
eaguiroșu Aniu XVI 
XX) Hz. 4525

Joi
7 mai

1964

Spre realizări tot mai însemnate 
în înfăptuirea angajamentelor 
de întrecere

Or дал al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 paq. 20 beleai
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Moloci Tudor, 
miner șef brigadă

mina Paroșeni

Realizări din Vulcan
Energie electrică peste plan

socialistă energeticie- 
Vulcan au înscris ne 
însemnate. Organizîn-

Desfăș-urînd larg întrecerea 
nii de la centrala electrică 
graficul de producție succese 
du-și bine activitatea la locul de muncă și executînd 
cu 4 zile înainte de termen reparația cazanelor nr. 
2, 3 și 13 ei au produs în luna aprilie a. 
kWh energie electrică peste plan.

Realizări îmbucurătoare a obținut și 
atelierului mecanic. Sprijinind activitatea 
cienilor, strungarii, lăcătușii și forjării
sarcină cade întreținerea instalațiilor din. ceptrală 
au recondiționat într-o singură lună 250 ciocane 
pentru morile de cărbune și au confecționat din. 
material recuperat numeroase piese pentru secțiile 
cazane și turbine. S-au evidențiat prin contribuția 
adusă tovarășii Secula Toma, Guia Ștefan, Tîmplă- 
rescu Victor. Murg Iosif. Drăgan Lazăr, Bojte La
dislau, Seprodi Iuliu, Ristici Teofil.

c„ 468 500

personalul 
energeti- 

în a căror

Roșianu Alexandru 
șofer

I.C.O. Petroșani

Mărgineanu Carol, 
șofer

I.L.L. Petroșani
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8
8
8

Matyus Carol,
zugrav

I.L.L. , Petroșani
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Ritmic de la începutul anului
Secția mecanică de (a 

U.R.U.M. Petroșani a în
deplinit, de la începutul 
anului, zi de zi, planul de 
producție. In luna aprilie 
plănui lunar a fost înde
plinit . cu sase zile mai 
devreme, iar pînă la sfîr- 
șițul lunii au fost livrate 
peste plan 20 tone piese 
de schimb. In ultimul 
timp, secția mecanică a 
contribuit la realizarea 
integrală a graficului de 
comenzi de piese necesa
re reparațiilor efectuate 
în primele trei zile ale

la preparațiile 
Petrila, la exe-

lunii mai 
Lupeni și 
cutarea celui de-al doilea 
troliu necesar mecanismu. 
lui de acționare a funicii- 
larului de ia puțul sud 
Anihoasa, confecționarea 
a 40 de frîne simple ne
cesare exploatărilor mi
niere și terminarea în ter
men scurt, pe baza unui 
program special, a unei 
comenzi de macaze sim
ple, macaze încrucișate și 
culbutoare frontale nece
sare minei Paroșeni.

însemnări din

Ei numără pu- 
rezullatele lor, 
pe grafic și în 
de brigadă au 
calendarului, 
înălțimi. Pînă 
de muncă al 
mi se umple

) Din Găinești și pînă sus la Piua, 
I pașii te poartă pe poteci ce urcă

domol spre creste. După covorul 
ruginiu al pădurii se pare că pri- 

\ măvara se lasă așteptată. Dar asta 
) e numai o părere... Pentru cei ce 
} lucrează în aceste locuri, prjmăva- 
{ ra a venit de mult, adusă de hăr- 
( nicia oamenilor din brigada lui 
( Mihai A. Irimescu. 
( fine primăveri, dar 
*i însemnate cu grijă 
Jl carnețelul șefului 
/ lăsat în urmă Uleie 
(’ Urc agale către 
l* să ajunq ia locul 
( brigăzii, carnețelul

de note. Din ianuarie, ci nd a luat 
\ ființă brigada și a început să Iu 
(> creze la Piua, graficul merge în- 
/ tr-o linie ascendentă. Lună de lu- 
! nă planul a fost depășit cu 20- - 
j 30 la sută. Productivitatea a eres 
J cut tot lună de lună. Randamen- 
‘ tul brigăzii pe om în 8 ore a

ajuns în luna martie la aproape 
2 m.c. Angajamentul în Întrecere 
este de 1 400 m.c., dar oricit de 
grele au lost condițiile și oricit 
de aspru a fost gerul astă iarnă, 
ei au reușit să-1 depășească. Un 
inginer im:

la sută 
brigada 
lucru, 

ajuns la 70 la sută, 
seci la prima vedere,

un

/
i

98 
de 
de 
a
cifre, 
iatate de

vorbește de faptul că 
din bradul exploatat 

iui Irimescu este lemn 
iar procentul la fag 

Aceste 
re-

specialist, ascund

folosirea din plin a uti- 
dotare, nu se muncește 
perseverență pentru de
și generalizarea unor

Roade ale hărniciei
Muncitorii, tehnicienii și inginerii de la S.R.E. 

Vulcan au încheiat luna aprilie cu ^realizări de sea
mă. Organizîndu-și bine activitatea ta locul de mun
că și scurtînd termenele afectate pentru rebobinarea 
motoarelor electrice de mină, ei au depășit sarcinile 
planificate cu 1 la șută și au înregistrat la prețul de 
cost îhsemnate economii. Tot în această perioadă 
s-a îmbunătățit calitatea lucrărilor executate s-au 
redus aproape complet rebuturile si s-â recondițio
nat o mare cantitate de material izp-lfipt și sîrmă 
de cupru. S-au evidențiat brigăzile conduse de Bur- 
ghel Mihai și Nevezi Ladislau din atelierul pentru 
bobinaj greu, Bercea Ioan din atelierul pentru re
parația motoarelor acționate cu curent continuu și 
Iacob Iosif, Luca Vasile și Sicoi Petru de la secția 
controlere.

Cu sprijinul cetățenilor
In cadrul acțiunilor 

Vulcan, întreprinse în 
a. e., cetățenii din localitate au prestat peste 228 000 
de ore de muncă patriotică. In cadrul acestor ac
țiuni ei au pietruit și reamenajat șase drumuri mar
ginale, au reparat patru podețe, au demolat mai multe 
clădiri vechi, au nivelat 3 200 m p de teren viran și 
au amenajat noi parcuri și zone verzi. Valoarea lu
crărilor prestate

de înfrumusețare a orașului 
perioada 1 ianuarie — 1 mai

activitatea 
recupera- 
unor uni
și brigăzi.

Oamenii muncii din unitățile in
dustriale ale Văii Jiului au înebeiat 
primele 4 luni ce au trecut din a- 
cest an cu realizări deosebite pe 
calea indeplinirii sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de întrecere. 
In această perioadă s-au produs 
peste plan mai bine de 45 000 tone de 
cărbune, 800 000 kWh energie e- 
lectrică, 3 000 m c de material lem
nos, peste 1 000 kg fire de mătase, 
peste 6 000 tone calcar metalurgic 
și s-au obținut economii pe pri
mul trimestru de 7 783 000 lei la 
prețul de cost.

Succesele de pînă acum, expe
riența dobîndită în perioada ce a 
trecut de la începutul anului, pre
cum și angajamentele reînnoite 
confirmă încă odată că în unitățile 
noastre există încă mari rezerve 
de sporire continuă a producției, 
a productivității muncii, de reduce
re a prețului de cost. Una din re
zervele importante pentru obține
rea de noi succese în 
economică o constituie 
rea rămînerii in urmă a 
tăți economice, sectoare
Unitățile care în primul trimestru 
au rămas în urmă sînt mina Vul
can, care și-a îndeplinit sarcinile 
de plan doar in proporție de 99,6 
la sută și I.O.I.L. care și-a realizat 
planul in proporție de numai 82 la 
sută la producția globală și 87,2 la 
sută la producția marfă. O situație 
nesatisfăcăfoare a existat in cadrul 
C.C.V.J. -în privința unor sectoare. 
In primul trimestru nu și-au reali
zat sarcinile de plan sectoarele II, 
IV А, IV В și V de la mina Lupeni, 
I, IV și V de la mina Vulcan, III 
si IV de la mina Lonea care au ră
mas datoare \cu 23 700 tone de căr
bune. O situație similară este și cu 
brigăzile Sub plan. Astfel, din to
talul de -408 brigăzi doar 287 și-au 
realizat sarcinile de plan. Cele 
mai multe brigăzi rămase in urmă 
au fost Ia minele VUJcan — 42,4 la 
sută, Lupeni — 37;7 la sută, Ani- 
noasa — 35 la sută, Lonea — 32,7 
la sută. Această situație arată că 
organizațiile'de partid și de sindi
cat, conducerile 
tiu au făcut din 
lor sub plan o 
a activității lor.
Iul cum sînt asigurate brigăzilor 
condițiile tehnico-organizatorice ne
cesare ca fiecare să-și realizeze rit
mic sarcinile de plan din prima zi 
de lucru a fiecărei luni.

O rezervă însemnată pentru ob
ținerea de noi realizări în depăși
rea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor de întrecere o constituie 
sporirea productivității muncii. In 
primul trimestru, prin extinderea 
tehnicii noi, întărirea disciplinei și 
ridicarea calificării cadrelor, majo
ritatea unităților economice și-au 
îndeplinit sarcinile de sporire a 
productivității muncii pe cap de 
salariat. Dar, dacă pe C.C.V.J. s-a 
realizat productivitatea valorică, Ia 
majoritatea exploatărilor miniere.

tehnico-economice 
problema brigăzi- 
problemă centrală 
nu au urmărit fe-

unui 
pen-

inima pădurii
însă hărnicia și entuziasmul 
colectiv vrednic, care luptă 
tru titlul de fruntaș.

La rampa de Încărcare a
cularului, muncitorii rostogolesc 
cu ajutorul țapiner bușteni și-i 
încarcă în cărucioarele funicula- 
rului, de unde purlați pe cablu 
ajung în vale la depozitul inter
mediar. Mihai Irimescu, șeful bri
găzii complexe cu acord global, 
era aici, unde munca colectivu
lui se măsoară în metri cubi. Cu 
vorba lui domoală de moldovean, 
el spune cîte ceva despre fiecare 
om din brigadă. Sînt cu toții 29 
de oameni și, așa cum spune șe
ful brigăzii, toți aspiră la titlul 
de fruntaș. In primele 3 luni ale 
anului, fiecare și-a adus contri
buția la realizarea angajamente
lor: In lunile de iarnă, munca 
oamenilor din pădure a fost grea 
și iiecare Succes obținut 
te condiții înseamnă o 
în plus.

Ajutat de mecanisme 
biruit greutăți'e deosebite
nii din acest (n. Fierăstrăul me
canic, funicularul, troliul i-a a- 
jutal pe ezi din pădure să lucre
ze mai bine și le-a ușurat efortul
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(Continuare fn pag. 3-a)

se ridică ia peste 570 000 lei. O con
tribuție deosebită la obținerea a- 
cestor rezultate au adus deputății 
și cetățenii Mocuța Teodor. Mihai 
Carol, Doroftei Toader, Hanus Flo- 
rica, Gavriliu Laura, Stoica Petru, 
Bodi Ladislau, Vîlcică Florea, Ru- 
su Gheorghe, Văduva loan și Mun- 
teanu Gheorghe.

A. NICHIFOREL

respectiv la minele Lonea, Petrila, 
Vulcan și Lupeni, nu s-a realizat 
productivitatea planificată în tone 
pe post, ceea ce a făcut ca pe ba
zin agest^ndlce să. fie realizat doar 
în prtfțRî^fe'de 99,9 la sută; Con
cluzia principală ce se desprinde 
din analiza cauzelor de nerealizare 
a sarcinii de sporire a productivi
tății muncii este aceea că în a- 
ceastă privința 'fiiai sînt o seamă 
de rezerve nefolosite, respectiv, nu 
există incă o preocupare suficien
tă pentru 
lajelor in 
cu destulă 
finitivarea
studii privind introducerea meto
delor avansate, nu se generalizează 
cu consecvență inițiativele privind 
sporirea vitezelor de avansare.

O altă deficiență in activitatea 
exploatărilor miniere, înlăturarea 
căreia constituie o rezervă impor
tantă in vederea sporirii realizări
lor viitoare, este calitatea nu întot
deauna corespunzătoare a produc
ției. In primul trimestru din acest 
an prin depășirea conținutului de 
cenușă admis cu 1,2 procente pe 
C.C.V.J. (la care au contribuit toate 
exploatările) s-a pierdut pe bazin 
o cantitate de 18 347 tone de căr
bune. Remedierea acestui neajuns 
constă în intărirea răspunderii fie
cărui colectiv pentru alegerea ste
rilului in abataje, pentru aplicarea 
inițiativei „nici un vagonet rebu- 
tat pentru șist", evitarea muncii în 
asalt de la sfîrșitul lunilor, cind, 
dind bătălia pentru recuperarea ră- 
mînerii in urmă, se 
litatea producției.

Oamenii muncii 
noastre industriale 
într-o însuflețită 1 
listă in cinstea celei de-a XX-a.a- 
niversări a eliberării. Pentru . a 
sprijini eforturile fiecărui colectiv 
în scopul sporirii continue a reali
zărilor, organizațiile de partid și 
de sindicat, conducerile tehnico- 
administrative au datoria de a lua 
măsuri pentru punerea in valoare 
a tuturor rezervelor și în primul 
rînd, să asigure remedierea rămi- 
nerii în urmă a unităților, sectoa
relor și brigăzilor. O deosebită a- 
tenție trebuie acordată sporirii vi
tezelor de avansare prin extinde
rea inițiativei „două fîșii pe zi" și 
„două cimpuri pe schimb și aripă 
de abataj cameră", folosirii din plin 
a utilajelor din dotare, întăririi dis
ciplinei și îmbunătățirii organizării 
muncii — căi sigure de sporire a 
productivității muncii. In atenția 
fiecărui colectiv trebuie să 
de asemenea, imbunătățirea 
tății producției, respectarea 
melor de protecție a muncii.

Să asigurăm ca pe baza realiză
rilor de pînă acum, a experienței 
cîștigate, fiecare 
că să obțină în 
XX-a aniversări 
triei noi succese în activitatea e- 
conomică.

neglijează ca-

I din unitățile 
sînt angrenați 

întrecere socia-

stea, 
cali- 
nor-

unitate economi- 
cinstea celei de-a 

a eliberării pa-

omul 
ale ier-

in aces- 
victorie

tuni-

In ann puterii populare, orașul Vulcan și-a schimbat complet vechea sa înfățișare. întinerită, fosta 
localitate a pensionarilor se prezintă astăzi ca un oraș modern și prosper.

In clișeu : Vedere spre noile locuințe muncitorești.
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Fiecare tînăr - 
la acțiunile de

participant activ 
patriotică !munca

In vederea întîmpinării zilei de 
23 August eu noi realizări pe tă- 
rîm gospodăresc, Biroul Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Petroșani a 
stabilit o serie de măsuri menite 
să sporească contribuția tineretu
lui în acțiunile cu caracter ob
ștesc.

Comitetul orășenesc U.T.M. îm
preună cu sfatul popular, cu I. F. 
și I.C.M. au stabilit sarcini con
crete privind participarea tinere
tului la amenajarea de zone și spa
tii verzi, plantarea de pomi fructi
feri și ornamentali, amenajări de 
drumuri, întrețineri de parcuri, 
împăduriri în fond forestier, ame
najarea de baze sportive, colecta
rea de fier vechi și alte acțiuni.

Pentru a asigura participarea în 
masă a tineretului la realizarea 
acestor obiective, organele și or
ganizațiile U.T.M. au desfășurat o 
muncă politică susținută arătînd 
tineretului necesitatea participării 
la aceste acțiuni, economiile ce se 
realizează prin acestea.

Răspunzînd chemării organizați
ilor U.T.M., numai în luna aprilie, 
peste 10 000 tineri au participat la 
acțiunile de muncă patriotică ini
țiate de grupele de partid pe blo
curi și străzi, de organizațiile 
U.T.M. Astfel, au fost amenajate 
zone și spații verzi pe o suprafață 
de 5 000 m p, curățiri de 
o lungime de 1 000 m, 
de 2 500 pomi fructiferi 
mentali, iar în sectorul
s-a împădurit o. suprafață de 2 ha. 
In cursul lunii aprilie au fost co
lectate în întreprinderi, cu contri
buția tineretului, peste 150 tone 
fier vechi, iar în cartiere s-au co
lectat 48 070 kg fier vechi. Valoa
rea economiilor 
ceste acțiuni se 
82 000 
U.T.M.
număr 
merită 
la exploatarea 
preparația Lupeni, 
minier Petroșani, 
minier Lupeni, 
nierl din Lupeni, 
șani, Petrila, organizațiile U.T.M. 
de la U.R.U.M.P., I.L.L. Vulcan,

canale pe 
plantarea 
și orna- 
forestier

realizate prin a- 
ridică la peste 

lei. Printre organizațiile 
care au mobilizat un mare 
de tineri la aceste acțiuni 
să fie evidențiate cele de 

minieră Uricani.
Grupul școlar 

Grupul școlar 
unitățile de pio- 

Vulcan, Patro

al

IOAN GHINEA 
prim-secretar 

Comitetului orășenesc 
Petroșani

и.т.м.

spitalul

acțiu-
unui

Comi-

acum 
dato- 
orga- 

mai

I.L.L. Lupeni, I.C.E.MXN.,
Vulcan, I.C.M.M. Petroșani, prepa
rația Petrila, exploatarea minieră 
Petrila și altele, S-au distins prin 
muncă entuziastă in cadrul acțiu
nilor patriotice multi tineri între 
care Ivașcu Constantin, Zabor E- 
leonora, Retegan Aurelian, Toma 
Horia și mulți alții care au mun
cit efectiv la plantarea de arbori 
în sectorul forestier, precum și ti
nerii Cîrslea Ioan, Ivanov Mihai, 
Rîndescu Florea, Piscoreanu Pavel, 
Țimpea Cornel și alții care au 
participat la acțiunile întreprinse 
pentru înfrumusețarea localităților 
și colectarea fierului vechi.

Pentru munca depusă în 
nile cu caracter patriotic, 
număr de 740 tineri, Biroul
tetului orășenesc U.T.M. le-a acor
dat insigna de fruntaș în munci 
patriotice.

Rezultatele obținute pină 
în activitatea patriotică se 
resc întrecerii inițiate între 
nizațiile U.T.M. pentru cel
frumos parc, pentru cele mai fru
moase zone verzi, baze sportive, 
pentru colectarea a cît mai mult 
fier vechi și realizarea de econo
mii. Prin adunările generale, stații 
de radioamprificare, gazete de pe
rete au fost popularizați tinerii 
care s-au evidențiat în activitatea 
patriotică.

Cu toate că s-au obținut o se
rie de rezultate bune, în această 
direcție sint încă unele deficiențe 
ce trebuie înlăturate. In primul 
rînd comitetele U.T.M, au făcut 
prea puțin pentru generalizarea ex
perienței acumulate de unele or
ganizații U.T.M. in organizarea de 
acțiuni patriotice. Sînt, de aseme
nea, organizații U.T.M. ca cele din 
cartiere, comerț și cooperație, de 
la întreprinderea de industrie lo
cală, exploatarea minieră Dîlja și 
altele care s-au ocupat în măsură 
insuficientă de mobilizarea tineri-

lor în acțiunile de interes obștesc
Tineretul e chemat să participe 

cu tot entuziasmul la acțiunile în 
vederea întimpinării zilei de 23 Au
gust cu realizări deosebite pe tă- 
rîm gospodăresc. In acest scop or
ganizațiile U.T.M. au datorii de a 
desfășura o muncă politică susți
nută in rîndul întregii mase de ti
neret pentru a spori contribuția 
acesteia în acțiunile cu caracter 
obștesc.

Trebuie reținut faiptul că anga
jamentele organizațiilor U.T.M. din 
Valea Jiului prevăd, între altele, 
amenajări de zone și spații verzi 
pe o suprafață de 40 000 m p, de
frișări pe o suprafață de 12 ha. în
trețineri de drumuri și șosele pe 
o suprafață de 6 420 m 1, demola
rea a 17 clădiri vechi și alte ac
țiuni de muncă patriotică în șan
tierele de construcții, colectarea 
pînă la 23 August a 2 200 tone fier 
vechi.

Pentru realizarea acestor obiec
tive se impune intensificarea în
trecerii între organizațiile de bază 
U.T.M. pentru realizarea si depă
șirea angajamentelor luate.

In atenția organizațiilor U.T.M. 
stea sarcina ca nici un tinăr 
nu rămînă în afara acțiunilor 
muncă patriotică. Să desfășurăm 
largă acțiune pentru cea mai 

mai frumos

MR-.
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să 
să 
de 
o
frumoasă stradă, ce] 
cartier.

Asigurînd participarea efectivă a 
tineretului la acțiunile de folos 
obștesc, vom întîmpina ziua de 23 
August, cu noi si importante suc
cese.

Tînărul inginer Constantin Gheorghe,. șeful secției construcții me
talice de la U.R.U.M. Petroșani dă lămuriri pe desen unor tineri asu
pra unei noi comenzi de chible de 1,75 m c.

----------- e-----------

Mecanicul
Dumitru 
toamna 

terminat

la orizontul 480
a ve- 
anului 
școala 
cadrul

narea generală 
partid nr. 8 A 
de primire în 
lor de partid a

Asproiu
de partid i-a

Carnet : INI J
Sosise abia de cîteva minute și, 

deja, prinsese ,,grai“. Era un mag
netofon nou-houț, trimis comitetu
lui U.T.M. de la mina Petrila. 
drept recunoaștere a eforturilor 
depuse anul trecut de tinerii mi
neri și muncitori de la această 
exploatare pentru colectarea Heru
lul vechi atît de necesar oțelă- 
riilor. 
de a 
sânte
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Dar cînd există dorința 
organiza concursuri intere- 
pe cele mai diverse teme, 
distractive care să îmbogă. 
programul serilor tineretu-țească

lui, un magnetofon e cum nu se 
poate mai bun.

Și-n timp ce magnetofonul um
plea încăperea cu frumusețea u- 
nei melodii, tovarășul Pîr/a Vio
rel secretarul comitetului U.T.M. 
al minei arăta că în acest an, ti
nerii petrîleni sînt dornici de a 
obține realizări mai bune In co
lectarea fierului vechi

— Anul acesta ne-am angafat 
să stringent pentru oțelării 300 
tone fier vechi. Vrem ca această 
cantitate să o expediem în între
gime pînă la 23 August și în a- 
cest scop organizațiile U.T.M. dig 
cadrul sectoarelor, îndrumate de 

ț comitetul nostru, întreprind acțiuni 
eficiente. In primul lind au fost 
identificate rezervele de fler ve
chi și s-a văzut că avem mari re
surse mai ales în subteran: at- 
mături metalice in zonele exploa
tate, linii îerate, macaze. scocuri 
Vechi de cratere. Această Identifi
care a rezervelor de fier vechi 
s-a făcut cu participarea activă 
a membrilor comitetn’uî U.T.M., a

volantă prin care tine, 
și muncitori au tos’ 
participe la acțiuni pa- 
stringere a acestui tiet 

au

♦ 
f
9

l
9
9
9

♦

♦

secretarilor organizațiilor U.T.M. 
și a conducerilor de sectoare, du 
pă care s-au organizat acțiuni 
concrete. In sectorul II. de exem
plu, in cadrul a două acțiuni au 
fost scoase 250 armături Т.Н. In 
sectorul IV, postul U.T.M. de con
trol a întreprins un raid anchetă 
pentru stabilirea rezervelor de 
fier vechi, după care, din iniția
tiva iov. Bodelosz loan, secretarul 
organizației U.T.M. a lost redacta 
tă o ioaie 
rii mineri 
chemați sâ 
triotlce de
vechi. Drept răspuns tinerii 
venit în număr mare la acțiunea 
care a fost organizată, trimilînd 
spre rampele de încărcare 36 că
rucioare încărcate cu tier vechi.

De un real sprijin s-a dovedit 
și inițiativa utemiștilot din secto
rul electromecanic. Ei au iormat 
o echipă de sudori care ‘e depla
sează oriunde există piese ma
sive de metal, ie secționează cu 
aparatele de sudură și Ie trans 
poită la rampele de încărcare.

Mulți tineri mineri și munci
tori de la mina Petrila, între care 
Tonta Horia, Popovlci Mihai, Ba
dea Cristea, Lițoiu Teodor, Pădu- 
raru Marcel, Purec Nicolae, Ignat 
Nicolae, Casma Andrei și alții 
muncesc cu stăruință, cu pasiune 
pentru a contribui la realizarea 
pînă la 23 August a angajamen
tului luat pe întregul an privind 
colectarea iierului vechi,

I. B.
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La mina Dîlja, una dintre cele 
mai tinere mine din Valea Jiului, 
lucrează peste 100 de tineri mineri 
și muncitori. Alături de celelalte 
iorme de educare comunistă, presa 
constituie unul din importantele 
mijloace de formare a tinerilor ca 
oameni înaintați, de inarmare a 
lor cu cunoașterea sarcinilor puse 
de partid în opera de desăvirșire 
a construcției socialiste.

Organizația U.T.M. de la mina 
Dîlja nu caută în măsură suficientă 
să asigure pătrunderea corespun
zătoare a presei în rîndul tinerilor. 
Numai jumătate din acești tineri 
sînt abonați la diferite ziare și 
publicații.

Pentru remedierea acestei stări 
de lucruri, organizația U.T.M. de 
la mina Dîlja trebuie să recruteze 
mai mulți difuzori voluntari care 
să contribuie mai ales la colecta
rea abonamentelor și sâ insiste 
pentru difuzarea lor la timp.

Tînărul Asproiu 
nit la Lupeni prin 
1058, după ce a , 
profesională. La Lupeni în
sectorului ѴПІ transport utemistul 
Asproiu a fost repartizat să lucre-. 
ze pe o locomotivă electrică, la 
orizontul 480.

La început tînărului îi era greu, 
dar treptat s,-a acomodat. Cu fie
care zi ce trecea era tot mai sa
tisfăcut de roadele muncii lui.

Avea și de ce, In cadrul secto
rului Ш unde face transportul, ca 
dealtfel în 
tării, sint 
zilnic mii 
suprafață, 
colectivul 
mai \ bine
peste plan. Toate aceste mii de va- 
gonete cu cărbune au fost trans
portate de la fronturile de lucru la 
puțuri de locomotivele Diesel din
tre care una era condusă de tî
nărul mecanic.

Locomotiva lui 
pare mereu nouă, 
plă un defect, el
alți mecanici să vină 
■Pentru el așteptarea 
mort.

Intr-una din zilele

toate sectoarele exploa- 
mineri harnici. Ei scot 
de tone de cărbune la 
Numai. în anul acesta 

sectorului Ш a extras 
de 8000 tone cărbune

Asproiu Dumitru
Dacă i se întînj-
nu mai așteaptă 

să i-o repare, 
este un timp

trecute adu-

-★

a organizației de 
a discutat cererea 

rîndurile candidați- f 
mecanicului de lo- ' 

Dumitru. Un 
pus intre-

cine ai fost ajutat sâ te
în

comotivă 
membru 
barea:

— De
pregătești în vederea primirii 
rîndurile candidaților de partid?

— Ani fost ajutat de tovarășul 
Predoșan Ioan, secretarul organi
zației de bază, de toți comuniștii 
din schimb.

Despre munca însuflețită în pro
cesul de producție a tînărului As
proiu Dumitru au vorbit mai mulți 
comuniști. 
Moldovan 
arătat că 
însuflețire 
ție, depune eforturi susținute pen
tru a aproviziona la timp fronturile 
de lucru cu materiale și vagonete 
goale, este un tînăr conștiincios 
și disciplinat. Pentru meritele sale 
în producție, pentru faptul că are 
o bună pregătire politică și pro
fesională comuniștii l-au primit în 
rîndurile candidaților de partid.

Tovarășii Apostol Radu, 
loan și Janca Sava au 

acest tînăr muncește cu 
în procesul de produc-

A. MICA
corespondent

Alături de muncitorii vîrstnici
metalice de 
contribuția 
de produc - 
Colaborînd

dobîndite în întrecerea

In secția construcții 
la U.R.U.M. Petroșani 
tineretului în procesul 
ție se simte din plin,
îndeaproape cu birourile grupelor 
sindicale, organizația U.T.M. a reu
șit ca toți cei peste 100 tineri din 
secție să fie cuprinși în întrece
rea socialistă pe bază de angaja
mente concrete, avînd drept1 obiec
tiv principal lupta pentru obține
rea unor produse de calitate. La 
propunerea organizației U.T.M., 
conducerea tehnică a secției a re
partizat tinerii mai slab pregătiți 
profesional pe lîngă muncitorii 
vîrstnici. In felul acesta ei au fost 
ajutați să-și ridice calificarea pro
fesională, să învețe din experiența 
vîrstnicilor. Pe lingă aceasta unui 
număr de șase dintre cei mai vred
nici utemiștl li s-a Încredințat con
ducerea unor brigăzi de producție.

Tinerii, prin elanul lor, și-au 
adus din plin aportul la buna des
fășurare a procesului tehnologic, la 
succesele colectivului. De exemplu, 
briCfSda '■cmdnsă ■!<> tînărul Мя-

ghiaru Vasile, secretarul organiza
ției U.T.M. este cunoscută pentru 
succesele 
socialistă. Tinerii din această bri
gadă au produs în luna trecută 
cu 6 000 kg. mai multe tuburi de 
aeraj decît prevedea planul.

Tinerii din brigada utemistului 
Zagoicea Savu au redus cu 20 la 
sută timpul de lucru la confecțio
narea armăturilor Т.Н. Acest fapt 
confirmă atitudinea lor înaintată 
față de muncă. De atitudine îna
intată față de muncă dau dovadă 
și cei șase tineri din brigada ute
mistului Toth Iullu, care lună de 
lună își depășesc planul de pro
ducție cu pînă la 45 la sută. Suc
cese demne de laudă a,i obținut 
și constructorii Șandoi Iosif, Al
bita Stelian, Gîțu loan și alti ute- 
miști din brigada tînărului Păunescu 
Pantelie. In cinstea celei 
XX-a aniversări a eliberării 
triei, brigada s-a angajat
depășească cu 30 la sută sarcinile 
de plan, Iar lucrările efectuate să 
fie de bună calitate. In luna apri-.

de-a
pa

să-și

lie brigada a realizat 8 dispoziti
ve pentru frînarea vagonetelor și 
alte utilaje importante depășin- 
du-și cu 49 la sută planul. In 
prezent cei șase tineri din briga
dă lucrează la construcția unui nou 
tip de cofraje metalice pentru be- 
tonarea galeriilor. Cuvinte de 
laudă se pot spune și despre lă
cătușii Bencovici Nicolae și Șipoș 
IOan, despre sudorița Umerel Sofi- 
ca și alti tineri.

Aceste realizări ale tinerilor — 
și altele asemănătoare •— au avut 
o inrîurire pozitivă în procesul 
de producție. In luna trecută, de 
exemplu, colectivul secției și-a de
pășit cu 12 la sută planul de pro
ducție la piese de schimb și cu 
9 la sută la construcții metalice. 
Tinerii din secție, alături de mun
citorii vîrstnici, sînt hotărîti ca în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei să-și intensifice 
și mai mult eforturile în lupta pen
tru îndeplinirea planului de pro, 
ditcție în rtod ritmic și la toți in
dicii.



ACTIVITATE RODNICA
Exploatările carbonifere din Va

lea Jiului cunosc o continue dez
voltare. Se deschid mine noi, sa 
modernizează cele existente, se ri
dică noi obiective industriale, a- 
vînd ca scop creșterea neîncetată 
a extracției de cărbune.

O bună parte din acest volum 
însemnat de lucrări este executat 
de către colectivul 1.С.М.М. care 
se străduiește să le realizeze în 
termenele prevăzute. De aceea, 
pentru a face cunoscută munca pe 
care o desfășoară acest colectiv, 
ne-am adresat tov. Dumitru Cioc, 
inginer șef al I.C.M.M. care ne-a 
relatat următoarele:

— Primele luni din acest an au 
pus greutăți însemnate în fața co
lectivului I.C.M.M., a cărui activi
tate se desfășoară afară, pe șan
tierele de construcții și montaje 
In special zăpada a îngreunat 
transportul materialelor de cons
trucții, iar gerurile efectuarea di
feritelor lucrări de montaje me 
talice. Cu toate acestea, printr-o 
concentrare a mijloacelor de care 
dispun, șantierele au reușit să exe
cute principalele lucrări ce le-au 
fost încredințate.

Trimestrul II marchează o nouă 
etapă în activitatea colectivului 
nostru. Putîndu-se lucra din plin, 
muncitorii și tehnicienii noștri au 
reușit să aducă în fa&a finală de 
execuție — premergătoare stadiului 
de recepție — o seartiă de obiect’l- 
Xy industriale, a căror punere în

--------- ------- 0.

Faptă demnă de laudă
In galeria colectoare din stratul 

18 blocul II orizontul 675 de la 
mina Vulcan pînă de curînd erau 
montate trei transportoare de tipul 
S.K.R.-ll. Pe aici era dirijată pro
ducția din două panouri ale aba
tajului frontal. Deoarece vechile 
transportoare necesitau întreținere 
multă și aveau capacitate mai mică 
în urmă cu cîteva zile, în galeria 
colectoare, pe o distanță de 156 
de metri, a fost montat un trans
portor nou de tipul SLASK, In 
acest fel se asigură evacuarea rit
mică și rapidă a cărbunelui.

curățirea 
dușurilor 

a canalu- 
bazinelor, 
verzi etc.
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Ștrandul trebuie 
amenajat de pe acum!

Iubitorii de soare și ștrand 
așteaptă cu nerăbdare binefă
cătoarele raze solare și apa 
înviorătoare a lunilor de vară. 
Ștrandul din Petrila a oferit 
In multe veri zile plăcute pen
tru locuitorii orașului. Și, pen
tru ca sezonul la ștrand să fie 
din plin folosit, se impune e- 
iectiîarea incă de pe acum a 
unor lucrări de amenajare, ca
re să asigure funcționarea ne
întreruptă a bazinelor de înot. 
Se cere repararea și 
celor două bazine, a 
și cabinelor vestiar, 
Iul de împrejmuire a 
amenajarea spațiilor

Aspectul plăcut și civilizat 
al incintei ștrandului contri
buie în mare măsură la re- 
confortarea și odihna iubito- 

I* rilor de înot și soare. In acest 
sens este necesară amenaja

rea plajei cu nisip — nu cu 
pietriș ca în anii precedent! 
— nivelarea terenului, defri
șarea buruienilor, vopsirea 
trambulinei, a cabinelor și 
montarea de Încuietori la u- 
șile acestora, repararea și vop
sirea gardului de delimitare a 
bazinului pentru copii, insta
larea unei stații de radioam
plificare. Aceste lucrări tre
buie efectuate din timp de co
lectivul sportiv „Jiul" Petrila, 
in a cărei administrație se gă
sește 
bufet 
curi, 
ar fi,

Măsurile ce sint 
fi luate vor trebui 
pe pe gospodarii 

din Petrila cu atît 
cu cit se știe că o 
din oamenii muncii din loca
litățile învecinate orașului vin 
să se odihnească aici. 

ștrandul. înființarea unui 
bine aprovizionat cu su- 
răcorltoare 
de asemenea,

și aperitive 
binevenită, 
necesare a 

i să preocu- 
ștrandului 

1 mai mult 
> bună parte7I

< 
I

funcțiune va aduce un aport sub
stanțial la sporirea activității di
feritelor exploatări miniere și uni
tăți economice. Astfel, se găsesc 
în faza de prerecepție și pregătire 
pentru punerea în funcțiune, casa 
ventilatoarelor de la puful 1 est 
Petrila, unde colectivul nostru a 
montat două noi ventilatoare axia
le sovietice — VDKU. avînd ca
pacitatea de 6 000 m."./minut, apoi 
instalația de săpare de la puțul 
2 est Petrila, depozitul de utilaje 
și cel de explozivi de la mina Lu- 
peni, stația de haldare de la puțul 
11 și a doua linie electrică aeria
nă de la mina Vulcan. Toate aceste 
obiective vor fi predate în cursul 
trimestrului II.

Pe șantierele noastre, în perioa- 
la care a trecut din acest an, au 
continuat lucrările și la alte obiec
tive, îndeosebi la cele din grupul 
nrevăzut pentru noua mină Dîlja. 
Xstfel, în prezent se află în plin 
montaj casele de compresoare de 
la pufurile auxiliare 2 și 3 Dîlja, 
tablourile de distribuție de la ace
leași două puțuri ca și instalația 
de săpare de la puțul auxiliar 3 
Dîlja. Preconizăm ca aceste obiec
tive să le predăm în lunile urmă
toare, cinstind în acest fel sărbă
toarea celei de-a XX-a aniversări 
=• eliberării patriei.

Colectivul de muncitori și tehni
cieni al I.C.M.M. este hotărît să 
facă totul pentru realizarea în bu
ne condițiuni a sarcinilor de plan.

Un grup de șoferi format din 
Gheorghiță Constantin, Ștefan Ni- 
colae și Tegledy Andrei s-au ofe
rit să transporte materialele ne
cesare la gura galeriei de coastă. 
De menționat că tovarășul Gheor
ghiță Constantin a fost primul care 
a deschis drumul dînd dovadă cu 
acest prilej de multă iscusință și 
curaj. Grupa de transportat fier 
formată din Raicu Florea, Zenk 
Carol, Paul Ioan, Nanu Gheor- 
ghe și Pavel Jenică a Încărcat, 
descărcat și a transportat apoi 
timp de peste o zi scocurile, mo
toarele și lanțul pînă la galeria 
colectoare.

Montarea transportorului a fost 
efectuată în termen scurt și în bu
ne condițiuni de către echipa de 
lăcătuși formată din Jurca Traian, 
Roșea Vaier, Pop Ioan III, Moșilă 
loan și Csontoș Wilhelm, sub con
ducerea maistrului Varga Alexan
dru. La buna desfășurare a acțiu
nii de montare au contribuit și 
electricienii Masalko Iuliu și Ca- 
bulea loan. Transportul pieselor 
și montarea transportorului a fost 
coordonată de către Inginerul Mas- 
chio Ladislau.

In seara zilei de 4 mai pe noul 
transportor și-au început drumul 
spre ziuă primele tone de cărbune.

^плипплигі
(Urmare din pag. l-a)

fizic. In plină iarnă, cină se da 
zor cu transportul buștenilor, s-a 
defectat cablul purtător al tum- 
cularului. In aceste condiții, lem
nul trebuia stocat sus, sau, in cei 
mai bun саг, transportat cu carele. 
Dar se punea în primejdie reali
zarea planului și calitatea lem
nului. Gîndind la toate acestea, 
Ion Curcan, funlcularistul. n-a pre
getat, Cablul trebuia reparat ime
diat. Și astiel, cățărirdii--e oe au 
brad, a început să lucreze la cab 
’u. Suspendat acolo sus, ic 30 m. 
deasupra pămîntului, unde vîntu, 
batea vijelios, cu mîintle ce se 
lipeau de metalul înghețat, el a 
lucrat patru ore încheiate. Cînd 
a coborît era pătruns de gerul de 
afară, dar satisfăcut că defecțiu
nea fusese înlăturată și funicu- 
larul putea purta din nou buștenii 
spre depozit.

Realizările obținute de brigadă 
se datoresc in mare parte și celoi 
doi „drujbiști" — cum Ii se spune 
aici muncitorilot forestieri care 
mînuiesc fierăstralele ■ mecanice. 
Drujbiștii sînt frații Grigore șl Toa. 
der Găină. Intre ei se desfășoară 
o vie întrecere. Flecare vrea să 
fie in frunte. Grigore, care este 
„mai în vîrstă1' (are 30 de ani și

MANDBAb IN U 

itlliti Ptirațani - 
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Echipa Știința Petroșani avînd 
terenul suspendat, spectatorii din 
Lupeni au avut prilejul ii vadă ta 
ei acasă pentru prima oară un joc 
de handbal în 7 de ‘ categoria Ă: 
Jocul a plăcut mult numeroșilor 
spectatori. Victoria petroșănenilor 
este pe deplin mernată. Jucătorii 
Științei încep slab. Ei sînt cei ce 
joacă lent și dau posibilitate oas
peților să înscrie : 0-1. Deși con
duși, ei își revin, dar pînă la 8-8 
dau ocazie sighișorenilor să se e- 
vidențieze prin faze spectaculoase. 
In acest timp studenții au comis 
o serie de greșeli în apărare. Du
pă introducerea lui frimie, Știința 
își organizează bine apărarea, iar 
în atac datorita șuturilor puternice 
ale lui Barabaș, Gruia și Cosma 
reușesc să-și mărească avantajul.

După pauză, fazele sînt tnai spec
taculoase, pivotii petroșăneni cre
ează panică pe semicercul sighi
șorenilor, dar se ratează exaspe-. 
rant de mult. De menționat faptul 
că cu mai multă atentie йе putea 
cîștiga la un scor mai concludent

Arbitrul Luchici Iosff — Timișoa. 
ra a condus bine cele două: for
mații care au jucat corect. Sem
nificativ este faptul, că de-a lun
gul celor 60 de minute de joc. 
nu a fost efectuată nici o elimi
nare de be teren.

★

In campionatul regional Minerul 
Lupeni a învins pe Siderurgistul 
Hunedoara cu categoricul scor de 
47—15 (21-6).

1. CIORTEA 
și I. COTES CU 

corespondenți

La construcția noilor blocuri din cvartalul de locuințe Livezeni 
își aduc contribuția și acești harnici constructori. Iată-i în clișeu pe 
tovarășii Bîzu. Nicolae, macaragisț, Rădulescu Marin, zidar, șef de 
brigadă, Sasu Nicolae, șeful șantierului, Andraș Stefan caloriferist și 
Jivelei Dionisle, zugrav.

(Un. ІііІіПа
un stagiu mai îndelungat în pădu
re) se menține în frunte in pri
mul trimestru. Dar Toader este 
pe aproape. Ii despart doar cîteva 
procente și speră că in curînd, da. 
că пи-l va depăși pe Grigore, cei 
puțin să-l ajungă.

Brigada de la Piua formează un 
colectiv unit. puternic. Șeful bri-
găzii vorbește despre fiecare In

parte. Despre fiecare are un Cld-

vîm de spus. o laudă
Brigada iui Irimescu este un liu-

cleu din colectivul întreprinderii 
forestiere Fălticeni, care .deține — 
pentru rezultatele obținute anul 
trecut în valorificarea masei lem
noase — Steagul roșu de intre- 
prindere fruntașă pe (ară în în
trecerea socialistă pe ramura res
pectivă. Gu asemenea oameni, ca 
aceia ai brigăzii de la Piua și 
ale altora Care doboară copacii de
parte, în inima muntelui, între
prinderea Înregistrează continuu 
noi succese. Cîteva dintre cele mai 
recentemărirea indicelui de uti
lizare a masei iemnoase. depășirea 
procentului de lemn oenttu indus 
trie, creșterea valori; produselor 
obținute dlntr-un m.c. de masă 
lemnoasă.

lată de Ce in pădurile din nor
dul țării, forestierii din Fălticeni 
sînt cunoscuți pretutindeni. Ap’oa-

La consfătuirea cercurilor 
micilor tehnicieni

Comitetul orășenesc U.T.M. Pe 
troșani a organizat recent la Casa 
pionierilor din Petroșani, o cons
fătuire a micilor tehnicieni la care 
au participat pionierii fruntași în 
activitatea cercurilor tehnice de la 
școlile de 8 ani din Valea Jiului 
și de la cele două case ale pio
nierilor din Petroșani și Lupeni. 
Consfătuirea a fost organizată cu 
scopul de a face bilanțul con
cursului intfe cercuri în acest an 
școlar și a generaliza experiența 
pozitivă dobîndită de unele uni
tăți de pionieri, în «tragerea unui 
număr mare de elevi și pionieri 
la activitatea cercurilor miciloț 
tehnicieni. Pionierul Semeți Ioan 
de la Școala generală de 8 ani nr. 
5 Petroșani, de exemplu, a arătat 
că cercul „micilor mineri" de la 
această școală și-a desfășurat ac
tivitatea bilunar, pe baza unui pro
gram care a cuprins lecții teore
tice și practice, vizite la mină etc.

Rezultate bune au obținut și cer
cul „mîinilor îndemînatice" de la 
-Cesa pionierilor din Lupeni, con
dus de tov. prof. Golubov Aglaia. 
Cusăturile pe motive populare a- 
pllcate pe șervetele, fețe de masă, 
cămăși sînt mult apreciate. Lucră
rile executate de pionierele Do- 
chițan Maroareta, Zborovschi Ele
na, Ochea Elena au fost expuse 
în vitrinele magazinului de artiza
nat. Tot în rîndul cercurilor frun
tașe, se număză și cele de la 
Școala generală de 8 ani nr. 4 
Petroșani (cercul micilor feroviari). 
Școala generală de 8 ani nr. 1 Pe
troșani (micii constructori). Școala 
generală de 8 ani Aninoasa (micii 
mineri) și de la Școala medie Lo
nea (micii tîmplari), care au con

pjadiuii
pe o cincime din producția de 
lemn de cherestea a regiunii Su
ceava este dată de ei.

Toate acestea au iost posibile 
datorită muncii avintate a întregu
lui colectiv, metodelor aplicate în 
muncă. Dar, în același timp, vic
toriile în producție se datoresc 
înzestrării exploatărilor cu utilaje 
perfecționate. S-a tăcut calculul că 
peste 55 la sută din lemn se do
boară și se finisează aici cu mij
loace mecanizate. Pentru scosul, 
apropiatul și transportul buște

nilor sînt iolosite tuniculare, trac
toare, camioane și autoremotci.

Lemnul adus de funicular în va
le este încărcat de troliu în va
goanele de cale ierntă De aici 
el pleacă mai departe spre fabri
cile ce-1 vor transforma în mobilă 
strălucitoare care să înfrumuse
țeze casele oamenilor, sau în na
ve care vor străbate apele lumii, 
ori îl vor preface în hîrtie, !n 
cărți, din care generații întregi vor 
soarbe învățătura. Si, fn tot acest 
lemn este o Părticică din munca 
brigăzii lut Mihai trimescu un rhte 
colectiv din marea familie a oa
menilor muncii care înfăptuiesc tiu 
entuziasm anaa/amenteie luate în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei.

fecționat machete șl materiale di
dactice pentru școală.

De o bună apreciere s-a bucurat 
și cercul foto al Casei pionierilor 
din Petroșani. Pionierii Valentiru 
Cleopatra și Tomuș Iosif au ară
tat că lucrînd în cadrul acestui 
cerc, au învățat să facă legătura 
Intre procesul de fotografiere și 
legile optice (propagarea, reflexia 
și reflecția luminii), lucru Ce le-a 
ușurat mult însușirea celor pre
date la orele de curs. In cadrul 
lucrărilor de laborator se fac de
velopări de filme, lucrări de copie
re și mărire, expllcîndu-se pionie
rilor fenomenele chimice pe care 
le învață în școală.

Faptul că în unele școli ca, de 
exemplu, Școala medie Vulcan, 
Școala generală de 8 ani Crividia. 
școlile generale de 8 ani nr. 1, 
2 și 3 Lupeni, nil au fost create 
în acest an școlar, cercuri tehnice 
specific localității (din punct de 
vedere economic), denotă slaba 
preocupare a conducerii școlii, a 
organizației U.T.M., a cadrelor di
dactice și a instructorilor de pio
nieri pentru îndrumarea elevilor și 
pionierilor spre o serie de activi
tăți practice. De asemenea, slab 
și-au desfășurat activitatea cercu
rile tehnice de la școlile generale 
de 8 ani Aninoasa, Petrila și Uri
cani, școli fruntașe în anii trecuți.

In urma analizei activității cer
curilor tehnice pionierești s-au luat. 
o serie de măsuri care cu sigurpn- 
1ă vor duce la îmbunătățirea ac
tivității acestora. Birourile orga
nizațiilor U.T.M. din școli, ins
tructorii de pionieri și conducerile 
unităților, vor trebui să îndrume 
pe viitor mai bine activitatea cer
curilor tehnice pionierești, pentru 
ca acestea să obțină rezultate bu
ne pe măsura posibilităților de care 
dispun.

AUREL SLĂBII 
instructor al Comitetului orășenesc 

U.T.M. Petroșani

8 mai
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me- 

dicului, 8,30 Muzică din opere, 
9,00 Melodii populare, 10,03 Muzi
că ușoară, 10,30 Săptămîna cultu
rii cehoslovace, 11,38 Muzică popu
lară din Transilvania, 12,30 Muzi
că ușoară romînească, 13,00 Frag
mente din opera „Fidelio" de 
Beethoven, 15,00 Soliști și orches
tre de muzică populară, 16,40 Mu
zică ușoară romînească, 17,00 Din 
muzica popoarelor, 17,30 In slujba 
patriei, 18,05 Program muzical 
pentru fruntași și evidențiați în 
întrecerea socialistă, 19,30 Univer
sitatea tehnică radio, 20,40 Leeția 
de limba engleză. Ciclul II, 21,00 
Momente din istoria literaturii ro- 
mine (XVII): Nicolae Filimon. Pre
zentare de George Ivașcu, 21,45 
Părinți și copii. PROGRAMUL II.
8.30 Sumarul presei centrale, 8,40 
Cîntece și jocuri populare, 10,00 
Muzică din opere, 10,30 Piese de 
estradă, 12,01 Melodii populara,
12.30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I (reluarea emisiunii din 7 
mai), 13,30 Limba noastră. Vorbeș
te acad. prof. Al. Graur despre: 
„Gramatică", (reluare), 15,05 Mu
zică ușoară romînească, 15,30 Ac
tualitatea în țările socialiste, 16,30 
Muzică populară, 18,40 Citind din 
literatura cehoslovacă, 19,05 Tan- 
gouri, 19(30 Teatru la microfon i 
„Oamenii înving". Scenariu radio
fonic de Al. Voitin, 21,40 Muzică 
de dans.

-- ж, 0 =s---

8 mai
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Germanie, steluțele tale !; REPU
BLICA : îndrăgostitul; VULCAN: 
Regina stației de benzină; CRIVI- 
D1A : Cerasella.

Cinematografele Petrila, Lonea, 
Livezenl, Aninoasa, Lupeni, Băr- 
băteni și Uricani nu au trimis pro
gramarea filmelor
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S. HRUȘCIOV
DRUM SPRE R.A.U

IALTA 6 (Agerpres).
N. S. Hrușciov, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
а plecat cu motonava „Armenia" 
spre R.A.U., unde va face o vizită 
la invitația președintelui Nasser.

-----Q--

5e extinde greva 
minerilor din Spania

MADRID 6 (Agerpres).
Greva minerilor spanioli din ba

zinul carbonifer Ăsturia declarată 
la 20 aprilie în sprijinul satisfa
cerii condițiilor de muncă, s-a ex
tins și asupra altor categorii de 
oameni ai muncii. După ce gre
viștilor li s-au alăturat marți mun
citorii de la alte mine din Astu- 
ria, au încetat, de asemenea, lu
crul 4 000 de muncitori metalur- 
giști de la Uzinele „Duro Felgue- 
ra". In prezent, la greva minerilor 
din Asturia participă 27 000 de mi
neri, adică aproximativ 75 la sută 
din numărul total al muncitorilor.

Potrivit relatărilor din Spania, în 
ciuda tuturor represiunilor și a- 
menințărilor, la această grevă par
ticipă aproape 20 000 de muncitori 
agricoli.

-©

Descoperirea epavei 
vasului „Concepcion"

MANILA 6 (Agerpres).
In apropierea orașului Maasin 

(Filipine) un pescar a descppe.it o 
epavă care se bănuiește a fi a 
vasului „Concepcion", una din ce
le trei nave aparținînd explorato
rului Magellan.

O echipă specială de 
lucrează în prezent la 
epavei. Au fost scoase 
față pînă acum bucăți
și fragmente din cabina vasului. 
Se presupune că fragmentele fac 
parte într-adevăr din nava „Con
cepcion" deoarece, potrivit istoriei, 
în anul 1521 vasul s-a scufundat 
în această regiune.

scafandri 
degajarea 
la supra- 
de metal

S¥*=

ANKARA; Dezbateri parlamentare 
în legătură cu situafia din ru

ANKARA 6 (Agerpres).
Deschizînd dezbaterile parlamen 

tare în legătură cu situația din 
Cipru, primul ministru al Turciei, 
Ismet Inonu, a declarat, potrivit 
agenției Associated Press, că în 
N.A.T.O. s-a creat o situație difi
cilă ca urmare a crizei din Cipru. 
El a spus că guvernul cipriot „a 
pus relațiile dintre Grecia și Tur
cia într-o poziție din care nu se 
mai poate ieși" și a reafirmat i că 
actuala atitudine a Greciei față de 
Turcia creează o situație „prejudi- 
ciabilă și chiar foarte periculoasă' .

Inonu a arătat că guvernul turc 
nu va ezita să intervină în Cipru 
„dacă drepturile și obligațiile, de-

Declarația lui D
WASHINGTON 6 (Agerpres).
Luînd cuvântul în fața unor oa

meni de afaceri americani, secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk 
a declarat marți că în ultima vre
me s-a înregistrat o oarecare re
ducere a încordării internaționale 
In legătură cu aceasta el a men
ționat hotărîrile faralele ale guvei 
nelor S.U.A. și Uniunii Sovietice 
de reducere a bugetelor militare și 
de reducere a producției de mate
riale fisionabile destinate scopuri
lor militare, care contribuie la fa-

din acordurile de la Lon- 
Zurich, sînt în continuare 

Evocînd problema ati- 
aliaților T urciei din 
el a subliniat că „are

că aceștia sînt indiferenți 
conflictul care s-a ivit"

rivînd 
dra și 
încălcate", 
t ud inii 
N.A.T.O., 
impresia 
lată de
și a cerut ca S.U.A. și Anglia să 
precizeze în cadrul N.A.T.O. daca 
in problema cipriotă „are drepta
te" Turcia sau Grecia. In ce pri
vește activitatea O.N.U. în Cipru. 
Inonu a menționat că nu se poate 
prevede vreun rezultat al interven
țiilor acestei 
tru luni care 
el. n-au dus

Ѳ

Rusk

organizatii. „Cele pa- 
au trecut, a declarat 
decît la decepții".

vorizarea destinderii și realizării, 
unor acorduri ulterioare. Arătind 
că în calea realizării unui acord 
general cu privire la dezarmare 
continuă să existe obstacole și au 
rămas nesoluționate „probleme eX- 
nlozive și periculoase" Rusk a de
clarat că Statele Unite trebuie să 
continue să mențină mari cheltuieli 
în scopuri militare, să întreprindă 
„un efort major" în problema cu
ceririi spațiului cosmic și să con
tinue programul de ajutor nentru 
străinătate.

©

LONDRA 6 (Agerpres).
Revista londoneză „New Africa' 

a publicat un interviu pe care l-a 
acordat 
tui ziar 
Mișcării 
Angolei 
giaților

Maria
tru menținerea puterii în coloniile

unui corespondent al aces- 
Maria de Jesus, membră a 
populare de eliberare a 
și reprezentantă a refu- 

angolezi în Europa.
de Jesus a relevat că pen-

In aceas- 
școli, nici 
Mortalita- 
populatiei

Raportul organizației mondiale 
a sănătății

GENEVA 6 (Agerpres).
Organizația mondială a sănătă

ții a dat publicității un raport în 
care se spune că bolile cardiace 
sînt principala cauză a deceselor 
în țările dezvoltate, iar în țările 
în curs de dezvoltare bolile infec- 
țioase. Pînă la vîrsta de 45 de ani 
principala cauză a deceselor în în
treaga lume o constituie acciden
tele.

O.M.S. a examinat' datele statis
tice a 22 de țări dezvoltate și 12 
țări în curs de dezvoltare. Cance
rul ocupă al doilea loc între cau
zele deceselor în țările dezvoltate. 
In total, bolile cardiace, cancerul,

accidentele și bolile aparatului res
pirator sînt cauza a 70 la sută 
din decese, O excepție o formează 
Japonia, unde principalele trei 
cauze ale deceselor, între 15 și 45 
de ani, sînt tuberculoza, bolile in- 
fecțioase și accidentele.

pe care le dețin, portughezii re
curg la cele mai barbare metode. 
In Angola, de exemplu, au lost ex
terminate triburi întregi, 
tă colonie nu există nici 
spitale pentru africani, 
tea infanliîă în rindul
africane este de peste 55 la sută.

Metodele sîngeroase de represiu
ne nu au putut să intimideze însă 
poporul angolez, a arătat Maria de 
Jesus. Luțita armată declanșată 
la 4 februarie 1961 în Angola se 
intensifică pe zi ce trece, cuprin- 
zînd noi forțe. Poporul angolez, a 
arătat ea în continuare, este con
vins că lupta armată reprezintă 
singura cale de a obține indepen
dența. întrgcît guvernul lui Sala
zar ignorează cererile angolezilor 
și nu acceptă tratative cu aceștia.

.©-

ÎNTREVEDERE 
LUEBKE-ILLIA

BUENOS AIRES 6 (Agerpres).
Președintele R.F Germane, Hein

rich Luebke, care se află în vizită 
în Argentina, a avut o nouă între
vedere cu președintele Argentinei, 
Arturo Illia, în prezența miniștri
lor afacerilor externe ai celor două 
țări

După cum relatează agenția D.P.A., 
subiectul discuțiilor l-au format în 
special aspectele economice și fi
nanciare ale relațiilor dintre 
gentina și R.F. Germană. Din 
tea vest-germană s-a subliniat 
cesitatea creării unui climat 
votabî! pentru noi investiții'
capital vest-german în Argentina. 
Guvernul argentinian, afirmă agen
ția citată, intenționează să invi
te o comisie de economiști din 
Germania occidentală care să exa
mineze posibilitatea participării 
capitalului vest-german la recons
trucția economică a Argentinei

Ar- 
par- 
..ne

fa
de

NEW YORK 6 (Agerpres).
In șase state ale S.U.A. s-au 

desfășurat marți alegeri prelimi
nare. După cum se știe, aceste ale
geri au drept scop desemnarea de 
legaților la congresele partidele 
republican și democrat unde 
fi aleși candidații la alegerile 
zidențiale.

In statul Indiana, pe listele 
didaților partidului democrat 
mai mare număr de voturi a
obținut de guvernatorul statului. 
Matthew Welsh, care, prezentîn 
du-se în numele președintelui 
Johnson, și-a axat campania elec 
torală pe sprijinirea legii cu pri
vire la drepturile civile. El a în
vins pe guvernatorul segregationist 
al statului Alabama, George Wal
lace. Pe listele republicanilor, pri
mul loc a revenit senatorului Barrv

vor 
pre-

can
cel 
fost

Goldwater, urmat de Harold Stas
sen.

In statul Ohio, unde alegerile 
preliminare s-au referit numai la 
posturile de senatori, victoria a 
revenit republicanului Robert Taft, 
fiul senatorului Robert Taft. Pe lis
tele partidului democrat, 
senator Stephen Young a 
numirea pentru un nou 
Cosmonautul John Glenn, 
anunțat că renunță să se
la aceste alegeri, deoarece a 
ferit un accident, a întrunit totuși 
un mare număr de voturi.

Rezultatele alegerilor prelimi
nare din statele Alabama, Florida, 
Oklahoma și New Mexico nu sînt 
încă cunoscute. Aceste alegeri au 
insă numai o însemnătate locală, 
întrucît la ele nu participă candi- 
dații la postul de președinte 
S.U.A.

actualul 
obținut' 

mandat.
deși a 

prezinte 
SU
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Declarația ministrului
MANILA 6 (Agerpres).
Ministrul de externe filipinez, S 

Lopez, a declarat potrivit agenției 
U.P.I. — că Indonezia este dispu
să să participe la o întîlnire la ni
vel înalt' cu Filipinele și Federația 
Malaveză, pentru discutarea pro
blemei malayeze.

EI a anunțat că guvernul său 
a întreprins sondaje la Djakarta șl 
la Kuala Lumpur în acest sens. Gu
vernul Federației Malayeze a pus 
o serie de condiții prealabile pen
tru a-și da consimțămîntul la con
vocarea întîlnirii.

al

de externe filipinez
Din Kuala Lumpur se anunță 

în conformitate cu acordul dintre 
Malayezia și Filipine privitor 
stabilirea de relații 
mul consul malayez 
Manila la 16 mai. 
știe, relațiile dintre 
au fost anterior întrerupte în urma 
conflictului în jurul problemei Fe
derației Malaieze, iar acordul pri
vitor la deschiderea pe bază de re
ciprocitate de consulate reprezintă 
un pas spre normalizarea relațiilor 
dintre ele.

©

Situația din Santo Domingo 
se menține încordată

din 
intrat 
inițial 
o du-

SANTO DOMINGO 6 (Agerpres). 
Situația din capitala Republicii 

Dominicane continuă să rămînă în
cordată. Greva lucrătorilor 
transporturile publice a 
în cea de-a cincia zi, deși 
fusese stabilită numai pentru
rată de trei zile. Corespondentul 
din Santo Domingo al agenției Reu
ter, citind surse guvernamentale; 
anunță că guvernul intenționează 
să deporteze mai multe persoane 
arestate sub acuzația de „acțiuni 
subversive". Pe străzile capitalei

c5

Vj;

consulare, pri
va pleca spre 
După cum se 
cele două țări

continuă să patruleze trupe șl po
lițiști.

Intr-o declarație dată publicită- 
ții, Federația studenților din Re
publica Dominicană a subliniat că 
înapoierea în țară a președintelui 
Juan 
de Ia 
litare 
tituie 
crize.

Agenția Reuter relatează că nu
mărul persoanelor arestate în ur
ma incidentelor din ultimele zile 
a crescut la peste 780.

Bosch, care a fost răsturnat 
putere în urma loviturii mi- 
de stat de anul trecut, cons- 
singura soluție a actualei

PARIS. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, marți seara a 
sosit ia Paris, venind din Suedia, 
Andreas Papandreu, fiul primului 
ministru al Greciei și ministru pe 
lingă Președinția Consiliului de 
Miniștri al Greciei. In cursul șede
rii sale în capitala Franței, An
dreas Papandreu va avea o serie 
de întrevederi cu ministrul aface
rilor externe al Franței, Couve 
Murville, și cu alte oficialități 
guvernului francez.

de 
ale

ru
a

la
la

VARȘOVIA. In comparație 
1962 transportul de călători 
crescut în R.P. Polonă cu 3,3 
sută, iar cel de mărfuri cu 2,5
sută. Au fost electrificați 175 km. 
de cale ferată. In timpul războiu
lui au fost distruse 
proporție de 38 la sută, parcul de 
locomotive și vagoane în propor
ție de 50 la sută.

liniile ferate în

PRETORIA. Ministrul de justiție 
al R.S.A., Johannes Vvorster, a 
declarat în Parlament că guvernul 
revizuiește în prezent legea care 
prevede pedeapsă corporală pentru 
anumite delicte.

In anul 1962, după ce această 
lege a intrat în vigoare, numărul 
africanilor care au fost supuși pe
depsei coiporale s-a ridicat la ci
fra de 8124 de persoane.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
PARIS. Pictorul suprarealist Salva

dor Dali a declarat că va realiza „vi
sul tuturor pictorilor" pictînd un 
tablou care va da iluzia totală a 
celei de-a treia dimensiuni.

„Datorită unor structuri micros
copice și incorporării de cupe geo
metrice, a spus Dali, tabloul meu, 
transpus іц ecuație de un mate
matician american, va reda cea 
de-a treia dimensiune în mii de 
lentile parabolice". Tabloul va re
prezenta pe soția lui Dali, Gala, 
înconjurată de un roi de albine 
privind printr-o fereastră. Publicul 
va avea impresia că va putea trece 
cu mîna prin fereastră și apuca 
albinele.

LONDRA. Muncitorii de Ia uzina 
de automobile „Jaguar" din Co
ventry au declarat grevă, reveti- 
dicînrl majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă. 
Administrația uzinei a declarat că 
dacă această grevă nu va înceta 
producția va ii restrînsă și nume
roși muncitori vor fi concediat’.

COPENHAGA. La Copenhaga s-a 
anunțat că primul ministru 
nemarcei Otto Krag, va 
Washingtonul la 9 iunie la 
ția președintelui Johnson.

aj Da- 
viz.it a 

invita-
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LISABONA. Marți a început la 
Tribunalul din Lisabona interoga
toriul ceior 18 persoane învinuite 
de a fi luat parte la răscoala ar
mată din localitatea Beia, împotri
va dictaturii salazariste.

PARIS. In capitala Franței au 
început lucrările Consiliului Orga
nizației de cooperare și dezvolta
re economică. Pentru prima dată 
la lucrările consiliului participă, pe 
lingă reprezentanții țărilor vest-eu- 
ropene, și cel al Japoniei, care a 
fost primită în această organizație.

NAIROBI 16 soldați și oiițeri, 
acuzați de а fț participat la or
ganizarea răscoalei armate din 
Kenya, din 
condamnați 
ne între 5

răscoalei armate
luna ianuarie, au fost 
la închisoare pe terme- 
Si 14 ani.

BUENOS
Latina anunță că 12 000 de mun
citori metalurgiști din centrul in
dustrial San Martin au declanșat 
o serie de greve perlate în semn 
de solidaritate cu muncitorii me
talurgiști din alte întreprinderi, 
care se află în grevă de mai mult 
timp. Muncitorii cer mărirea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiu- 
nilor de muncă.

AIRES. Agenția Prensa

Orașul Albert- 
congoleză Hâ
de suferit din 

datorate revăr-

ELLS ABET VILLE, 
viile din provincia 
tanga, care a avut 
pricina inundațiilor
sării lacului Tanganica, este ame
nințat în prezent de crocodili. 
Inundațiile, provocate de creșterea 
bruscă a apei iacului, a fost în
soțită de o invazie neobișnuită de 
crocodili care au început să atace 
oameni. Două 
ucise, iar una

persoane au fost 
grav rănită.

. SAN JUAN.
„Vega Alta ', situată într-o subur
bie a capitalei portoricane, a avut 
loc o demonstrație organizată de 
Mișcarea pentru independența sta
tului Porto Rico. Participanții la 
această demonstrație, potrivit re
latărilor corespondentului din San 
Juan al agenției Prensa Latina, au 
cerut eliberarea imediată a deținu- 
ților politici

In fața închisorii

ROMA, intr-o închisoare din 
apropierea orașului Neapole a iz
bucnit o răscoală In urma trata
mentului aplicat unui definut care 
a încetat din viată Deținutului 
Vicenzo Rozzano, i s-a îmbrăcat o 
cămașă de torță, și ir, timp ce era 
imobilizat a avut o criză de inimă 
si a murit. 500 de deținuți s-au 
baricadat în celulele lor timp de 
mar multe ore în semn de protest 
împotriva tratamentului aplicat.

Tiparul: I.PH Subunitatea Petroșani 40 369

descppe.it

