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In fiecare an, orașul 
Petri la se împodobește cu 
noi și frumoase blocuri.

Fotografia reprezintă pe muncitoarea Oltean 
raschiva de la lămpăria minei Lonea. Evidențiată 
în întrecerea socialistă, tovarășa Oltean dovedește 
hărnicie și conștiinciozitt te în muncă.

---------------- 0------- ------—

Producfie
Harnicul colectiv de 

muncă al I.I.L. „6 Au
gust" Petroșani obține 
rezultate buue în realiza
rea ^Sarcinilor de plan. 
Printr-o mai judicioasa 
organizare a muncii, el a 
reușit să îndeplinească 
planul producției globale 
pe primele 10 luni ce 
s-au scurs din acest an în 
proporție de 120,60 la 
sută, iar productivitatea

peste
muncii a crescut cu 10 
la sută fată de cea plani
ficată.

La obținerea acestor re
zultate remarcabile un a- 
port substanțial l-au adus 
secțiile mecanică, tîmplă- 
ria de mobile și binale, 
stația de concasare din 
Livezeni și tapițeria.

t

CLI PRIVIREA SPRE VIITOR

PENTRU OTELĂRII>

Construcția casei de cultură din 
Petroșani a ajuns in prezent in
tr-un stadiu nou: turnarea aco
perișuri nentru închiderea sălii 
principale de spectacole.

Echipele de dulgheri conduse de 
Stiger Mihai, Gheorghe loan au 
confecționat sute de metri pătrați 
de cofraje pentru grinzile arcelor 
principale de suspriere a acope
rișului, iar echipa de fierari-beto-

Se înalță 
casa de cultură

ni ști a iui Ciungulescu Marin a 
confecționat și montat mari can- 
'ități de armături metalice în noi
le cofraje ale arcelor și cornișe- 
,o:‘ clădirii.

Paralel cu dulgherii și fierarii, 
zidarii din brigada lui Froșt Ște- 
ian au ridicat zidurile portante la
terale în bună parte pînă la cota 
finală, 
Boțîrcă 
betonat 
cornișe 
clădirii.

Constructorii de pe acest 
sînt hotăriți ca pînă la sfîrșitul 
anului să pună sub acoperiș noua 
clădire a casei de cultură din Pe
troșani — lucrare care va fi dată
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iar betoniștii conduși 
loan, Bîrzățan Ștefan 
cea mai mare parte 
și planșeul superior

de
au 

din 
al

lot

primit spre fo
losință 60 de 
apartamente.

I. CIUR
corespondent
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în folosință în cursul anului vii- j 
tor. i

ț

Tinerii din sectorul VIII 
transport de la mina Lu
peni au colectat în acest 
an 8 tone de fier vechi
și au scos din mină dife
rite utilaje degradate э
căror greutate se ridică
ia 40 tone.

n cei 86 de tineri
numără organizația 

U.T.M, majoritatea par-

Pentru îmbunătățirea de
servirii populației, recent 
a fost deschisă în cartie
rul Livezeni o nouă uni
tate de croitorie pentru 
bărbați și femei. Secția 
de categoria I-a nou des
chisă, avînd ca responsa
bil pe tovarășul Chirces

ticipă cu regularit Де 
acțiunea de colectare 
fierului vechi. Printre 
narii fruntași în această
valoroasă acțiune patrio
tică se numără tov. Dri- 
cu Gheorghe, Marcu Du
mitru, Rub j Iosif, Mol
dovan Tudor, Mariași A- 
lexandru și Kovacs Ale
xandru.

Eugen execută la timp 
comenzile primite, dînd lu
crări de bună calitate.

De asemenea, în cadrul 
complexului, se va des
chide în curînd o secție 
de croitorie pentru deser
virea mediului sătesc.

Elevul Mariș Aurel de la Școala profesională din 
Lupeni a fost evidențiat într-o ședință a cadrelor 
didactice cu părinții pentru conștiinciozitatea de care 
dă dovadă.

IN CLIȘEU: Elevul Mariș Aurel finisează un 
ciocan la bancul de lucru din atelierul școală.

Transportul în
In anul 1958 au sosit primele 

două autobuze pentru transportul în 
comun în orașul nostru. De atunci 
au trecut 5 ani. In această perioa
dă transportul în comun în Valea 
Jiului a cunoscut o dezvoltară con
tinuă. Din an în an, I.C.O. Petro
șani a primit tot' mai multe auto
buze noi fabricate în țară. In ora
șele Lupeni și Vulcan, Petroșani ori 
Petrila, peste tot întîlnești autobu
ze care transportă călători dintr-o 
localitate în

In prezent, 
gă între ele 
Jiului. Față 
de autobuze
crescut cu 37, iar în prezent par
cul de autobuze al întreprinderii 
este de 61. Acest parc este în con
tinuă creștere. In anul 1964, de 
pildă, întreprinderea este planifi
cată să primească 15 autobuze noi, 
iar o parte dintre cele 
fi reparate.

Paralel cu creșterea 
numărului de autobuze 
nerea în bună stare de

alta.
autobuzele I.C.O. lea- 
toate localitățile Văii 
de anul 1961, parcul

I.C.O. Petroșani a

vechi vor

continuă a 
și întreți- 

funcționare

comun

Zilele trecute a avut loc confe
rința pentru darea de seamă și a- 
legerea noului comitet de partid 
de Ia mina Aninoasa. La conferin
ță au participat tovarășii Popa 
Dumitru, prim-secretar al Comite
tului regional de partid Hunedoa
ra, Lazăr David, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, Szuder Wiliam, membru 
al Biroului Comitetului orășenesc 
de partid, director general al 
C.C.V.J. și alți tovarăși invitați.

In perioada analizată de confe
rință, activitatea minerilor anino- 
seni s-a desfășurat sub semnul 
luptei pentru obținerea unor rea
lizări demne de drapelul roșu de 
exploatare fruntașă pe bazin și ra
mură, trofeu cîștigat prin realiză
rile dobîndite în întrecerea cu 
celelalte exploatări în 1962.

La conferința de partid comu
niștii minei Aninoasa au prezentat 
un bilanț bogat de realizări: co
lectivul minei a extras de la în
ceputul anului 9536 tone de eăr- 
bune peste plan, a realizat o pro
ductivitate de 1,302 tone cărbune 
pe post față de 1,277 tone pe post 
planificat, a 
544 000 
că Ia 
lui se
ganizatorică 
de organizația de partid a minei, 
în frunte cu comitetul de partid, 
pentru mobilizarea colectivului la 
îndeplinirea sarcinilor de plan și 
a angajamentelor de întrecere. 
Comitetul de partid a acordat o 
deosebită atenție sporirii continue 
a productivității muncii. Pe această 
linie, comitetul de partid a inițiat 
o serie de măsuri. S-a urmărit, 
bunăoară, asigurarea la toate lo
curile de muncă a unor formații 
de lucru omogene cu calificare co
respunzătoare, conduse de membri 
si candidați de partid, folosirea 
tehnicii noi ș. a.

In conferință s-a relevat că suc
cesele colectivului minei puteau fi 
mult mai mari dacă toate sectoa
rele și-ar fi îndeplinit sarcinile de 
plan. In prezent două sectoare, ІІІ 
și IV, sînt rămase în urmă cu cîte 
1396, respectiv 715 tone cărbune. 
Or, nu-i îngăduit nici unui colec
tiv să încheie anul cu sarcinile de 
plan nerealizate. Tov. Pop loan, 
secretarul de partid și ing. 
naș Vasile, șeful sectorului 
vorbit în conferință despre 
rile preconizate ca sectorul 
recupereze rămînerea în
să depășească planul anual cu 1500 
tone de cărbune. Măsurile preco
nizate vor crea cu siguranță con
diții îndeplinirii hotărîrii comuniș
tilor din 
nusului 
nual. Ce 
cum își
Despre măsurile luate în acest scop 
tovarășul ing. Popa loan 
bit cu deplină siguranță, 
cesar ca organizația de 
aici să ceară luarea de
ficiente care să determine îmbună
tățirea substanțială a activității 
sectorului.

Realizările de viitor ale minei

sînt legate în mare parte de exe
cutarea la timp și în bune condi- 
tiuni a lucrărilor de pregătiri și 
deschideri, precum și de realiza
rea planului de investiții. Or, la 
lucrările de pregătiri, sarcinile de 
plan au fost realizate într-o pro
porție de abia de 95 la sută la m.l. 
iar sectorul de investiții și-a în
deplinit planul de producție doar 
în proporție de 78,9 la sută. Lichi
darea rămînerii în urmă în dome
niu] pregătirilor și a lucrărilor de 
investiții reprezintă una din con
dițiile principale pentru îmbunătă
țirea activității economice a minei. 
Comitetul de partid a stabilit în 
acest scop măsuri corespunzătoare. 
Va trebui să se persevereze pe 
lea folosirii din plin a tehnicii 
cu care sînt dotate lucrările 
pregătiri precum și sectorul de 
vestiții, să se creeze condiții

intensifice

lei. 
baza 
află

obținut o economie de 
Conferința a subliniat 
realizărilor colectivu- 

munca politică și or- 
sustinută desfășurată

Chici- 
IV au 
măsu- 
IV să

urmă și

sector — recuperarea mi- 
și depășirea planului a- 
va face însă sectorul III, 
va îmbunătăți situația ?

nu a vor- 
Va fi ne- 
bază de 
măsuri e-

la nivelul cerințelor
de partid, care a avut 
mult. Din analiza făcută 
că colectivul I.C.O. a

s-au alocat
100 000 lei

unui garaj,

a acestora, transportul în comun 
în Valea Jiului se va ridica la un 
nivel mereu mai înalt, putînd ast
fel să satisfacă în bune condițiuni 
cerințele oamenilor muncii de pe 
cuprinsul Văii Jiului. Prin grija 
organelor locale și ale conducerii 
I.C.O., s-au luat măsuri corespun
zătoare pentru adăpostirea parcului 
de autobuze pe perioada de iarnă. 
In această privință, 
în anul trecut, 
pentru construirea
iar în acest an, tot în acest scop 
s-a investit suma de 144 000 lei. 
Sume importante s-au cheltuit și 
pentru înzestrarea garajelor din 
Petroșani, Lupeni și Vulcan cu scu
le și diferite utilaje. Garajul din 
Petroșani, de pildă, a fost dotat' 
cu un strung, cu o mașină de gău
rit etc..

Despre îmbunătățirea transportu
lui în comun cît și despre măsurile 
ce trebuie luate pentru desfășura
rea în bune condițiuni a transpor
tului în perioada de iarnă, s-a dis
cutat într-o adunare generală a or-

ganizației 
loc nu de 
a reieșit 
realizat planul valoric al produc
ției pe primele 10 luni în pro
porție de 103,7 la sută, a obținut 
economii la prețul de cost de 
737 000 lei, precum și 121 000 lei 
beneficii peste plan. De bună seamă 
că la aceste succese o contribuție 
însemnată au adus-o muncitorii sec
ției auto, printre care amintim pe 
conducătorii auto Roșianu Alexan
dru, Gros Ștefan, Ruja Remus, Ne- 
grean Vasile, Asan Teodor și alți 
comuniști evidențiați în întrecerea 
socialistă.

O atitudine înaintată față de 
muncă au dovedit comuniștii Șipoș 
Ștefan și Oaidă Teodor, care lu- 
crînd pe același autobuz au parcurs. 
120 000 km. fără reparații capitale. 
Au mai fost apreciați pentru ac
tivitatea lor comuniștii Cristea loan, 
Crișan Iuliu și alți mecanici auto, 
precum și taxatoarele Nedelcu Ma
ria, Ionică Ioana, Frânt Ma
ria, Ciobanu Paraschiva, Gheor-

ea- 
noi 
de 
in- 
op-

a dezbătut 
ce stau în 
pe anul

time de lucru și să se 
munca politică.

Conferința de partid 
cu răspundere sarcinile 
fața colectivului minei
1964, stabilind măsuri corespunză
toare pentru realizarea lor. In a- 
nul care vine, deși în fața minei 
vor sta sarcini de plan sporite, 
conferința a hotărît ca organizația 
de partid să mobilizeze colectivul 
exploatării la realizarea următoa
relor obiective : depășirea sarcini
lor de plan cu 15 000 tone de căr
bune, realizarea unei productivi
tăți de 1,315 tone cărbune pe post, 
îmbunătățirea calității producției,
reducerea prețului de cost cu 0,5 
lei pe tona de cărbune, realizarea 
unei economii de 425 000 lei. Dele
gații la conferință și-au exprimat 
hotărîrea în numele minerilor ani- 
noseni de a traduce în viață aceste 
obiective.

La mina Aninoasa există o or
ganizație de partid puternică, ca
pabilă să mobilizeze colectivul mi
nei spre noi realizări, a subliniat 
în cuvîntul său tovarășul Popa 

Dumitru, prim-secretar al Comi- 
tului regional de partid Hunedoa
ra. Vorbitorul a făcut recomandări 
prețioase noului comitet de partid 
în vederea îmbunătățirii activității 
economice a minei. Tovarăș?!} Popa 
a recomandat noului comitet de 
partid să acorde o ■; - -b' 
ție realizării planului de pregătiri 
și deschideri, îmbunătățirii activi
tății sectorului de investiții, pre
cum și a calității producției. O sar
cină de o deosebită însemnătate, 
a arătat vorbitorul, pentru noul 
comitet de partid o constituie îm
bunătățirea continuă a protecției 
muncii.

Vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că matiir:,ntea cu care 
s-au dezbătut problemele puse 
și discuția conferinței prezin
tă garanția că în frunte cu comu
niștii, colectivul minei va înfăptui 
cu cinste sarcinile 
fată pe viitor.

Conferința a ales 
de partid al minei,
plenară, comitetul de partid l-a re
ales în funcția de secretar al co
mitetului pe tovarășul Barna Ioan.

ce-i stau în

noul comitet
In prima sa

ghiu Estera și 
dau dovadă de 
tate, au o atitudine înaintată, civi
lizată, față de călători.

In activitatea secției auto există 
însă și unele deficiențe. Unele taxa
toare și conducători auto mai dau 
dovadă de delăsare în muncă, nu 
respectă orele de ieșire și intrare 
în garaj, iar cîte odată au o ati
tudine netovărășească fată de că
lători. De asemenea, unii conducă
tori auto fac exces de viteză, mai 
folosesc băutura în timpul servi
ciului, staționează vreme îndelun
gată la capătul liniilor, nu opresc 
în unele stații și noaptea nu circulă 
pînă la orele 2,30 conform progra
mului.

Dat fiind faptul că iarna bate 
la ușă, comuniștii au reliefat faptul 
că se impune de urgență luarea u- 
nor măsuri corespunzătoare care să 
asigure pe timpul friguros desfășura
rea normală a transportului în co
mun. In această privință adunarea 
generală a adoptat un plan de mă' 
suri cu responsabilități precise.

altele care 
conștiinciozi-
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Preocupare permanentă pentru ridicarea 
cunoștințelor profesionale

Tehnica nouă, procedeele avan
sate de lucru pătrund și se extind 
tot mai mult la mina Lonea. Pen
tru folosirea cu pricepere a tehni
cii nei, pentru a însuși metodele 
înainta;с de muncă în scopul creș
terii producției Și productivității 
muncii, se cer cadre cu o tot mai 
bună pregătire profesională. De 
ace «a conducerea administrativă a 
exploatării, comitetul sindicatului, 
îndrumate de comitetul de partid, 
рш un mare acc-nt pe ridicarea ca
lificării muncitorilor și tehnicieni
lor, pe îmbunătățirea formelor de 
îmbogățire a cunoștințelor profe
sionale.

Acțiunea de ridicare i calificării 
în cadrul minei Lonea are un ca
racter permanent. In fiecare an, 
sute de muncitori au urmat diferi
te cursuri de ridicare a calificării. 
In actst an numărul celor care 
frecventează aceste cursuri se 
dică Ia aproape 700. Au fost 
ființate cursuri de ridicare a 
llfieătii pentru mineri, ajutori
ftari, artificieri, lăcătuși, electricieni 
și alte meserii. In cadrul acestor 
cursuri pentru mineri și ajutori 
mineri au fost întocmite lecții le
gate de activitatea dr producție, 
de îmbunătățirea procesului de ex
tracție. Printre acestea se numără: 
perfecționarea procedeelor de să
pare a suitorilor; îmbunătățirea 
operațiilor de pușcare la minele de 
cărbune; metode noi de folosire 
a susținerilor ancorate etc. Pentru 
artificieri au fost ținute lecții cu 
terne ca : planul de avarii și 

cunoașterea lui; gazul metan, pra
ful de cărbune și combaterea lor, 
unsllo ; obiecte și aparate necesare 
operațiilor de pușcare, utilizarea a- 
cestora.

Cursuri de ridicare a 
sînt organizate și de 
îlectrortrccanic ai minei, 
tea au luat parte lăcătuși
eienl din subteran și de 
prefață. In cadrul acestor 
au fost ținute 26 de lecții 
zînd teme și noțiuni legate
Ыса nouă, instalații și utilaje mo
derne 
modul 
ținere.
utilajele antigrizutoase și modul 
de folosire a lor, dșspre mecani
zare, automatizare și altele.

ri-
în- 
ca- 
mi-

In afară de aceste forme de ri
dicare a calificării, la mina Lonea 
au fost înființate cursuri profesio
nale pentru maiștri și tehnicieni. 
In cadrul acestora inginerii cei mai 
bine pregătiți din punct de vederi 
profesional au ținut lecții cu pri
vire la introducerea tehnicii noi, 
folosirea celor mai noi metode de 
exploatare, organizarea temeinică 
a locurilor de aruncă și folosirea 
intensă a rezervilor de creștere a 
productivități; muncii

Creșterea gradului de calificare 
a muncitorilor și tehnicienilor de 
la mina Lunea a contribuit iu bună 
măsură la îmbunătățirea procesului 
de extracție, la folosirea cu mai 
multă pricepere a tehnicii avansate 
și organizarea superioară a muncii. 
Așa de pildă, brigada condusă d% 
Blrluț Clement din cadrul secto
rului IV, avînd un sprijin tehnic 
concret, a aplicat cu succes ini
țiativa de a scoate din abatajele 
cameră două cîmpuri pe aripă și 
schimb. Astfel, această brigadă a 
reușit să obțină randamente medii 
de peste 7 tone de cărbune pe post 
șl să extragă în zece luni mai bine 
dj 2 100 tone de cărbune în plus 
de plan. Aplicînd aceeași metoda, 
brigada lui D-anciu Moise a dat 
peste 
$i a 
tone 
Deak
vestiții, 
membri ei au urinat cursuri de ridi
care a calificării, a reușit să folo
sească mai bine utilajele cu care a 
fost dotată, in special mașina de în
cărcat. Brigada a obtînut astfel o vi
teză medie de înaintare da 100 me
tri pe lună în galeria dublă.

Continuarea acțiunii de ridicare 
a calificării, folosirea celor mai 
potrivite forme de îmbogățire
cunoștințelor profesionale și pe lin
gă acestea, organizarea unor de
monstrații practice privind aplicarea 
celor mai noi metode de lucru vor 
asigura condiții pentru folosirea 
cu mai mult curaj și pricepere a 
tehnicii avansate, a tot ce e nou, 
condiții pentru creșterea pe această 
bază a producției și productivității 
muncii.

de 
pen- 
nor- 
pen-

respectarea 
securității, 
opinii de masă 
care încalcă a-

șj regulile disciplinei 
muncii.
scop se vor ține un 
conferințe cu teme ca; 
respectării monogra-
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calif bcării 
serviciul 
La aces- 

și electri- 
la su- 
cursuri 
cuprin
de teh-

folosite în industria minieră, 
lor de funcționare și între- 
Astfal, s-a vorbit despre 

Și
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plan 4 885 tone de cărbune 
obținut un randament de 7,5 
pe post. Brigada condusă de
Petru de la sectorul de in- 

datorită faptului că toți

Conferințe 
pe teme de N.T.S.

Pentru îmbunătățirea activității 
de protecție a muncii și tehnica 
securității în cadrul minei Vulcan 
s-au luat o serie de măsuri. Ast
fel, se va efectua în toate sec
toarele și secțiile din subteran și 
suprafață o acțiune de control 
preventiv cuprinzînd întreaga acti
vitate din cadrul minei.

In cadrul acestei acțiuni se va 
desfășura o largă activitate 
educare a oamenilor muncii 
tru cunoașterea și 
melOr de tehnica 
tru crearea unei 
împotriva acelora 
ceste norme 
socialiste a

In acest 
număr de 6 
„Importanța
fiilor de armare în scopul evitării 
accidentelor prin căderi de roci", 
„Măsuri de siguranță ce trebuie 
luate la mecanismele în mișcare 
din subteran și suprafață", „Cau
zele producerii accidentelor la 
transportul pe galerii și măsuri 
pentru înlăturarea lor" etc. Aces
te conferințe vor conține aspeete 
din viața practică, scoțînd în evi
dență cauzele cele mai frecvente 
care au dus la producerea acciden
telor. Acest ciclu de conferințe, pe 
teme de protectie a muncii se va 
tine incepind cu data de 30 noiem
brie 1963, fiecare temă fiind pre
lucrată pe schimburi cu întreg 
fectivul exploatării.

EMIL SIMINA 
tehnician — mina Vulcan 
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La halda Petrila a fost dată de curînd în funcțiune 
lație de tei icoane pentru haldarea sterilului rezultat de la 
cărbunelui în preparație. 1

IN CLIȘEU: Instalația de tericoane.

©
Mișcarea de inovații

IZVOR DE ECONOMII

о ins ta - 
spălarea

X

Inovatorii din Valea Jiului des
fășoară o rodnică activitate pe tă- 
rîmul introducerii noului în pro
cesul de producție. Activitatea lor 
se axsază totodată pe obținerea 
de însemnate economii, prin apli
carea de

In cele 
acest an, 
unităților
fost înregistrate 580 
inovații dintre care 
deja în procesu 1 d ? 
piicarea acestor inovații a dus la
realizarea unei economii antecalcu- 
late în valoare de 2 662 000 lei.

Printre inovațiile aplicate se nu
mără „înlocuirea stivelor de lemn

cît măi niulte inovații, 
10 luni care tiu trecut 
la cabinetele tehnice 
aparțjnînd

din 
ale 
au 
de

Geologia zăcămintelor 
de cărbuni

de GR. RAHEANU
In lucrare sînt expuse princi

palele probleme de geologie gene
rală a zăcămintelor de cărbuni: 
compoziția cărbunilor, proprietă
țile, metodele de cercetare, clasi- 
floarea tipurile de cărbuni după 
modul lor de formare, modul 'de 
formare a cărbunilor și a zăcămin
telor, prospectarea și explorarea 
zăcămintelor, calculul rezervelor. 
Sînt descrise, de asemenea, prin
cipalele zăcăminte de cărbuni de 
pe glob, pe bazine, apoi 
tele de cărbuni din R.P.R. 
calitative și pe bazine.

Lucrarea se adresează
lor, studenților de la facultățile de 
geologie, geografie și mine și 
altor categorii

zăcămin- 
ре grupe

geologi-

și 
de cititori.

☆

Progrese însemnate 
pe calea introducerii tehnicii noi

Colectivul minei Lupeni manl- 
feetă o intensă preocupare pentru 
Introducerea pe scară largă a teh
nicii avansate. Pe această cale sînt 
îndeplinite cu succes sarcinile de 
creștere a producției și producti
vității muncii. In aplicarea 
sului tehnic se manifestă 
verentă, căutări îndelungi, 
diază posibilități, sînt

nată eu grinzi în consolă V.D.U. 
— ÎS. Stivelor le-au luat locul 
tumbele metalice. Se apropie 
sfîrșit lucrările de pregătire 
vederea introducerii unui plug 
cărbune de tipul Peissemberg 
stratul 15 din blocul VII.

funcționat 
blocul VI 
prin me

se realiza

de 
in 
de 
la

C.C.V.J. 
propuneri

338 se aplică 
producție. A-

о

progre- 
perse- 

se stu- 
învinse

greutăți. Montarea unei mașini noi 
necesită timp, muncă multă pentru 
mînuirea ei apoi însă urmează satis
facția izbînzilor. La început, folo
sind plugul de cărbune la stratul 
18 în blocul ■ ѴІ se realizau ran
damente mici; trei tone de căr

bune pe poet și viteze de avansare , 
scăzute. Ulterior s-au obținut în 
medie randamente de 5,4 tone/post, 
iar viteza de avansare lunară a 
ajuns la 47 metri liniari. Avanta
jul este evident avînd în vedere 
că atunci cînd 
VI se exploata 
țșle se realizau 
rul a 27 metri.
zarea tăierii ș-a aplicat aici arma
rea metalică modernă, cu stîlpi 
hidraulici G.S. 3 — 2 M, ceznbi-

haveză K.M.P.-3 a 
de peste un an la 
stratul 18. înainte, 
abatajului frontal,

ajutorul havezei 
a ereecut pini la

stratul 15, blocul

stratul 18, blocul 
prin abataje fron- 
lunar viteze în ju- 
Odată cu mecani-

o 
timp 
din 
toda
o avansare de 20—25 metri lini
ari pe lună, cu 
avansarea lunară 
41 metri liniari.

pe curînd, la
VI a intrat în funcțiune o combină 
de tipul 1 К — 52 —- M. Aici se 
urmează cu stîlpi G.H.H. îmbinate 
cu grinzi oțel — arc, iar evacua
rea cărbunelui se efectuează cu 
transportoare blindate.

$i mecanizării transportului în 
abataje i se acordă întreaga aten
ție, se caută a fi introduse trans
portoare adecvate specificului a- 
batajuhii. Pe Mngă transportoare 
de fabricație străină — S8ask — se 
folosesc cu succes transportoare 
de tabrimțle rondneeecă de tipul 
ТЛ-3.

Tehnica nouă își spume cuvîn- 
tul și la lucrările de investiții. Fo
losind mașina de încăreat E.P.M.-2 
la săparea garajului de locomotive 
de la orizontul 400 din apropierea 
puțului nr. 12, o brigadă de la sec
torul VII a realizat o avansare de 
3 metri pe zi. La vitezele de avan
sare sporite obținute la săparea 
puțului nr. 13 orb a fost folosit 
greiferul. Sectarul de investiții 
are, de asemenea, în dotare cinci 
reincărcătoare cu bandă. Folosind 
un asemenea reîncărcător, brigada 
condusă de minerul Popescu 
baetian a realizat într-o bună 
metri liniari de galerie simplă, 
același sector se folosesc noile
buri de aeraj flexibile confecțio
nate din material plastic; acestea 
sînt ușoare la transport și asigură 

■o etanșeitate bună.
Se aplică în continuare cu suc

ces armarea metalică cu stîlpi 
G.H.H. și mixtă. Stîlpii hidraulici 
se folosesc eu rezultate bune la a- 
batajele frontale din stratefle 8—9, 
15, 18. Mii de metri liniari se ar- 
mează — la lucrările de ptegătiri 
și preabataje cu armături me- 
taliw TH. recuperabile.

I

Se- 
102
La 
tu

cu armături metalice în 
concepută de minerul 
Andrei da la mina Vulcan, pre
cum și „Dispozitiv pentru transpor
tul producției pe buncăr în timpul 
rearntărîi", realizat de maistrul mi
nier Brandt Bernand de la mina 
Lupeni,

Fruntași în lupta pentru realiza
rea de cît mai multe inovații sînt 
inovatorii de la preparația și mina 
Lupeni, ca și cei de Ia mina Lo
nea. De curînd la mina Lupeni 
a fost aplicată în procesul de pro
ducție cea 
acest an.
inovațiilor
conomii antecalculate.

abataje", 
Domocoș

de-a 50-a inovație din 
Eficienta economică a 
aplicate : 426 000 lei e-

Rezolvarea unor probleme 
ale procesului de producție

Mina Vulcan a atins un nivel 
înalt de dezvoltare. Din abatajele 
acestei exploatări se extrag zilnic 

3 00Q tone de cărbune coc- 
și energetic. Creșterea vo- 
de producție se datorește

aproape 
sificabil 
turnului
în prunul rînd extinderii pe scară

perioadă ; 
economic al măririi vi- 
avansare la abatajul fron- 
stratul 18 blocul VI" sau 
critic asupra metodei de

De un real folos în introduce
rea tehnicii noi o constituie acti
vitatea depusă de C.I.T. Referate 
întocmite de colective de ingineri 
și tehnicieni ca, de exemplu, cele 
prezentate în ultima 
„Efectul 
tezei de 
tal din 
„Studiu
exploatare în stratul 3 blocul IV 
și posibilități de extindere a sus
ținerii cu grinzi metalice în con
solă" vin în sprijinul introducerii 
tehnicii noi, în sprijinul 
șiriî experienței eîștigate 
colective.

Calificării muncitorilor 
cienilor se acordă, de i 
atenția cuvenită. Astfel, în prima 
jumătate a anului au fost organi
zate cursuri de ridicare a califi
cării pentru mineri, ajutori mineri, 
maiștri mineri și mecanici. In su
rind va începe etapa a doua a 
cursurilor de ridicare a calificării.

Dintre exploatările din Valea 
Jiului, mina Lupeni dispune de 
tehnica cea mai avansată. Aici 
progresul tehnic și-a găsit cîmp 
larg de activitate. Prin extinderea 
tehnicii noi se asigură o continuă 
creștere a productivității muncii și 
pe această bază îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan.

FR. VETRO

împărtă- 
de unele

și tehni- 
asemenea,

I

largă a tehnicii avansate, introdu
cerii și folosirii din plin a tot 
mai multe utilaje și instalații mi
niere. Cu toata că această mină 
a ajuns îrtr-un stadiu înaintat de 
dezvoltare, procesul de producție 
pune în fața colectivului, a tehni
cienilor și inginerilor de aici di
ferite probleme ce se cer rezol
vate, Aceste problem- sînt strîns 
legate de activitatea economică a 
minei, de buna desfășurare a mun
cii în subteran și de la suprafață 

Unele din ac aste probleme slut 
rezolvate de către colectivul de 
inovatori. In anul / acesta, de pildă, 
în planul tematic de inovații au 
fost cuprinse teme legate de pro
blemele specifice ale minei. . Pînă 
în prezent au fost rezolvate 3 din 
aceste teme de inovații: „Meca
nizarea manipulării magnetelor la ț 
puțul 7 vest"; „înlocuirea cofraje- 
lor, de lemn pentru betonarea ra
mificațiilor la galerii cu cofraje me
talice tipizate" și „Dispozitiv pen
tru tăiat șuruburile de prindere a 
ghidajelor".

Colectivul de inovatori a rezolvat 
și alte probleme de producție care 
nu au fost cuprinse în planul te
matic de inovații. La cabinetul teh
nic al minei au fost înregistrate 
în acest an 43 de inovații din care 
24 au fost 
exploatării 
în valoare 
contribuie,
mai bună desfășurare a procesului 
de producție.

deja aplicate. Еіг aduc 
economii postcalculate 

de peste 5C0 000 lei și 
în același timp, la o

ST. EKART
I
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Alegeri in organizațiile de bază U.T.M.
Prilej de îmbunătățire 

a activității
U.T.M. 

Jiului se 
adună- 

dărj de 
alegeri a

IOAN GUINEA 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani

noilor organe

utemiștilor 
la reușita

ținut adu
și alegeri

Lu- 
des-

scos

In prezent, !n or
ganizațiile 
din Valea 
desfășoară 
rile de
seamă și
de conducere. In cadrul adunărilor 
generale de dări de seamă, ute
miștii analizează felul în care a 
contribuit tineretul la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, munca desfășu
rată de organizațiile U.T.M. pentru 
educarea comunistă a tineretului.

Analizînd felul în care ș-au pre
gătit și desfășurat pină acum a- 
dunăriie generale de dări de seamă 
și alegeri, Biroul Comitetului oră
șenesc U.T.M. apreciază că în acest 
an marea majoritate a 
au contribuit din plin 
acestora.

Pînă în prezent, s-au 
nări de dări de seamă
în 307 organizații U.T.M.

In majoritatea organizațiilor 
U.T.M. de la minele Lonea, Petri
la, Uricani precum și' in organiza
țiile U.T.M, de la I.L.L.-sector Lo
nea, șantierele 7 și 10 construcții, 
școlii a medii din Petroșani și 
peni adunările generale s-au 
fășurat la nivelul cerințelor.

<. In cuvintui lor, tinerii au
în evidență in aceste adunări re
zultatele obținute, au criticat de
ficiențele in muncă. Ei au criti
cat mai ales faptul că unele orga
nizații U.T.M. s-au preocupat pu
țin pentru combaterea manifestări
lor de indisciplină din procesul de 
producție, că activitatea posturilor 
U.T.M. de control nu este orien
tată suficient spre descoperirea și 
valorificarea tuturor rezervelor dm 
munca tinerilor. O atenția deose
bită au acordat participants la dis
cuții preocupării organizațiilor 
U.T.M. pentru mobilizarea tinerilor în 
acțiunile cultural-educative, pentru 
ridicarea nivelului politic și cultu
ral al tinerilor.

Au fost insă și organizații 
U.T.M. unde nu s-a acordat aten
ția cuvenită adunărilor de alegeri. 
La Școala profesională din Petro
șani au fost aminate atit adunarea 
generală de alegeri pe școală cît 
și conferința U.T.M. pe grupul șco
lar din cauza neparticipării unui 
mare număr de utemiști. Aceeași 
soartă a avut-o și adunarea gena- 
rală planificată să se țină în ziua
de 10 noiembrie a.c. în organizația
U.T.M. de la I.C.M.M. Petroșani, 
aj cărei secretar e țov. Borotea 
loan care manifestă uneori oomo-

de 
re- 

sarcini-

di tale, lipsă 
răspundere in 
zolvarea 
lor.

Ținind
i aptul că
U.T.M., mai ales

cont de 
mai sînt

De curînd a avut loc conferința 
pentru darea de seamă și alegerea 
noului comitet U.T.M. pe

- delegaților la conferința 
că U.T.M. Petrila.

Conferința a analizai 
organizațiilor U.T.M. în 
cu sporirea contribuției

mină și a 
orășeneas-

sarcinile 
legătură 
tineretu-

оооѳоооомиооэооееоооооомооеееетоо

multe organizații
în orașele Petroșani, Lupeni și în 
Aninoasa unde urmează să aibă 
loc adunări generale de dări de 
seamă și alegeri, este necesar să 
fie iuate măsuri, corespunzătoare 
pentru buna lor desfășurare. Co
lectivele însărcinate cu pregătirea 
adunărilor general e de , alegeri să 
să preocupe de întocmirea din timp 
a materialelor ce se vor prezenta 
în adunări, să asigure ca fiecare 
tînăr să cunoască importanța a- 
dunărilor de alegeri, spre a veni la 
adunare cu propuneri concrete pen
tru îmbunătățirăa muncii de viitor.

In atenția comitetelor orășe
nești și de mine va trebui să stea, 
de asemenea, confirmarea și ins
truirea organelor nou 
ta se impune cu atît 
Cît începînd din 16 
pînă la 14 decembrie
fășoară conferințele U. T. M. din 
întreprinderi și orașe.

Sarcini mari 
în fața 

tinerilor mineri
меоеееооееоооомоооооосооеооооооооое

lui exploatării la realizarea pla
urului de producție a minei. In ca
drul conferinței a luat cuvîntul 
tov. Simota Dumitru, inginerul șef 
adjunct al minei care a înfățișat 
sarcinile sporite ce revin minei 
Petrila in anul 1964 în lupta pen
tru sporirea producției de cărbune 
și a productivității muncii.

In cadrul conferinței s-au 
lit măsuri privind întărirea 
cupării organizațiilor U.T.M.
de ridicarea calificării tinerilor, 
întărirea disciplinei în producție, 
antrenarea tuturor tinerilor la în
trecerea socialistă precum și alte 
măsuri menite să ridice activitatea 
tinerilor petrileni la nivelul mari
lor sarcini ce stau in fața coilecti- 
vului exploatării.

stabi-
preo- 

față

alese. Aceas- 
mai mult cu 
noiembrie si 
a. e. se des-

.акл

De curînd, în organizația U.T.M. nr. 6 de la mina Aninoasa a avut 
loc adunarea generală de dare de seamă și alegeri care a stabilit sar
cini importante pentru îmbunătățirea muncii educative în rîndul tinere
tului din sector. Intr-una din zilele trecute, comitetul U.T.M. s-a întru
nit într-o ședință

6rijă sporita pentru
Colectivul seetorului I de la 

mina Uricani a extras de la înce
putul anului și pină in prezent 
20 267 tone de cărbune peste plan, 
a sporit randamentul cu 340 kg, 
de cărbune pe poet față de șei pla- 
nifieat și a realizat economii la 
prețul de coet de 341 000 lei.

La obținerea acestor succese o 
însemnată eontribuție au adus-o 
tinerii din sector. Aceasta s-a sub
liniat și în darea de seamă pre
zentată de biroul organizației 
U.T.M. din sector în fața adunării 
generale de dare de seamă și ale
geri. Din darea de seamă a reie
șit că organizația U.T.M., sub con
ducerea organizației de partid, a 
desfășurat o activitate susținută 
pentru mobilizarea tinerilor la 

îndeplinirea sarcinilor de plan, a 
angajamentelor de întrecere. Nu
meroși utemiști s-au evidențiat în 
muncă. Printre aceștia se numără 
tov. Vrăncuț Crăciun, Tudor Ghe- 
orghe, Lefter loan, Chițimia Petre, 
Calotă Dumitru, tineri de nădejde, 
eu care organizația U.T.M. se mîn- 
drește.

In urma prezentării dării de 
seamă, utemiștii au participat ac
tiv la discuții, au dezbătut cu spi
rit de răspundere diferite aspecte 
ale muncii politice pe care a deș- 
fășurat-o organizația U.T.M.

Utemiștii au analizat mai ales 
disciplina tinerilor în procesul de 
producție. In darea de seamă s-a 
arătat că majoritatea utemiștilor 
din sector își îndeplinesc cu conș- 

' tiinciozitate sarcinile de producție 
și cele obștești, dovedesc discipli
nă în muncă. Există însă unii ti
neri care prin comportarea lor um
bresc activitatea celorlalți utemiști. 
Asa sînt, de pildă, tov. Poamă Va-

întărirea disciplinei
sile și Calotă Ilie care au fost дач. 
sîți dormind în mină, Ohoiu Conssi 
tantin, Ungureanu Alexandru, care-, 
au făcut absențe nemotivate de la. 
serviciu. Bărbat Nicolae, Nuță Ilie, 
Bușu loan care au dat dovadă den 
o atitudine necuviincioasă față deț( 
muncitorii vîrstnici. Cei înscriși 1S3 
discuții i-au criticat pe tinerii careu 
s-au abătut de la disciplină^, 
au analizat cauzele care au dus la - 
asemenea manifestări și au făcu* | 
propuneri concrete pentru îmbună4 { 
tățirea muncii educative. 1

Utemiștii au scos la iveală cR 
una din cauzele care au făcut ta
in sector să se manifeste încă acteț1 
de indisciplină la unii tineri a fost 
aceea că comitetul organizației 
U.T.M. nu a urmărit îndeaproape, 
felul cum își fac tinerii datoria în 
producție, nu a intervenit eu ope
rativitate pentru combaterea mani
festărilor de indisciplină și nu a 
folosit pe deplin formele muncii 
politico-educative cu scopul de a 
dezvolta răspunderea tinerilor față 
de sarcinile ce le revin în pro
ducție.

Tov. Piloiu Ferdinand a propus 
ca noul comitet ales să pună în 
discuția adunărilor generale U.T.M., 
actele de indisciplină.

Utemiștii au arătat că una din 
cauzele care au făcut ca munca în 
rîndul tinerilor să nu fie la nivelul 
cerințelor este aceea că vechiul 
comitet U.T.M. nu a respectat prin
cipiul muncii colective.

Adunarea generală a oglindit 
hotărîrea utemiștilor de a-și îmbu
nătăți activitatea în viitor, de a 
întări disciplina în rîndul tinerilor.

V. STRAUȚ

-----------0------------

Se bucupă de aprecierea 
tovarășilop săi

viață.
pentru a discuta măsurile de traducere a acestora în

IN CLIȘEU: Tov. Ciolofan Ioa n, secretar, Albescu loan și Ban 
Francisc, membri ai comitetului U.T.M. discutînd împreună cu tov. 
Mircescu Nicolae, secretarul comite tului U.T.M. pe ihină măsurile de 
înfăptuire a hotărîrii adunării de alegeri.

— E un tovarăș harnic, price
put și destoinic, un utemist bun, 
eu inițiative. Așa l-au caracteri
zat utemiștii pe tînărul Avram 
Vaier, atunci cînd l-au ales pen
tru prima oară în biroul organi
zației U.T.M. Ca secretar al organi
zației U.T.M. din sectorul II al 
minei Petrila, tînărul Avram Va
ier s-a preocupat. continuu de 
problemele organizației, de buna 
calitate a producției de cărbune, 
de perfecționarea cunoștințelor 
șale profesionale. Așa se explică 
de ce, în scurt timp, în consfătui
rile de producție, el a fost dat e- 
xemplu de fiecare dată pentru 
conștiinciozitatea cu care lucrea
ză, a fost oitat ca evidențiat în 
producție.

Utemistul Avram Vaier este

fruntaș și în acțiunile de muneă 
patriotică pentru înfrumusețarea 
orașului, sau la colectarea fierului 
vechi. La toate acțiunile el parti
cipă cu entuziasm. Printre tinerii 
care au prestat peste 100 ore de 
muncă voluntară se numără și A- 
vram Vaier, fapt pentru care a pri
mit insigna de ,.fruntaș al mun
cii patriotice". Mad trebuie eă a- 
daugăm că într-una din zilele tre
cute, împreună cu încă cîțiva ti
neri din brigadă, tov. Avram Vaier 
a colectat 15 cărucioare de fier 
vechi din subteran.

Organizația U.T.M. din sectorul 
II a devenit^ una dintre cele mai 
puternice de la mina Petrila. De 
cînd Avram Vaier e în fruntea or
ganizației din sector, rîndurUe 
acesteia au crescut cu aproape 30

î Г-----.* ------ .’.■V-r.'r

De la începutul adunării trecu
seră cîteva ore. In acest timp fu
sese expusă darea de seamă a ve
chiului comitet, luaseră cuvîntul 
mulți utemiști. Aveai în față ima
ginea muncii desfășurate timp de 
un an de organizația de bază a 
utemiștilor din secția construcții 
metalice a U.R.U.M. Petroșani, a 
preocupărilor și frămîntărilor a- 
cestor tineri harnici, entuziaști.

Imaginea muncii desfășurate în 
răstimpul care a trecut, de la als- 
gerile de anul trecut și pînă în 
prezent, de utemiștii acestei orga
nizații de tineret, de comitetul si, 
părea, - cumva, ciuntită. Comunistul 
Nicu Constantin, locțiitorul secre
tarului organizației de partid din 
secție a adus utemiștilor cuvinte 
de laudă pentru răspunderea cu 
care muncesc pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție în cadrul 
SîCției. Depășirea planului la toa
te sortimentele, obțin erea în cele 
16 luni care au trecut pină acuta 
din acest an a unei economii la 
prețul de cost în valoare de 577 000 
lei, preocuparea sporită pentru ca
litate sînt succese la care ute
miștii secției, alături de comuniști, 
de ceilalți muncitori, și-au adus 
din plin contribuția. Din mulțimea 
tinerilor evidențiați în întrecere se

remarcă mai ales utemiștii Barna 
Gheorghe, Toth Iuliu, Voinea Ghe- 
orghe. Pop Simion, Umarel Sofica, 
Ionică Gheorghe și alții. Grija 
membrilor de partid pentru forma
rea tinerilor ca muncitori înain
tați, activitatea desfășurată de co
mitetul organizației U.T.M., de co
lectivul postului utemist de con
trol pentru întărirea disciplinei în 
producție, antrenarea lor în între-

€e fac utemiștii secției
după

cere au făcut să craască numă
rul tinerilor evidențiați.

Așadar, în producție, tinerii s’C- 
tiei construcții metalice sînt la 
înălțime.

Ce fac ei, însă, după terminarea 
programului de muncă ?

Despre acest lucru, în darea de 
seamă prezentată în fața, utemiști
lor s-a spus prea puțin, iar în 
cuvîntul lor utemiștii au adus co
mitetului organizației U.T.M. din 
secție, precum și comitetului U.T.M. 
pe uzină multe critici, de care tre
buie neapărat să se țină seama în 
viitor. Utemiștuî Păuneșcu Pantili- 
mon a arătat că în ce privește ri
dicarea calificării tinerilor se face 

încă destul de puțin. Tînărul Popo- 
vici, care este și bibliotecar în sec
ție, s-a declarat nemulțumit de nu
mărul mic de cititori din rîndul 
tinerilor. Concursul ,.Iubiți cartea" 
e dat uitării, iar alte acțiuni de 
popularizare a cărții nu se organi
zează. Utemiștii Spînu Constantin 
și Ivan Constantin s-au ocupat de 
joile de tineret, arătînd că se ne- 
glijaază conținutul educativ al a-

șut ?
cestor întruniri, ele rezumîndu-se 
aproape exclusiv la dans.

Tinerii din secție nu s-au decla
rat de loc mulțumiți nici de felul 
cum li se creează condiții pentru 
a-și putea petrece timpul liber la 
club. Tovarășul Sipoș Ioan, de 
exemplu, a arătat că formația de 
dansuri, din care face și el parte, 
n-a făcut nici un progres din cauză 
că instructoarea nu-și face datoria. 
Alți tineri au arătat că sînt dornici 
să facă sport, să participe la ex
cursii, la concursuri de întrebări 
și răspunsuri pe diferite teme, dar 
pînă acum n-au putut face acest 
lucru, deoarece a lipsit preocupa
rea organizației U.T.M. pentru or

ganizarea timpului liber al tineri
lor, pentru intensificarea activității 
cultural-educative, pentru organi
zarea de manifestări sportive la 
care să participe masa de tin ari.

La adunarea de alegeri a parti
cipat și tovarășul Tudoran, secre
tarul comitetului U.T.M. pe uzină. 
Promovat de curînd în această 
muncă, tovarășul Tudoran și-a pu
tut da seama că în ce privește or
ganizarea timpului liber al tineri
lor la U.R.U.M.P. există mari defi
ciențe. Se face puțin, prea puțin 
pentru ca utemiștii și ceilalți ti
neri să fie atrași la acțiuni plăcu
ta, utile. Si asta nu-i bine. Tine
rilor zileior noastre le sfnt proprii 
dorința de a se cultiva, de a trăi 
din plin bucuria vîrstei lor, de a 
se afirma atît în procesul de pro
ducție, cît și pa tărîmul activită
ții culturale, sportive, în acțiuni 
obștești.

Organizația U.T.M., cu sprijinul 
organizației de partid, al sindica
tului, al conducerii uzinei trebuie 
să ia măsuri eficienta, operative în 
această direcție. Este o sarcină că
reia nu numai organizația U.T.M. de 
la construcții metalice, ci mai ales 
comitetul U.T.M. pe uzină trabuie 
șă-i acorde tgată atenția. 

la sută. In prezent, în sectorul II 
al minei Petriila sînt 145 utemiști. 
Succese însemnate a obținut orga
nizația U.T.M. și în ce privește 
mobilizării tinerilor la activitatea 
cultural-artistică din cadrul clubu
lui, în pregătirea celor mai vred
nici tineri pentru a deveni mem
bri ai partidului.

Pentru meritele sale în muncă, 
în activitatea culturală și de in
teres obștesc, pentru felul eum 
și-a dus sarcinile la îndeplinire 
pe linie de organizație, cu prile
jul adunării de dare de seamă și 
alegeri, tînărul miner Avram Va
ier a fost reales pentru a patra 
oară ca secretar al organizației 
U.T.M. din sectorul II.

— o—
in întâmpinarea alegerilor
Tinerii din întreprinderile și ins

tituțiile Văii Jiului întâmpină ale
gerile U.T.M. cu entuziaste acțiuni 
de muncă patriotică. Tinerii . au 
colectat pină în prezent 200 tone 
fler vechi, au contribuit la cons
truirea saivanelor de la Jieț, Pa- 
rpșeni și Bărbăteni, la curățirea 
galeriilor și au întreprins șl alte 

acțiuni.



4

ANGLIA

Declarația sindicatulai 
lucrătorilor din comerț

LONDRA 19 (Agerpres).
Sindicatul național al lucrători

lor din comerț și rețeaua de des
facere din Anglia a dait recent pu-. 
blicității o declarație în care sere 
majorarea salariilor pentru toți cei 
365 000 de membri ai acestui sin
dicat și recunoașterea și aplicarea 
în practică a dreptului femeii la 
salariu egal eu al bărbatului pen
tru muncă egală.

Ș -- = ©=: —

Seminar international 
la Bamako

BAMAKO 19 (Agerpres).
La Bamako s-a deschis sub 

gida U.N.E.S.C.O. un seminar asu 
pra rdluilui emisiunilor radiofonice 
cu caracter educativ. La seminar 
participă reprezentanți din 18 țări 
africane, printre care Algeria, Ca
merun, Maroc, Republica Mali, 
Madagascar, Niger, Senegal și al
tele.

e-

Un fenomen interesant
NEW YORK 19 (Agerpres).
O cometă care dă din... coa

dă stîrnește în prezent senza
ție în rîndurile astronomilor. 
Cometa, numită „Burnham 
1960 II", fusese văzută pentru 
prima oară în 1959 dar era 
considerată ca un „caz nor
mal". Anul acesta însă coada 
cometei Burnham, care are o 
lungime de 2 880 000 km., os
cilează ritmic Ia intervale de 
patru zile și în cadrul unui 
unghi de 15 grade. Expunin- 
du-șl observațiile în „Astro
nomica! Journal"; astronomul 
Malaise, care lucrează la ob
servatorul astrofizic Smithso
nian și Ia observatorul univer
sității Harvard, arată că în a- 
ceste intervale coada cometei 
se desface în mai multe „co
dițe", care apoi se întregesc 
înainte de începerea unui nou 
ciclu de patru zile.

EVENIMENTELE DIN IRAK Grevă a minerilor japonezi
BAGDAD 19 (Agerpres).
Căile de comunicație cu Irakul 

continuă să fie întrerupte. Singu
rele informații despre situația din 
această țară provin exclusiv din 
emisiunile postului de radio Bag
dad și din rapoarte ale ambasade
lor străine din capitala irakiană. 
Transporturile aeriene și feroviare 
continuă să fie întrerupte. Comu
nicatele transmise de postul de 
radio Bagdad confirmă știrile că 
armata controlează capitala și prin
cipalele localități din țară. In di
mineața zilei de 19 noiembrie au 
mai avut loc schimburi de focuri 
izolate la Bagdad. Forțele poliție
nești și detașamente ale armatei 
asigură în prezent restabilirea li- 
niștei.

Radio Bagdad a transmis în cursul 
zilei de marți mai multe comuni
cate semnate de guvernatorul mi
litar general Mosleh. Printre altele 
s-a anunțat că între orele 9 și 16 
(ora locală) sînt suspendate parțial 
restricțiile de circulație și 
amintit că toți membrii 
naționale", dizolvate, sînt 
să se prezinte la posturile
liție cele mai apropiate pentru a 
preda uniformele, echipamentele și 
armele ce le au asupra lor. Intr-un 
alt comunicat se atrage atenția 
populației că este interzisă apro 
pierea de pozițiile ocupate de for
țele armate, acestea avînd ordi
nul să deschidă focul împotriva 
oricărei persoane suspecte. Toate 
permisele de 
pendate.

Conducerea generală a partidu
lui Baas din țările arabe a dat pu
blicității o declarație adresată tu
turor membrilor partidului în le
gătură cu evenimentele petrecute 
în Irak. Autorii loviturii de stat 
din Irak sînt calificați drept „duș
mani ai poporului". Pe de altă par
te, Consiliul național al comanda
mentului revoluției, conducerea 
partidului Baas din Siria și guver
nul sirian au ținut ședințe consa
crate situației din Irak. Comuni
catele oficiale, presa siriană (zia
rul „Al Baas"), precum și postu
rile siriene de radio continuă să 
exprime nemulțumirea cercurilor 
conducătoare siriene față de pre
luarea puterii în Irak de către ar
mată și față de dizolvarea 
naționale" baasiste.

Agenția France Presse 
că fostul vicepreședinte al 
liului de miniștri irakian,
împreună cu alte trei personalități 
politice, a păsărit Ia 19 noiembrie 
Madridul, îndreptîndu-se spre A- 
tena. Aceeași agenție anunță că 
sînt așteptați în eurînd la Damasc.

Postul de radio egiptean a a- 
nunțat că la Cairo a avut loc o 
ședință specială a
xecutiv al R.A.U. în care a fost 
examinată situația din Irak. Pre
ședintele Consiliului executiv, Aii 
Sabri, a declarat că în centrul dez
baterilor a stat problema „ajuto
rului pe care R.A.U. l-ar putea da 
poporului irakian, singurul în mă
sură să hotărască asupra propriu
lui destin".

„gărzii

anunță 
Consi- 
Saadi,

s-a re
tarzii 

obligați 
de po-

Consiliului e-

portarmă sîftt sus-

Moțiune
©

LONDRA 
Ltl cadrul

19

18 noiembrie, 
depus în Ca- 

moțiune de 
cu criza locu-

(Agerpres). 
dezbaterilor parlamen

tare din Anglia, la 
opoziția laburistă a 
mera Comunelor o 
cenzură în legătură 
ințelor.

Luînd cuvîntul din partea expo
ziției, laburistul Mike Stewart a 
relevat că în primele trei trimes
tre ale acestui an 
struite mai puține 
în aceeași perioadă

au fost con- 
locuințe deci’ 
a anului tre-

Sesiunea anuală a O. E. C. D

TOKIO 19 (Agerpres).
La chemarea federației japoneze 
Sindicatelor muncitorilor din in- 

minerii din
a 
dustria carboniferă. 
Japonia au organizat marți în în
treaga țară greve de două ore în 
legătură cu recenta catastrofă de 
Ia mina Mikawa. Minerii 
rut conducerii societății să 
suri de securitate a muncii 
a preveni repetarea unor 
nea catastrofe în viitor.

au ce
ia mă- 
pentru 

aseme-

Sindicatul mecanicilor de loco
motivă din Japonia a cerut, de a- 
semenea, conducerii căilor ferate 
de stat să înceapă cît mai eurînd 
tratative cu privire la măsurile ne
cesare pentru asigurarea securită
ții muncii în transportul feroviar.

Catastrofa care a avut Ioc re
cent la Tsurmi, se , subliniază în 
declarația sindicatului, a demon
strat că în activitatea căilor ferate 
de stat există deficiențe.

Ѳ

Explozie la o rafinărie din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 19 (A- 

gerpres).
La rafinăria Pemex din Atzca- 

potzalco (Mexic) s-a produs luni 
seara o puternică explozie sare a 
cuprins patru rezervoare conținînd 
6 milioane litri benzină pentru a- 
vioane. Explozia a fost 
un incendiu care este 
la o depărtare de zeci

urmată de 
vizibil de 

de kilome-

tri. După cum transmite agenția 
France Presse, la fața locului au 
sosit unități de pompieri din nu
meroase orașe ale Mexicului, pre
cum și echipe de pompieri specia
lizate. Autoritățile au declarat 
incendiul, ale cărui cauze nu 
putut fi încă descoperite, nu

că
au 
va

laburistă
cut. Anularea controlului asupra 
chiriilor a îngreunat și mai mult 
situația oamenilor lipsiți de locu
ință, care au căzut victime specu
lei cu chiriile.

Luînd cuvîntul din partea gu
vernului, ministrul pentru construc
țiile de locuințe, Joseph Keith, a 
recunoscut că măsurile pentru re
zolvarea problemei locuințelor 
au fost eficiente. El a lăsat să 
înțeleagă că un viitor proiect 
lege va fi prezentat în eurînd
guvern pentru combaterea speculei 
cu case de locuit.

La încheierea dezbaterilor mo
țiunea de cenzură a fost respinsă 
cu 340 voturi contra 243.

nu
se 
de 
de

putea fi stins înainte de 48 de ore.

ANKARA Rezultatele 
zorii ale alegerilor pentru 
nele conducerii locale din 
arată că principalul partid 
poziție 
obținut 
trivit 
acestui 
în 43 vilaiete, în timp ce princi
palul partid de guvernâmînl a ob
ținut majoritatea пита; în 23. Ce
lelalte partide ale coaliției gu
vernamentale au lost înfrînte.

Gestapoului în lagărul Киітлді. 
Același tribunal l-a condamnat Іа.Л'З 
ani muncă silnică 
tenent-colonel SS,

pe lostul loco- 
Otto Bradiisch,

provi- 
orga- 

Turcia 
de o-

— partidul dreptății — o 
majoritatea locurilor. Po- 

agenției Reuter, candidați/ 
partid au ieșit învingători

GENEVA. — In orașul Chaux 
de Fonds, unul din centrele in
dustriei elvețiene de ceasuri, a 
început un proces în legătură cu 
otrăvirea unor muncitori dintr-o 
fabrică de ceasuri. Ca urmare a 
emanațiilor nocive de benzol, fo
losit la confecționarea cadranelor, 
opt muncitori au suferit intoxica
ții de pe urma cărora și-au pier
dut viața. Alți muncitori au fost 
internați în spital în stare gravă.

»

— Senatorul de-WASHINGTON.
Stephen Young vorbind în 
american în problema aju- 
pentru străinătate, a deda* 
„dictaturile lui Franco în 
și Duvalier în Haiti sint

mocrat 
senatul 
torului 
rat că 
Spania
exemple negative ale felului cum 
se aplică acest program". „Propun, 
a spus senatorul Young, să supri
măm acel ajutor care întărește 
fascismul".

21 noiembrie

PARIS 19 (Agirpres).
Marți dimineața a început la 

Paris sesiunea anuală a Consiliu
lui O.E.C.D. (Organizația europea
nă de cooperare economică și dez
voltare). Potrivit aprecierilor agen
ției France Presse, această întîl- 
nire are ca scop stabilirea unei 
poziții comune la Conferința in
ternațională O.N.U. pentru comerț 
si dezvoltare eare va avea loc în 
primăvara viitoare lăl Geneva. Pe 
de altă parte participanții la 
siune vor 
menite să 
mu] ui de 
precum și
pentru evitarea 
ționiste". După cum relatează 
France Presse, comerțul cu țările în 
curs de dezvoltare va face obiec
tul a numeroase intervenții în spe
cial asupra problemei spinoase prf-

------------©

se-
unele măsuriexamina

ducă la „regăsirea rit- 
creștere
la găsirea

a economiei, 
de soluț’i 

presiunilor infla- 
cum

vind stabilirea prețurilor la mate
riile prime. Problemele legate de 
agricultură privind stabilirea pre
țurilor și organizarea piețelor vor 
face obiectul unei întîlniri spe
ciale în februarie 1964 cu partici
parea miniștrilor agriculturii din 
țările membre ale O.E.C.D.

Printre personalitățile care par
ticipă la această însemnată sesiu
ne a O.E.C.D., France Presse ci 
tează pe George Ball, subsecretar 
de stat al S.UA. și Michael Blu
menthal, reprezentant special al 
președintelui Kennedy pentru tra
tativele G.A.T.T., Maurice Couve 
de Murville,
și Valery Giscard 
nistru de 
ței, Kurt 
conomiei
nald Maudiing, ministrul 
nanțe și Edward Heath, ministrul 
comerțului din partea Angliei etc.

HANOVRA. — După, cum anun
ță agenția France Presse, un tri
bunal 
luni la 
Guenier

vest-german a condamnai 
închisoare pe viață

Fuchs, lost comisar
pe 
al

ministru de externe 
d'Estaing, mi- 

finanțe din partea Fran- 
Schmucker. ministrul e- 

al R. F. Germane, Regl- 
de fi-

Scad exporturile Greciei йі țările Pieței comune
ATENa 19 (Agerpres).
Intr-o corespondentă din Atena 

ziarul britanic „Financial Times" 
precizează că în cursul primelor 
șapte luni ale acestui an exportu
rile Greciei în țările Pieței comu
ne au reprezentat 
din volumul total 
său, față de 33 la 
corespunzătoare a 
dent. O situație
servă și în ce privește exporturile 
Greciei în alte țări occidentale. 
Cercurile industriale grecești pun

în legătură această situație cu u- 
nele „procedee necorecte adoptate 
de alte țări pentru a înlătura con
curența greacă". Astfel se mențio
nează că taxele vamale la unele 
produse au afectat
rile în R. F. Germană, Italia, 
nada și S.U.A.

Potrivit ziarului, rezultate 
mai bune au fost obținute în 
cial cu țările eu care Grecia
comerț pe baza unor acorduri bi
laterale, în deosebi cu țările socia
liste.

doar 26 la sută 
al exportului 

sută în perioada 
anului prece- 

similară se ob-

serios vînză-
Ca-

tot
spe- 
faee

ADDIS ABEBA 19 (Agerpres)
După cum s-a mai anunțat, con

ferința miniștrilor de externe ai 
țărilor africane, care s-a încheiat 
luni seara la Addis Abeba, a a- 
doptat o rezoluție privitoare la 
conflictul algero-marocan, precum 
și la problemele apărării păcii pe 
continentul african. In rezoluție 
se spune : „Consiliul miniștrilor de 
externe al Organizației, Unității A- 
fricane reafirmă neclintita voință 
a statelor africane de a căuta în 
permanență pe calea și prin inter
mediul instituțiilor prevăzute de 
Carta Organizației Unității Afri
cane, soluții pașnice și frățești pen
tru toate diferendele care ar pu
tea surveni între ele", Participan- 
ții la conferință „adresează un 
apel celor două părți (Algeria și 
Maroc) de a se abține de la orice 
acțiune de natură să compromită 
succesul Comisiei speciale de ar
bitraj".
' Rezoluția cere, pe de altă parte, 

acestei comisii să prezinte Consi
liului miniștrilor un raport asupra 
rezultatului lucrărilor sale, După 
ce definește sarcinile ce revin Co
misiei de arbitraj în baza acor
dului realizat la nivel înalt la 
Bamako, rezoluția relevă că comi
sia însăși va stabili procedura și

metodele activității sale, în con
formitate cu prevederile Cartei 
O.U.A.

Consiliul miniștrilor subliniază 
că toate statele membre ale Or
ganizației Unității Africane s-au 
angajat în mod solemn să respecte 
cu scrupulozitate „principiile enun
țate în articolul III al Cartei". 
Aceste principii se referă la res
pectarea suveranității și integrită
ții teritoriale a statelor membre și 
cuprind angajamentul guvernelor a- 
fricane de a nu se amesteca in 
treburile interne ale altor state.

☆
In cursul unei reuniuni pregă

titoare a Comisiei de arbitraj în 
conflictul algero-marocan, desem
nată de conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor africane, s-a 
stabilit ca prima ședință de lucru 
a comisiei să aibă loc la Abidjan 
în prima săptămînă a lunii de
cembrie.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfătui me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Muzică de estradă, 9,00 
Vreau să știu, 10,00 Fragmente din 
opera „Căsătoria secretă" de Gi- 
marosa, 11,30 Melodii din filme, 
12,00 Muzică din opereta „Ci- 
boulette" de Reynaldo Hahn, 13,10 
Din cînteceie și dansurile popoa
relor, 14,30 Coruri și uverturi Ia 
operele lui Mozart, 15,30 Muzică 
populară din Ardeal, 16,15 Vorbește 
Moscova I 18,00 Seară pentru ti
neret, 19,00 Universitatea tehnică 
radio, 20,10 Muzică populară in
terpretată de Maria Badiu, 21,10 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
10,10 Muzică de estradă, 11,15 O 
frescă a vieții și luptei proletaria
tului chilian : romanul „Tatăl 
tovarășul meu" de Baltazar 
tro, 12,26 Buchet de melodii, 
Cîntece pentru tineret, 14,05 
chestre de muzică populară, 
Pagini alese din muzica 
romînească,
goste și jocuri populare, 17,00 Mu
zică ușoară, 18,05 Opera „O noapte 
furtunoasă" de Paul Constantinăs- 
cu, 19,00 Muzică populară sovieti
că, 19,30 Muzică ușoară de Noru 
Demetriad, 19,50 Transmisiune din 
Studioul de concerte a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
vlziunii, 22,30 Lectură-ghicitoare: 
Eroi din teatrul antic.

meu,
Cas-
13,40 
Or-

14,35
ușoară 

16,30 Melodii de dra-

.1'

☆
Comisia militară mixtă pentru 

supravegherea la fața locului a 
încetării focului la granița al- 
gero-marocană s-a întrunit într-o 
localitate de frontieră și a cons
tatat că începînd de la 5 noiem
brie încetarea focului este respec
tată în mod strict de ambele părți.
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21 noiembrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Gangsteri și filantropi; REPUBLI
CA : Babette pleacă în război; A- 
NINOASA : A fost chemată și da- 
sa v-a; VULCAN : Mila regească; 
CRIVIDIA: Tracul unui actor; LU-> 
PENI ; Divorț italian.
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