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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Calendaristic, ne aflăm in ano
timpul cei mai frumos ai anului — 
primăvara. Neintrecuții mesageri 
ai acestui anotimp al florilor și 
verdeței — ghioceii — și-au scos 
și ei câpșoarele plâpinde de sub 
stratul pufos de zăpadă, cătină 
surizătorj spre mindrul soare. Și 
totuși, Baha Iarnă, neputincioasă, 
nu vrea să ne părăsească așa... 
deodată. Ba chiar, zilele acestea 
s-a zburlit puțin, scuturîndu-și 
anemică cojoacele alburii de, nea.

Preludiul 
primăverii

Acum se pare că a dispărut din- 
cplo de crestele semețe ale Rete

zatului și Paringului... priviră îna
poi mînioasă, Dar și așa. florile, 
zorul muncii in sere și cartiere 
au vestit de mult sosirea acestui 
frumos anotimp.

Numai în sera termocentralei 
Paroșeni rid în petale și in mu
guri mii de plante, așteptindu-și 
sădirea în straturi, pe alei, în 
parcuri și In zonele verzi, întru-, 
musețind cartierele și incinta uzi
nei, răspîndind odată cu lumina 
celor 3 grupuri turbogeneratoare,' 
aroma lor plăcută, mirosul lor fin,. 
Îmbietor.

Și, pentru că... tot sîntem im 
primăvară, să facem un mic po-' 
pas aici in împărăția florilor de,

DUMITRU GHEONEA :

(Continuare in pag. 3-a)

La inițiativa maistrului Blaj Sabin de la centrala electrică Vul
can, s-a trecut la luarea unor măsuri pentru asigurarea în bune con- 
dițiuni a alimentării cazanelor cu apă. A'ștfel, în căzui unui deranja
ment la electropompe, o turbopompă intră automat în funcțiune.

IN CLIȘEU: Mecanicii principali Guiâ Ștefan și Trandafir Gbeor- 
ghe execută probele de funcționare a turbopompei,
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Pentru îmbunătățirea 
transportului în comun

îndrumată de comitetul executiv 
al Sfatului popular orășenesc Pe
troșani, conducerea I.C.O. a luat, 
în ultima vreme, o seamă de mă
suri menite să ducă la îmbunătă
țirea transportului în comun. A fost 
terminată amenajarea unui garaj 
cu 16 boxe în care șe poale asi
gura repararea și întreținerea în 
condițiuni bune a autobuzelor.

In acest an, intr-o hală din Băr- 
băteni va fi amenajat un atelier 
pentru reparații auto. De aseme
nea, se vor construi o rampă de 
spălare a autobuzelor, o stație au
tomată de alimentare cu benzină, 
precum și mai multe staționare 
pentru călători în toate localitățile 
Văii Jiului.

Noi străzi vor fi modernizate
1 500 000 lei s-au prevăzut, din 

bugetul Sfatului popular orășenesc 
Petroșani pentru modernizarea, în
treținerea și repararea unor străzi. 
Pe baza devizelor întocmite, în a- 
cest |n vor fi reparate strada I. C. 
Frimu din Petrila, străzile Cărbu
nelui, Cuza Vodă, 1 Mai, Anton 
Pan, Republicii și Piața Victoriei 
din orașul Petroșani, strada Vitoș 
Gavrilă din Lupeni și altele.
.... ...... ............
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Brigada de lă
cătuși construc
tori condusă de 
comunistul Duca 
Ioan de la I.C.M.M. 
este fruntașă in 
întrecerea socia
listă.

IN CLIȘEU: 
Membrii brigăzii 
discută în jurul 
unei noi comenzi 
— confecțiile me
talice pentru sta
ția de betoane de 
la puful 3 Dîlja.

S-a trecut la aprovizionarea CU 
materialele necesare, pentru ca 
odată cu venirea primăverii, să în
ceapă lucrările de modernizară a 
acestor străzi.

Un obiectiv de seamă 
al muncii patriotice 

în orașul Vulcan
Animația ce înspțea întrecerile 

sportive ce se desfășurau pe sta
dionul din Vulcan a cedat locul 
freamătului muncii creatoare a 
constructorilor Pe. fostul -stadion, 
ca de, altfel și pe-terenurile încon
jurătoare, răsar noi construcții ca
re înfrumusețează orașul. între ca
re o școaiă nouă, modernă cu 
16 săli de clasă.

La ora actuală Vulcanul nu mai 
are teren de fotbal, dar această 
situație nu va dura multă vreme. 
Unul din principalele obiective ale 
acțiunilor de muncă patriotică ce 
se vor organiza în această primă
vară îl constituie amenajarea nou
lui stadion. S-a întocmit devizul și 
s-au stabilit măsuri pentru mobili
zarea unui mare număr de cetă
țeni la muncă patriotică. Si nu 
peste multă vreme, noul stadion 
va găzdui întreceri sportive.

Cum asigurați condițiile 
necesare îndeplinirii 

angajamentelor ?
u- ■- - . 4

In anul în curs colectivului sec
torului V de la mina Lupeni îi 
revin sarcini sporite fața de anul 
trecut. Totodată, minerii sectoru
lui și-au stabilit drept obiectiv de 
întrecere să depășească planul a- 
nual de producție cu 2 000 tobe 
de cărbune.

In perioada care s-ă scurs de la 
începutul anului, în abatajele sec
torului s-a desfășurat o muncă rod
nică — dovadă a hotărîrii colec
tivului de a fi la înălțimea anga
jamentului asumat. In printlele 
două luni, pianul de producție pe 
sector a fost depășit cu 379 tone 
de cărbune. Această realizare cons
tituie rodul muncu pline de ela.. 
a colectivului și reflectă eficiența 
măsurilor tehnico-organizatorice a 
plicate în sprijinul realizări! an
gajamentelor. Iată doar cît-va din 
aceste măsuri. Transportul pe o 
distantă de 300 m.l. din galeriile 
de bază și direcționale a fost me
canizat. A crescut numărul trans
portoarelor din abataje. S-au luat 
măsuri pentru omogenizarea bri
găzilor, Cadrelor tehnice li s-au 
încredințat responsabilități concre
te în legătură ' cu îndrumarea bri
găzilor de mineri. De asemenea, 
locurile de muncă a' fost dotate

Ajunsă la suprafață, colivia Pi# 
țului auxiliar din ifteinta minei A- 
ninoasa s-a oprit lin. Cîteva ba
lansări ușoare, apoi ' a încremenii 
așteptind să intre minerii care co
borau în adine. Printre cei care in
trau în mină erau și .minerii din 
schimbul de dimineață din brigada 
de înaintări condusă de Gaboș A- 
lexandru. Se cam grăbeau pentru 
că pînă la ioctil de muncă al bri
găzii era cale destul de lungă. Dar 
aveau grija să respecte normele 
de tehnica securității cerute la 
puț. Odată intrați în colivie, aceas
ta se puse în mișcare. Licuricii 
lămpilor au dispărut pentru ca să 
apară la sute de metri sub pămînt. 
De aici minerii au pornit-o pe ga
leria ce ducea tocmai sub puțul 
de extracție, ce se construiește 
lingă stadionul din localitate.

Fruntași în întrecerea socialistă ?
de la mina Lonea ♦
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PEȚOANCĂ N1COLAE, lăcătuș JACOTĂ TRAIAN, miner

BACIU IOAN, miner NEDELCU NICOLAE, miner

Ritmicitatea — calc sigură 
de realizare a angajamentului
cu trolii pentru transport de ma
teriale pe suitoare, s-a îmbunătă- 
lit iluminatul din abataje prin in
troducerea iluminatului'fix. Totoda
tă, pe locuri de muncă aU fost 
create stocuri de materiale.

Măsurile aplicate au creat' con
diții ca in mai multe abataje din 
sector minerii să realizeze viteze 
de avansare sporite. In abatajele 
cameră unde lucrează brigăzile con
duse de minerii Poborehi Alexan
dru și Tomulea Nicolae se realizea
ză ritmic viteze de avansare de 
două cimpuri pe schimb și aripă 
de abataj. Pe această cale, cele 
două brigăzi .au realizat și în luna 
ce s-a încheiat o avansare de 
138, respectiv, 98 m.l. In sectorul 
V se obțin deci realizări pentru 
care minerii de aici merită laude. 
Realizările ar putea fi însă mult 
mai mari dacă activitatea secto
rului nu ar suferi din cauza nerit- 
micității producției. Sectorul ,V și-a 
realizat într-adevăr lună de lună 
în acest an sarcinile de plan. Dar 
iată cum: In prima decadă a lu
nii ianuarie sectorul și-a realizat 
planul abia într-o proporție de 
84 Ia sută. în decada a doua în 
proporție de 95 la sută, pentru 
ca în cea de a treia să ajungă 
la o depășire de 101 la sută. A- 
ceeași situație s-a repetat și în

Ca și minerii, luminile celor 
două schimburi s-au înfrățit pen
tru cîteva minute. Exact cît a tre
buit celor din schimbul de noapte 
s'ă-i pună la curent pe noii "veniți 
asupra unor probleme ce trebui ’u 
rezolvate în dimineață aceea La 
scurtă vreme după ce minerii s---u 
despărțit, perforatoarele și-au în
ceput cîntecul lor de fiecare zi. 
A încercat ea, roca dură să opună 
rezistență, dar degeaba. Perforatoa
rele mușcau cu sete din stîncă, 
formînd culcuș pentru exploziv. 
Apoi răbufniturile surde ale ex
ploziilor au întregit munca mine
rilor. După copturirea tavanului, a 
început operația de încărcare a 
sterilului. In ajutorul minerilor a

d. e.
(Continuare în pag. *a)

luna februarie. In decada I-a pla
nul a fost reățizat îritr-un procen
taj de 76 la sută. în decada a Il-a 
de 92 la sută, ca pînă la sfîrșitul 
lunii să se realizeze un plus de 
229 tone de cărbune. Or, este e- 
vident că prin realizarea ritmică, 
din primă decadă si prima zi a 
sarcinilor de plan, minerii “ secto
rului ar fi înscris pe graficul în
trecerii o depășire substanțial, mai 
mare. Care sînt cauzele neritmici- 
tătij ?

In primul rînd, trebuie relevat 
că sectorul întîmpină multe -greu
tăți din cauza lucrărilor vechi pe 
care le întîmpină abatajele . din 
stratul 3. Se ivesc greutăți .și în 
aprovizionarea: locurilor de ,muncă 
din cauza lungimii mari a liniilor 
de transport pe care trebuie apro
vizionate brigăzile. Presiunea, um
flarea vetrei galeriilor sînt, de 
asemenea, cauze care îngreunează 
transportul subteran. Dar se naște 
întrebarea: dacă cu aceleași con
diții sectorul reușește în ultimele 
decade să facă față sarcinilor de 
plan la zi și să-și recupereze și 
minusul-din prima perioadă, de ce 
nu ar putea realiza sarcinile de

I- D.

(Continuare în pag. 3-a)



Ни imperativ ÎN ABATAJELE FRONTALE 
ѳкрІмМгіІог miniere:I - AVANSÂRI DE DOUA Fl$B PE ZI

Sarcinile trasate de eel de-al 
Ш-lea Congres al P.M.R. industriei 
carbonifere din 1 tara noastră, pre
văd ca in anul 1965 extracția de 
Cărbune să atingă 11,5—12,5 Mi
lioane tone cărbune, din care huilă 
— 6 milioane tone. Pentru bazi
nul carbonifer Valea Jiului se pre
vede realizarea în 1965 a unei pro
ducții care să reprezinte o crește
re de 147 la sută față de realiză
rile anuiui 1959.

in amil 1964, în lumina planu
lui da stat ți a hotărîrii Confe
rinței orășenești de partid, C.C.V.J. 
li revin sarcini sporite. Se preve
de, printre altele, realizarea unei 
productivități de 1,266 tone/post, 
Creșterea vitezei medii de avan
sare in abataje frontale la 25 
fii/luna, extinderea tăierii mecani
zate a cărbunelui la 130 000 tone 
și realizarea cu susținere metalică 
a unei producții de 1 460 000 tone 
In abatajele camera se prevede 
creșterea vitezei medii de avan
sare la 85 m/lună. Sînt sarcini mo
bilizatoare, realizarea șl depășirea 
cărora impune luarea măsurilor 
celor mal eficiente de îmbunătățire 
a activității în toate comparti
mentele.

Producția planificată pe anul

Avansările
sînt sub posibilități

Deși metoda de exploatare cu tă că rezultatele sînt mult Sub ni- 
front lung prezintă mari avantaje, veltil posibilităților. Altfel vite- 
anallzind realizările obținute in rele medii de avansare realizate 
abatajele frontale pe primele două pe lunile ianuaria șl februarie 
luni ale anului în curs se consta- 1964, sînt următoarele :

Exploatarea U/M ianuarie februarie

Lonea m/lună 31,3 33,9
Petrila fl 31,7*) 17,4*1
Aninoasa n 21,0 31,0
Vulcan li 16,8 23,5
Lupeui it 22,4 22,7
C.C.V.J. fl Й,1 22.7

*) Vitezele realizate in abataje ia trepte răsturnate.

Din totalul brigăzilor din aba- lucrat destul de slab îndeosebi a
ta)e frontale, 49 la sută nu șl-«u batajele frontale de la expioaU-
uMeplinit planul de producție, ne- rile Lonea *1 Vulcan. iată vitezele
realizing nici vitezele de avansare realitate de brigăzile din abatajele
planificate. In această privință au frontale >

Au realizat avansări lunare intre
sub 15 m 16-—25 m 25—40 m peste 45 in

Lonea 1 I 2
Petrila 3 4
Aainoasț 3 2 3 2
Vulcan 2 5 1
Lupeni 4 4 6 —
C.C.V.J. 14 18 12 2
(S-au inclus numai brigăzile care ati lucrat toata luna).

Care sînt cauzele ?
Analteind datele cuprinse în ta

belul cu privire la avansările lu
nare rezultă că 32 la sută din a- 
bataje au realizat avansări sub 15 
m pe lună, 36,5 la sută avansări 
între 15—20 m/lună, 27 la suta in
tre 25—40 m/lună și numai 4,5 la 
Sută din numărul brigăzilor an 
iealizat avansări peste 40 m/lună. 
fată și cîteva exemple. La mina 
Lenea brigada din abatajul fron
tal nr. 803—801 condusă de bri
gadierul Baciu Ioan a obținut о 
avansare de 40 m/iună, realizing 
planul pe luna februarie în pro.- 
porție de 113,8 la sută. Brigada 
condusă de Miclea Ioan 111, a rea
lizat o avansare de 25 m în 19 
tile lucrate, iar planul de produc
ție lrt proporție de 83,6 la sută, 
bierealizarea planului de produc
ție și a unei avansări corespun
zătoare condițiilor este urmarea 
unei piasări necorespunzfitoare din 
punct de vedere numeric a aba
tajului.

La mina Petrila brigada condu
sa de Mlrza Aurel din abatajul în 
trepte răsturnate din stratul 3, pa
noul A, a realizat o avansare de 
14 m/lună și planul de producție 
în proporție d* 92,6 la sută. In 
general, la mina Petrila atît ră- 
mînerea sub plan a brigăzilor cît 
și vitezele mici de avansare se 
datorează plasării necorespunzătoa
re și a slabei organizări a locuri
lor de muncă. Astfel, diti totalul 

1964, se prevede a se extrage in
tr-o proporție de 34,5 la sută din 
abataje frontale, 33,3 la sută din 
abataje cameră, 7,03 la sută din 
abataje in trepte răsturnate și 4,25 
la sută din lucrări de pregătire.

Producția extrasă din abatajele 
frontale a crescut continuu în ul
timii ani, orientarea conducerii 
combinatului fiind și pe mai de
parte extinderea acestei metode 
Abatajele frontale reprezintă me
toda cea mai modernă de exploa
tare in minele de cărbuni, întru- 
cît, prin concentrare se crează >■- 
Uitați mari de producție care se 
pretează la organizarea superioară 
a muncii în abataj și mecanizarea 
operațiunilor grele de muncă; a- 
семіа metodă asigura îmbunătăți
rea condițiilor de muncă șt redu
cerea substanțială a consumului 
de material lemnos. Avi nd în ve
dere avantajele mari ce le prezin
tă metode de exploatare cu aba
taje frontale, in planul pe anul 
1964 se prevede creșterea numă
rului de abataje frontale de la 41 
in trimestrul 1, la 48 abataje la 
finele anului, iar al abatajelor în 
trepte răsturnate de la 12 ia 15, 
cu o lungime de front activă de 
2750 ml, respectiv, 3050 rol,

în frontale

da 7 brigăzi ce lucrează în aba
tajele în trepte răsturnate numai 
3 și-eu realizat sarcinile de plan 
și nici una din brigăzi nu a avut 
o avansare mai mare de 20 m/lună.

La mina Aninoasa, in abatajul 
frontal din stratul 3 blocul 1 bri
gada condusă de David loan a rea
lizat o avansare de front de 40 
m/lună. îndeplinind și planul de 
producție în proporție de 104,6 la 
sută. Brigada condusă de Moisiu 
Remus, lucrînd într-un abataj fron
tal din Stratul 3, în condiții simt-; 
lare, a realizat o viteză de 37 
m/lună, iar planul de producție în 
proporție de numai 87,4 la sută în 
condițiile depășirii productivității 
planificate. Rezultă deci că nerea- 
lizarea unei avansări mai mari pre
cum și rătnînerea sub plan sînt 
cauzate de plasarea abatajului cu 
efectiv insuficient.

tă mina VulCan din nufărul de 
8 brigăzi, pe luna februarie numai 
două și-au realizat sarcinile de 
plan, iar în ce privește avansările 
în două abataje s-au realizat sub 
15 m, în 5 abataje între 15—22 
m/lună și o singură brigadă a a- 
tins avansarea de 30 m/lună. Re
zultă că abatajele, deși au lun
gimi mari, nu au fost plasate co
respunzător capacităților reale de 
producție.

La mina Lupeni din 19 brigăzi 
doar 11 și-au realizat sarcinile de 
plan, iar în ce privește avansările 

fronturilor, majoritatea brigăzilor 
au atins avansări de peste 20 
m/lună. Totuși mai există brigăzi 
Cum sînt cele conduse de Dobai 
loan și Demeter loan care au rea
lizat avansări de numai 11,2 și 8 
m/lună, nereali2înd nici planul de 
producție, nici productivitatea pla
nificată. Această situație se deto- 
rește, în parte, condițiilor mai 
grele de lucru din cauza tectonicii 
pronunțate a stratului dar, Îndeo
sebi, lipsei unor măsuri tehnico- 
organlzatorice corespunzătoare și 
efectivului insuficient față de lun
gimea frontului. La abatajele fron

Trebuie îmbunătățită radical 
organizarea muncii

Din cele relatate mai sus reiese 
că rezultatele obținute in abata
jele frontale sînt foarte diferite 
chiar în condiții similare, fapt ca
re denotă o preocupare insuficien
tă atît din partea conducerii unor 
sectoare cît și a personalului teh
nic mediu în organizarea mai ju
dicioasă a muncii si plasarea co
respunzătoare a abatajelor. Ce tre
buie făcut ? In primul rînd se cere 
organizarea superioara a lucrului 
și luarea de măsuri corespunză
toare de ordin tehnic și organi
zatoric. r

Extragerea a două fișii pe zi 
intr-un abataj frontal, comparativ 
cu O singură flșie avansare, duce 
la; dublarea producției pe abataj, 
cu creșterea substanțială a pro
ductivității muncii, folosirea ra
țională a utilaje 
lor de tăiere. în
cărcare și trans
port, reducerea 
sarcinilor pe ele
mente de susți
nere și respectiv, 
prelungirea du
ratei lor de ex
ploatare, menține
rea corespunză
toare a căilor de 
acces la abataje 
Si reducerea pre
țului de cost. Ti- 
nind seama de 
importanța creș
terii vitezelor de 
avansare în aba- 
tajele frontale și 
tie experiența a- 
cumulată pină în 
prezent de brigă
zile fruntașe, de 
condițiile de ză- 
cămînt și de do
tarea tehnică e- 
xistentă se poate 
afirma că sînt 
condiții reale pen
tru trecerea de 
pe acum la extra
gerea a două fișii 
pe zi în numeroa
se abataje res- 
pestiv la E. M.
Lenea în 4 abataje 
frontale orizontale din stratul 3 și 
anume: două abataje în blocul III 
la sectorul IV și cite un abataj 
în blocurile VI și VIII, respectiv, 
sectoarele III și II; la E. M. Ani
noasa în abatajele frontale ori
zontale din stratul 3 blocurile I 
și II din sectoarele I și IV; la 
E. M. Vulcan, in abatajele fron
tale pe înclinare din stratele 4 și 
7 blocul IV și stratul 18 blocul II 
(sectoarele IV și 11); la E. M. Lupeni 
in abatajele frontale pe înclinare 
din stratele 15 și 18, blocul VI, 
și ștraiul 15, blocul VII.

Ținînd seama de faptul că aba
tajele Irontale oferă posibilități 
mart de creștere a producției, pro
ductivității muncii, ya trebui îm
bunătățit radical sistemul de lucru 
folosit pină în prezent, sistem ca
re nu asigură realizarea a două fișii

Accentul — pe mecanizarea complexă 
și folosirea noului !

La abatajele frontale pe încli
nare din.stratele subțiri de la ex
ploatările miniere Vulcan și Lu
pani, care vor fl dotate cu utilaje 
tăietoare ca: pluguri de cărbune 
Ldbbe-Hobel și Peisemberg și com

tale din stratul 5 blocul IV brigă
zile conduse de Jur) Gheorghe și 
Praja Traian au obținut avansări 
de 30,5. respectiv, 29 m/lună in 
condiții grele de exploatare, de
pășind atît planul de producție cit 
și productivitatea planificată. Ne- 
realizarea a doua fișii pe zi este 
cauzata de faptul că la stabilirea 
pianului lunar pe brigăzi conduce
rea sectorului n-a prevăzut uit 
volum de producție corespunzător 
avansării de două fișii pe si șt, 
respectiv, n-a acordat efectivul ne
cesar brigăzilor.

pe zi. In acest scop e« impun a se 
lua următoarele măsuri: reorgani
zarea brigăzilor de la abatajele 
frontale, renunțlnd la forma de 
specializare pe operații si mergînd 
pe consiltuirea brigăzilor comple
xe cu efectivul uniform repartizai 
pe cele trei schimburi, astfel ca 
fiecare schimb să poată executa 
întreaga gama de operațiuni din 
abataj; stabilirea planului lunar 
pe brigăzi și plasarea efectivelor 
să se facă avi nd ca element de 
bază realizarea a două fișii pe Zi 
La alegerea efectivului să se dea 
prioritate abatajelor frontale, de 
oarece în practica actuală sînt 
frecvente cazurile cînd abatajele 
frontale sînt plasate numai cu 50 
la sulă din efectivul necesar (e- 
xemplu minele Lonea, Vulcan), să

se acorde o atenție deosebită a- 
provtzionăril abatajelor frontale cu 
vagonete, materiale de susținere, 
aceasta lăclndu-se cu prioritate 
fața de restul abatajelor; căile de 
acces șl de refugiu ale abatajelor 
să fie menținute în permanență la 
profile]» necesare pentru asigura
rea unor condiții optime transpor
tului de materiale șl de utilaje, cir
culației de personal și aerajului

La abatajele frontale orizontale 
din stratul 3 de la minele Lonea 
și Aninoasa, pe linge masurile 
menționate mal sus este necesar 
să se Îmbunătățească sistemul de 
pușcare prin revizuirea și comple
tarea monografiilor de pușcare, a- 
slgurarea executării lă timp a pui- 
carii prin eșalonarea locurilor do 
muncă pe artificieri pentru a e- 
vita lntîrzierile din acest motiv.

bine de tipul KWB-2 și 1K-52 M 
trebuie să se treacă de urgență la 
revizuirea utilajelor de tăiere și 
transport, la îmbunătățirea mono
grafiilor de armate șt modificarea 
acestora dacă e cazul, pentru a 

se asigura spațiile necesare circu
lației șl manipulării utilajelor, 
Totodată, se vor instrui efectivele 
de muncitori șl tehnicieni asupra 
manipulării corecte a instalațiilor 
și a întreținerii lor corespunză
toare, Deosebit de importantă est» 
calitatea execuției tuturor lucră
rilor din abataj și, mai ales, ar
marea corespunzătoare cate trebuie 
să asigure susținerea tavanului, 
crearea spațiilor necesare pentru 
circulație și manipularea utilajelor 
in abataj, cunoscut fiind faptul că 
de montarea ordonata a elemen
telor de susținere depinde buna 
funcționare a instalațiilor mecani
ce din abataj.

Pe lingă măsurile amintite este 
necesar «a se îmbunătățească sis
temul de urmărire a desfășurării 
procesului de producție in abați- 
lele frontale care să permită cu- 
noașterea situației reale pe schim
buri pentru a se putea interveni 
la timp cu măsurile necesare asi
gurării realizării a două fișii. ве 
fiecare zi, Sistemul de urmărire va 
evidenția producția extrasă, plasa
rea abatajului, eșalonarea oțjpfă- 
tiilor și executarea lor în timp, ur
mărire care va trebui organizată 
pină la nivelul combinatului,

Iată doar cîteva din măsurile la 
ordinea Zilei, ce trebuie luate în 
vederea realizării unei avansări de 
două fișii pe Zi. Dar, în vederea 
atingerii acestui obiectiv mai sînt 
multe de făcut. Rămîne ca Sarcină 
a sectoarelor și a conducerii ex
ploatărilor Să asigure toate con
dițiile ca acest obiectiv să devină 
o realitate. O deosebită atenție 
trebuie acordată remedierii defi
ciențelor care frînează obținerea 
de avansări sporite, Și acestea 
sînt _■ plasarea necorespunzălpăre 
și pe fronturi dispersate a munci
torilor, ceea ce face ca organiza
rea .ЯйипСіі lh abataj să nu fie co- 
ordohată corespunzător, aprovizio
narea să he defectuoasă, -iar asis
tența tehnică să fie insuficientă.

Prin dotarea exploatărilor minie
re cu utilaje rioi, de mare pro
ductivitate, prin îmbunătățirea me
todelor de exploatare, In fața ex
ploatărilor miniere se deschid noi 
posibilități în viitor pentru spori
rea continuă a Vitezelor de avan
sare în abatajele frontale. In a- 
cest scop la abatajele frontale din 
stratele subțiri cu Înclinare mică 
accentul trebuie pus pe mecaniza
rea complexă a operațiilor de tă
iere, încărcare și transport, prin 
folosirea de pluguri ?i combine

In abatajele frontale din slratel» 
groase va trebui să se treacă la 
susținerea tavanului artificial cu 
grinzi metalice tn consolă, cu fo
losirea transportoarelor blindate de 
mare capacitate care vor fi men
ținute tot timpul in prima fîșie 
prin mutarea în stare nedemor,- 
tată și pUșcarea cărbunelui pe a- 
cestea. Paralel cu aceasta se va 
experimenta crearea unui tavan 
metalic — elastic și se va studia 
îmbunătățirea metodei de exploa
tare in stratele groase în vederea 
trecerii treptate la mecanizarea 
complexă a operațiilor și în aceste 
abataje.

Dotarea tehnică cu utilaj» co
respunzătoare, împreună cu măsu
rile de îmbunătățire a organizării 
тіцсіі In abataje, paralei cu fi- 
dicatea nivelului tehnico-profeslo- 
nal al muncitorilor, conștituie pre
misele obținerii unor rezultata din 
ce In ce mai bune tn ce privește 
extinderea abatajelor frontale de 
mare capacitate și a sporirii vite
zelor de avansare.

Sînteni convinși ca splictnd a- 
cest complex de măsuri in aba
tajele frontale, menite să ducă ia 
creșterea vitezelor de lucru mi
nerii Văii Jiului vor obține not 
succese în creșterea producției de 
cărbune și а productivității mun
cii. tnllmpinlnd cea de-a XX-a a- 
mversare a eliberării patriei cu 
rezultate dintre cele mai frumoase 
In munca.

Pagină realizată de un co
lectiv din cadrul serviciului 
tehnic al C.C.V.J. Subtitlurile 

aparțin redacției.



Pe aici va curge cărbunele
(Urmare din pag. l-a)

„sărit" mașina electrică de încăr
cat EAM. 1. Vagonetele încărcate 
cu steril slnt manevrate eu două 
trolii, ier «Roi transportate cu o 
locomotivă cu acumulatori. Cu 
asa mecanizare, îmbinată cu o a- 
sistențe tehnică calificată, nu*i de 
mirare că lucrul merge strună, iar 
la pădurea de armături metalice 
Т.Н. 5 ie adaugă in fiecare șut 
altele. Sfîrșitul lunii februarie a 
găsit brigada lui Gaboș Alexandru 
cu peste 80 metri liniari de gale
rie dublă executată. E un succes 
remarcabil.

Cînd a început lucrul la circui
tul puțului, brigada a atacat pe

două fronturi. Lucrul a mers cu 
spor, Nici nu-i de mirare. Dispu- 
nind de o mecanizare cum scrie 
la carte, cu mineri destoinici ca 
șefii de schimb Bocor Moise, Nițu 
Ioan și Mercaș loan și ceilalți, 
brigada înregistrează succese.

Dinspre ziuă, brigada lui Bartha 
Dlonisle adîncește mereu puțul de 
extracție, fh curînd, minerii ce e- 
xecută adîncirea și betonarea pu
țului vor face joncțiune cu cei de 
la înaintări. Pe aici va curge căr
bunele in șuvoaie fără de sfîrșit. 
Odată ajuns la ziuă o va porni 
pe Calea funicularului taman la 
noua preparație de cărbune de la 
Coroești. Spălat și primenit, o va 
□orni apoi spre fabrici și uzine

-------- O_--- ---
PRELUDIUL PRIMĂVERII

(Urinate din pag. I-aj

fd Paroșeni. Actul de naștere ai 
tetei o fost semnat în toamna 
enulul 1902. De alune! nu 
fetit din... fabrică de llott de ia 
Paroșeni zeci de mii de plante 

rtți!eiite, cate au împodobit iniei f- 
edteiă, aleile șl tonele verzi ale 
Utinei, parcurile atașelor Petro
șani și Vulcan. Ajuns in amurgul 
viata, priceputul grădinar Lăzaruț 
Petru, care s-a îngrijit pină acum 
de seră, și-a încheiat o lungă și pro. 
dlgioasă activitate. Acum iți alina 
bâtrlnețeie în orașuf Vulcan, In 
sinul familiei. Dar în locul lut a 
lăsat un demn urmaș, un floticul- 
tor de nădejde, in persoana tîhă- 
tulul Popescu loan IU core luarea- 
să de 11 atu Iii gtădinătit. Fru
moasa lui muncă cere pricepere, 
pasiune și multa, multa răbdate. 
Florile nu cresc la comandă, ele 
nu se construiesc, ele se sădesc, 
cresc, Înfloresc și., se ofilesc după 
Ce au împrăștiat In natură toata 
gingășia, parfumul, toată frumuse
țea lor, Dar toate acestea depind 
de munca grădinarului, de modul 
CUm țtlt el să le tngrijeaecă, să

,e creeze acel regim sever de 
lezvoltare. Și grădinarul Popescu 
Ioan III știe acestea. Lucrul lui 
nu încetează o clipă, iar Condi
țiile de viată ale florilor de aici 
sînt optime. Au căldura, lumina, 
umiditatea necesare in tot tim
pul zilei și nopții, în toate ano
timpurile, chiar și atunci cînd a- 
Itiră mercurul termometrulul co
boară la — 27 grade C Sau urcă 
la + 40 grade C. Palmieri tropi
cali de apă și de apartament, di
ferite soitiri de cactuși, trandafiri, 
begomii rex, maci, garoafe și alte 
ițite de soiuri de plante își duc 
ala viața în voie.

in curînd, peste 30 000 de plante 
.și vor părăsi domiciliul de piuă 
acum — sera — pentru a trăi pe 
alei, în zonele verzi și Parcurile 
uzinei. Alte zeci de mii vor i'.ia 
drumul Pet roșaniului ș: noului 
vulcan.

Foote aceste fiori, gingașii ghio
cei, intensificarea muncii în sere 
și cartiere, împodobirea vi'rinelot 
magazinelor cu sortimente de se
zon sînt preludiul primăverii, sin 
semn tă... de-aCum nu ne mai în
gheață nesul și picioarele...

Ritmicitatea 
de realizare a
(Urmare din pag. I-a)

plan de la începutul lunii ? Ade
vărul e că în sector există unele 
deficiențe de ordin tehnico-organi 
zatciric care-i frînează activitatea. 
Nu s-a făcut fiică totul pentru 
asigurarea exploatării raționale a 
abatajelor printr-o eșalonare a lu
crărilor de pregătite, atacare, ex
ploatare, respectiv de retragere a 
abatajelor cameră. Astfel, abataje
le ajung să dea maximum de «re
ducție abia spre sfirș'tul lunii, apoi 
ajung la hotar, iar prima decadfi 
a lunii următoare găsește sectorul 
in faza de atacare a abatajelor, 
ctrtd acestea nu pot da încă pro
ducția cerută. De asemenea, bri
găzile mai Intlmpiflă greutăți șl din 
cauza deselor defecțiuni ale Insta
lațiilor de transport. Ele dovedesc 
slaba calitate a lucrărilor de mon
tări și de reparații pe care Ie me
tilii partea mecanică. Mat mult 
sprijin' se cere a fi acordat bri
găzilor de mineri șt d«n partea 
personalului tehnic, îndeosebi In 
perioada cînd ele întîmpfnă greu
tăți. Pentru îmbunătățirea activi
tății economice a sectorului mai 
aste necesar să se acorde mai 
Otultă atenție îndeplinirii planuhli 
de pregătiri, in acest fel, se asi
gură din tftnp linia de front ne
cesară și se pot crea, eventual, 
Și unele abataje de rezervă. Dar 
atît în ianuarie cit și în februarie 
sectorul și-a îndeplinit sarcinile 
le planul de pregătiri abia in pro
porție de «7—88 la sută.

Nerltmicitatea producției din pri
mele două luni, rărmnerea In ur
ină cu peste 700 tone de cărbune 
In prima jumătate a lunii martie, 
reclamă folosirea tuturor posibili
tăților pentru îmbunătățirea activi
tății sectorului. In acest scop Sînt 
necesare măsuri eficiente In ve-

e----------
—- cale sigură 
angajamentului

derea asigurării liniei active de 
front necesare de la începutul lu
nii, a unor cohditii tehnico-tnate 
riale optime ca fiecare brigadă 
să-și poată realiza sarcinile de 
plan ritmic, din prima decadă și 
prima zi a lunii. Iată una din con
dițiile de primă importanță pen
tru realizarea integrală a angaja
mentelor de întrecere ale colecti
vului sectorului.

Campionatul regional de fotbal
Plina eiapi a retaruiiii

Stadioanele au cunoscut din nou 
freamătul marilor întreceri* AlittUM 
de echipele de categoria В și C, 
au dat primul „spectacol foțbalis 
tic1" din acest sezon și formațiile 
care activează în campionatele re
gionale. In lupta pentru спсеГігеа 
de locuri fruntașe în elasamnatui 
campionatului regiunii noastre, S-ați 
prins și cele cinci formații Ce re
prezintă Valea Jiului.

Nu încape îndoială că cel mai 
greu meci, în prima etapă, îl avea 
de susținut reprezentativa minerilor 
aninoseni. Clasați pe locul II» la 
sfîrșitul turului, ei întîlneau pe 
lideri, pe propriul lor teten. Deși 
miza era mare, ambele echipe au 
practicat un joc corect în limitele 
unei depline sportivități. La aceas
ta a contribuit și publicul spectator 
cate merită laude pentru comporta
rea demnă și aprecierile pline de 
obiectivitate. Deși siffierienii, ІЙ 
caz de victorie, și-ar fi mărit sub
stanțial șansele de a «e menține pe 
primul loc, spectatorii au aplau
dat la „scenă deșchisă" și fazele 
frumoase ale aninosenilor. Jucînd 
într-o asemenea ambiantă, echi
pele au căutat să ofere spectato
rilor tot Ce pot. Și au reușit acest 
lucru. Cu tot terenul desfundat, 
care a îngreunat controlul balonu
lui, meciul a fost frumos, desfășu
rat intr-un ritm susținut din pri
mul și pînă la ultimul minut de 
joc. Jocul mai tehnic al aninose
nilor a fost contracara! de ceferiști 
prifi elan și o mare voință de 
victorie.

Primele 20 de minute, oaspeții 
domină cu autoritate. Ei ratează 
însă» trei ocazii prin Constantines- 
cu și Zlăgjieanu. Apoi jocul alter
nează cu acțiuni spectaculoase la

eu un prețios punct din deplasa
re. La nivelul jocului, deci bun, și 
arbitrajul lui ștefiniți din Hune
doara.

★

In prima etapă a returului, re
prezentativa studenților din Petro
șani a primit vizita formației din 
Hațeg. Oaspeții au Opils o dîrzâ 
rezistență. Cu toate acestea, gaz
dele au avut multe ocazii de gol 
dar le-au ratat. Unicul gol al în- 
tîlnlrii a fost marcat In minutul 

■5? de Liră, astfel că studenții au 
efettgut CU 1—0. Merit® a fî re
marcat jocul bun prestat de Păs- 
culescu, cel mai bun de pe teren.

★ -
Echipa Parînguî Lonea a jucat 

la Teliuc cu Minerul din localita
te. Terenul greu nu а permis des
fășurarea unui joc de calitate. Sco
rul de 1—1 cu care s-t încheiat* 
partida e iust.

*
La Petrila, echipa Jiul II ц în- 

tîlnit pe Minerul Vulcan. Cuceri
rea celor două puncte puse în joc 
avea o importanță deosebită pen
tru gazde, spre a putea Sâîta din 
zona periculoasă. Pînă la armă au 
reușit acest lucru. După c luptă 
acerbă au*învins cu 1—0

' C. DUMITRU

Campionatul do popic* 
•I Vili Jiului a luat sftrflt

Recent, a luat sfîrșit campiona
tul orășenesc de popice pe echipe, 
ediția 1963/1964. Pe toată durata 
Competiției, lupta pentru titlu s-a 
dus Intre două echipe miniere — 
Parînguî Lonea și Minerul Vul
can. Jucătorii ambelor echipe au 
dovedit multă constanță, iar me
dia popicelor doborîte de fiecare 
în parte, a demonstrat că ele au 
privit* cu multă seriozitate antrena
mentele cit' și jocurile.

Deși echipa minerilor din Vul
can a înregistrat eu aproape 2000 
p,d. mai mult decît cîștigătoares 
actualului campionat, ea s-a situat 
totuși pe locul secund, deoarece 
a suferit două înftingeri, tar Cea 
din Lonea numai una.

O slabă preocupare față de a- 
cest campionat a dovedit echipa 
asociației sportive Voința Lupetii 
care, de mai multe ori, a prezentat 
numai trei jucători la întîlnire si 
aceasta întîmplîndu-se chiar în jo
curile susținute pe teren propriu. 
Se impuhe ca pentru viitor, consi
liul asociației respective să ia mă
suri în vederea întăririi secției șl 
a disciplinei.

fată acum clasamentul finâl: 
Parînguî Lonea 46 pct.; Minerul 
Vulcan 44 pct. ; Voința Petroșani 
35 pct.,- Minerul Lupeni 32 pct.; 
Utilajul Petroșani 32 pct.; Vîscoza 
Lupeni 29 pct.; Jiui Petriia 29 pct.; 

I Voința Lupeni 18 pct șl Retezatul 
I Urfcani 13 pct.

ambele porți. In minutul 42, siitre- 
rienii preiau conducerea. O fază, 
frumos lucrată, și Meszaros, din- 
tr-un unghi dificil, înscrie impa- 
rabil, făcînd inutilă intervenția a- 
crobatică a Iul Crîsnic.

La reluare aninosenii forțează e- 
galarea. Atacurile lor sînt însă 
destrămate de apărătorii adverși. 
Se părea că meciul este jucat*. In 
minutul 86 însă o acțiune de toată 
frumusețea la care au participat 
atacanții Zlăgneanu, Ghibea, Ciur- 
dărescu și Constantiuescu aduce 
egalarea și aninosenii s-au . întors

iSSASSi

Strungarul Rădoi Victor de la mina Aninoasa este cunoscut în 
exploatare ca un muncitor harnic și conștiincios, care dă lucru de 
bună calitate.

IN CLIȘEU : Tovarășul Rădoi Victor luctînd la strunjiiea unui 
burghiu pentru perforator de mină.

I.R.T.A, Hunedoara — Deva
— Autobaza Petroșani —

Recrutează candidați pentru școala 
de șoferi profesioniști

Condițiile de înscriere la cursuri sfnt ur
mătoarele :

Can did ații să fie abtolvtnți a 7 clare elementare, 
să aibă vtrsla între 17——2$ ani, cu domiciliul stabil 
în rata orașului regional Petroșani.

Cei interesați se pot adresa pentru informații tu» 
plimentate la Autobata t» R. T. A. Petroșani, str. 
Cărbunelui nr, 4.

PROGRAM DE RADIO
26 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,30 Muzică de estradă,
9.30 Fragmente din operete, 10,15 
Emisiune literară, 10,30 Soliști și 
orchestre de muzică populară, 11,00 
Formații de muzică ușoară, 11,30 
Pagini orchestrale dih ореіё, 12.15 
Lecția de limba engleză. Ciclul 1 
(reluarea emisiunii din 25 martie),
12.30 Din viața de concert a Ca* 
pttalei, 13,10 Melodii populare ce* 
'rute de ascultători. 14,10 Muzică 
ușoară de Elly Roman, 14,30 Prie
tena noastră cartea, 15,30 Din fol* 
clorul muzical al popoarelor, 17,00 
Muzică din operete, 17,35 Antolo
gie poetică (XII) G. Apollinaire. 
Prezentare și traduceri de Mihai 
Beniuc, 18,00 Seară pentru tineret,
19.30 Universitatea tehnică radio, 
20,40 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I, 20,55 Din muzica corali

a compozitorilor noștri, 21,15 Mu
zică de dans, PROGRAMUL II. 
8,30 Sumarul presei centrale, 9,03 
Muzică populară, 9,30 Vreau să 
știu (reluarea emisiunii din 23 
martie), 10,00 Muzică de estradă. 
11,15 LeCtia de limba rusă. Ciclul 
Ii (reluarea emisiunii din 25 mar
tie), 11,30 Muzică ușoară, 13,40 
Arii din opere, 14,30 Prelucrări de 
felelor, 15,05 Din creația de muzi
că ușoară a compozitorilor noștri, 
16,00 Fragmente din opera „Zaidd" 
de Mozart, 16,40 Muzică populară 
din Africa, 18,00 Concert din ope
rete, 19.30 Muzică ușoară inter
pretată de Ilihca Cerbacev și Teo
dor Codău, 19,50 Transmisiunea 
concertului orchestrei de studio și 
a corului Radioteleviziunii, 22,30 
Muzică de dans.



Іи jurul evenimentelor 
din Cipru

lucrările Conicrinfcl 
venirii comcrl șl dezvoltare

NICOSIA 24 (Agerpres).
Corespondentul din Nicosia 

Agenției France Presse, relatează 
că începînd de luni seara la Nico
sia tensiunea a crescut 
Forțele de poliție ale 
greci și-au intensificat 
de supraveghere de-a 
niei verzi', ce separă 
comunități din capitala 
de întărire a fortificațiilor.

Agenția France Presse relevă 
trupele britanice au fost puse 
stare de alarmă pentru a interveni 
în eventualitatea unor noi schim
buri de focuri în momentul cînd 
vor transfera forțelor O.N.U. îm
puternicirile de menținere a or- 
dinei.

De asemenea, agenția citată a- 
rață că secretarul general al O.N.U. 
U Thant, l-a chemat luni seara de 
urgență la Geneva pe observato
rul său personal în Cipru, P. Spi
nelli. Totodată, U Thant a avut o 
întrevedere cu generalul locote
nent, P. S. Gyani, comandantul 
forței O.N.U. în Cipru, cu care a 
discutat problema desemnării lui 
Sakari Toumioja (Finlanda) ca me
diator al O.N.U. în Cipru. După 
întrevederea cu comandantul for-

al

din nou. 
ciprioților 
activitatea 

lungul „li- 
cele două 
Ciprului și

că 
în
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Săptămîna cărții 
pentru copii în U.R.S.S.

MOSCOVA 24 (Agerpres).
La 24 martie s-a deschis, în Sala 

Coloanelor din Casa Sindicatelor, 
Săptămîna cărții pentru copii care 
se organizează în Uniunea Sovie
tică anual, în timpul vacanței 
școlare.

In întreaga țară vor avea loc 
expoziții și bazare de cărți, întîl- 
niri între copii și autorii lor pre
ferați.

In anii puterii sovietice au fost 
editate aproximativ 67 000 de titluri 
de cărți pentru copii cu un tiraj 
total 
țară 
viste

In 
lului
conferință unională consacrată pro
blemelor literaturii pentru copii.

de 3 miliarde exemplare. In 
apar 23 de ziare 
pentru copii, 
aprilie, la Casa 
se va organiza

și 36 de re-

cărții copi- 
tradiționala
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Demisia ministrului adjunct 
de finanțe al S. U. A.

WASHINGTON 24 (Agerpres).
Casa Albă a anunțat că minis

trul adjunct de finanțe al S.U.A., 
Henry Fowler, și-a prezentat luni 
demisia președintelui Johnson. De
misia a fost acceptată.

După cum transmite 
UPI Fowler, care a fost 
această funcție de fostul
te Kennedy, era unul dintre prin
cipalii consilieri guvernamentali în 
problemele politicii financiare., A- 
gentia amintește că Fowler este al 
patrulea membru al fostei „echipe 
Kennedy" care demisionează. îna
intea sa au mai 
torul de cuvînt 
Pierre Salinger, 
al președintelui,
sen, și consilierul Arthur 
singer.

agenția 
numit în 
președin-

demisionat purtă- 
al Casei 

consilierul
Theodore

— И 0 z-x —

I 
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i
atît

[ei O^îJ.U. în Cipru, secretarul 
neral al O.N.U. l-a primit pe 
kari Toumioja.

Din Nicosia se anunță că
președintele Makarios cît și vice
președintele Kuciuk, sînt gata să 
accepte propunerea secretarului 
general al O.N.U., U Thant, de a 
desemna drept mediator în Cipru ’ 
pe Sakari Toumioja.

★
1GENEVA 24 (Agerpres).

In urma noilor discuții pe care ’ 
le-a avut la 24 martie cu secreta
rul general al O.N.U., U Thant, 
Sakari Toumioja a acceptat să 
preia funcția de mediator în Cipru.

S-au declarat de acord cu aceas
tă numire toate țările interesate 
(Cipru, Grecia, Turcia și Anglia).

GENEVA 24.’ Trimisul special A- 
gerpres, Nicolae Puicea transmite; 
, Ba 2ій Шагііе au început dezba- 
terate generale în cadrul Conferin
ței Sîațiirnilor Unite pentru co
merț și dezvoltare.

Primul vorbitor a lost secreta
rul general al Conferinței. Râul 
BrebisCh.

МйійЯгій comerțului exterior al 
Belgiei, -Maurice Brasseur, ultimul 
vdrtfitor al ședinței de dimineață, 
a luat euvînlul atît în numele ce
lor țese țări ale Pieții comune, cît 
și al țării sale. Ministrul belgian 
a declarat că, pe plan economic, 
interesul comun cere ca toate ță
rile lumii să participe într-adevăr 
la schimburile internaționale.

Vorbind despre politica
cială

o = — curs

Precizie uimitoare 
de zbor pe MI-6“

24 (Agerpres).
Drobîșevski, 

„MI-6",

Albe, 
special 
Soren- 
Schle-

Reconstrucția Cracoviei
VARȘOV IA 24 (Agerpres).
Recent, 

O ședință 
nistică, la 
planul de

timp 
cerc 

un 
1980.

la Cracovia a avut loc 
a comisiei pentru urba- 
care a fost prezentat 
reconstrucție a orașului.

Planul, care a fost elaborat 
de o jumătate de an de un 
larg de specialiști, prezintă 
tablou al Cracoviei in anul
Potrivit acestui plan, numărul lo
cuitorilor Cracoviei va crește pînă 
în anul 1980 la aproximativ 800 000 
(Cracovia are în prezent 500 000 
locuitori datorită extinderii Com
binatului metalurgie „V. I. Lenin").

corner
a Belgiei față de țările în 

de dezvoltare. Maurice Bras- 
a spus că Belgia este intere- 
în dezvoltarea colaborării e-

LENINGRAD
Pilotul Gheorghi 

conducînd un elicopter „MI-6", a 
reușit să obțină o precizie uimi
toare de zbor. Astfel, la construc
ția unui pod peste rîul Lovati, lin
gă orașul Holm, elicopterul res
pectiv a fost utilizat pentru mon
tarea din aer a opt suporturi din 
beton armat a cîte 5 tone fiecare. 
La această operație se cerea ca su
porturile să fie fixate pe piloni cu 
o toleranță de maximum 2 cm. Pi
lotul Drobîșevski nu numai că a 
reușit să execute această operație 
complicată, dar a și efectuat-o în 
decurs de 10 minute.

De menționat că pînă în pre
zent elicopterul „MI-6" deține re
cordurile mondiale de viteză, dis
tanță și de ridicare a unei încăr
cături comerciale.

seur 
sată 
conomice Cu celelalte țări, făcînd 
în acest sens sugestii privind crea
rea unui mecanism de asigurare 
și credit internațional, destinat să 
susțină exporturile țărilor în curs 
de dezvoltare. O astfel de organi
zație a spus el -- ar putea a- 

membri atît țări 
și țări mai puțin

dezvol- 
dezvol-

gene-

vea ca 
fate, cit 
tate.

După-amiază, dezbaterile
rale au continuat prin, cuvîntările 
a șase șefi de delegații : ai Brazi
liei. Franței, Canadei, Suediei, Ma
rocului și Libanului.

Delegații Braziliei ministrul
afacerilor externe Araujo Castro; 
Marocului — Aludin Sebti și Li
banului, ministrul economiei Fouad 
Amoun — au prezentat un tablou 
al greutăților pe care le întîmpină

Noi acte de terorism 
ale rasiștilor americani

NEW YORK 24 (Agerpres).
In orașul Jacksonville (statul 

Florida) s-au produs luni incidente 
ea urmare a unor puternice de
monstrații de stradă organizate de 
populația de culoare în semn de 
protest împotriva politicii rasiste 
a primarului Hydon Burns. După 
cum transmite agenția Associated 
Press, răspunzînd ordinului prima
rului, poliția a arestat aproxima
tiv 200 de negri. Grupuri de poli
țiști au pătruns în sediul filialei 
Asociației naționale pentru propă
șirea populației de culoare, unde 
au fost arestate aproximativ 15 
persoane.

In aceeași zi rasiștii din Jackson
ville s-au dedat la acte de tero
rism. O femeie neagră a fost ucisă 
de gloanțe trase dintr-un automo
bil. In restaurantele și hotelurile

ex- 
în 

au avut

în cartierul negrilor au 
bombe. De asemenea, 
incidentelor care 
diferite cartiere, mai multe

fostalbi, au

număr 
alăturat

de 
mai 
fața

situate 
plodat 
cursul 
loc în
persoane, negri și 
rănite.

Tot' luni, un mare 
negri cărora li s-au
mulți albi au demonstrat în 
Capițoliului din Phoenix cerînd a- 
doptarea de către Senatul statului 
Arizona a proiectului de lege cu 
privire la integrarea rasială în u- 
nele locuri publice. Proiectul, care 
a fost adoptat de Camera Repre
zentanților, este blocat într-o co
misie a Senatului. Manifestanții au 
adus cu ei paturi de campanie și 
au declarat că vor ocupa culoa
rele parlamentului statului pînă ce 
proiectul de lege va fi adoptat.

Vizitele delegației Universității București 
în Franța

PARIS 24. Corespondentul Ager
pres Georges Dascal transmite :

Delegația Universității București, 
condusă de acad. prof. Gh. Mihoc, 
rectorul universității, a vizitat mu
zeul din orașul Bayeux, localită-

tile Ppnlorson și Mont Saint- 
Michel. Conf. univ. Valentin Li- 
patti a ținut la Sorbona o,confe
rință intitulată : ,,Diderot în Ro- 
mînia". Cei prezenți au urmărit cu 
interes expunerea care s-a bucurat 
de apreciere.

0

Lupte între pari zani și forțele britanice 
în Federația Arabiei de sud

SANAA 
Agenția 

informații

24 (Agerpres). 
MEN, ' 
primite 

Arabiei de sud,
ultima vreme în 
acestei federații 
între, triburi și 
Potrivit agenției

referindu-se la 
din Federația 

relatează că în 
unele regiuni ale 

au avut loc lupte 
forțele britanice, 
trupele britanice

au fost nevoite să părăsească ta
băra de la El Rabwa, principala 
tabără din provincia Ridfan aco- 
perindu-și retragerea prin bom
bardarea adăposturilor partizanilor. 
In diverse alte localități partizanii 
au minat o serie de drumuri pro- 
vocînd pierderi unităților engleze.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

țările lor în dezvoltarea economiei 
ca urmare a discriminărilor exis
tente în comerțul mondial si au 
sugerat conferinței o serie de mă
suri menite să ducă la înlăturarea 
acestor piedici.

Ministrul finanțelor’ și proble
melor economice al Franței, dis
card d’Estaing, a prezentat planul 
în cinci puncte francez privind dez
voltarea comerțului mondial 
stabilirea de 
tul cu țările 
voi tare.

Cele cinci 
organizarea piețelor mondiale ri
dicarea preturilor mondiale la ni
velul preturilor existente în țările 
dezvoltate, extinderea acordurilor 
internaționale la noi produse tro
picale și anumite materii prime 
industriale, stabilirea unei liste de 
produse ale căror prețuri ar pu
tea fi mărite și măsuri în favoa
rea produselor fabricate sau se
mifabricate ale țărilor în curs de 
dezvoltare.

Guvernul francez, a spus Giscard 
d’Estaing se pronunță pentru spo
rirea procentului importurilor fă
cute de către țările industrializate 
din țările aflate în curs de dez 
voltare.

Dezbaterile generale continuă la 
25 martie.

TOKIO 24 (Agerpres).
Agențiile de presă 

ambasadorul S.U.A. 
Edwin Rejschauer, a 
victima unui atentat.

părăsea 
tînăr ja-

comerțului
noi măsuri 

în curs

puncte se

-Ѳ -

Șl

în comer- 
de dez-

anunță că 
în Japonia, 

fost marți 
In momen

tul în care ambasadorul 
clădirea ambasadei, un 
ponez s-a năpustii cu un pumnal 
asupra 
dreaptă, 
urgență 
arestat.

sa
El 
la

rănindu-1 în coapsa 
a fost transportat de 

spital, iar atentatorul
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Procesul călăilor 
de la Auschwitz

Grupul țărilor afro-asiatice 
va cere expulzarea delegatului 
Africii de sud de ia conferință

GENEVA 24 (Agerpres).
Grupul țărilor afro-asiatice par

ticipante la Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare, 
a ținut luni seara o reuniune se
parată în cursul căreia la propu
nerea Ghanei, a adoptat in unani
mitate un proiect de rezoluție în 
care se cere expulzarea delegației 
Africii de Sud de la conferință. 
Această rezoluție urmează să fie 
prezentată conferinței de Ghana, 
Maroc, Senegal, Congo (capitala 
Brazaville) și Algeria.

FRANKFURT 24 (Agerpres).
In cadrul dezbaterilor procesu

lui intentat celor 22 de SS-iști, 
foști gardieni și medici ai lagă
rului de concentrare de la Au
schwitz, au fost citați noi mar
tori ai acuzării care au vorbit des
pre ororile din lagăr.

Primul a vorbit Hugo Peter Brei» 
den din Sluttgart-Bad-Cannst$tt, 
fost deținut în lagăr, care a adus 
din nou grave acuzații lui Boger, 
unul dintre acuzații aflați în boxă, 
Breiden a vorbit despre metoda 
de tortură denumită „balansoar" 
și inventată de Boger. El a fost 
bătut și torturat pînă și-a pierdut 
cunoștința, după care a fost închis 
în „bunker" unde ’ prizonierii tre
buiau să stea ceasuri întregi în 
picioare. Breiden a declarat că 
toate acestea s-au datorat faptului 
că a intervenit pe lîngă un gar
dian SS pentru a permite unui de
ținut polonez să-și revadă mama 
aflată în afara lagărului.

A urmat la bară colonelul olan
dez de infanterie marină Anton 
Franz van V.elsen, fost deținut în 
lagăr, care a vorbit despre atro
citățile comise în lagărul de la 
Auschwitz, unde numai într-o sin-, 
gură noapte au fost uciși 1 184 de 
deținuți. Velsen a arătat că pe 
timpul cît acuzatul Franz Hofman 
era șef al lagărului, aproximativ 
30 000 de persoane au fost gazate.

Un alt deținut, Sebastian Kro- 
nauer, a relatat cum Oswald Ka- 
duk, aflat printre cei 22 de acu
zați, a spînzurat 11 prizonieri.

Dezbaterile continuă.

In cîteva rînduri
WASHINGTON. Un purtător 

de cuvînt al Departamentului de 
Stat a declarat că „orice călăto
rie a studenților americani în 
Cuba fără autorizația specială a 
Departamentului de Stat este con
trară politicii guvernului S.U.A.". 
Această declarație a fost făcută 
ca urmare a știrilor potrivit că
rora un grup de studenți din San 
Francisco se pregătește să plece 
intr-o vizită in Cuba.

!

ROMA. Agenția France Presse 
anunță că între 3 și 10 aprilie 
ministrul afacerilor externe al 
Italiei, Giuseppe Saragat va vi
zita Republica Arabă Unită și 
Iranul, la invitația guvernelor 
celor două țări.

LONDRA. Ziarul englez „Times ’ 
relatează că poliția portugheză 
a operat noi arestări în rîndu- 
rile persoanelor cu vederi pro
gresiste. Astfel poliția a arestat 
în nordul Portugaliei cîteva per
soane învinuite de „activitate 
comunistă".

TOKIO. Vulcanul Sakuradzima 
din prefectura japoneză Kago
shima a începui să erupă. O dată 
cu lava incandescentă, din cra
terul vulcanului au fost arunca
te pietre uriașe. Norii de fum și 
cenușă s-au ridicat la o înălțime 
de 2 000 de metri.

BAGDAD. Guvernatorul militar 
.general al Irakului a dispus eli
berarea. unui alt grup de 200 de 
persoane arestate in legătură cu

* f 

de districte ale ca- >>
>
I

$

acțiunile militare care au avut 
loc în Kurdistan.

LONDRA. La 9 Aprilie vor a- 
vea loc în Anglia alegeri muni
cipale în 103 circumscripții elec
torale din 32
pitalei Marii Britanii.

In prezent aceste circumscrip
ții sînt reprezentate în Camera 
Comunelor de 61 deputați con
servatori, 41 de laburiști și un 
liberal.

BUENOS 
dente care 
teritoriu al
vocat inundații resimțite în par
tea sudică a provinciei Buenos 

provinciile Santiago 
Catamarca. O parte 
capitalei argenti- 

evacuată cu ajuto- ( 
militare și de pom- 5’ 

mari <*

AIRES. Ploile abun- 
au căzut pe întregul 
Argentinei au pro-

au provocat

Aires, în 
del Eștero și 
a populației 
niene a fost 
rul unităților 
pieri.

Inundațiile
pagube materiale.

BAMAKO. La 23 martie, 
ședințele Republicii Mali — Mo- J 
dibo Keita, s-a înapoiat în pa- ,j 
trie din călătoria pe care a fă- ) 
cut-o în Niger.

PARIS. Tribunalul siguranței < 
statului din Franța a pronunțat ? 
sentința în procesul intentat > 
membrilor unui grup de oasiști. S 
Conducătorul grupului. Henri < 
d’Armaniaque, a fost condamnat ? 
la 20 de ani închisoare. Ceilalți > 
membri ai grupului au fost con- S 
damnați la închisoare pe ter- < 
mene între 7—18 ani.
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