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1 N CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

Din sectoarele minei Lonea
In întrecerea socia

listă cu celelalte ex
ploatări miniere din 
Valea Jiului, colecti
vul minei Lonea ob
ține noi realizări în 
producție în cinstea 
zilei de 1 Mai. In 
sectoarele de la gu
rile de mină Jieț, 
Cimpa I și Cimpa II 
se duce bătălia pen
tru realizarea anga
jamentelor de între
cere, pentru sporirea 
continuă a producției 
de cărbune. Acordîn- 
du-se atenția cuveni
tă organizării lucru
lui în abataje, apro

vizionării în bune 
condițiuni a brigăzi
lor cu materiale, mi
nerii din Lonea au 
extras în acest an 
11816 tone cărbune 
peste plan.

In fruntea întrece
rii pe mină se situ
ează colectivul secto
rului V de la gura 
de mină Jieț, care a 
extras 5819 tone căr
bune în afara sarci
nilor de plan, urmat 
fiind de minerii de 
la Cimpa I cu 5763 
tone cărbune peste 
plan. Pe locurile ur
mătoare se află co
lectivele sectoarelor 
II și IV cu 3952 și.

------------0------------
ÎNSEMNĂRI de reporter 

îrtr-o zi la policlinică
Am mes o zi la întîmplare pen

tru a face o vizită la policlinica din 
Petrila, o zi care nu se deosebea 
cu nimic de celelalte. Pe coridoare 
mereu același dute-vino. Și totul 
într-o liniște deplină. Oamenii aș
teptau răbdători, schimbînd cuvin
te abia șoptite.

Din cind în cind cite o ușă se
• deschidea lăsind să iasă oameni di 

fețe luminate de bucurie. E drept
’ că mai ieșea și cite unul mai în

tunecat la chip, nemulțumit. Iată-J, 
de exemplu, pe tinărul l.D. Se ve
dea de la distanță că era sănătos 
tun. Pe față i se citea insă nemul
țumirea. S-a prezentat Ia medic pe 
motiy teă nu se simte bine și soli
cita '.concediu medical de două— 
trei jr.ile. Medicul l-a consultat... 
dar nimic. Și-a dat seama de unde 
i se trage oboseala. L-a întrebat 
doar atît: Gum ți-ai petrecut noap
tea ? Tinărul l.D. n-a avut încotro 
și a mărturisit: ia dans și apoi la 
chef. Nu dormise toată noaptea. 
Medicul l-a sfătuit să meargă a- 
casă. să se odihnească și apoi la 
șut. Din această cauză tinărul LD. 
a plecat cam ' nemulțumii.

— Se mai intîmplă și din astea 
— imj spunea medicul Drăghici 
Gheorghe. fi vine unuia chef să se 
odihnească și fuga la medic. E 
adevărat că din aceștia sînt foarte 
puțini. Vin oameni care au nevoie 
de tratament, de îngrijire. De aceștia 
ne-ат ocupat și ne ocupăm foarte 
mult.

Discuția a fost întreruptă de o
L ciocănitură în ușă, apoi intră un 

om între două vîrste.
— Ia loc tovarășe Nagy — i 

se adresă medicul. Imediat întocmim 
fișa. Te trimitem la Căciulata. Ge 
spui, e bine ?

— Mai încape vorbă.
In timp ce dr. Drăghici Gheor

ghe. medic internist, directorul po
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respectiv, 958 tone 
cărbune peste plan.

Printre brigăzile cu 
cele mai frumoase 
rezultate de la mina 
Lonea sînt cele con
duse de Danciu Moi
se, Petrie Simion și 
Maxim Grigore din 
sectorul V, turdea 
Nicolae, Farkaș Ioan 
din sectorul I, Mol
nar Traian și Baciu 
Ioan din sectorul II, 
Bîrluț Clement și 
Fălticeanu Ioan din 
sectorul IV, care au 
trimis la ziuă sute 
de tone cărbune pes
te plan.

IOAN CARPEN 
corespondent

liclinicii din Petrila completa fișa 
minerului Nagy Alexandru de la 
sectorul III, afară așteptau alți oa
meni pentru același scop. Pop loan 
de la sectorul XV urma să lie tri
mis tot la Căciulata, Leopold Ște
fan din sectorul VIII la Băile Her- 
culane. Gali Elena de la sectorul 
IX la Eforie-Nord, Ambruș loan 
de a sectorul III la Techirqhiol. A- 
poi la rînd urmau pensionarii Ne
grită Sebastian, Codrea Gheorghe, 
Nicoricl Maria.

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-a)

In sprijinul activității profesionale
Consiliul asociației studenților 

din cadrul I.M.P. ajutat de cele 
două consilii pe ’facultăți desfă
șoară o intensă activitate în vede
rea creșterii răspunderii personale 
a studenților privind calitatea în- 
vățămîntului și legarea acestuia 
de probleme concrete ale produc
ției. I In acest sens, în cadrul ani
lor de studiu și a grupelor profe
sionale, prin delegații A. S. de 
grupe și ani se urmărește în mod 
permanent felttl în care viitorii 
ingineri de mine studiază, partici
pă la orele de cursuri, seminarii 
și lucrări de laborator, și felul în 
Gare ei se încadrează în timpul 
fixat pentru executarea proiectelor 
de an.

De un real folos în munca pro
fesională a studenților sînt proiec
țiile epideascopice folosite cu re
gularitate de profesorul Covaci 
Stefan, conf. Lețu Nicolae, conf. 
Prosie Victor și care ajută la în

[i аиааізтевіві îndeplini
Cu producția extrasă în cursul zi

lei de 25 aprilie, colectivul minei 
Aninoasa a depășit sarcinile de 
plan cu 7 739 tone de cărbune. In 
aceeași zi, minerii aninoseni au în
deplinit angajamentul luat in cins
tea zilei de 1 Mai, de a depășit 
sarcinile de plan cu 7 000 tone de 
cărbune. In prezent, toate sectoa
rele minei Aninoasa extrag cărbune 
peste plan. Toate sectoarele și-au 
îndeplinit angajamentul luat ’ în 
cinstea zilei de 1 Mai. Brigăzile 
care au contribuit în mod deosebit 
la acest succes sînt acelea condu
se de către minerii Schneider Fran- 
cisc, Ianc Victor. Ilie Nicolae. 
Crîstea Aurel, Biro St<4an. David 
Ioan și Bulgaru Gheorghe

- = ©-

Activitate rodnică
ln cinstea zilei de 1 Mai. colec

tivul de muncitori de la depozi
tul de lemn al minei Vulcan a ob
ținut succese importante Astfel, 
în primele două decade ale lunii 
aprilie a. c. planul de prelucrare 
a lemnului la gater a fost depășit 
cu 30 la sută, iar la descărcări și 
încărcări cu 15 la sută. O contri
buție de seamă la aprovizionarea 
sectoarelor cu material lemnos au 
adus în această perioadă și on- 
ducătorii auto Ghilas Anatolie și 
Gheorghe Constantin care au de
pășit sarcinile de transport cu 20 
la sută. Tot în cadrul depozitului 
de lemn al minei Vulcan în- peri
oada 1—25 aprilie s-au efectuat 
peste 300 ore de muncă patriotică 
pentru sortarea și ătivuirea mate
rialelor.

țelegerea mai profundă a unor pro
cese tehnologice.

O măsură bună luată de resor
tul profesional din C.A.S. (respon
sabil tov. ing. Hiriăn Cornel) de 
comun acord cu conducerea unor 
catedre a fost organizarea unor 
concursuri profesionale între stu- 
denți.

Un asemenea concurs a fost or
ganizat recent de artul III mine la 
disciplina de mecanică. Cu acest 
prilej au fost acordate studenților 
care s-au clasat pe primele locuri 
numeroase premii în cărți de spe
cialitate și rechizite. . Printre cei 
premiați se numără Iureș Ștan, 
Cosma Ștefan, Radu Matin, Bahy 
Ștefan, Marcu Dorel și alții.

In planul de muncă al C.A.S. se 
mai prevede organizarea pe insti
tut a unei olimpiade de 'matemâti- 
că-fizică, iar pentru studenții din 
anul V ținerea unui concurs pe 
teme de N.T.S.

D. ALBESCU 
student.

Duminică, la Școala generală de 8 ani nr. 4 din Petroșani a avut 
loc festivitatea de înmînare a buletinelor de identitate, elevilor care 
au împlinit vîrsta de 14 ani. Cu această ocazie 120 de elevi și eleve 
de la școlile din Petroșani au primit buletinele de identitate.
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Realizări ale ceferiștilor
De munca depusă de către me

canicii de locomotivă depinde în 
mare măsură activitatea celorlalte 
unități de cale ferată precum și a 
multor întreprinderi care fac trans
porturi pe călea ferată.

Activitatea depoului Petroșani se 
întinde de la Lupetii pînă la Si- 
meria, iar în cazuri _ excepționale 
.pînă la Hunedoara. Munca depusă 
de către personalul acestui depou 
este cunoscută de către toate sta
țiile de pe această distanță. Neres- 
pectarea condițiilor de circulație, 
a timpilor de mers precum și pro
ducerea oricăror perturbații în gra
ficul de circulație poate avea ur
mări neplăcute pentru mai multe, 
sau pentru toate stațiile de pe a- 
ceastă secție, precum și pentru în
treprinderile cliente. De aceea pre
ocuparea mecanicilor de locomotivă 
din Depoul C.F.R. Petroșani este 
îndreptată spre realizarea unor 
transporturi de calitate și în cele 
mai optime condiții de regularitate 
și siguranță.

începutul muncii în această im
portantă ramură se face chiar în 
depou, odată cu pregătirea locomo
tivelor pentru plecare la drum și 
se termină odată cu reîntoarcerea 
lor. Concomitent cu alimentarea cu 
combustibil trebuie făcută pregă
tirea tehnică a locomotivelor. Zeci 
de meseriași depun o muncă inten
să pentru ca' în parcurs locomoti
vele să se comporte satisfăcător. 
Deși- această muncă nu se vede de 
către .cei din exteriorul depoului, 
ea este reflectată 
în comportarea 
locomotivelor pe 
parcurs. Munca 
depusă de către 
lăcătușii din echi

pa lui Deatcu Ioan, a căpătat în
totdeauna calificativul „excelent11

In perioada cq, a trecut din acest 
an, numărul defectărilor pe par
curs a fost simțitor redus, în com
parație cu perioada respectivă a 
anului trecut.

Zilnic sosesc și pleacă nenumă
rate trenuri cu tonaje sporite re
morcate de către mecanicii de lo
comotivă din acest depou. De la 
începutul anului și pînă în prezent' 
au fost remorcate peste 800 trenuri 
cu tonaj sporit. Tonajul în plus 
se ridica la peste 120 000 tone. 
Prin aplicarea acestei metode pe o 
scară tot mai largă s-a reușit să 
se facă o economie de 50 locomo
tive pe distanța Petroșani—Sime- 
ria și retur.

Folosirea forței vii a trenurilor, 
buna întreținere a locomotivelor 
și totodată remorcarea trenurilor cu 
tonaje sperite au făcut să fie de
pășit angajamentul luat în privința 
reducerii consumului de combusti
bil convențional cu 7,2 la sută. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent a fost' economisită o cantitate 
de 2 500 tone combustibil conven
țional. . In același timp s-a econo
misit și cantitatea de 5 640 kg. ulei. 
Cu acest combustibil se pot remor
ca peste 500 trenuri de marfă pe 
distanta Petroșani—Simeria și re
tur. Totalul economiilor realizate

I. CRIȘAN 
corespondent

(Continuare în pag. 3-a)

Rezultatele pot fi mai bune I
In urmă cu cîteva zile, peste 100 -de lucrători din 

cadrul Trustului’ de' alimentație publică din orașul 
Petroșani'au participat la consfătuirea de producție 
trimestrială. A reieșit că contractele economice au 
fost încheiate la timp, comisia culinară îndrumă eu 
competentă activitatea laboratoarelor și cofetăriilor; 
au fost organizate 13 expoziții de cofetărie, Tr. de 
artă culinară și s-au, organizat 10 petreceri familiare.

Dintre unitățile care au avut realizări frumoase 
au fost amintite: bufetul 56 Petrila, restaurantul 
„Carul cu bere" din Petroșani, bufetul 37 din gara 
Petroșani, restaurantul 18 ’Vulcan și bufetul nr. 15 
Luperii.

Din referatul prezentat și din discuțiile purtate 
a reieșit că în activitatea T.A.P.L, mai dăinuie însă 
unele lipsuri, a căror lichidare va face ca rezultatele 
să fie mai bune. Astfel, nu a fost urmărită aprovizio
narea unităților de desfacere și producție, igiena 
unor unități mai lasă de dorit, mai sînt gestionari 
care întocmesc note de comandă fără să țină seama 
de cerințele consumatorilor, iar în unele unități con
tinuă să se vîndă cu lipsă la gramaj. La ambalaje 
cheltuielile au fost depășite cu 80 000 lei; la fel și 
cheltuielile de circulație au fost depășite cu 72 000 
lei. Mai ales din cauza neonorării comenzilor lan
sate către I.C.R.A., planul de desfacere nu a fost 
îndeplinit.
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Mișcarea de Inovații In strlnsa legătură 
cu cerințele producției

Primele rezultate obținute pe ii- 
nie de inovații în acest an la o 
bună parte a exploatărilor miniere, 
respectiv la minele Vulcan, Petrila, 
Ahihoasa și Lotiea erau mult sub 
nivelul posibilităților, Pentru re
medierea acestui neajuns, conduce
rile exploatărilor respective, cabi- 
netele tehnice r Împreuna cu corni- 
tetele sindicatelor au luat măsuri 
corespunzătoare menite să ducă la 
intensificarea mișcării de inovații, 
la mobilizarea cadrelor de mutiei- 
tori, ingineri și tehnicieni de a-și 
pune in practică initiative creatoa
re iii vederea obținerii unor rezul
tate cit mai buhe în sporirea pro
ducției și a productivității muncii.

lillcletila măsurilor aplicate se 
vădește prin intensificarea mișcării 
de inovații la majoritatea exploa
tărilor. Astfel, pihă la sfîrsltui tri. 
mestrului i 1904, numărul inova
țiilor apiicaie a crescut cu 11,3 la 
suta față de perioada corespunză
toare a amilul trecut. Aceste itto- 
vații generează economii anteCai- 
CUlăte in valoare de 340 000 lei. 
Dintre inovațiile aplicate in acest 
an amintim: dispozitiv de extra
gere a elemenților feronichel in 
vederea recondiționăm, aplicat la 
mina Uricani; dispozitiv pentru 
descărcarea mecanică a cărucioa
relor cu lemn la platforma circula
rului, autor Blag Teodor de la mi
na Petflla; sistem de deschidere 
a ușilor de la puțuri oarbe aplicat 
la mina Aninoasrf; sistam de egu- 
târe înainte de intrarea în siloz — 
aplicat la preparatia Lupeni ; apa
rat de sudat pînzele de la ferăs
trăul tîmplăriei, aplicat la prepa
ratia Petrila.

Cele ffiai bune rezultate îh mun
ca Cu inovatorii le-au obținut ex
ploatările Uricani, Lupeni și pre- 
pafațiile Lupeni și Petrila. In ulti
ma perioadă s-a îmbunătățit activi- 
tatea și lâ Mina Petrila fapt ilus
trat prin cele 17 propuneri înre
gistrate pirlă la această dată la ca
binetul tehnic al exploatării. Din 
acestea Un număr de 9 inovații 
aii și fOSt aplicate în producție cu 
bune rezultate. Activitatea in do
meniul inovațiilor continuă Să fie 
însă nesatisfădătoăre la minele Vul
can $i Aninoasa.

Cum s-au obținut rezultatele 
buhe la unitățile fruntașe ? Mina 
Uricani în trecut codașă fa murica 
de inovații, a ajuns în acest an 
să aibă înregistrate 35 propuneri, 
din care 21 deja aplicate. Aceste 
realizări se datoresc unei munci 
susținute desfășurată de cabinetul 

tehnic al unității In riadul colecti
vului explâalăfli în s-.opi., intensi
ficării mișcării de inovați1, Anttji- 
tiului efectiv acordat InOvatorilCr 
ui realizarea propunerilor prin ur
mărirea permanentă a executării 
prototipurilor, procurarea în timp 
util a materialelor șl a documenta
ției necesare ele,

O mare Însemnătate pentru dez
voltarea mișcării de inovații o ate 
sprijinirea de către conducerile ex
ploatărilor a activității cabinetelor 
tehnice, Acolo unde conducerile 
exploatărilor ?i comitetele sindica
telor urmăresc îndeaproape activi
tatea cabinetelor tehnice eprljinin- 
du-le in rezolvarea operativa a pro
punerilor și rezultatele sini dintre 
cele mai bune, lată una din se
cretele succeselor obținute de uni
tățile fruntașe in mișcarea de ino
vații.

Dacă s-au obținut rezultate destui 
de bune In privința creșterii numă
rului de Inovații, in problema rea
lizării planului tematic pe anul în 
curs rezultatele de plnâ acum sînt 
nesatisfăcătoare. Din constatările 
făcute pe teren în privința reali
zării planurilor tematice de inovații 
se desprind următoarele: deși te
mele prevăzute în planuri sînt le
gate de procesul de producție, au 
fost difuzate în cadrul exploatărilor 
și s-au desemnat colective pentru 
studierea și soluționarea lor. totuși 
nu s-au făcut încă propuneri pentru 
realizarea lor. La fiecare exploa
tare din Cele 4—8 teme cuprinse 
în planuri abia una sau două sînt 
soluționate, iar restul nu se află 
nici îh studiu. Unele din teme sînt 
mai complexe și au menirea de: a 
rezolva unele probleme majore ale 
producției. Aici trebuie să intervi
nă comisiile inginerilor și tehnicie
nilor la rezolvarea acestor teme.

Ca măsuri ce se imptin pentru 
fealizărea planurilor tematice soco
tirii necesar, hi primul rînd, popu- 
iariZâreă lătejă a temelor propuse 
și a concursurilor interim cu premii 
lansate peflttU sol'U fiOnăreă aces
tora. Apoi Bă se urmărească con
tinuu ГёіоІѵаГёа practică a temelor 
aflate îh studiu sau în fază de exe
cutare. Să se revizuiască planurile 
tematice prin analizarea condi
țiilor necesare realizării fiecărei te
me sl în funcție de aceste condi
ții pteCufn $1 a cerințelor procesu
lui de producție să se Completeze 
planurile cu noi teme

ing LUCIA MINDIRIGIU
C.C.V.J.

in urma eu noua sapteurum, іа 
școala de calificare de la Aninoa
sa cursurile au iuăt Sfîrșlt. Școala 
a fost absolvită de iflCfl о )}ЮПЮ* 
fie de muncitori calificați. in urme 
cu cffeva zile în fn/a comisiei de 
examinare s-au prezentat 31 ab
solvenți ai cursului de mineri și 59 
Ui cursului de ajutori miner. Răs
punsurile date au dovedit buna pre
gătire a absolvenților. Toți curSăn- 
ții au reușit ia exumen. Printre 
cei care au dat răspunsuri buhe 
si foarte bune ‘e numără Chirifă 
Vasile, Rădoi Marin, Feier РёІГіі

0 nouă promoție
și Patrulea Gheorghe de ia clasă de 
mineri, Dumltraș Gomei și Bako 
Ionii de ia clasa de ajutori mineri, 
La blind desfășurare a muncii în 
școală și-au adus în mod deose
bit contribuția inginerii Burlec Cor
nel, Cocota Dan, Pboescu Grigore 
și secretarul școlii, iov. Desrobitu 
Virgl).

Ca urmare a introducerii progre
sului tehnic în mine/е din Valea 
Jiului nevoia de muncitori califi
cați a crescut mereu. In acest ari, 
în exploatările din Valea Jiului au 
absolvit, sau urmează sâ absolve 
cursurile de mineri și de ă/Utâti 
mineri un număt de 660 de mun
citori. fn ultimii 9 ani în Valea 
Jiului au absolvit școli sau cursuri 
de calificare 39 maiștri mineri, me
canici și energetici. 1 32Ѳ mineri.
1 986 ap no i mi
neri, iar 11 130 de 
muncitori au ab
solvit cursurile 
de calificare de 
scurtă durate

Preocupări 
ale inovatorilor 
petrileni

Comisia ingi
nerilor și tehni
cienilor de pe 
lîngă comitetul 
sindicalului pre- 
paraliei Petrila 
pregătește acum 
elaborarea unor 
studii privind po
sibilitățile de fo
losire a unui nou 
tip de celulă de 
flotate pentru 
șlamul de cărbu
ne.

Controlul izolației instalațiilor 
aflate sub tensiune

Izolația rețelelor electrice, limi
tează curenții de scurgere și con
trolul permanent al acesteia apare 
ca o necesitate economică Șl de 
securitate.

Controlul izolației rețelelor de 
curent continuu, sub tensiune, în 
condițiile de exploatare, se poate 
executa cu ajutorul a două voll- 
metre legate în serie și ambele 
montate în paralel ia rețea. Punc
tul Comun celor două voltmetre 
se pune la pămint. Cînd izolația 
instalației este normală, indicațiile 
celor doua voltmetre sînt aceleași 
și egale cu jumătatea tensiunii de 
serviciu a rețelei. Dacă rezistența 
de izolație a unuia din conduc
toarele liniei Scade, odată cu ea 
scade și tensiunea indicată da VOlt- 
metrul respectiv, în timp ce ten
siunea de la bornele celuilalt VOlt- 
metru crește.

Dacă rețeaua este de curent al
ternativ, controlul izolației sa poa- 
te efectua cu ajutorul a trei volt- 
metre. Bornele da intrate alb VOlt- 
tnetrelor se leagă separat la cile 
o fază a rețelei, iar bornele de 
ieșire se scurtcircuitează și se pun 

Preparația Coroești, cota 23. Aspect de la bateriile de zețaj.

la pătnîtit. Cînd Izolația celot trei 
conductoare este perfectă, indica
țiile voltmetrelor sînt aceleași și 
egale cu tensiunea pe fază a re
țelei. Dacă rezistența de Izolație 
a unuia dintre conductoare scade, 
odată cu ea scade și tensiunea 
indicată de voltmetrul respectiv, 
erescîhd simultan tensiunile indi
cate de celelalte două voltfnetfe.

In rețelele de înaltă tensiune, 
voltmetrele cu care se controlea
ză starea izolației sînt legate la 
rețea prin intermediul unor trans
formatoare de tensiune.

Metoda voltmetrelor pentru con
trolul izolației are avantajul că 
este practică, simplă și prezintă e 
supraveghere continuă a stării izo
lației.

Metoda se pretează la automa
tizarea prin introducerea unor 
relee șl lămpi de semnalizare pfiii 
care se asigură supravegherea 

continuă ă stării izolației ’^<ё1ёІ 
sub tensiune Și luarea, de mă9uri 
operative său chiar deconectarea 
rețelei atunci cînd rezistența de 
izolație scade sub o anumită limită.

-------—

Progresul tehnic cale sigură 
spre noi realizări

Colectivele exploatărilor miniere 
din Valea Jiului raportează cu pri
lejul sărbătoririi zilei de 1 Mai 
succese de seamă in sporirea pro
ducției de cărbune. Volumul pro
ducției extrase peste plan în pe
rioada ce a trecut de la începutul 
ahului se cifrează la mai bine de 
45 000 tone de cărbune. In primul 
trimestru, s-a realizat pe bazin o 
productivitate de 65,8 tone cărbu
ne pe muncitor față de 65,5 tone 
pe muncitor planificat, iar la ca
pitolul prețul de Cost s-au înregis
trat economii în valoare de peste 
4 000 000 lei. Realizările au la ba
ză, în bună măsură, extinderea 
tehnicii noi șl a procedeelor avan
sate. Referitor la succesele obți
nute de la începutul anujui pe li
bia progresului tehnic, nfe-a răs
puns la clteva Întrebări tovarășul 
Popescu loan, inginer șef al C.C.V.J

Care sînt principalele realizări 
in acest an pe linia progresului 
tehnic ?

In primul trimestru al acestui 
an s-au făcut noi pași în exploa

tările noastre pe liniă introducerii 
și f&losirii utilajelor hoi, extinde
rii procedeelor înaintate. Abata
jele au fost dotate cu П6І trans
portoare de mare capacitate, au 
intrat în funcțiune noi mașini de 
încărcat. Numărul abatajelor fron
tale armate metalic a crescut la 
20, față de 18 frontale de acest lei

INTERVIU
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cite existau in primul trimestru 
1963. in stratul 15, blocul Vi de la 
mina Lupeni s-a experimentat cu 
succes umectatei) stratului, meto
dă ce a avut o mare însemnătate 
in sporirea productivității muncii. 
ІЙ stratul 18 de la mina Vulcan 
s-a extins armarea cil sttlpi hidraU- 
liei. Noile utilaje și procedeele a- 
vansâte au permis colectivelor-ex
ploatărilor miiliere să obțină re
zultate însemnate pe linia realiză
rii indicatorilor planului tehfiie. 
Astfel, producția tăiată și încăr

cată mecanic în trimestrul I se ri
dică la 9209 tone de Cărbune, eu 
2,3 la sută mai mult decît nivelul 
planificat. Din abatajele susținute 
metalic s-a extras o producție de 
307 765 tone, indicele prevăzut 
privind extinderea susținerii me
talice fiind realizat într-un procent 
de 106,1 la sută. Au fost susținute 
cu armături metalice 15 295 m I ga
lerie, Pe âceaătă cale au crescut 
și vitezele de avansate în abataje 
și la lucrările miniere. In fron
tale s-a realizat o viteză medie de 
avansare de 24,6 m 1/lujftă, cu pes
te 3 m 1 măi mare decît îh perioa
da corespunzătoare a anului tre
cut, în abatajele cameră o viteză 
de 87,1 m I/lună, cu 5 m 1 mai ma
re decît sarcina prevăzută și cu 
6 m 1 mal sporită decît in trimes
trul i 1963. Totodată Viteza de a- 
vansare medie realizată in galerii 
a ațuns la 54,8 ifl 1/luiîă, cu 5,3 la 
sută mai mare decît sarcina pre
văzuta. Sxtinderea susținerii me
talice în abataje și galerii a avut 
încă un efect ёёопбГйІС însemnat 
reducerea consumului de material 

lemnos la 37,27 m c/1000 tone de 
Cărbune extras, respectiv CU 0,?3 
m r/iooo tone cărbune.

Spre Ce obiective se tinde in 
viitor ?

In cel de-al doilea trimestru 
planul de producție pe bazin creș
te eu 13 000 tone de cărbune. Ca
lea principală de realizare a aces
tui volum sporit de cărbune o con
stituie sporirea productivității mun
cii. Spre a realiza indicii prevătuți 
pentru creșterea producției și a 
productivității muncii, colectivele 
exploatărilor trebuie să pună un 
deosebit accent pe punerea în 
funcție și exploatarea lă maximum 
a utilajelor de mare capacitate. 
Pe această linie s-a și repus în 
lucru în stratul І5 blocul VI din 
Lupeni combina 1 K-53 M. Tot lă 
Lupeni vă intra in funcție pe stra
tul 17 plugul de cărbune tip Lobe- 
Hobel iar in stratul 15 blocul Vil 
plugtii Pelsemberg; la Vulcan a în
ceput tăierea cărbunelui în stratul îh 
cu ajutorul havezel k.M.P.-3, iar pes
te seurt timp vă intra in funcție 
O combină poloneză K.W.B.-Й. Ex
ploatările Vor fi dotate cu noi u- 
tilaje. Pe lîngă cele 10 transpor
toare blindate și 10 mașini de în

cărcat sosite în ultimul timp vom 
primi încă 10 transportoare dă 
mare capacitate și 10 mașini de 
încărcat. Tot în trimestrul II ій 
stratul 3 al minei Lupehi se va 
experimenta podirea abatajelor cu 
plasă metalică elastică. Pe măsuța 
dotării exploatărilor cu utilaje noi, 
colectivele fiecărei mine, cadrele 
tehnice în Special, sînt chemate să 
Imprime minerilor noștri interesul 
pentru folosirea la maximum a ca
pacității utilajelor din dotare.

In cel de-al doilea trimestru este 
necesar Să facem noi pași pe că
lea sporirii productivității muncit 
In trimestrul II productivitatea pla
nificată este de 1,262 tone carburie 
pe post. Or, realizarea acestui in
dicator impune o preocupare sus
ținută pentru sporirea vitezelor de 
avansare, prin îmbunătățirea or
ganizării muncii, folosirea judiCi- 
•oasă a efectivelor. întărirea disdi- 
plinei, ridicarea talificării cadrelor 
etc. O rezervă importantă pentru 
sporirea realizărilor o constituie 
ritmicitatea producției și îmbună
tățirea calității cărbunelui, lată 
deci spre ce obiective este nece
sar să-și îndrepte atenția cadrele 
tehnice, minerii din bazinul nostru.
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Petrila
Crișan

Tînartilui lăCăttiș Sfetcu Const antih, de la lămpăfia minei 
i-a fost salvată viața cu ajutorul sîngelui doiiat de sOra lui, 
Maria și de alți donatori.

Fotoreporterul nostru l-a prins în obiectivul fotografic pe

Pe urmele materialelor
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„Piellereie de melitîiuit 
uium шт"

ln urma publicării acelui artl 
col. am primit următori»! răspuns 
de la conducerea l.O.I.L. Petrâșânî.

„întreprinderea a preluat ex
ploatarea carierei în a doua jutnă- 

r;.i deci iii 
greutățile

inițiale, pro- 
Astfel, în 
și сѳпса- 
februarie 

1300 tone,
3 aprilie, întreprin» 
livrează zilnic can
tone piătiă Spartă 

carbonifer, conform

tale a lunii ianuarie a. 
plină iarnă, 
inerente 
ducția a 
ianuarie 
sat 150
850 tone, iar în martie 
De la 
derea 
titatea
Combinatului 
contractului încheiat".

Cu toate 
lucrărilor 

mere crescînd, 
s-au exploatat 
tone piatră, în

data de 
noastră
de 100

Fabrica de chibrituri de la Brail a

tinărul 
lăcătuș și pe sora acestuia stlnd de vorbă cu minerul GySrfi Bela, 
Cefe de curîhd a devenit donator onorific de Singe.

©

într-o zi la policlinică
(Urinate din pag. t-a)

...L-am lăsat pe dr. Drăghici 
Qheorghe să completeze fișele ce
lor ce vor ii trimiși la stațiuni, 
continuînd vizita în celelalte cabi
nete de specialitate.

Cabinetul stomatologic Se ăilă in 
Iftjjgfiiătă apropiere. Medicul Sil- 
v’a Bănacu tocmai lucră o proteză 
dentară la una din paciente.

Știți, oamenii vin acum Iară 
teamă. Cum observă cea mai mică 
carie vin 
bine iac. 
de lucru.

Așezați 
încărcate 
lămpi de 
tehnicieni 
Hogman
Larisa lucrau cu atenție și migală. 
Лѵёаи multe comenzi. Plnă acum 
n-au avut nici o 
erorile executate, 
gini munca lor.

.. La cabinetul
Hufhescu G rigor e) 'șl oftalmologie 
(Цг. Sl&ieiița MăriăJ se ai,'au thai 
J

să o trateze imediat. Și 
Altie) ne dau mai muit

la măsuțele lor joase 
cu mulaje, amprente, 
spirt și proteze, cei trei 

dentari Csiko Eugen, 
Romulus și Teotlbfesch

reclamație îa !u- 
Ei (in la presli-

de chirurgie fdr.

©

NOTĂ: |n pa@ 
contrapas

Zilele trecute, într-o convorbire 
avută cu Âchim Sofia, gestionara 
magazinului de articole metalice 
și chimice din Lofiea, aceasta re
lata : Datorită unei abundente apro
vizionări cu mărfuri și artlcple de 
specialitate, am putut vinde tn 
primul trimestru 50 mașini electrice 
de spălat rufe, 66 aparate de radio 
de diferite tipuri, 20 mașini de cu
sut, 10 frigidere, un mate număr 
de articole de uz casnic.

Acest lucru și străduința per
sonalului din serviciu ne-a permis 
să depășim planul de vînzări cu 2 
la sută.

Convorbiri asemănătoare avute 
și cu gestionarii magazinelor ali
mentare și textile nr. 67, 31, 33 și 
16 din Lonea și discuțiile cu nu
meroși cumpărători oglindesc pe de 
o parte strădania și conștiinciozi
tatea în muncă a unui număr tot 
măi mare de lucrători din comer
țul de stat, iar pe de altă parte 
satisfacția oamenilor muncii de a 
fi serviți repede și civilizat 
mărfurile ce le solicită.

Din păcate Unitățile T.A.P.L. din 
Lonea fac excepție și merg 
cPhtrapăs cu timpul. In restauran
tul din centru sau lă bufetul de 
lînpă piața de alimente, îflcgpînd 
de la curățenie și plnă lă servire, 
f&tul lasă de dorit. Cu puțină stră
duință și spirit gospodăresc, per- 
sdiiălul acestor două unități ar pu
tea ajunge să păseăsdă în rittnul 
actualelor cerințe. Nu este greu 
să înveți să vorbești politicos Cu 
eiiențîi după cum nu este greu să 
fâldsbști lă timp numeroasele us- 
tefișile pentru întreținerea cutățe- 
Йіеі îh local sau âpâ pentru spn- 
lătul halatelor. Dar, după Cum am 
spus, trebuie bunăvoință, st trebuie 
s$ eViste...

cU

în

STEFAN NAGY 
corespondent

puțini oameni. Dar cei doi medici 
nu erau supărați.

— Cu cit avem noi mai puțin 
de lucru, ca atît e mai bine. în
seamnă că oamenii sînt sănătoși 

spuneau ei. Zău că nu ne-ăr 
pățea răii să „șomăm", Și ăsta nu 
că nu ne iubim meseria, dar iubim 
mai mult oamenii.

...In schimb ia cabinetul radio
logie vin zilnic mulțî oameni. Sînt 
cei cate iac cu regularitate colt» 
troalele periodice pentru d prevent 
îmbolnăvirile. Dat dt. Tica Caro! 
nu se plînge de asta. E ehittr loartQ 
mu.țiimit. Cînd a intrat de diminea
ță în cabinet a rămas surprins. 
Pe та-d se alia un buchet mare 
cu Hori. Ulterior a ailat și cine te 
adusese. Era un pacient care alta- 
se câ dt, Tlcă împlinise în acea 
zi i0 de ani. Mai tirziu buchetului 
; s-au adăugat alte $ alte Hori, 
aduse de alți paaietiți. cit și de 
colegii de muncă, 
să iii medic, om 
menii.

...Vizita noastră 
Petrila, într-o zi
care alta, s-a încheiat la cele două 
albinele de Citeumscripție, adevă
rate dispecerale ale policlinicii Albi 
iucteâtă meclleii- Luția Rukandra ți 
Irimescu Radu. Ei sînt cel care fac 
piimele 
oamenii 
binetele

Orele 
încheiat
medici nu d părăsit Cabinetul său. 
Abia cînd ultimul om părăsește 
policlinica se pregătesc și ei de 
plenare. $1 ăsta în iibeare zi Poli
clinica famine într-o lihlțle depli
nă. uitată parcă. Doar oamenii, oa
menii care aa trecut pe aici nu-i 
uită pe cei care veghează lă să
nătatea lor.

conducerea 
redacției

lată ce înseamnă 
și să iubești. vi-

iu policlinica din 
obișnuită ca ori-

consultații și care îndrumă 
de lă сая la caz spre ca- 
specializate...

de lucru la policlinică s-au 
de mult. Dat nici until dih

Va
10
12

începe gli- 
ѴцІСат la 
giisateft va

„Să » urgenteze riparea 
fundațiilor pentru 
blocările halit"

La acest articol, publicat în Zilla 
de 27 martie a. c., 
T.R.C.H.-Deva a trimis 
următorul răspuns :

„Ш ziua de 5 mai 
sarea blocului D 
blocurile D 11 și D
începe la 5 iunie și, respectiv, 5 
iulie; pînă la 5 august se va în
cepe glisarea la iacă două bloctiri 
prevăzute pe 1964 ca front de 
lucru.

La blocul F 1 Petrila nu se 
poate începe glisarea, deoarece 
pe amplasament se găsește încă o 
clădire. Se va glisa în schimb Bld- 
cul F 2 la care, iflCapind dih data 
de 11 aprilie se toatflâ deja butoa
nele de fuhdații".

К

La acest articol. Direcția comer
cială a C.C.V.J. a triînis redacției 
următorul răspuns :

„Planul de fier vechi pe trimes
trul I 1964 a fost stabilit inițial lă 
1408 tone, ca pe urmă să se ridice 
la. 1580 tone, iar lă 11 ianuarie 
a. c. să fie modificat la 2000 tone 
de către forul nostru tutelar. Scoa
terea fierului vechi din mină, strîn- 

sortarea și expedierea lui 
în lunile 

din cauza
de iarnă. Cu tot efortul 
s-a ajuns decît la 1730

toate posibilitățile ea

gerea,
a fost mult îngreunată 
ianuarie și februarie 
condițiilor 
depus, nu 
tone.

Avettl
planurile trimestriale pe trimestrele 
II, III, IV să fie realizatei le fel, 
vom recupera și răminerea îfi ur
mă din trimestrul 1".

Larvele de cărăbuși
In ultimii ani, pe teritoriul o- 

rașului regional Petroșani, larvele 
cărăbușilor de mai au adus pagu
be culturilor agricole și în special 
fînețelor cu poziție însorită (su
dică). Aceste larve cărora popu
lația locală le mai spune „viermi 
de pămînt", sînt rezultatul ouălor 
depuse de cărăbușul de mai.

Iată pe scurt evoluția acestui 
cărăbuș. Iese din pămînt pe la 
jumătatea lunii mai, în serile căl
duroase, cînd începe să zboare. 
Se hrănește cu frunzele copacilor 
și a pomilor fructiferi. După îm
perechere femela coboară în sol, 
la adîncimi de 15—25 cm, unde își 
depune ouăle. Depunerile se repetă 
de două, trei ori pe an. După, trei, 
patru săptămîni din ouă ies larve. 
In al treilea an de existență, după 
ce au provocat cele mai mari pa
gube, larvele se retrag pentru a 
se transforma îh gîndac.

In ce constau pagubele aduse 
de acest dăunător ? In lunile mai- 
iunie, în stare de gîndae, produce 
mari defolieri Ia copaci și Іа po
mii fructiferi. In caz că atacul se 
repetă an de aii a1 duce la usca
tei Completă a âeestOîa. ІЙ stare 
de lâfvă îh agricultură aduce țaatî

«basc

Bățul de Chibrit are u Soartă bi- 
tarA. Cel bun, In virtutea obișnuin
ței, au-! luat in seamă, in schimb, 
pe cel căie nu arde îl privești ci- 
teva clipe mai mult și adesea У 
arunci eU năduL

Cu totul altfel stau lucrurile iu 
fabrica de chibrituri din câdrui 
Combinatului de industrializare a 
lemnului de la Brăila, întreprinde- 
re tinătă construită eu număî trei 
ani în urmă. Aici, subiectul - 
bățul bUfi de chibrit — trece pe 
primul plan și toți din fabrică ii 
acordă atenția cuvenită. Este și 11 
resc, dacă ne gthdim Că în ultima 
instanță de calitatea lui depinde 
prestigiul fabricii.

La origine, bățul de chibrit este 
un cogeamite buștean. O mașină 
specială îl secționează în fișii 
subțiri, late de grosimea bețișorului 
pe care-1 cunoaștem. Firișoăreie 
subțiri de lemn, ea niște spaghete 
lungi, sînt tăiate automat, iar be
țele rezultate sînt aspirate de con
ducte și conduse către etuvele de 
impregnare. Incepțna de aici; Bu
cățelele de lenrn nu Ulei cunosc 
liniștea pînă la ultlftlă operație teh
nologică. După o singură trecere 
prin uscător la temperatura de 
119—120 grade Celsius, ele capătă 
rezistenta și umiditatea de care au 
nevoie. Așezate apoi ordonat în 
casete, pornesc la prima lor „în- 
tîlhire" cu... gămălia, intr-un sector 
echipat cu mașini de mărimea unor 
locomotive. După alte operații care 
decurg în flux tehnologic, viitoa
rele produse sînt așezate pe o băn- 
dă rulaiită la un interval anumit, 
în dreptul căzii cu pastă de gămă
lie. Aici bețișoarele primesc încăr
cătura Cuvenită, Căpătînd aspectul 
âtft de familiar tuturor, ăl chibri
tului.

Celelalte 
fecționarea 
affibalatea
ultima hală a fabricii, Aici, cutiile 
trec deschise, în coloane nesfîrșite, 
prin țâța betelor de chibrituri 
grupuri, grupuri, м ocupă 
Cuvenit în ele.

Printre instalațiile imense,
domină încăperile fabricii, circulă 
de Іа o mașină iâ alta muncitoare. 
In fabrică, 90 la Sntâ dift tnunCU

operații legate de cbn- 
cutiei Și a etichetei, de 
chibriturilor au loc în

care, 
locul

care

-- 0

Realizări ale ceferiștilor
(Uruaarr 4ІІВ pag, l-a)

de la începutul anului și pînă a- 
ram se ridică lâ peste 800 000 lei.

In fruntea acțiunii de remorcare 
a trenurilor cu tonaje sporite și a 
reducerii 
bil s-au 
nici de 
150 1013, 
țiindu-se
Stanciu Vasile, MarinesCu Victor, 
Rudeanu Francisc, Robea Gheorglio 
și Frențiu Ioan, care au reușit să 
economisească în fiecare lună pes
te 30 tone combustibil convention 
nai.

consumului de tombusti- 
situat brigăzile de ffleca- 
pe locomotivele 1501604, 
în mod deosebit eviden- 
mecahicii Pițek Rudolf,

dușmanii fînetelor

dâilea și 
chiar la

măi ffiări

pagube prin laptul că roade partial 
sau total rădăcinile plantelor,

De obicei larvele din primul an 
provoacă pagube aproape neîn
semnate, pentru Ca Iii al 
iii al treilea an să ducă 
distrugerea culturilor.

In rază Văii Jiului cele
pagube sîflt provocate pe finețe, 
unde in unele locuri ău compro
mis recolta de fiii, Statisticile a- 
rată că acolo unde se găsește o 
larvă din anul ăl treilea, pe me
trul pătrat, reedita este definitiv 
compromisă.

Consiliul agricol al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani, tre
buie să întreprindă o acțiune e- 
nergică de combatere a acestui 
dăunător și să ajute conducerile 
întovărășirilor la procurarea mate
rialelor și a utilajului necesar, 
iar membrii întovărășiți să depu
nă tot efortul pentru combaterea 
acestui dușfiiăn al fînețelor.

Iată cîteva măsuri de prevenire 
și combatere:

1. Măsuri de prevenire.
a) Iii perioada de Zbor, acope- 

ritea terenurilor expuse iiifestăfii 
eu uu strat de ftuffie (litietâj gf®5

de 10 cm și pulverizarea teteillilui 
cu var nestins (1000 kg Văr nestins 
la ha).

2. Măsuri de combatere.
a) Tratarea solului cu Hexotat 

(cu un țăruș Se fac șase găuri Ia 
m p, la o adîndime de 20 cm, iii 
care se pun cite 4 g Hekotât, după 
care găurile se acoperă. (Se folo* 
sesc 75—100 kg Hexotat la ha).

b) Tratarea senilul CU stilftirfi 
de carbon (în lipsă de injectoare 
speciale se folosește uit țăruș, Cu 
eare se toarnă cu o măsură dte 
5 g sulfura). La ha se folosește 
circă 300 kg sulfată. Iti ambele 
eastiri tratamentul s® face în lu* 
nile aprilie-mai si are eficacitate 
doi ani.

c) Folosirea nadelor (curselor), 
âe introduc în pămînt bucăți de 
Sfeclă. dOViepi, fflofcovi. cartofi 
ere., care atrag larvele. La două» 
trei zile ele se caută șl larvele 
se Otfioară.

d) Cea mai eficace metodă este 
eulegerea gîndaeîlof în perioada 
de zbor (dimineața între orele 
eihd gifidaeii «îat amorțiți).

сШІОйбЙЕ JICAREANU 
tehtueiaii silvie

4‘9

lori sînt femei. Multe dintre ete 
s-âu specializat și lucfeaSă la 2 
șl 3 mașini, altele au învățat a a 
doua meserie, in cadrul aceluiași 
proces tehnologic.

— A trebuii Să ihvățăm a mîmu 
bine utilajele moderne cu Carp este 
înzestrată fabrica, să stăpînim bine 
tehnica, ne-a spus Maria Vuîivulea, 
lucrătoare la mașinile de umplut 
cutii, posesoare a insignei și di
plomei de fruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1963.

120 de muncitoare din cadrul în
treprinderii sînt înscrise la diferite 
școli de calificare, 
frecventează cursurile 
la locul de muncă.

Mai este un sector 
vizitat — laboratorul, 
aici, printre altele, un 
fotomicrOscOpUl, creat 
și tehnicienii fabricii, pentru deter
minarea calității flăcării, analiza 
substanțelor chimice din compoziția 
pastei de gămălie și pentru alte 
Operații; faci Cunoștință cu noua 
fOtftiulă a compoziției pastei de gă
mălie și, tot de aici, din spațiul 
liniștit, prin ferestre largi îți apar 
luminoase sălile mari ale fabricii, 
dih care răzbate pînă departe, pfln 
pereții de sticlă, țesătura regulată 
că o scriere morse, a lămpilor cu 
neon. Se deslușesc ușor umbrele 
funicularelor ce poartă puzderia 
de bețlșoarO către sorocul lor, îm 
treaga fabrică pulsează și în flacă
ra Vie a micuțelor chibrite ce lu
cesc în aparatele de control din 
laboratoare parcă vezi aevea ttlâ- 
șihile și oamenii care le comandă, 
împresurați de tumultul mot'oârfe: 
Idr ; același tumult dare animă ra
finăriile de petrol, uzinele, Casa 
Scînteii și alte construcții ale so
cialismului pe care Ie 
imprimate pe fruntea 
neie și milioanele de 
chibrituri născute aîdi

I. MECA 
coresp. Agerpres pentru regiunea 

Galați

iar celelalte 
organizate

care merită 
Intîlnești 

aparat nou . 
de inginerii

înfățișează, 
lor, tnîliss- 
cutiuțe de 

Ia Brăila.

30 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul Me

dicului. 8,30 Muzică ușoara, 9,32 
Muzică din operete, 10,15 Emisiune 
literară, 19,30 Gîntece și joeuri 
populare, 11,30 Cîntă mezzosopta- 
na Flefia Ccrnoi și tenorul leu 
Piso, 12.15 Lecția de limba engle* 
ză. Ciclul I (reluarea emisiunii 
din 29 aprilie), 13,10 Melodii popu
late cerute de ascultători, 14,19 
Muzică ușoară orchestrală, 14,30 
Prietena noastră cartea, 16,10 СІЙ- 
tece create în anii puterii popu
lare, 16,30 Muzică Ușoară romî- 
îieasCă interpretată. ■ de soliști Și 
formații de peste hotare, 17,00 Arii 
și duete de dragoste din operete, 
17,35 Antologie poetică: Mihai 
SeftiUC. Prezintă Paul Georgescu, 
18,00 Seară pentru tineret, 19,30 
Universitatea tehnică radio, 20,10 
Un imn fnăreț „Internaționala", 
20,40 Lecția de limba franceză. 
Ciclul 1, 21,16 Muzieă de dans, 22,15 
Muzică ușoară romînească. PRO
GRAMUL II, 3,30 Sumarul presei 
centrate. 9,03 Uverturi și potpu
riuri din operete, 9,30 Vreau să 
știu, 10,00 Melodii populare, 11,03 
Gîntece pentru 1 Mai, 11,15 Lec
ția de limba rusă. Ciclul II (relua
rea emisiunii din 22 aprilie), 11,30 
Muzică ușoară interpretată de 
mici formații, 14,10 Muzică corală 
romînească, 14,30 Melodii de mu
țiți Ușoară, 16.00 Muzică din o- 
perete cerută de ascultători, 16,40 
Cîntă ansamblul artistic al Consi
liului Central al Sindicatelor, 19,30 
Muzieă Ușoară, 21,15 Muzică popu- 
lată din regiunile patriei, 22,00 
„Am îndrăgit o melodie" — inii» 
ilCă ușoară rSmîneaseă.

-----= O=-

PETROSANI — 7 NOIEMBR;. 
inculpatul 1040; republica-,e 
ISPa noapte,- PETRILA: Abs Sj 
îndelungată ; LONEA : Un surîjoo 
piînâ Vară; LIVEZENI : Povan. 
despre revoluție; IS( RONI :fost 
etițli; ANÎNOASA : Estrada, 
tfada; LUPENI: Cereomușki.
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10Ѳ00 de mineri 
spanioli în grevă

MADRID 28 (Agerpres).
Numărul minerilor greviști din 

Spania a sporit cu încă 4 000 de 
persoane care s-au alăturat luptei 
revendicative în sprijinul majorării 
salariilor.

Potrivit relatărilor ziarului en
glez „Times", în prezent se alia 
în grevă peste 10 000 de mineri 
spanioli. Centrul luptei greviste îl 
constituie minele de cărbuni din 
Asturia și Puertollano.

—=©=—

Cuvînfarea lui Obote
GULU 28 (Agerpres).
Lu4nd cuvinlul la Conferința 

partidului Congresul popular din 
Uganda, primul ministru Milton 
Obote a subliniat necesitatea dez
voltării multilaterale э culturii po
porului african. Pînă la cucerirea 
independentei, a arătat el, puterile 
coloniale au făcut totul pentru ca 
populația africană- să-și uite tre- 
rutul și să renunțe 'a cultura sa.

= © = -

Greve în Argentina
BUENOS AIRES 28 (Agerpres).
Cei 650 de muncitori ai între

prinderii metalurgice „Avan" din 
provincia Buenos Aires, care se 
află în grevă de 48 de ore, con
tinuă să ocupe instalațiile fabricii 
în semn de protest' împotriva con
cedierii a 200 de muncitori și sus
pendării altor 400. Muncitorii me- 
tălurgiști din această zonă indus
trială organizează greve perlate în 
sprijinul greviștilor de la „Avan". 
In același timp, 
ai companiei 
filială a 
can „The 
provincia 
declarată
sprijinul revendicărilor privind ma
jorarea salariilor.

13 060 muncitori 
miniere „Aguilar" 

consorțiului nord-affleri- 
Joseph Lead Corp", din 
Jujuv. continuă greva 
iei urmă cu 16 zile în

EVENIMENTELE DIN
KHANG KHAI 28 (Agerpres).
Prințul Sufanuvong, președintele 

partidului Neo Lao Haksat și vice
premier în guvernul de coaliție 
națională a Laosului, a dat publi
cității o declarație în legătură cu 
ultimele evenimente petrecute ir 
Laos. El condamnă lovitura de stat 
organizată de elementele grupării 
de dreapta condusă de generalul 
Kouprasith Referindu-se apoi 1 
hotărîrile „Comitetului revoluțio
nar" de la Vientiane privind re 
manierea guvernului de coaliție na
țională, precum și 
la dreptul acestuia

cele referitoare 
de a suprave-

<3

patrioțilorVictorii ale 
portugheze
DAKAR 28 (Agerpres).
Victoria de pe insula Como (Gui

neea portugheză) a însuflețit po
porul și a consolidat încrederea în 
victoria forțelor patriotice, se ara
tă în declarația Partidului african 
al independentei din Guineea por
tugheză și Insulele Capului Verde, 
dat publicității Ia Dakar.

In rîndul militarilor portughezi 
atît în această colonie africană cit 
și în metropolă se manifestă pe-

LAOS
guver- 
a ară- 
guver- 
a fost

ghea și controla activitatea 
nulul, prințul Sufanuvong 
tat : structura și compoziția 
nului de coaliție națională
hotărîtă de cele trei grupări po
litice, în conformitate cu acordu
rile de la ZOrich și Valea Ulcioa- 
relor, aprobat apoi de regele Lac- 
stilții și recunoscut prin acordurile 
de la Geneva. „Ca vicepremier al 
guvernului. în numele partidului 
Neo Lao Haksat, subliniază el, în 
declarație, mă opun acestui act', si 
sînt hotărît să apăr guvernul de 
coaliție națională. Nu voi recu
noaște niciodată vreo schimbare în 
guvern".

din coloniile

lor în lupta 
eliberare n.i- 
portugheză.

anunțat timp

simism, se subliniază în declarație. 
Chiar cercurile conducătoare din 
Lisabona încep să înțeleagă inevi
tabilitatea înfrîngerii 
împotriva mișcării de 
tională din Guineea

După cum s-a mai
de două luni și jumătate 3 000 de 
militari portughezi au încercat fă
ră succes să ocupe insula Como 
cucerită de forțele patriotice. In 
aceste lupte trupele portugheze au 
suferit pierderi grele.

G>

Vizita lui A. Moro în Anglia

Sesiunea Comisiei 
pentru Europa

concentrată asupra probleme- 
economice. Multe din țările 
sînt acum membre ale Națiu- 
Unite și-au cîștigat indepen 

ultimii cîțiva ani. Din 
vedere politic ele se bu- 
aceleași drepturi ca si 
țări membre ale O.N.U

Economice O.N.U,.

curs de 
ansamblu 
1950, 130 
ridica la 
Pe scurt,

LONDRA 28 (Agerpres).
In cadrul vizitei pe care o în

treprinde în Anglia, primul minis
tru al Italiei, Aldo Moro, care a 
sosit luni la Londra, la numai cîte- 
va ore după sosire a avut o primă 
întrevedere cu primul ministru bri
tanic, sir Alec Douglas-Home. Re- 
.ferîndu-se la această întrevedere.

agenția Reuter relatează că cei doi 
prim-roiniștri care au discutat o 
serie de probleme internațională au 
apreciat de comun acord că situa
ția creată în sud-estul Asiei ar 
constitui un pericol mai mare de- 
cît în oricare altă regiune a lumii. 
Din surse 
liniază că 
căzut de 
menținerii
se între țările membre ale N.A.T.O.

Agenția Reuter anunță că au fost 
discutate și probleme privind re
lațiile Est-Vest, precum și proble
me legate de Conferința celor 18 
pentru dezarmare de la Geneva. 
O ultimă problemă abordată 
timpul discuțiilor, 
aproximativ două 
tuația din Yemen.

GENEVA 28. Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite .

In cadrul ședinței de luni a se
siunii Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, a luat cuvîntul dr. 
Abdel Moneim El Kaissuny, pre
ședintele Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț si dezvoltare. 
Vorbitorul a subliniat că o marc- 
parte din atenția Națiunilor Unite 
este 
lor 
care 
nilor
dența în 
punct de 
cură de 
celelalte
Totuși ele sînt afectate într-o ma
re măsură de contrastul dureros 
care există între nivelul de viată 
mediu din țările lor și acela din 
statele mai dezvoltate El a sub
liniat importanta Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, în activitatea O.N.U.. 
exprimîndu-și încrederea că succe
sul ei va netezi calea pentru o 
soluționare internațională a mul
tor probleme economice, că va a- 
juta la ridicarea prosperității tutu
ror țărilor

In continuare, vorbitorul s-a re
ferit mai pe larg la lucrările con
ferinței. Prima fază a lucrărilor a 
scos în evidentă starea neliniștitoa-

re a fenomenelor ce se manifestă 
actualmente în economia interna
țională. In această ordine de idei, 
dr. Kaissuny s-a referit la venitul 
pe locuitor în țările în 
dezvoltare, care luat în 
a totalizat 105 dolari în 
în 1960 și s-ar putea 
numai 159 în anul 1970.
s-a realizat numai o creștere de 
2,7 dolari anual a venitului pe lo
cuitor în aceste țări. Pe de altă 
parte, venitul mediu ne locuitor în 
statele dezvoltate se ridică la 2 00C 
dolari anual și crește cu un ritm, 
relativ și absolut, mult mai mare. 
In plus — a arătat el — este un 
fapt unanim recunoscut acum că 
ratele de schimb au fost defa
vorabile țărilor în curs de dez
voltare ceea ce a creat o pră
pastie uriașă care le separă de 
țările dezvoltate. Conferința a de
monstrat fără îndoială că 
dintre formele actuale de 
și de a acționa trebuie 
schimbate și aceasta cit’ 
rînd, dacă vrem să apară
ordine a lucrărilor în viața eco
nomică internațională. ’ ■

Dr. Kaissuny a subliniat că “ i 
prezent conferința se găsește în a 
doua fază a desfășurării lucrări
lor sale, în acea fază în care se 
caută să se găsească soluții 
și concrete.

multe 
a gîndi 
să fie 
mai cu- 
o nouă

noi

Ѳ

în parlamentul grec

SITUAȚIA DIN CIPRU
NICOSIA 28 (Agerpres).
La trecătoarea Kyrenia ș-au des

fășurat lupte pentru controlarea 
fortăreței Saint Hilarion, în cursul 
cărora au fost folosite arme grele.

Un purtător de cuvînt al O.N.U. 
a anunțat la Nicosia că unități ca
nadiene din forța O.N.U. au fost 
trimise pentru a bloca aducerea de 
noi trupe ale părților combatante, 
adăugind că rolul lor nu poate fi 
de a opri luptele în curs, deoarece 
ambele tabere vor trage asupra 
trupelor O.N.U.

ATENA 28 (Agerpres).
Mediatorul O.N.U. pentru Cipru, 

S. Tuomioja, și-a 
Atena, în cursul 
cu reprezentanții 
probleme legate 
Cipru.

Marți, la prînz, S. Tuomioja a 
plecat pe calea aerului la Paris.

ANKARA 28 (Agerpres).
Int'r-o declarație făcută ziariști

lor, primul ministru turc, Inonu, a 
spus că „Ciprul nu va fi pierdut" 
și a anunțat că va 
parlament un discurs 
declarațiile făcute 
grec Papandreu.

N.A.T.O., Dirk Stikker, 
avea întrevederi cu ofi- 

turce. Agenția France 
manevrele care 
la 27 aprilie în 
au fost aminate

fi

încheiat vizita la 
căreia a discutat 
guvernului grec 
de situația din

pronunța în 
de răspuns la 
de premierul

informate, agenția sub- 
în timpul discuțiilor s-a 
acord asupra necesității 
unor legături mai strîn-

cer-

pre-unei alte măsuri 
proiectul de lege hotă- 
deportare vor putea fi

5n perioada anilor 1947—

cum transmite agenția 
Presse, proiectul de lege

în
care au durat 
ore, a fost si-

ATENA 28 (Agerpres).
Luni, în parlamentul grec, a fost 

depus un proiect de lege prevă- 
zînd abolirea tuturor măsurilor ex
cepționale adoptate de autoritățile 
grecești 
1949

După 
France
stipulează abolirea, în primul rînd. 
a așa ziselor „certificate civice" 
cerute în numeroase sectoare 
Grecia la ocuparea diferitelor 
vicii. Potrivit agenției pe viitor 
mai funcționarii de stat și cei
serviciile apărării naționale au o-

.....- —

din
ser- 
nu- 
din

bligația să prezinte astfel de 
tificate.

Potrivit 
văzute în 
rîrile de

' luate numai de către tribunale ș: 
nu prin simple decizii administra
tive ca pînă în prezent. Proiectivi 
scoate, de asemenea, din compe
tența tribunalelor excepționale ''o 
serie de delicte pe care le dă în 
competenta tribunalelor ordinare. 

France Presse reamintește că gu
vernul grec a hotărît luni elibe
rarea condiționată din închisori a 
aproximativ 450 de deținuți poli
tici, în timp ce altor 120 de deți
nuți li s-au redus pedepsele.

O.N.U. să înceapă cău- 
soluții", a declarat mi- 
externe canadian. Paul 
Parlamentul din Otta-

La Ankara a sosit secretarul ge
neral al 
care va 
cialitățile
Presse anunță că 
urmau să înceapă 
portul Iskanderun 
cu două săptămîni.

OTTAWA 28 (Agerpres).
„Prezența O.N.U. în Cipru a pre

venit un război civil pe scară lar
gă în insulă și a făcut posibil ca 
mediatorul 
tarea unei 
nistrul de 
Martin, în 
wa.

Răspunzînd unei interpelări a re
prezentanților opoziției, ministrul 
a apreciat că situația în Cipru „s-a 
stabilizat întrucît'va" 
că generalul Gyani, 
forței O.N.U., depune 
lîngă cele 
conflict să

două părți 
pună capăt 

it
australian

și a adăugat 
comandantul 
eforturi 
aflate 

luptelor.

pe 
în

a anunțatGuvernul
că este dispus să trimită în Ci
pru o unitate de poliție de 40—60 
de oameni.
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In legătură cu situația din Rhodesia de sud
NEW YORK 28 (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen

tru aplicarea Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale a ascultai 
în ședința din 27 aprilie plîngerea 
formulată de secretarul general al 
Uniunii populației africane Zim- 

rbwe și a adoptat o rezoluție cu 
•ivire la situația din Rhodesia : 
J sud. In rezoluția adoptată cu 

majoritate de 19 voturi și trei 
țineri (Australia, Statele Unite 
Italia) se cere guvernului brita- 
să convoace neîntîrziat o con- 
iță constituțională cu partici- 
4 tuturor partidelor politice ale 
?siel de sud, care să hotăraș- 
cordarea independentei aces-

tui teritoriu, pe baza alegerilor ge
nerale la care să participe întreaga 
populație adultă.

In legătură cu’ declarațiile tă
cute de secretarul general al Zim
babwe în care se arată că, în urma 
marilor demonstrații ale populației 
băștinașe, guvernul Smith a arestat 
peste 1 000 de africani, printre care 
pe cunoscutul lider al mișcării de 
eliberare națională Josua Nkomo, 
în rezoluție se spune „Guvernul 
Marii Britanii trebuie să ia măsuri 
urgente 
derulai 
mo, și 
au fost' 
bitrare
albe din Rhodesia de sud".

în vederea eliberării li- 
sud-rhodesian Josua Nko- 
a celorlalți deținuți ca»e 
arestați în baza legilor ar- 
ale guvernului minorității

Patrioții din Mozambic își intensifică lupta
Lupta poporului din Mozambic 

pentru scuturarea jugului de sclavie 
colonială se intensifică pe zi ce 
trece. Intr-o declarație făcută pre
sei africane de către Paul Jose 
Gumane, președintele Uniunii Na
ționale Democratice din Mozambic 
se arată că această organizație pa
triotică a întreprins acțiuni în ve
derea mobilizării tuturor mozambi- 
canilor la lupta împotriva colonia
lismului și imperialismului portu
ghez. '

Colonie portugheză situată pe 
coasta oceanului Indian, Mozam 
bicul are o suprafață de circa 785 
mii km. p. (de opt ori mai marc 
decît Portugalia) și o populație de 
peste 7 100 000 de oameni, din care 
numai o mică parte (circa 100 000) 
europeni, în majoritate colonj por
tughezi. Aflîndu-se sub jugul co
lonial de peste 400 de ani, popu
lația băștinașă cu o civilizație stră
veche a fost transformată în semi- 
sclavi, fiind lipsită de cele mai 
elementare

Bogățiile 
pămînturile 
mințele de
crom, wolfram, 
și altele 
ploatate de colonialiștii portughezi 
și de diferite monopoluri din alte 
țări capitaliste. In schimb, popu
lației băștinașe 
viată mizeră, 
și ignorantă.

In Mozambic 
muncii forțate.

sau „de- 
fac acest 
pedepsiți

corporală

zac circa 
deținuți politici, 
pînă la moarte, 
îmbarcați în a- 
aruncați de vii

drepturi.
naționale ale țării — 
arabile fertile, zăcă- 

cărbune, fier, mangan 
aur, argint, uraniu

sint acaparate și ex-

i-a fost hărăzită o 
plină de suferințe

se aplică sistemul 
Aproape toți afri-

cânii sînt obligați prin lege ca, 
începînd de la vîrsta de 18 ani, 
să lucreze pentru colonialiști cîte 
6—9 luni pe an cu un salariu de 
mizerie. Totodată ei sînt obligați 
să prevină orice daună 
zordine", iar dacă nu 
lucru sau se opun sînt 
crunt și chiar uciși.

In Mozambic pedeapsa 
este un lucru obișnuit.

Alți băștinași sînt vînduți ca 
sclavi în țările vecine — Republi
ca Sud-africană și Rhodesia de 
sud. In baza unui acord autorită
țile coloniale din Mozambic furni
zează anual monopolurilor miniere 
din aceste țări circa 400 mii de 
africani la prețul de 2 lire per om.

Ca și în alte țări unde mai dom
nește „apartheidul", în Mozambic 
africanilor li se interzice orice le
gătură cu albii. Potrivit unei legi, 
europenii sau copii lor nu au voie 
să considere pe negri egalji lor. 
indiferent de gradul lor de cultură. 
Băștinașii nu au voie să ocupe îm
preună cu albii vre-o funcție ob
ștească, nu au voie să facă parte 
din nici o organizație politică sau 
sindicală. Numai o parte infimă 
(circa 5 000) de africani considerați 
„asimilați'', mai ales cei care s-au 
pus în slujba P.I.D.E. (politia se
cretă a lui Salazar), se bucură de 
unele drepturi.

Africanii sînt supuși unui regim 
sever de supraveghere și nu se pot 
deplasa fără autorizații speciale

soldații

terorii, 
intensi- 
au por.

eliberate de poliție. Orice negru 
găsit cu acte în „neregulă" sau 
bănuit de opoziție față de regimul 
colonialist, este arestat.

In închisorile portugheze de pe 
teritoriul Mozambicului 
50 000—60 000 de 
Ei sînt schingiuiți 
Unii din ei sînt 
vioane militare și
în mare, alții sînt exilați în Por
tugalia sau împușcați de 
portughezi.

Dar în ciuda asupririi și 
patrioții din Mozambic își 
fică lupta. Zilele acestea ei
nit ofensiva împotriva trupelor por
tugheze. După ce le-au pricinuit 
pierderi grele la Porto-Shire, par
tizani mozambicani au atacat o se
rie de posturi militare din provin
cia Zambezi. Alarmate de acțiunile 
partizanilor, autoritățile portugheze 
trimit noi întăriri, 
rațiilor unor lideri 
eliberare națională, 
se află acum 30 000 
ghezi.

Trupele coloniale nu pot infringe 
însă voința poporului mozambican 
de a lupta 
pendenței.

„Sîntem 
pe care le
într-un editorial 
bican Revolution", dar sîntem si
guri de victorie. Poporul este ho
tărît să lupte pînă la dobîndirea 
ei".

Potrivit decla- 
ai mișcării de 
în Mozambic 

militari portu-

pînă la obținerea inde-

conștienți de greutățile 
avem de înfruntat, scrie 

revista „Mozam-

D. RADOVAN
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