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■ UN ETAJ PE
Olt pielea unei viteze de lucru 

de „U n etaj pe săptămînă" este o- 
biectivin. principal al întrecerii so
cialiste ce se desfășoară între bri
găzile de zidari conduse de Negru- 
lescu Ilie la blocul В 14, Galigher 
Ștefan la blocul В 15, Pîrvu Victor 
și Kadar Ștefan la blocul F 3, 
Cioarcă loan și Nagy Dezideriu la 
blocul F 2 și Onel Florea la blocul 
E 1 de pe șantierul Livezeni. Pen
tru execuția unui etaj la un bloc 
obișnuit, brigăzile de zidari exe- 

' cută cîte 80—90 m c zidărie por
tantă, montează 110—120 bucăți 
fîșii prefabricate din beton armat 

J toarnă 20 m c de beton armat 
îs aalcoane, centuri, scări. In aju- 

» rul brigăzilor de zidari vin bri
găzile de dulgheri și fierar beto- 
niști conduse de Chiș Ștefan, Po
pescu Gheorghe, Busuioc Gheorghe 
și Leah Gherasim (dulgheri) și Hor
vath Ludovic și Călugăru Adrian 
(fierari beton) care execută cofraje 
și armături pentru betoane armate.

In acest ritm se ridică zidurile 
blocurilor pe șantierul nostru, în 
acest ritm-vom merge pînă ce vom 
ridica cele 640 de apartamente pen
tru anul acesta și cele 360 de a- 
partamente ce constituie front cite 
lucru pentru anul 1965.
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Ceferiștii pot valorifica
mai mult

Unitățile feroviare din 
cadrul complexului Pe-' 
troșani acordă atenție co
lectării și predării fieru
lui vechi. Pentru colecta
rea și trimiterea spre 
otelării a fierului vechi 
au fost organizate mai 
multe-.' acțiuni la care au 
participat sute de sala 
riați. Astfel, a fost posi
bilă expedierea. în primul 
trimestru a.c. a unor în
semnate cantităti de fier 
vechi peste sarcina pla
nificată.

Cu toate acestea, tn 
unitățile complexului ma. 
există însemnate cantități 
de fier vechi care stau 
neexpediate spre ictopi- 
re. La depou1 tie locomo
tive, deși în lunile tre
cute au fost expedia
te 40 500 kg. fier vechi 
și fontă mai este însă o 
restantă de 2 300 kg. fier 
vechi. Există posibilități 
de a colecta я expedia 
această cantitate: prin 
depou există însemnate 
cantități de fier vechi

fier vechi
care așteaptă să fie adu
nate și expediate. Colec
tivul de aici are însă altă 
părere: Așteptăm să se 
adune o cantitate nrai 
mare apoi îl expediem?1

Cam același lucru se 
petrece și la atelierul de 
zonă, unde, deși în loc 
de 1 5Cfo kg. fier vechi. au 
fost colectate și expedite 
5 000 kg., maj sînt posi 
bilități ca să crească can
titatea de fier vechi; și, 
fontă colectată și expe
diată.

La secția L 5 din 
190 000 kg. fier vechi au 
fost expediate doar 73 000 
kg. Justificarea conduce
rii de aici — nu s-a pu
iuț lucra din cauza fri
gului și a zăpezii — pare 
să fie întemeiată Aceas
ta insă numai la prima 
vedere, deoarece dacă 
treci prin curtea atelieru
lui de întreținere vezi 
grămezi întregi de fier 
vechi, care nu așteaptă 
altceva dectt să fie în
cărcate în vagon.

SĂPTĂMÎNĂ
Ca să se poată respecta ritmul 

de un etaj pe săptămînă este ne
cesar însă ca normatorii; maiștrii 
și tehnicienii, împreună cu condu
cerea șantierului din Petroșani să 
lie cît mai mult timp în mijlocul 
acestor brigăzi, să le ajute la înlă
turarea unor greutăți care apar în 
aprovizionarea cu materiale a punc
telor de lucru, buna funcționare a 
utilajelor, succesiunea operațiilor 
(zidărie, dulgherie, fierari), în îm
bunătățirea calității lucrărilor. Pen
tru respectarea acestui ritm în e- 
xeaiția în roșu a blocurilor este 
necesar ca și conducerea grupului 
nr. 2 șantiere din Petroșani — di
rector ing. Badea Victor și inginer 
șef Sitescu Ioan — să acorde o 
deosebită atenție asigurării șantie
rului cu tnînă de lucru, materiale, 
utilaje, mijloace de transport și 
cu personal tehnico-ingineresc.

Mergînd cu execuția lucrărilor 
în acest ritm de un etaj pe săptă
mînă, toate blocurile din etapa I-a, 
care totalizează 340 apartamente, 
vor fi terminate de zidit în cinstea 
zilei de 1 Mai, In această situație 
avem garanția respectării angaja
mentelor luate în cinstea zilei de 
23 August de a da în folosință pînă 

atunci 280 de
' apartamente.

S. NICOLAE 
tehnician — șan
tierul Livezeni
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ț Printre brigăzile evidențiate • 
T in întrecerea socialistă di A j
* sectorul I В al minei Lupeni *
* se numără și cea condusă de ** *, 
. minerul Marton Dionisie. Pe *
• luna ce a trecut brigada Și-a •
• realizat sarcinile de plan cu *
• peste 120 la sută. *

IN CLIȘEU: Trei membri *
• •
ț ai brigăzii. i

Pentra merite 
în proQuctie

Zilele trecute minerii din sec
toarele productive și munci! orii 
din secțiile de întreținere ale minei 
Lupeni, care anul trecut și-au În
deplinit cu cinste sarcinile de 
producție, au primit din fondul 
întreprinderii prime în valoare 
de 330 000 lei.

Colectivul sectorului III care în 
cursul anului trecut- a sporit pro
ductivitatea munci cu 163 kg. de 
cărbune pe post a primit 37 000 
lei, colectivul sectorului IB — 
36 000 lei, iar colectivul sectoru
lui V — 30 000 lei.

Cu sume asemănătoare au fost 
stimulate și colectivele dte muncă 
din sectoarele I A, VI, VII, VIII, 
IX și X.

Echipa de reparații condusă de Szasz Bela din cadrul atelierului electromecanic 
de la mina Lup eni execută lucrări de cea mai bu nă calitate. Fa se află printre echi
pele evidențiate în > întrecerea socialistă. . ,

IN CLIȘEU : Szasz Bela împreună cu Boczony Iosif, muncitor din echipa sa, lu- 
crind la repararea unui controler pentru o locomotivă electrică de mină.

la mina
Alături de celelalte colective 

ale exploatărilor miniere din Va
lea Jiului și colectivul- minei Vul
can și-a stabilit objective mobi
lizatoare în întrecere, respectiv, sa 
depășească planul anual de pro
ducție, cu 15 000 tone de cărbune, 
să realizeze o productivitate cu 17 
kg. pe post mai mare decît sarcina 
prevăzută și să obțină economii 
în valoare de 300 009 lei.

Angajamente mobilizatoare a că
ror înfăptuire reclamă asigurarea 
unei ritmicități depline a produc
ției, prin realizarea lună de lună 
șj zi de zi a sarcinilor de plan; 
Dar, dacă alte colective ale ex
ploatărilor bazinului nostru au re
purtat succese importante pe a- 
ceastă linie, realizînd ritmic pla
nul și obținînd astfel depășiri în
semnate, nu același lucru se. poate 
spune despre activitatea minei 
Vulcan. In perioada ce a trecut 
de la începutul anului, cu excep
ția lunii ianuarie, cînd colectivul 
exploatării s-a achitat în mod 
onorabil de sarcinile ce i-au re
venit, mina a rămas mereu datoa
re planului de producție. Astfel, 
atît în luna februarie cit și în 
prima parte a lunii martie ex
ploatarea a înregistrat cite un mi
nus de pește 1 000 tone de cărbu
ne. In ultimul timp s-au luat unele 
măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității minei, pentru remedierea 
deficiențelor care i-au frînat ac
tivitatea. Au fost revizuite insta-
lațiile de rambleu, s-au luat mă
suri pentru remedierea deficiențe
lor constatate la pîlnia de ames
tec ; la moara de rambleu s-au 
schimbat întrerupătoarele, în suito
rul 1.0 se montează o nouă conduc 
tă. S-au luat măsuri și pentru îm
bunătățirea transportului subteran. 
Pentru deservirea abatajului fron
tal din stratul 15, sectorul I a 
fost dotat cu încă o locomotivă 
Diesel; au . fost - dotate cu noi lo
comotive si sectoarele III, IV. In 
sectorul V, pe o porțiune de 80 nr. 
s-a mecanizat transportul în gale
rii prin montarea a două transpor
toare la orizontul 630, iar parcul de 
vagoaete din sector a fost dublat.

Un Ioc important ocupă în ca
drul măsurilor aplicate în vederea 
îmbunătățirii activității minei și 
cele cu privire la sporirea viteze
lor de avansare în abataje. Astfel, 
s-au întocmit ciclograme pentru a- 
batajele frontale din blocurile II 
și zero din stratul 18, pentru aba
tajul din stratul 14, blocul IV, prin 
care se urmărește îmbunătățirea 
organizării muncii în scopul extra
gerii a două fîșii pe zi. Totodată, 
s-au pregătit două panouri în care 
se vor introduce utilaje moderne 
—• într-unul o combină K.V.B.-2, 
iar în celălalt o haveză K.M.P.-3. 
In mecanizarea celor două abata
je, exploatarea are nevoie însă și 
de sprijinul combinatului. Exploa
tarea duce în prezent lipșă de 
cabluri de forță și pentru ilumi
narea abatajelor. Or, pentru pu
nerea în funcție a noilor utilaje, 
mina trebuie asigurată cu cablu-
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Vulcan
rile necesare. Prin măsurile teh- 
nico-organizatorice aplicate, mai 
multe brigăzi de mineri, printre 
care cele conduse de Bălan Petru 
și Gagyi loan din sectorul I, Drob 
Gheorghe și Gantz Ștefan din 
sectorul III, Tucaciuc Mihai din 
sectorul IV și Costea loan din 
sectorul V au reușit să realizeze 
viteze de avansare de cîte două, 
cîmpuri pe schimb și aripă de 
abataj.

Dar, deși s-au aplicat o seamă 
de măsuri, activitatea exploatării 
continuă să fie nesatisfăcătoare, 
să sufere din cauza neritmicității 
producției,. Atît în februarie cît 
și în luna martie mina a rămas 
în urmă decadă cu decadă cu rea
lizarea sarcinilor de plan.

Care sînt rezervele îmbunătățirii 
continue a activității exploatării ? 
In primul rînd, trebuie făcut mai 
mult pentru eșalonarea mai judi
cioasă a exploatării abatajelor, 
Rămînerea în urmă la începutul 
lunilor se explică prin faptul că 
in acest timp abatajele sînt, în 
majoritatea lor, în fază de cură
țire și rambleiere și ajung să dea 
producție abia în a dbua jumătate 
a lunii, cînd recuperarea minusu
lui necesită eforturi serioase. Nu 
se face încă totul . în vederea pla
sării judicioase a abatajelor. Nu
meroase abataje, cum au fost în 
cursul acestei luni numerele 1, 2 
din blocurile 1 și 2 vest din sectorul 
I, sînt plasate pe schimb doar cu 
cîte 3—4 oameni în loc de 5—6 
cît este prevăzut. De asemenea, 
în unele sectoare, cum ar fi de 
exemplu III, nu se acordă priori
tate la plasarea cu efective a aba
tajelor frontale, se risipesc efecti
vele ia toate locurile de muncă, 
nu există preocupare pentru asi
gurarea unor abataje de rezervă. 
Din cauza lipsei unei dirijări co
recte, în majoritatea sectoarelor, 
abatajele se exploatează simultan 
și astfel se termină deodată și 
trebuie ranlbleiate în același ГіШр. 
Or, corect ar fi ca exploatarea 
lor să fie eșalonată, să se termine 
la 1—2 zile diferență, timp sufi
cient pentru rambleierea unui abțe 
taj pentru ca apoi să se treacă la 
celelalte. Este necesar deci, ca per
sonalul tehnic, conducerile sectoa
relor, să pună în centrul preocu
părilor lor dirijarea corectă a ex 
ploatării abatajelor, concentrarea 
producției, folosirea mai judicioa
să a efectivelor.

Exploatarea, și mai ales sectoa
rele I și III întîmpină încă greu
tăți și din cauza întîtzierii lucră* 
rilor de rambleu. Pentru remedie
rea acestui neajuns este necesar

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Mîndria centralei
Recent, Ia centrala electrică 

Vulcan, un număr de 73 tova
răși au fost distinși cu insigna 
de „Fruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1963”. Comu
niștii Păcală Vasile, Lorincz 
Mihai, Kovacs Francisc și 
utemiștii Mârșava loan, Stros 
Andrei, lună de lună au depus 
străduințe încununate de suc
cese pentru îndeplinirea pre
vederilor de plan, constituind 
un exemplu demn de urmat 
pentru tovarășii lor de muncă. 
Ca răsplată 1-î s-a înmînat 
■tincția de fruntaș.

Fruntașe in întrecerea 
cialistă pe anul 1963 au
declarate și trei brigăzi și tot 
atîtea echipe, în fruntea că
rora se află tovarășii Soo Fran
cisc, Albescu Nicolae, Mihăiasă 
loan, Bereczki Petru, Bogdan 
Nicolae și Boyte Ladislau. 
N-au fost uitați nici maiștrii 
iruntași îi\ producție — Blaj 
Sabin. Haiduc Vasile, Vînțan 
Mihai și Baba loan, precum și 
inginerii Ersek 
Ioan și Fleider 
piepturile lor a 
signa hărniciei.

dis-

so- 
iost

Tiberiu, Boda 
Alexandru. Pe 
fost prinsă in-

VASILE TAȘCAU 
corespondent
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Stadii și preocupări In sprijină! producției
Perioada ее a treeut de la înce

putul anului a fost bogată în rea
lizări pentru colectivul minei Uri
cani. Din abatajele exploatării au 
fost extrase mai bine de 9 000 tone 
de cărbune peste sarcinile de plan, 
productivitatea muncii realizată pe 
eieploatare atinge 1,500 kg pe post, 
deci cu 60 kg/post mai mare decît 
sarcina prevăzută. Totodată, exploa
tarea a făcut pași însemnați pe ca
lea traducerii în viată a prevede
rilor planului tehnic. Astfel, viteza 
medie de avansare realizată în a- 
batajele minei este cu 25 la sută 
mai mare decjt nivelul planificat. 
Sarcina prevăzută privind extinde
rea susținerii metalice în galerii a 
fost realizat în proporție de 152,6 
la sută, iar a încărcării mecanice 
de 109 la sută. Astfel viteza medie 
de avansare realizată în galerii 
este cu 5,2 la sută mai mare decît 
cea prevăzută. La succesele obți
nute o contribuție valoroasă a adus 
șî personalul tehnic. Remarcabilă 
în această privință este activitatea 
comisiei inginerilor și tehnicieni
lor din cadrul exploatării.

De relevat că acțiunile între
prinse de C.I.T. de la mina Uricani 
răspund celor mai arzătoare pro
bleme ale procesului de producție, 
ale muncii colectivului minei pen
tru realizarea sarcinilor de plan 
Edificatoare sînt în această privin
ță și studiile întreprinse de dife
rite colective de ingineri și tehni
cieni, sub îndrumarea C.I.T., în pe

Q--------------

In sala turbinelor a centralei electrice Vulcan a intrat nu de 
mult în funcțiune instalația de ter moficare care va alimenta cu ener
gie termică preparația Coroești.

rioada ce a trecut de la începutul 
anului.

In cursul anului trecut mina Uri
cani, a întîmpinat mai multe greu
tăți din cauza unor deficiențe în 
alimentarea cu aer comprimat a lo
curilor de muncă, în aerajul gene
ral al minei. In scopul remedierii 
acestor deficiențe, un colectiv de 
ingineri și tehnicieni, în frunte cu 
inginerul Hoaje Gheorghe, a făcu’ 
un studiu pe baza căruia a propus 
măsuri concrete in vederea eiimi. 
nării ștrangulărilor și pierderilor 
în rețelele de aer comprimat. Pen
tru îmbunătățirea aerajului s-a 
propus înlocuirea ventilatoarelor 
pneumatice .cu ventilatoare electri
ce. Propunerea a fost realizată a- 
vînd drept eficiență îmbunătățirea 
aerajului minei și reducerea con 
sumului de energie electrică.

Un alt studiu a fost întreprins 
în cursul lunii trecute în legătură 
cu mecanizarea transportului sub 
teran la orizontul 500, studiu în
treprins de un colectiv în frunte 
cu ing. Stana Mihai. Măsurile pro
puse in urma studiului, care sînt 
deja în curs de aplicare — monta
rea de împingătoare pneumatice la 
rampa puțului orb de pe acest o- 
rizont, precum și a unor lanțuri e- 
levatoare — vor avea urmări di
recte asupra îmbunătățirii transpor
tului și, totodată, reducerea efec
tivului care deservește transportul.

De curînd, un colectiv format din 
inginerii Mihalache Gheorghe, Să- 

bău loan și Stefan Dumitru a făcut 
un studiu avînd ca temă găsirea 
celor ihai optime sisteme de ex
ploatare în scopul îmbunătățirii 
calității producției, problemă arză
toare pentru colectivul exploatării. 
Colectivul a făcut propuneri pen
tru a trece la exploatarea separată 
a straielor 17 șî 18 în scopul evi
tării amestecării sterilului cu căr
bunele și pentru introducerea unei 
nstalatii manuale de claubaj pentru 
alegerea șistului. Pentru viitor, 
C.I.T. și-a prevăzut ca teme de stu
dii — „Sisteme de exploatare op
time la mina Uricani”, „Munca 
prim-maietrului miner în sprijinul 
producției" și altele.

Prin activitatea susținută pe care 
o desfășoară în scopul studierii și 
soluționării problemelor celor mai 
arzătoare din cadrul exploatării, 
prin sprijinul substanțial pe care II 
acordă ridicării calificării cadrelor 
si mișcării de inovații, C.I,T.-ul de 
la mina Uricani aduce o contribu
ție prețioasă la succesele colecti
vului exploatării în sporirea pro
ducției si a productivității muncii.

I. D.
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Susținerea galeriilor 
cu tabla ondulată

La minele de cărbuni din R.S.C. 
(Kladno) se introduce din ce în ce 
mai mult metoda susținerii prin 
tablă ondulată a lucrărilor miniere. 
Similar cu arcele metalice, se a- 
samblează 2-2-3 plăci de tablă on
dulată, de- 1,20 în lungime și 0,65 
m lățime. Ondulațiile sînt perpen
diculare pe direcția galeriei. Mar
ginile superioare ș, inferioare ale 
plăcilor sînt întărite in vederea 
realizării îmbinărilor.

Această nouă metodă de susți
nere prezintă mai multe avantaje: 
plăcile pot fi îndoite cel puțin de 
12 ori și repuse din nou în funcție, 
rezistă mai bine la presiuni decît 
armăturile de lemn și sînt mult mai 
ușoare și mai 'ușor manevrabile 
decît arcele TH, Durata de ser
viciu a acestor table ondulate este 
de cinci ani și poate fi prelungită 
prin zincare sau asfaltare pînă la 
10 ani. Apără rocile din galerii de 
oxidări și dezagregări sub acțiunea 
agentilor atmosferici și izolează 
apele de infiltrație.

Prin folosirea susținerilor din 
tablă ondulată se poate realiza o 
economie de 100 bucăți arce meta
lice (22 000 kg) sau 7 000 kg oțel 
beton, și 73 500 kg ciment, sau 75 
metri eubi lemn.

II. Eficienfa economică a măririi 
vitezei de înaintare în galerii
In urma analizei făcute asupra 

prețului de cost la lucrările mi- 
nieie de la mina Dîlja, »-a cons
tatat că creșterea suinei absolute 
a Cheltuielilor indirecte provine 
în proporție de cea. 80 la sută de 
la cheltuielile cu întreținerea și 
funcționarea utilajului șl cea. 12

DENUMIREA INDICATORILOR
Lunile de comparație anul 1962

1 П III IV

Viteza de avansare m/lună. 97 139 140 250
Total cheltuieli, lei 485 205 542115 587 312 971 567
Din care indirecte lei 169 319 226 481 232 511 307 890
Ponderea cheltuielilor indirecte
în total cheltuieli în procente 40 42 41 32
Cheltuieli indirecte la un metru
galerie 2 010 1 620 1 650 1220

Din datele tabelului 2 se des
prind următoarele concluzii : 1).
La o creștere a vitezei de înaintare 
cu 45 la sută, cheltuielile totale 
indirecte în sumă absolută cresc 
cu 21 la sută, iar cola ce revine 
pe 1 m. de galerie scade cu 22 la 
sută; 2), La o creștere a vitezei 
de avansare de 2,5 ori, cheltuielile 
totale indirecte în sumă absolută

DENUMIREA INDICATORILOR

Prețul pe 1 m. de galerie cu
profil de 7,4 m.p. 3 210 2 758 2 601 2 531 2 496
Prețul la un metru de galerie
cu profil de 12,5 m.p. 4630 4070 3 710 3 560 3 500

Din tabel șe vede că prețul de 
cost la 1 m. de galerie scade cu 
14 20 ia suta dacă crește viteze 
de înaintare de la 50 la 15'. 
m/lună. Trebuie totodată mențin 
nat că reducerea cheltuielilor indi
recte cu numai 20—30 la sută 
constituie importante surse de c- 
conomii, dat fiind că suma lor 
absolută este relativ mare la o 
mină în plină activitate construc
tiva. Ponderea cheltuielilor indi
recte în loial cheltuieli de pro
ducție este de cca. 30 la sută, 
adică . aproximativ ca și ponderea 
salariilor.

Economiile care . ar rezulta ca 
urmare a obținerii unei viteze 
de înaintare lunară de 100 țn. 
pot fi concretizate de următorul 
calcul : în total, lungimea gale
riilor orizontale susținute în me
tal, de la o mină este de 41 80G 
m ; considerînd că economia ce se 
obține pe 1 metru de lucrare ca 
urmare a scăderii cheltuielilor in
directe de 500 lei, s-ar obține în 

la sută de la personalul în plus 
de deservire (salarii).

In tabelul 1 arătăm pentru com
parație cum au variat cheltuielile 
indirecte la galeria de coastă de 
la mina Dîlja, în cazul diferitelor 
viteze lunare de înaintare.

cresc de 2 ori, iar cota ce revine 
pe metrul de galerie scade de 
1,65 ori. Calculele arată că la 
creșterea vitezei de înaintare la 
100—150 m/lună, în loc de 50—60 
m/lună, costul unui metru de ga
lerie scade cu 450—600 lei, la un 
profil de 7,4 m.p. și cu 550—850 
lei la profile de 12 m.p. (tabelul 
2).

Viteze înaintare m/lupa

In fiecare an, statul nostru a- 
locă fonduri importante pentru 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de securitate a 
lucrătorilor din subteran. Exploa
tării miniere Petrila i-au fost alo
cate pentru protecția muncii în a- 
cest an 6 337 000 lei. Preocupată de 
utilizarea judicioasă a acestor fon
duri, conducerea minei Petrila a e- 
laborat o seahră de măsuri pentru 
îmbunătățirea protecției muncii. In 
cadrul exploatării a luat ființă o 
comisie de protecție a muncii în 
frunte cu șeful unității, iar în ca
drul sectoarelor funcționează co
misii conduse de șefii de sectoare. 
Comisiile de protecție a muncii, a- 
vînd în componența lor ingineri, 
tehnicieni și muncitori cu o bogată 
experiență profesională, sînt în mă
sură să contribuie efectiv la îmbu
nătățirea condițiilor de muncă din 
cadrul minei, să descopere cauzele 
care duc la accidente și îmbolnă
viri profesionale și să propună mă
suri pentru prevenirea acestora. In 
afara consfătuirilor de producție, 
comisiile din sectoare analizează 
săptămînal situația accidentelor, im
plicit respectarea normelor de teh
nica securității și stabilesc măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de securitate 
din subteran.

Cu toate măsurile luate pentru 
popularizarea normelor de securi-

Protecția muncii-în atenția întregului colectiv
tate, pentru întărirea răspunderii 
personalului minei față de respec
tarea N.T.S., se mal întllnesc cazuri 
cînd unii muncitori, din lipsă de 
răspundere, nu dau atenția cuveni
tă regulilor de- protecție și nu iau 
toate măsurile spre a evita acci
dentele. Spre exemplu, în cursul 
lunii februarie a. c. însoțitorul de 
tren Opriș Nicolae din sectorul I 
a dus în garnitura trenului ce-1 în
soțea un vagonet defect, cu banda
jul de la una din roți rupt. însoți
torul, în loo să scoată acest vago
net din garnitură, a continuat să 
meargă pe lingă el, pe galerie. La 
o curbă, spațiul minim fiind redus, 
vagonetul a deraiat și l-a acciden
tat la picior. Un accident similar a 
suferit și vagonetarul Cătălui 
Gheorghe, care în loc să meargă 
în urma trenului, conform N.T.S., 
a mers Înaintea lui, reglînd maca
zul cu piciorul, fără însă a da me- 
caniaului semnal de oprire.

Comisia de protecție a muncii a 
analizat cauzele celor două acei- 
dente și a luat măsuri concrete 
pentru prevenirea repetării lor pe 
viitor. Vagonetele ce intră în sub
teran sint selecționate, iar cele de
fecte sînt trimise la reparat Con
ducerea sectorului va preciza de 

urgență modul cum se face trans
portul pe galeria transversală ori
zontul XIII și va lua măsuri pentru 
marcarea punctelor de strangulare 
cu indicatoare. Cele două cazuri 
de accidente similare s-au prelu
crat cu toți însoțitorii de trenuri 
din subteran. Factorul care a eon- 
tribuit în mare măsură Ia evitarea 
accidentelor în domeniul transpor
tului subteran, este introducerea 
iluminatului fluorescent la -intersec
ții și acolo unde intensitatea trans
portului este mai mare. Odată cu 
introducerea Iluminatului fluores
cent numărul accidentelor la see- 
torul transport a fost redus cu 
peste 62 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Sînt însă și situații cînd pentru 
prevenirea accidentelor se impune 
exercitarea unui control sistematic 
la locurile de muncă din partea co
misiilor de protecție a muncii pre
cum și măsuri operative pentru a 
se evita repetarea lor.

Intr-una din zile, minerul Ilieș 
Milchior a lucrat în zona de falie 
a unui abataj. Deși a cunoscut că 
în asemenea condiții desprinderea 
de blocuri din tavan este frec
ventă, a început lucrul fără a avea 
materialul necesar asigurării. A

ceastă neglijență a atras după sine 
accidentarea. In polida unor acei- 
dente, față de aceeași perioadă a 
anului trecut, în primele luni din 
acest an numărul zilelor de inca
pacitate în muncă a fost redus eu 
peste 60 la sută, iar numărul acci
dentelor a scăzut cu 32 la sută. Fap
tul că în anul trecut s-au produs 
o serie de accidente care au avut 
la bază aceleași cauze organizato
rice, conducerea exploatării a luat 
măsuri în consecință. In cadrul sec
toarelor, comisiile efectuiază un 
control sistematic asupra felului 
cum se fac instructajele, asigură 
aplicarea celor mai eficiente mă
suri de respectare a N.T.S.

In viitor comisiilor de protecție a 
muncii atît pe exploatare cît și a 
celor din cadrul sectoarelor, le re
vine ca sarcină descoperirea și e- 
liminarea în continuare a cauzelor 
care duc la accidente, Ele vor tre
bui să sprijine comitetul sindicatu
lui în acțiunea de educare, de dez
voltare a conștiinței socialiste a 
oamenilor, pentru crearea unei o- 
pinii împotriva acelora care se abat 
de la disciplină și prevederile 
N.Ț.S. Șefii de sectoare, întregul 
personal tehnic răspund de proble
ma protecției muncii îți aceea- 

măsură ca și de problemele de 
producție. De aceea, ei sînt chemați 
să se preocupe în continuare de 
întărirea disciplinei, de îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de se
curitate.

Instructajul și propaganda tehni
că constituie o parte integrantă a 
activității de protecție a muncii. 
Iată de ce, la exploatarea noastră, 
comisiile de protecție a muncii Îm
preună cu organele sindieale, au 
luat măsuri pentru îmbunătățirea 
instruirii și propagandei tehnice în 
domeniul protecției muncii. Instrui
rea asupra N.T.S. a muncitorilor 
noi angajați și instructajele perio
dice constituie o preocupare per
manentă. Prin stația de radioficare 
se prezintă materiale în legătură 
cu protecția muncii. La loeurile de 
muncă sînt afișate instrucțiuni și 
afișe cu caracter de tehnica se
curității.

Iată doar cîteva măsuri luate la 
mina Petrila în vederea îmbunătă
țirii protecției muncii. Măsurile a- 
plîcate, cele ce se vor aplica pe 
viitor, precum și munca persona
lului tehnic, sprijinit de organiza
țiile de sindicat, chezășuiesc obți
nerea unor rezultate tot mai în
semnate de către colectivul exploa
tării noastre pe linia îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de secu
ritate.

ing. EMIL MURU 
șeful minei Petrila
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final o economie de cca. 21 milioa
ne lei. Insă o creștere a vitezei 
de înaintare de 2 ori, in condițiile 
unei, creșteri corespunzătoare a 
productivității muncii, duce la o 
economie de salarii, in medie cu i 
12—30 ia sută. Dacă considerăm 
valoarea salariilor jdirecte și a 
sporurilor de 605 lei/m. ca urca
re a creșterii vitezei de înain e 
de 2 ori, iar scăderea pont 7-Ț 
salariilor pe 1 m. de numai Ю V 
sută, rezultă o econornie de sala
rii directe și de sporuri de 
41 800 mX605 lei/m.NO,10 = 2,5 mi
lioane lei.

In concluzie, pe lingă reducerea 
importantă a duratei de deschi
dere a minei, mărirea vitezei de 
înaintare la galerii în condițiile 
concrete de zăcămint din Valea 
Jiului, duce la obținerea unui im
portant volum de investiții, ceea 
ce în ultimă instanță contribuie 
la mărirea eficienței economice a 
acestora.

ing. BUJOR ALBU
F D.M.N.



Rezerve care se 
la misa

cer valorificate 
Vulcan

(Urmare din pag. I-a)

să se evit’e rambleierea concomi
tentă a abatajelor din blocuri di
ferite, ceea ce duce la scăderea 
randamentului și prelungirea du
ratei de rambleiere. - Există posi
bilități și pentru îmbunătățirea 
transportului subteran. Pe această 
linie mai multă atenție se impune 
a fi acordată întreținerii parcului 
de vagonete, reparării vagoneteloi 
defecte.

O rezervă importantă pentru re
dresarea activității minei o consti
tuie îmbunătățirea activității per
sonalului tehnic, sporirea răspun-

----------------- Q

La sectorul forestier Lupeni

Realizarea ritmică a planului - 
in atenția întregului colectiv

Printre sectoarele forestiere ca
re dau o mare cantitate de mate
rial lemnos se numără și sectorul 
Lupeni. Numeroasele exploatări fo
restiere — Valea de Brazi, Pietroa
sa, Tusu, Mierleasa, Bilugu, Straja 
Sobodol, Dealul Babii — exploa- 

ytează masive păduroase atît din 
munții Retezat cît și munții Vîlea- 
nului.

Trimestrul I — cu luni de iarnă 
— a pus multe greutăți în fața 
’•’■uncitorilor forestieri : geruri pu- 

\ ' jee, zăpadă mare, drumuri im- 
[ >cficabile care toate constituiau 
A’- îdici serioase în desfășurarea 
®lfefacii. Cu toate acestea, muncito
rii forestieri au învins toate aceste 
greutăți, desfășurînd larg lupta 
pentru realizarea sardinilor de plan 

In dorința de a face cunoscută 
munca forestierilor din sectorul 
Lupeni în lupta pentru realizarea 
ritmică a planului, ne-am adresat 
tov Slancău loan șeful sectorului 
forestier Lupeni care ne-a relatat 
următoarele aspecte :

— Iarna, constituie totdeauna 
,,piatra de încercare" pentru mun
citorii 
biruim 
tregla 
ritmic 
celelalte luni ale anului 
mult mai ușor. Tocmai de aceea, 
învătînd din experiența anilor tre- 
cuți, pentru iarna aceasta am luat 
o seamă de măsuri tehnico-organi- 
zatorice începînd de la pregătirea 
stocurilor de material lemnos și 
pînă la asigurarea bunei funcțio
nări a utilajelor.

Rezultatele acestor pregătiri au 
început să se arate din plin. Pe 
primele luni ale anului planul pro-

— „ Q - . „—„ ..

forestieri: dacă reușim să 
greutățile provocate de vi- 
anotimpului și să 
sarcinile de

realizăm 
plan, apoi în 

ne este

HĂRNICIE
Sondorii din Uricani de sub con

ducerea maiștrilor Jerca Adrian, 
Ștefănoiu Grigore și State Dumitru 
sînt cunoscuti pentru hărnicia lor. 
Ei au obținut rezultate frumoase 
la lucrările de foraj ale sondelor 
5720. 5728, 5734, 5733, 5729 și 5819, 
realizînd lună de lună prevederile 
de plan. Datorită hărniciei lor, pla
nul trimestrial a fost îndeplinit cu 
trei zile mai devreme. La secția de 
foraj Uricani munca se desfășoară 
cu avînt sporit pentru obținerea 
de noi succese în vederea îndepli
nirii angajamentelor luate în între
cerea socialistă.

DUMITRU IACOBESCU 
corespondent

-»©-----

Ilzlinări It flint io toleitiv
Conducerea Școlii medii din Lo- 

nea împreună cu comitetul U.T.M. 
și colectivul de conducere al uni
tății de pionieri și-au întocmit un 
plan comun pentru organizarea u- 
nor acțiuni instructiv-educative cu 
elevii pe timpul vacantei de pri
măvară. Printre alte acțiuni, în 
planul comun au fost prevăzute și 
vizionări de filme în colectiv. Pînă 
în prezent, elevii școlii au vizio
nat în colectiv două filme și anu
me • documentarul Cetățile chimiei 
și filmul artistic 
nastia neagră".

Tot în cadrul 
nizate cu elevii 
ței, ieri la școală s-a tlnut carna
valul fruntașilor la învățătură, 

cehoslovac ,,Di-

activitătilor orga- 
pe timpul vacan-

derli cadrelor tehnice fată de în
deplinirea obligațiilor ce le revin. 
Mai multă răspundere, mai multă 
inițiativă se cere personalului teh
nic fată de activitatea brigăzilor 
din abatajele frontale, față de asi
gurarea condițiilor necesare ca 

ciclul de producție din aceste a- 
bataje să se respecte zi de zi.

Iată doar cîteva din rezervele 
existente la mina Vulcan care, 
puse în valoare, pot asigura ca 
exploatarea să-și redreseze activi
tatea, să-și îndeplinească ritmic si 
să-șl depășească sarcinile de plan 
și să se achite astfel cu cinste 
angajamentele de Întrecere

de

fost

și lobde 
pe între-

la realiza-

ductiei globale al sectorului a 
îndeplinit în proporție de 121,29 Ia 
sută, planul producției marfă — 
136,45 la sută, planul produc
tivității muncii — 107,6 la sută, iar 
pînă la 26 martie au fost realizate 
integral sarcinile de plan pe întreg 
trimestrul I la o seamă de sorti
mente : bușteni gater rășinoase, 
lemn mină rășinoase, bușteri gater 
fag, bușteni de derulaj, lobde dis
tilare, traverse speciale, lemn de 
construcții rurale fag pentru ex
port, traverse normale, traverse în
guste, apoi la sortimente ca che
restea fag și cherestea rășinoase 
s-a realizat planul pe două trimes
tre, iar la lobde P.A.L. 
P.F.L. planul s-a făcut 
gul an !

Un aport substantial
rea sarcinilor de plan pe trimestrul 
I îl aduc maiștrii de exploatare 
Pobijan Ilie, Drăghici Ioan, Radu
lescu Ioan, Bîlteănu Eugen care a- 
sigură o bună organizare a muncii 
pentru realizarea ritmică a sarcini
lor de plan. Șefii de brigăzi com
plexe Avram Gheorghe, Tămășiiă 
Iosif, Topor Nicolae, Rotundu Do- 
mitian, Bădicu Dumitru, din ex
ploatări, funicularistul Ivășescu 
Stelian, gateristul Pavelonescu Ște
fan, încărcătorul Benchiș Lazăr din 
tranzitul gării Lupeni împreună cu 
brigăzile respective aduc un aport 
însemnat în obținerea realizărilor 
noastre, ca și șoferii Vereș Gri
gore, Barbu Lascu, Buciu Matei, 
Malița Pavel, Coc Gheorghe care 
se străduiesc să asigure o bună 
desfășurare а transportului mate
rialului lemnos. In special merită 
evidential doi șoferi — tov. Ghi- 
miș Grigore și Dinea loan — care 
în condiții grele de iarnă au des
chis drum prin nămeți spre exploa
tarea Valea de Brazi, învingînd cu 
succes vitregiile anotimpului.

Colectivul sectorului forestier 
Lupeni va lupta cu toate forțele 
pentru realizarea ritmică a sarcini
lor de plan ce-i revin dînd econo
miei naționale tot mai mult lemn.

A apărut nr„ 3|1964 al revistei

PROBLEME»

I

Numărul pe luna martie 1964 ai 
revistei „Probleme Economice" se 
deschide cu editorialul „Aniversa
rea unui eveniment de importantă 
istorică pentru construirea socia
lismului la sate”. In continuare 
sînt publicate articolele: „Bugetul 
de stat, pîrghie importantă în dez
voltarea economiei naționale" de 
Mircea Popovici, „Amenajarea sis
temului hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier" de acad 
Martin Bercovici, „îmbunătățirea 
metodologiei de stabilire a produc
tivității muncii în construcții" de 
I. M. Nonu și P. Rutta, „Evoluția 
ratei plusvalorii și teoria economi
că burgheză" de I, Anghel.

La rubrica „Conferința O.N.tT 
pentru comerț și dezvoltare" se 
ptihlică articolul „O manifestare de 
seamă pentru dezvoltarea colabo
rării economice internaționale". La 
aceeași rubjică sînt publicate si 
materialele: „Aspecte ale comer
țului international postbelic" de I 
Lemnij și Al. Puiu, „Comerțul ex
terior cu mașini șî utilaje al R.P R " 
de Ion Steriu.

ѲМ DE NĂDEJDE
în abatajul frontal de io 
l al minei Aninoasa. 
a început munca de pu- 
Unul dintre mineri, om 

iace drumul de la culcuș 
Verified armăturile

Sîntem 
sectorul 
Schimbul 
fin timp, 
mărunfel, 
spre coperiș. 
de lemn de la coperiș. privirea i 
se îndreaptă spre stîipii de fier, 
ridică apoi lampa la grinzile din 
funii să ie vadă 
bandă a frontu
lui ortacii au 
început perfora
rea, 
uită 
sînt 
rile 
plece 
parte

— Petre, i se 
un or- 

că tre- 
săltăm 
la cui-

starea. La prima

adresează 
fac, vino 
buie să 

grinda de 
cuș.

Omul se 
,'a felul cum 
plasate găti- 
anoi dă să'

înce- 
i In

— Du-te 
ne că vin 
dial.

Așa și-a : 
put munca 
acea zi șeful de 
schimb Scredea- 
nu Petre, mine
rul cel mărunțel. N-a trecut deci1 
o jumătate de oră și deja a exa
minai tot abatajul, s-a interesat 
de aprovizionarea cu lemn, de sta
rea sculelor. Peste cîtvo limp va 
ajuta Ia perforat sau transportat 
lemn. Munca își află. în fiecare 
schimb, cursul dinainte stabilit. Se 
lucrează calm, peste lot domnește 
ordinea și disciplina. Nici n-ai 
crede că într-unul din schimburi 
bunul mers al muncii la abata>u: 
frontal se datorește în mare parte 
acestui tînăr subțirel — dar cu 
mușchi vînjoși, sfios la vorbă și 
cu privirea blajină.

■ ...Zimbește întotdeauna cind și-a
duce aminte ce fel de om era în 
urmă cu 3—4 ani. Și mai să nu 
creadă că el putea să aibă ase
menea prieteni deșuchiați. Pierdea 
cu ej vremea prin bufete 
ori lipsea nemotivat de 
banii se duceau pe apa 
iar el nu se alegea decît 
mureala. Lucra pe atunci ia se ■ 
torul li al minei.

Apoi s-a mutat ta secforu] I. In- 
cepînd de aici biografia lui în
cepe să fie alta. Lucrează Ia aba
taje cameră și apoi la frontal ală
turi de mineri destoinici ai Ani- 
noasei — Cristea Aurel, David 
loan. Petre era prețuit pentru hăr
nicia Iul. ви 
ajutor miner, 
de miner. Și 
creșterea tui 
zația de partid. Ortacii Iui nu mai 
recunosc în Scredeanu pe 
altădată furnizase subiect 
tică prin consfătuiri și 
Ihcepe apoi să Învețe ca 
cu sîrg și seriozitate. La 
lună după terminarea școlii

nu rare 
la lucru 
sîmbetei, 
cu mah-

toate că era numai 
știa

omul
s-a

sd facă muncă 
se schimbă. De 
ocupat organi

cel care 
de cri- 
adunări. 
pasiune, 
numai o 

de

ECONOMICE*1
Rubrica „Din planul Institutului 

de Cercetări Economice" cuprinde 
articolul „întrecerea socialistă — 
formă de participare a oamenilor 
muncii la organizarea producției" 
de S. Pert și S. KovactevicL

In cadrul rubricii „Folosirea ma
tematicii în economie" M. C. De- 
metreșcu semnează articolul „Stu
diul cererii populației cu ajutorul 
coeficienților de elasticitate".

La rubrica ..însemnări 1 este 
serat materialul „Normarea și 
larizarea — factori importanți 
creșterea cointeresării muncitorilor 
de ia uzina «Autobusill»-Bucureștj'‘ 
de I. Petre

Revista mai publică articole de 
critică și bibliografie : „Un curs de 
planificarea economiei naționale a 
R.P.R." de Emil Drăgănescu.- ,.Un 
studiu monografic folositor" (Indus
tria Sîrmei-Cîmpla Turzii) de D. 
Paulescu și С. V. Băloiu; Teoria 
«societății Industriale- și obiectivi
tatea științifică" de I. Nicoarăi ,,O 
«perspectivă» fără perspectivă" de 
M. Horovitz.

ca- 
sa
in

mineri (pe diplomă iste înscrisă 
media 9,101) este numit șef de 
schimb ia frontal. Muncă de răs
pundere. Doar, într-un schimb sînt 
în joc 120—130 tone de cărbune. 
Dar Petre, alături și împreună cu 
Urjan Gheorghe,. Blrdea Ioan, Des- 
pa Ilie, Bărnuț Mihai, Birlădeanu 
Pavel, Kjsș Andrei — ortacii iui 
de nădejde, muncește astfel îneît 

nu rămine nici
odată

t

de rușine, 
fel de om
Scredeanu
ar< l OmPetre

de nădejde mi
ner priceput, li
nul din cei mai 
buni șeii de 
schimb. Un mem
bru de partid ac
tiv. Participă la 
toate adunările 
la învățămînt, ia 
parte la discuții, 
face propuneri. S-a 
făcut băiat se
rios. Acesta este 
minerul șef de 
schimb Scredeanu 
Petre. Un om c- 
predat și respec

tat de toți ortacii pentru hărnicie 
și pricepere, pentru dragostea sa 
față de muncă. De curind a avu' 
o mare bucitrie. Ca răsplată a 
muncii lui destoinice i s-a acordai 
insigna de „Fruntaș în întrecerea 
socialista".

...Peste cartierul Llvezenî a co
bori/ înserarea. Stăm de vorbă în 
apartamentul tovarășului Scredec- 
nu. Lingă masă, Cornel, copilul iui 
de trei anișori, 
piii, ar vrea să 
nu îndrăznește 
mulțumește să 
muririle ce le 
ne care scrie.. , 
în discuție, сц < 
tare. Apoi 
<>&£. cărți, 
interesant, 
tia trebuie 
Scredeanu 
II așteaptă 
■noapte la

Curios, ca toii co- 
întrebe ceva dar... 
deocamdată.

asiste atent ia 
dă tata acestui 
Mama intervine 
cite o mică pomple- 

vorbim despre spentc- 
planuri de viitor. Este 

Dar din năcate, discu- 
să ia siîrșlt ; tovarășul 

trebuie să plece la șut 
mina, ortacii, munca de 

frontal

Se
Id-
ne
rar

FRANCISC VETRO

„Revista
arhivelor organ al Di-Revista

recției Generale a Arhivelor Sta
tului este un periodic care publi
că studii variate șl interesante cu 
o cuprinzătoare problematică. In 
cuprinsul revistei se pot citi arti
cole referitoare la istoria mișcării 
muncitorești care au la bază ma
teriale documentare din bogatele 
depozite ale arhivelor, comunicări, 
recenzii și scurte informații nece
sare colaboratorilor științifici și 
institutelor de cercetări care in 
munca lor fac apel la acest tezaur 
documentar din arhive.

2

PROGRAMUL I. 7,06 Melodii 
populare, 8,00 Radiojurnal. Suma
rul presei centrale, 8,16 Cîntece, 
8,30 Piese de estradă, 9,36 Muzică 
din opereta „Moscova-Ceriomușki' 
de Sostakqvici, 10,03 Muzică ins
trumentală. 10,30 Soliști și orches
tre de muzică populară, 11,00 Dan
suri sde estradă 12,03 Cîntece des
pre tineret. 13,10 Muzică populară 
cerută de ascultători 14,10 Potpu
riuri de muzică ușoară romînească 
15,25 Din muzica popoarelor, 16,30 
Muzică de estradă interpretată de 
orchestre de coarde, 17,00 Pagini 
din operete, 18,00 Seară pentru ti
neret, 19,45 înregistrări de la cel 
de-al VJ-lea festival republican 
al școlilor si institutelor de artă, 
20,10 Formații corale muncitorești, 
20,55 Cîntece din folclorul nou ce-

S Pe kt
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„Cupa primăverii 
la volei"

Sala de sport a clubului din Lu 
peni a găzduit' în ziua de 29 martie 
o interesantă întrecere de volei.

La întrecere au fost invitate și 
echipele asociațiilor C.C.V.J. Pe
troșani și Minerul Aninoasa. A- 
cestea însă nu s-au prezentat și 
astfel, pentru cucerirea trofeului, 
lupta s-a dat numai între echipele 
Preparatorul Lupeni, organizatorul 
competiției și echipa ceferiștilor 
din Petroșani. După un joc dîrz. 
gazdele obțin victoria cu 3—1 
(15-11, 15-2, 11-15 și 16-14).

Fotbal

Lupeni, iar 
loc celelalte 
rezultatele

— Viscoza

în 28 și 29 
întîlniri. 
înregistrate: 
Lupeni 2-2 î

Returul campionatului orgșen»»e 
de fotbal a început în data de 27 
martie, prin programarea unui sin
gur meci — C.C.V.J. Petroșani — 
Viscoza 
au avut

Iată
C.C.V.J.
Constructorul Lupeni — Preparato
rul Lupeni 1-Г; Sănătatea Petro
șani — T.C.M.E. Paroșeni 0-3 (Să
nătatea nu s-a prezentat); Energia 
Paroșeni — I.M.P. 5-0,- Preparatia 
Petrila — C.F.R. Petroșani 0-0 și 
Unirea Bănița — Retezatul Uri
cani 0-4.

Rugbi
In cadrul campionatului 'de ca

lificare pentru categoria A la rugbi, 
echipa Minerul Lupeni a întilnit 
in prima etapă a campionatului 
pe C.F R, Timișoara. Victoria a re
venit gazdelor cu 6—0.

S. BĂLQI
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’ Tragerea pe țară 
de amortizare Ia ADAS
Ieri ciupă-amiază, la Petroșani 

a avut loc, în sala Teatrului de 
stal, tragerea pe țară de amorti
zare la ADAS, pe luna martie «£■ 
La tragere au ieșit următoarele 
combinații de litere: XSGi 
ADK; PBL; JZX; JMV , 
PTO.

HXK; 
FQffii

arhivelor”
numărRevista publică în fiecare 

articole referitoare la modul cum 
trebuie aplicată legislația arhivisti
că la instituțiile șl întreprinde
rile socialiste, articole care se re
feră la crearea arhivelor în mod 
științific,. prelucrarea tehnico-ștlle- 
țlfică a materialelor documentare 
din arhivele fiecărei instituții etc.

Costul unui abonament este de 
24 lei anual și se poate face Ia fac> 
torii poștali, difuzorii voluntari dis 
întreprinderi și Instituții pînă la 1 
mai 1964, precum și Ia toate oti- 
ciiie P.T.T.R. din regiune,

aprilie

rute de ascultători, 21,15 Muzical 
de dans. PROGRAMUL II. 8,40 
Piese vocale și instrumentale de 
Ion Borgovan, 9 03 Muzică din e- 
perete contemporane, 10,00 Muzică 
populară, 11,03 Cîntece patriotice, 
12,00 Cîntece și jocuri populare, 
12,50 Tangouri, 13,08 Arii celebre 
din opere, 14,10 Melodii distracti
ve, 15,05 Muzică populară din 
Muntenia, 15,30 „Interpret! la mi
crofon" — program interpretat de 
tineri soliști din Cluj, 16,40 Cîntă 
corul de copii al Radioteleviziunii, 
17,10 Muzică populară interpretată 
de: Dumitru Muțiu și Florea Bur- 
nea, 19,05 Cîntece de dragoste și 
jocuri populare, 19.50 Transmisiu
nea concertului orchestrei simfoni
ce și corului de femei al Radio- 
televiziunii, 22,15 Muzică din ope
rete.



Sosirea la Budapesta 
a delegației de partid 

și guvernamentale 
sovietice

BUDAPESTA 31 (Agerpres).
La 31 martie a sosit la Budapes- 

ta^delegația de partid și guverna
mentală sovietică condusă de N.S. 
Hrușciov, prim-secret'ar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

La gara de est delegația a fost 
întîmpinată de Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar și de 
alți conducători ai partidului și 
guvernului ungar.

In piața din fața gării a avut loc 
un miting, la care au luat cuvîntul 
Janos Kadar și N. S. Hrușciov. Pe 
tot parcursul pînă la reședința de
legației, N. S. Hrușciov și persoa
nele care îl însoțesc au fost salu
tați de mii de cetățeni ai Buda
pestei.

Marți după-amiază, delegația de 
partid și guvernamentală sovietică 
a făcut o vizită lui Isțvan Dobi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare și 
lui Janos Kadar, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și pre
ședinte al guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc ungar.

Lucrările Conferinței 
pentru comerf și dezvoltare

GENEVA 31. Trimis: 1 special al 
Agerpres, N. Puicea, transmite :

In ședința din după-amiaza zi
lei de 30 martie a Conferinței 
O.N.U. pentru corner! și dezvoi 
tare, primul a luat cuvîntul mi
nistrul comerțului al Ecuadorului, 
Amador Marquez, care a scos în 
evidentă scăderea puterii de cum
părare a țărilor în 
vollare, cu 
nevoite să
țimporturilor lor, 
privința echipamentului industrial. 
El a cerut conferinței să elabo
reze o politică comercială care 
să prevadă un tratament favorabil 
față de țările în curs de dezvol
tare, din partea tarilor industria
lizate.

Ministrul comerțului al . Afganis
tanului, Mohammed Sarwar Omar, 
a

curs de dez- 
toate că acestea sînt 

mărească cuantumul 
în special în

progresivă a tuturor barierelor va
male ce împiedică progresul co- 
merțuluj țărilor în curs de dez
voltare. EI s-a pronunțat în fa
voarea împrumuturilor destinate 
să favorizeze progresul industrial 
ai țârilor în curs de dezvoltare.

Delegatul Republicii Peru, Edgar- 
do Seoane, a subliniat la rîndul 
său dezechilibrul și inegalitățile ce 
se constată în momentul 
țn dezvoltarea diferitelor 
și-a exprimat încrederea 
„Alianța pentru progres",
adăugat el, „pînă în prezent 
ceasta nu ne-a adus rezultate con
crete".

fn cursul ședinței de după-amia
ză au mai luat cuvîntul R. Light- 
bonrne, ministrul comerțului și in
dustriei din Jamaica, si G. J. Kon- 
yo' Kiano, ministrul comerțului și 
industriei din Kenva.

©-------------

de față 
țări. El 
față de 
deși. a 

a-

cerut să se treacă la suprimarea

Interviul acordat de dr. Subandrio 
agenției France Presse

In-

PARIS 31 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat agen

ției France Presse, dr. Subandrio. 
ministrul afacerilor exierne a!
doneziei, aflat într-o vizită la Pa
ns, a declarat că Indonezia do
rește că reglementeze conflictul 
său cu Malavezia prin mijloace 
pașnice și fără a recurge la forță. 
Subandrio a precizat că guver
nul său nu are nici un fel de re
vendicări teritoriale față de Ma- 
lavezia.

Declaratia-program a guvernului grec

internă Papandreu 
unele măsuri cum a: 
salariilor funcționari- 
ofițerilor, reorganiza-

ATENA. Corespondentul Ager- 
pres Al. Gheorghiu transmite -.

Luni seara, Parlamentul grec și-a 
reluat lucrările. Primul ministru 
Papandreu a prezentat Declarația- 
program a guvernului, care expu
ne un larg program de măsuri pe 
plan intern și extern.

In politica 
s-a referit la 
fi majorarea 
lor publici și
rea aparatului administrativ, întă
rirea administrației locale. El a pre
cizat că va fi pusă în aplicare o 
veche promisiune a Uniunii de 
centru privind suprimarea măsuri
lor excepționale. In legătură cu a- 
ceasta, el a arătat că vor fi elibe
rați „condiționat" deținuții politici. 
De asemenea, certificai ele de leali
tate socială vor fi cerute numai 
funcționarilor de stat și municipali.

unele 
învă-

ReferinJu-se ’a viitorul terito
riilor Boineo de nord și Sarawak, 
Subandrio a arătat că guvernul 
indonezian nu. intenționează să 
împiedice aceste teritorii să adere 
Ia Federația Malayeziei. El s-a 
pronunțat, însă. împotriva ames
tecului străin menit o constrînge 
cele două teritorii să adere la Ma
lavezia.

Ministrul de externe indonezian 
a subliniat că popoarele din a- 
ceațtă regiune a lumii au dreptul 
să-și reglementeze ele î.n-*ele pro
blemele care le interesează fără 
intervenția puterilor străine.

In cursul interviului, Subandrio 
și-a exprimat dorința de a-1 întîlni 
pe generalul de Gautle.

- = ©=._

mili-
aces-

Papandreu a amintit apoi de 
măsuri pentru modernizarea 
țămîntului superior.

In legătură cu cheltuielile 
tare, Papandreu a arătat că
tea continuă să constituie o po
vară excesivă pentru bugetul grec, 
reducînd posibilitățile de aplicare 
a unui program consacrat politicii 
sociale și investițiilor publice.

Ocupîndu-se de politica externă, 
el a reamintit apartenența Greciei 
la N.A.T.O., subliniind că deși 
„sîntem aliații Occidentului, vrem 
să fim, de asemenea, prieteni сц 
Răsăritul". Referindu-șe la proble
ma Ciprului, Papandreu a arătat că 
acordurile de la Londra și Zurich 
în loc să contribuie la instaurarea 
păcii au dus această țară la im
pas.

După prezentarea declarației-ps-o- 
gram, guvernul a cerut votui 
încredere al parlamentului.

©

Evolufia problemei cipriote
NICOSIA 31 (Agerpres).
In localitatea Halefka s-a pro

dus un incident între poliție, ci
priotă și o unitate engleză din 
forța O.N.LL, fără a se înregistra 
nici o victimă. In urma inciden
tului, s-a anunțat' c< pe viitor 
autoritățile cipriote vor fi infor
mate dinainte asupra deplasărilor 
unităților forței O.N.U.

Mediatorul desemnat la O.N.U. 
pentru Cipru, Tuomioja, a început 
luni la New York convorbiri preli
minare cu reprezentanții diferite
lor părți interesate

cu situația din Cipru. După o 
cală la Geneva, Tuomioja este 
teptat vineri în Cipru pentru 
lua postul în primire.

★
NICOSIA 31 (Agerpres). 
In Parlamentul cipriot a 

luni dezbaterea asupra 
forțelor O.N.U. in Cipru,
ții care au luat cuvîntul și-au 
primat speranța că misiunea for
țelor O.N.U. va fi încununată de 
succes.

La ședința parlamentului s-au 
prezentat numai deputății greci.

.0---- ---------- -й

de

es- 
aș- 

a-și

avut loc 
misiunii 
Depu.ta- 

ex-

în legătură

Arabia Saudită

(Agerpres).
radio Месса a anunțat 
că printt.l moștenitor 
atribuit titlul de vice

Preluarea puterii de către prințul Feysal
RYAD 31
Postul de

luni seara
feysal și-a
rege al Arabiei Saudiie și va exer-

' cita toată puterea, independent de
prezența sau absența regelui Saud
din țară.

Acesta paie să fie deznodămîn-

tul luptei îndelungate pentru pu
tere dintre prințul Feysal, care es
te și prim ministru, și fratele său, 
regele Saud. Anunțarea oficială 
a preluării întregii puteri de către 
Feysal înlătură practic de pe are
nă pe Satid, care este nevoit să 
rămînă doar o persoană fără 
p arogați va puterii.

PagalelB ;i victimele 
citreneriileî din liaska

WASHINGTON 31 (Agerproș.).’ 
La Washington s-a 

venind- din Alaska 
Dermott, trimis de

inane.at țuni, 
Edward Mc- 
președintele 

Johnson pentru * efectua o pri
mă evaluare a distrugerilor pro
vocate de cutremurul care = bin- 
tuit în această regiune După cum 
transmite agenția Associated Prres, 
McDermott a apreciat că vor fi 
necesare aproximativ 500 milioane 
dedări pentru reconstruirea orașe
lor, uzinelor, căilor ferate și altor 
inștalații necesare pentru ca viata

ur- 
de

,să-și reia cursul normal El 
mează să prezinte uti raport 
tailat președintelui Johnson.

Potrivit relatărilor trimisului 
special la Anchorage al agenției 

apreciat că nu
de pe urma cu- 
cifra de 100. Din- 
de persoane au

Reuter, luni s-a 
mărul victimelor 
tremurului întrece 
tre acestea, 21
fost găsite moarte, iar alte 83 sînt 
date dispărute.

CAIRO. Intre 6 și 8 aprilie, 
la Cairo va avea loc o reuniune 
a Secretariatului permanent al 
Consiliului de Solidaritate al 

țărilor Asiei și Africii. In legă
tură cu aceasta, luni seara, la 
Cairo a sosit Mohammed Yazid, 
ministrul algerian al informațiilor, 
care a declarat că va transmite 
președintelui Nasser un mesaj 
al președintelui Ben Bella.

CIUDAD DE PANAMA. Agen
ția Prensa Latina anunță că mun
citorii de la întreprinderea nord- 
americană „Chiriqui Land Com
pany'* continuă greva declarată 
duminică Ia Puerto Armuelles.

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

Acțiunile agresive ale Angliei 
împotriva Yemenului 

în discuția Comitetului celor 24
NEW YORK 31 (Agerpres).
In Comitetul pentru aplicare

Declarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoa
relor coloniale (Comitetul celor 
24), care examinează în prezen! 
problema coloniei engleze Aden, a 
luat cuvîntul reprezentantul Iraku 
lui, Adnan Pachachi. care a sub
liniat necesitatea examinării pro
blemei acțiunilor engleze împotriva 
Yemenului de către Consiliul de 
Securitate. Referindu-se la recentul 
atac săvîrșit de aviația britanică 
asupra fortăreței de la Harib din 
Yemen, delegatul irakian a spus 
că aceste fapte atestă continuarea 
unei politici urmărind înlăturarea 
guvernului Republicii Arabe Ye
men, El a amintit, de asemenea 
că după cum se recunoaște în rapor
tul adresat la 3 martie de către 
secretarul general al O.N.U. Con
siliului de Securitate, Federația Ara- 
biei de Sud, creată de Anglia, este 
principala sursă de livrare de ar-

★

al O.N.U
antiguvernamen -forțelor

Republica Arabă Yemen 
atac, a subliniat repre- 
Irakului, a fost întreprins

mament 
tale din 
Recentul 
zentantul
în momentul în care în regiunea 
Beihan se observă o concentrare 
masivă de trupe ale Federației A- 
rabiei de Sud.

Reprezentantul U.R.S.S., P. F 
Sahov, care a luat apoi cuvîntuf. 
a arătat că ultimele acțiuni ale 
Angliei sînt în contradicție cu de
clarațiile engleze privind soluțio
narea problemei din Aden pe cal< 
pașnică. Totodată, această acțiune 
constituie o nouă confirmare a 
faptului că baza din Aden este fo
losită împotriva mișcării naționale 
de eliberare din Peninsula Arabă 
Delegatul U.R.S.S. s-a alăturat ce
rerii delegatului irakian, chemînd 
comitetul să atragă neîntîrziat a- 
tenția Consiliului de Securitate 
asupra situației primejdioase crea
te de acțiunile agresive împotriva'» 
Yemenului.

★ ★
NEW YORK 31 (Agerpres).
Intr-o scrisoare adresată preșe

dintelui Consiliului de Securitate, 
reprezentantul permanent al Anglie, 
la O.N.U. a încercat să justifice 
raidul avioanelor militare engleze, 
de la 28 martie, împotriva fortă
rețe! Yemenite de lingă Harib. Ți 
afirmă că acest raid ar fi fost 
efectuat ce răspuns la atacuri ale 
unor avioane yemenite împotriva 
teritoriului Federației Arabiei de 
Sud.

Reprezentantul Yemenului 
O.N.U., Gegman, a calificat ac^**F 
țiile Angliei drept o îneg, 
transparentă de camuflare n'- 
tiunilor agresive la adresa lie Pd- 
blicii Arabe Yemen. r -

Referindu-se la alte acțiuni si
milare ale forțelor armate engleze 
în această regiune, reprezentantul 
yemenit 
sate au 
proape 
forțelor 
încalcă

Concentrări de trupe engleze la
CAIRO 31 (Agerpres).
Agenția M.E.N. transmite o in

formație primită din partea Am
basadei Republicii Arabe Yemen 
de la Cairo, în care se arată că 
Anglia concentrează trupe la fron-

la
x-*ș.

-

a amintit că mai multe 
fost incendiate și că a- 

zilnic avioane aparținînd 
aeriene militare engleze 

spațiul aerian al R.A.Y.

granifa Yemenului
tiera dintre Yemen și emiratul 
Beihan. In informație s’e sublinia
ză că asupra orașului yemenit Ha
rib, au fost aruncate foi volante,,) 
care cheamă populația să pără 
sească orașul.

.0---------------
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goulart ; wVoi duce la bun sfîrșit campania 
pentru reformele structurale ale țării"
RIO DE JANEIRO 31 (Agerpres)
In cadrul unei cuvîntări radiodi

fuzate ținută la Rio de Janeiro în 
fața reprezentanților Asociațiilor 
subofițerilor din forțele armate bra 
ziliene, președintele Joao Goulart 
a declarat printre altele: „Voi 
duce la bun sfîrșit campania pen
tru reformele structurale ale țării 
și voi lupta pîuă la capăt". Refe
rindu-șe la criza din rîndurile ma 
rinei, Goulart a subliniat că „cei 
care în numele disciplinei militare 
încearcă astăzi să declanșeze o 
nouă criză și să dezbine forțele 
armate sînt aceiași care în 1954, 
cu prilejul sinuciderii președinte 
Iui Vargas și în 1961. cînd a de
misionat președintelp Quadros. au 
aruncat în închisoare, încâlcind 
legea, sute de subofițeri și ofițeri

monopolul 
favoarea 

naționale.

care luptau pentru respectarea 
constituției".

Goulart a atacat cu violență pe 
cei care fac caz de „amenințarea 
comunistă" pentru „a apăra marile 
ior interese economice" și a spus 
că campania împotriva sa este fi
nanțată de Cercurile „care se opun 
decretului privind 
rafinării petrolului în 
companiei petrolifere 
Petrobras".

In încheiere președintele Gou
lart a chemat1 pe subofițeri să ape
re guvernul în campania sa de re
forme.

Purtătorii de cuvînt ai celor pes- 
1e 2 000 de subofițeri prezenți au 
asigurat pe președintele Goulart 
de solidaritatea lor „împotriva a- 
menințărilor celor care doresc 
menținerea inegalităților și nedrep
tăților inadmisibile".

Această întreprindere este o fi
lială a lui „United Fruit Com
pany ". Greviștii cer mărirea sa
lariilor și reprimirea la lucru a 
1 100 de muncitori concediați.

NEW YORK. Potrivit unor ci
fre date publicității la New 
York, 3 310 conducători de au- 
tovehicole și trecători din S.U.A. 
și-au găsit moartea in acciden
tele de circulație în luna februa
rie. Această cifră reprezintă o 
creștere de 24 ia sută în com
parație cu aceeași perioadă a 
anului trecut.

ROMA. In urma precipitațiilor 
care au căzut în ultimele zile în

nordul Italiei, regiunea dintre 
Veneția și Padua a fost inundată. 
Peste 1000 de familii au fost 
izolate. In regiunea Ferrara, 
pele Padului au depășit cu 
cm limita de siguranță.

a-
40

SEUL, 
înregistrate 
peste 70 000 
săvirșite de
mai multe decît în 1962.

Anul trecut au 
în Coreea de 

de diferite 
minori, cu

lost 
sud 

crime 
19 000

21. 22 
Ваша-

BAMAKO. In zilele de 
și 23 mai va avea Ioc la 
ко cel de-al doilea congres al 
Federației sindicatelor din în
treaga Africă, care grupează or
ganizațiile sindicale din Maroc, 
Algeria, R.A.U., Republica Mali, ■ 
Guineea și Ghana.
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