR. — La 9 iulie s-a anunțat 
în mod oficial Ia Dakar că în 
conformitate cu hotărîrile adoptate 
la Conferința șefilor de state și 
guverne africane de la Addis A- 
beba, la 1 August va avea Ioc 
în acest oraș conferința miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor sem
natare ale Cartei unității africane.

ROSTOK. — La 9 iulie, în ca
drul Conferinței muncitorilor din 
țările regiunii Mării Baltice, Nor
vegia și Islanda au continuat dez
baterile pe marginea raportului lui 
Uuno Soria. (Finlanda).

LONDRA. — Raportul oficial a- 
riual al poliției ilustrează crește
rea continuă a criminalității în 
Anglia. Astfel, în anul 1962 nu
mărul delictelor grave a crescut, 
în comparație cu anul precedent, 
cu îl la sută. Numărul total al 
delictelor a sporit cu 89 000 și a 
atins cifra de 896 424.

CIUDAD DE GUATEMALA. — 
Agenția Associated Press relatează 
că în apropriere de orașul Morales 
din departamentul Izabal (Guate
mala) au avut loc noi ciocniri în-

tre trupele guvernamentale și uni
tăți de guerilă care își desfășoară 
activitatea în această regiune.

Intr-un comunicat guvernamen
tal se arată că ciocnirile de marți 
s-au soldat cu 12 morți și mai mul
ti răniți.

MECCA. — Postul de radio Mec
ca a transmis la 9 iulie un comu
nicat al Ministerului de Război in 
care se anunță că la 11 iulie, in 
portul Djeddah, situat la Marea 
Roșie, vor începe exerciții comune 
ale torțelor aeriene ale Arabiei 

Saudite și S.U.A.

TOKIO. — La 9 iulie a avut loc 
la Tokio un nou nriting al țărani
lor japonezi, care au cerut guver
nului să majoreze prețurile de 
achiziție la orez. La acest miting 
organizat de Federația japoneză 
a uniunilor țărănești, au luat par
te cîteva mii de persoane. După 
încheierea mitingului, participanții 
au organizat o demonstrație și au 
remis revendicările lor reprezen
tanților guvernului și diferitelor 
partide politice din Japonia.

T«L Interurban 322, automat 269. Index 40 369

tre-

Ngo 
„in 
mai 
de

dus la Saigon, scrie ziarul, 
buie să convingă poporul american 
să ceară să se pună capăt acordă
rii de ajutor regimului lui 
Dinh Diem". Subliniind că 
Statele Unite se întărește tot 
mult impresia că miliardele
dolari pe care noi (S.U.A.) le a- 
cordăm guvernului diemist sînt a- 
runcate în vînt", ziarul scrie: 
„Nu este deloc sigur că ajuțînd 
la menținerea la putere a familiei 
lui Diem facem vreun serviciu 
poporului sud-vietnamez".

Canada : Dezvăluiri 
scandaloase

OTTAWA 10 (Agerpres).
Agenția France Presse anunță 

descoperirea unei „vaste afaceri 
de corupție" în provincia cana
diană Quebec în care este im
plicat fostul guvern 
al acestei provincii, 
gențlei, scandalul a 
dată cu dezvăluirile 
primul ministru 
vinciei Quebec, Jean Lasage, 
care a declarat că, drept urma
re a acestei afaceri, care are un 
foarte pronunțat caracter politic, 
provincia 
lioane de

Comisia 
constituită

conservator 
Potrivit a- 
izbucnlt o 
făcute de

liberal al pro- 
Jean

a fost 
raport

anchetă care 
publicat un 
care pune în cauză 
și deputați cana- 

continuă a-

I

> f>
»
I
V

I

a pierdut peste 
dolari.
de
a

de 220 pagini 
foști miniștri 
dieni. In rezumat, 
genția, sistemul constă în a cere,
firmelor cărora guvernul provin-' 
ciei Quebec le oferea contracte 
comisioane care începeau de la' 
5 Ід sută. Aceste sume erau per-! 
cepute fie direct de membrii nu-, 
vernului provincial, fie de alte < 
persoane desemnate de aceasta. , 
Astfel, numărul „beneficiarilor ‘ ! 
s-a ridicat la cîteva sute. ,L
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