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Pe șantierele de construcții industriale

Obiectivele anului 1965 —

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

In întîrtipinarea zilei de 1 Mai 

Cu angajamentul 
înfăptuit

In întrecerea socialistă ce se des
fășoară în cinstea zilei de 1 Mai, e- 
nergeticienii de la Paroșeni au depă
șit angajamentul la combustibil con
vențional cu 290 de tone; economiile 
la prețul de cost se cifrează la 
700 000 lei, iar beneficiile la 20 000 
lei. Tot în această perioadă s-au 
livrat în sistemul energetic național în
semnate cantități de energie electrică. 
De la Paroșeni au plecat prin re
țelele electrice spre uzinele și fabri
cile țării milioane de kilowați-ore 
mai mult decîi prevedea sarcina. '

. То(і indicatorii 
îndepliniți!

Muncitorii ceferiști din stațiile de 
pe raza de activitate a R.C.M.-ului 
Petroșani înțîmpină ziua de 1 Mai 
cu лЦі indicatorii de plan depășiți 
zi de zi. In perioada trecută pînă 
acum din luna apriiie, ceferiștii au în
cărcat peste plan 41 402 tone măr
furi. . O grijă deosebită a fost acor
dată regularității circulației trenurilor. 
Pe complex a fost realizat un indi
cator de 97,7 la sută, iar indicatorul, 
„rulajul vagoanelor" s-a îmbunătățit 
cu 27 la sută. In același timp, indi
catorul „sarcina statică" a fost de
pășit cu 4,3 la sută, realizîndu-se ѳ 
însemnată economie de vagoane.

O atenție deosebită1, a dost .acordată 
în această perioadă marșrutizării tran
sporturilor. S-a reușit ca numărul 

ь trenurilor marșrute să fie în conti
nuă creștere. In primele 15 zile ale 
lunii aprilie’ au fost expediate 63 
trenuri marșrute în loc de 44 cît erau 
planificate. A crescut, de asemenea, cu 
8 la sută și tonajul net pe fiecare 
tren marsrut.

I. GRIȘAN 
corespondent

‘Ух' X!*4'*t*f  4 AL IT ATEA
• Un colectiv de actori ai Tea

trali de Stat din Petroșani se află 
in turneu oficial cu piesa „Copacii 
mor în picioare" de Alejandro 
Casona. Spectacolul cu această pie
să a fost susținut pînă în prezent 
intr-o serie de localități din regiu
nile Hunedoara și Brașov și s-a 
bucurai de apreciere.

• La clubul muncitoresc din Pe- 
frila este programată azi, la ora 
17, o întâlnire între tineri și vîrst- 
nîci. Cu acest prilej, tovarășul Ni- 
culescu Vasile, directorul Școlii 
generale de 8 ani din localitate va 
vorbi despre însemnătatea zilei de 
1 Mai. Apoi, cei vîrstnici vor po
vesti tinerilor despre viața și lupta
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Minerii din brigada condusă de Marton Dionîsie din sectorul I В al 
mined Lupeni obțin lună de lună viteze sporite de avansare și, pe această 
bază, mari depășiri de plan. In luna martie, bunăoară brigada și-a de
pășit planul de producție.cu 10 la .sută- .............

Fotografia înfățișează o parte din brigadă înainte de a intra în 
mină.

înnoiri p
O dată cu venirea primăverii, de

putata Hisezn Elisabeta a inițiat o 
susținută acțiune de muncă obștească 
pentru înfrumusețarea străzii Dacia 

minerilor înainte de eliberarea pa
triei.

• Ieri după-amiază, la stația de 
radioficare a E. M. Aninoasa a fost 
prezentată, în cadrul emisiunii lo
cale, o conferință tehnică. Prim 
maistrul minier Cosma Ioan de la 
sectorul I a vorbit despre rolul 
maistrului în producție.

• Azi, la ora 18, în sala de festi
vități a clubului sindicatelor din 
Vulcan va avea loc un program 
închinat tinerilor căsătoriți. Tova
rășul Buciu Anton, secretarul co
mitetului orășenesc U.T.M. din lo
calitate,' va vorbi tinerilor despre 
atitudinea morală față de familie 
în societatea socialistă.

Miercuri
21 aprilie 

1965

e strada
din orașul Petroșani. Acțiunea a avut 
un larg ecou în rîndul cetățenilor. 
Președintele comitetului de cetățeni 
Zilahi loan, ajutat de tovarășii Bă- 
lălău Constantin, Cucu Silvia și 
Kedyes loan au explicat oamenilor 
ce lucrări trebuie făcute, ce zi s-a 
stabilit pentru ieșirea la munca pa
triotică. Mulți dintre cetățeni printre 
care Todorovici Ioan, Toth Eleonora, 
Kuti Rozalia, Stoica Elena au înce
put munca patriotică fără să mai 
aștepte chemarea comitetului de ce
tățeni. In ziua stabilită, pe stradă 
au sosit autocamioane, trimise în spri
jinul cetățenilor de către Comitetul 
executiv al Sfatului popular Petroșani. 
S-au format la repezeală cîteva echi
pe, pe autocamioane, cu sarcina de 
a încărca, transporta și descărca pă- 
mîntul curățit din șanțuri. După ce 
au fost curățite șanțurile, de o parte 
și de alta a drumului, pe o lungime

Se amenajează 
spații verzi în ju
rul blocurilor din 
orașul Petrila. ;

predate la termen
Transformările înnoitoare ce au 

avut loc de la un capăt la altul al 
Văii Jiului în domeniul construcțiilor 
industriale fac să sporească continuu 
potențialul economic al bazinului nos
tru carbonifer. Noi mine, uzine, noi 
instalații de transport și energetice îm
bogățesc peisajul localităților miniere.

In acest an, făuritorilor noilor o- 
biective industriale le revine un pro
gram bogat de activitate. Mina Dilja 
va trebui să ajungă la sfîrșitul anu
lui la o capacitate de 100 000 tone 
cărbune, ceea ce reclamă darea în fo
losință a o seamă de instalații și 
construcții indispensabile exploatării. 
La mina Lonea e prevăzută intrarea 
în funcțiune a complexului noului puț 
de extracție cu mașină multicablu și 
schip care va concentra producția în
tregii mine. La Aninoasa va intra în 
funcție funicularul ce va transporta 
producția minei de la noul puț prin
cipal Aninoasa sud la preparația Co
roești. La mina Paroșeni construcți
ile de suprafață vor trebui să ajungă 
într-o fază avansată pentru a crea 
condiții optime intrăriț >n funcție a 
noii exploatări. Iată doar cîteva din 
obiectivele de primă importanță ce se 
cer executate în termenele prevăzute 
în cursul acestui an. In ce măsură 
s-au achitat pînă în prezent de sarci
nile ce le revin colectivele șantierelor 
de construcții industriale ?

Primul trimestru al anului a fost în
cheiat de unitățile de construcții in
dustriale, respectiv T. С. M. C. și 
l.C.M.M., cu unele rezultate îmbucură- . 
toare. Astfel, șantierul T.C.M.C. și-a 
realizat sarcinile planului valoric în
tr-o proporție de 102,1 la sută, iar 
l.C.M.M. și-a realizat de asemenea in
tegral acest indicator de plan. La ma
joritatea obiectivelor constructorii au 
înregistrat progrese însemnate în 
executarea lucrărilor industriale ca : 
stația de compresoare și tabloul de 
distribuție de la Uricani; linia elec
trică aeriană de 35 KV Lupeni-Uri- 
cani; tericoanele șl tabloul de distri

Dacia
de 25 tn, a început nivelarea gropi
lor. De la silozul din Livezeni au 
fost aduse cu camioanele zeci de 
tone de piatră, cu care s-au astupat 
gropile de pe stradă. S-au evidențiat 
în această muncă Mîrza Dumitru, 
Toth Zoltan, Szedlacsek Eugen, Mer- 
lac Alexandru, Munteanu Simion, 
Stoica Ioan, Popescu loan, Kovacs 
Alexandru, Nagy Francisc, Mariș Io
sif, Kilin Carol, Szekely Eugen, Ra- 
coți Ioan și mulți alții.

In frunte cu deputata lor, tovară
șii Tecuci Francisc, Mutu Titu, Ma
ier Gheorghe, Latculic Maria, Cibi 
Anton și alți cetățeni au săpat gropi 
în care au plantat puieți de arbori 
și arbuști. Intr-o singură zi, cetă
țenii de pe strada Dacia au efectuat 
lucrări în valoare de 5 200 lei. Acum 
strada lor e.mai frumoasă.

S. VIOREL I 

Carnet de reporter

RECORDUL

buție de la puțul 7 vest de la Vul
can, executate de T.C.M.C.; casa ma
șinii și turnul puțului principal, in
stalația de transport și de insilozare, 
tabloul de distribuție și instalația de 
haldare a sterilului de la mina Lo
nea; stația de rambleu hidraulic, sta
ția de turbocompresoare la puțul cen
tru Petrila, executate de l.C.M.M., și 
instalația de extracție definitivă de 
la puțul principal Aninoasa, executate 
de T.C.M.C. și altele. Deci, la o sea
mă de obiective, constructorii au 
reușit să-și concentreze forțele, să 
învingă greutățile perioadei de iarnă 
și să avanseze cu lucrările. Dar, fa
ță de ritmul înalt ce se reclamă la 
executarea construcțiilor și instalațiilor 
industriale, avansările de pînă acum 
nu răspund pe deplin cerințelor. La 
o seamă de lucrări există rămîneri în 
urmă. Iată doar cîteva: funicularul 
de cărbune Aninoasa — Coroești (ter
men de predare 30 septembrie a.c.)! 
stația de concasare și pîlnia de a- 
mestec de la puțul auxiliar nr. 1 
Dîlja; funicularul pentru rambleu și 
haldarea sterilului la puțul auxiliar nr. 1 
și suitorul nr.2 de la mina Dîlja; com
plexele administrative de Ia minele 
Dîlja și Lonea II, precum și o sea
mă de lucrări de montaj la prepara
ția Coroești. Rămînerile în urmă Ia 
aceste lucrări au fost determinate pe 
de o parte de unele cauze obiective, pro
vocate de intemperiile lunilor deiar-

(Continuare în pag. 3-a)

30 000 mc lemn de brad de bună 
calitate așteaptă să fie transportat 
din exploatarea forestieră „Cibanu" 
din Jieț.

IN CLIȘEU: O mașină autoîm 
cărcătoare încarcă mecanic un no« 
transport de lemn pe care-1 va aduce 
jos la gară pentru expediere.

Pe la sfîrșitul lunii ia
nuarie, pe sala compresoa- 
relor de la mina Petrila pu
seseră șiăpînire constructo
rii de la l.C.M.M. Dudui
tul ritmic al compresoare- 
lor s-a combinat cu voci o- 
menești, cu zgomotul picha- 
merelor, al fer/'strcielor. în
cepuseră lucrările pentru 
instalarea celui de-al doilea 
turbocompresor de mare ca
pacitate (270 mc pe minut) 
din Volta Jiului.

☆
Răpăitul pichamerelor. 

hîrșlitul ferostraelor a în
cetai de mult. Turbocompre- 
sorul a fost așezat piesă cu 
piesă pe fundațiile solide de 
beton armat. Acum oamenii 
îi fac ■■ ultimele verificări 
pentru ca de 1 Mai turbo- 
compresorul să fie pus în 
probele tehnologice. Febrili
tatea care a domnit pină a- 
cum1 în exterior s-a mutat 
în' alt domeniu: acel al

care au 
încearcă

sufletului. Oamenii 
montat agregatul 
acum emoția așteptării unui 
eveniment emoționant, acela 
al pornirii turbocompresoru- 
lui, tind aerul va izbi cu 
forță în paietele turbinei 
cu trei trepte pentru a ieși 
de acolo sub formă de e- 
nergie pneumatică de care 
minerii au mare nevoie în 
adincurile Petrilei. Nu se în
doiește nimeni de reușită, 
dar emoțiile sînt firești în 
astfel de ocazii.

Brigada de lăcătuși pe 
care o conduce Dornik Ște
fan se bucură de o aprecie
re îndreptățită in colectivul 
l.C.M.M. La Lupeni și la 
Vulcan, brigada a executat 
tot felul de lucrări de mon
taj, care mai de care mai 
complicate — fiecare reda- 
mind pricepere în meserie, 
înaltă calificare, dragoste 
de muncă. Aprecierea oa
menilor se face doar după

fapte. Montarea turbocom- 
presorului de la Petrila, des
pre care se vorbește la în
ceput, este un fapt. %

Asemenea agregate s-au 
montat pentru prima dată 
în Valea Jiului la Lupeni. 
Nici în țară nu s-au execu
tat prea multe lucrări de 
acest gen. Durata montării 
unui turbocompresor era, du
pă experiențele din alte 
părți, de 5 pînă la 7 luni. 
Brigada 
a reușii 
mal trei 
peni, iar 
borît propriul său record. 
A executat lucrarea în două 
luni și jumătate / Pentru 
cine nu cunoaște cît volum 
de muncă și de cunoștințe 
profesionale necesită o lu
crare de acest gen, e ne-

lui Dornik Ștefan 
acest lucru în nu- 
luni de zile la Lu
la Petrila și-a do-

I. CIOCLEI

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

Va prim bilanț 
al mișcării de inovații

La școala randamentelor înalte

Inovatorii din cadrul unităților mi- 
Oiere din Valea Jiului au pornit din 
primele zile ale anului ia o munca 
susținută pentru aplicarea de cit mai 
multe inovații în product**  și cu o 
eficacitate tehnică și economică cît 
mai ridicată.

abatajul frontal din stratul 3 blo
cul IV este susțihut eu stîlpi G.H.H. 
și grinzi din funie metalică flexibilă; 
lungimea frontului este de 30-45 ml, 
media fiind de 35 ml, și prezentîm! 
ttrtele variații pe direcție; lungimea 
pe direcție este de 100 ml; coperișul 
și culcușul au înclinarea de 45 de 
grade.

organizeze munca în condițiile noi 
create.

Vitezele de avansare medii obținu
te cu combina K.W.B.-2 au fost de 
25—28 m pe litaă, față de 24 m pe 
lună cît este planificat. Totuși, s-a 
observat că la panouri de 120 m 
lungime viteza de avansare « cres
cut la 30 m pe lună. Se cat însă m 
acest caz pregătiri executate corect 
(linia frontului perpendicular pe ga
leria de bază) care să nu necesite 
modificări la transportorul din fron
tal.

Randamentele obținute în abataj 
au fost cuprinse între 4—5.12 to/poet 
In urma lucrului cu această combi
nă, a reieșit că la o lungime de front 
de 100 m, care să rămînă constantă 
pe toată lungimea panoului pregătit, 
și la o aprovizionare ritmică a aba
tajului cu vagonete goale și mate
rial, se poate ajunge ușor la viteze 
de avansare de 35—45 m/lună și 
randamente de 7—8J5 to/poet.

In prezent, sectorul II pregătește 
un panou, care are un front de 90 
tn și o lungime pe direcție de 300 
m 1. In acest panou statem hotărîți 
să obținem rezultate mult superioare 
câtor obținute ptaă la această dată.

tag. VICTOR APOSTU
В. M. Vutoan

Hotărîți să-și depășească realiză
rile anilor trecuți, inovatorii de la 
minele Lupeni, Petrila, Vulcan și 
preparatii vin zi de zi cu noi pro
puneri menite șă ducă la creșterea 
productivității muncii, ia îmbunătăți
rea procesului de producție. Roadele 
strădaniei lor sînt ilustrate de rea
lizările obținute în munca de inova
ții m primul trimestru al acestui an, 
realizări care întrec pe cele obținute 
în aceeași perioadă a anului prece
dent aiît prin numărul inovațiilor 
cit și prin eficacitatea economică a 
acestora. Propunerile de inovații în
registrate la cabinetele tehnice în 
această perioadă se ridică la 179. 
Dintre acestea, o bună parte se află 
în curs de rezolvare —■ în Stadiu de 
confecționare a prototipului și expe
rimentare — iar un număr de 58 
sînt deja aplicate în producție. Restul 
pînă la 84 de inovații, aplicate pînă 
la 1 aprilie, constituie propuneri ră
mase în studiu la finele anului tre
cut ți au fost definitivate pe parcurs.

Eficacitatea economică a inovați
ilor aplicate în această perioadă se 
reflectă în cei 463 877 lei economii 
•ntecalculate, respectiv în cei 334 01! 
lei economii postcalculate, sumă ce 
reprezintă o creștere de 34 la sută 
față de realizările anului trecut pe 
aceeași perioadă. Pentru inovațiile 
aplicate, inovatorii au fost stimulați 
eu recompense în valoare da 67 281 
lei.

Dintre inovațiile mai importante 
aplicate în acest an amintim: „Ame
najarea haldei de sterii pe malul Jiu
lui la estul nou — E. M. Petrila" -— 
propusă de un colectiv condus de 
tag. Stoica Emîi — prin a cărei a- 
plicire se realizează economii ante- 
cakulste în valoare de 162 000 lei; 
„Bandajarea preabatajului din stra
tul 3 blocul IV E. M. Lupeni cu 
plasă de sîrmă“, propusă de minerul 
Vlad Dumitru, sistem prin care se 
obțin însemnate economii de mate
rial lemnos la bandajate; „Folosirea 
ipsosului ca floculant la limpezirea 
apelor reziduale din industria carbo
niferă" — aplicată la preparațla Lu

Rezultate obținute cu combina K.W.B.-2
Stratul 18. din blocul II de la mi

na Vulcan, are o grosime de 1,1——1,2 
m, coperișul fiind format din marnă 
cu puternice urme de fosile ce au 
tendința de a se desprinde foarte u- 
șor în urma presiunii rocilor acope
ritoare. Culcușul este format din 
marnă argiloasă care, în contact cu 
umiditatea, se umflă.

In acest bloc stratul 18 este ex
ploatat printr-un abataj frontal lung 
de 85 rn. Susținerea ta abataj se e- 
xecută ou stîlpi hidraulici de tip 
GS-3M și grinzi în consolă de tip 
V.D.U. Transportul cărbunelui se a- 
sigufă cu transportor tip SLASK-59. 
In perioada aprilie—Iunie 1964. căr
bunele 3-a depilat prin pușcare.

Randamentele obținute în această 
perioadă au fost foarte mici: 1,8—2,8 
to/post. Vitezele de avansare au fost 
și de mici: 13—16 m pe lună. în
trucât abatajul au înainta cu 1 m pe 
zi, se întîmpinau greutăți mari în o- 
perațlile de dirijare, la răpirea stfl- 
pilot (tocurile de la stflpl intrau te 
vatră 20—30 cm). Operația de diri
jare dura 10—12 ore. Staționarea li
niei de front avea repercusiuni яе- 
gatfve și тіірга transportului în a- 

peni și Petrila — al cărei autor este 
Dumitrescu Ioan; „Susținerea gale
riilor cu calupuri de lemn și armă
turi metalice Ț.H.“, propusă de un 
colectiv de mineri de la sectorul II 
E. M. Petrila în frunte cu Moldovan 
Emerit, metodă prin a cărei aplicare 
se rezolvă susținerea galeriilor în 
zone cu presiune mare, reallzîndu-se 
și economii ta valoare de 140 000 fel; 
„Transportul cupelor în stația un
ghiulară Ileana Lupeni cu ajutorul 
funiei fără fine", autori: Pivovacsek
A. și Fagurel Gh.

In scopul realizării integrale a 
planului tematic de inovații pe anul 
1965. fiecare temă a fost repartizată 
pentru studiere în vederea găsirii 
unor soluții optime de rezolvare. 
Toate unitățile au lansat concursuri 
interne cu premii al căror obiectiv ■ 
principal tl constituie soluționarea I 
planul ui tematic. Este necesară însă | 
o muncă susținută dto partea tutu- І 
ror colectivelor de inovatori și a ca
binetelor tehnice pentru urmărirea și 
îndrumarea permanentă a activității 
colectivelor care se ocupă de rezol
varea temelor, spre a se pute*  in
terveni ta timp în cazul că ее ivesc 
dificultăți pe parcurs.

In același timp, se impune o îm
bunătățire permanentă a planului te
matic de inovații însăși, prin intro
ducerea de noi teme a căror necesi
ta te de rezolvare s-a ivit pe parcursul 
anului.

Rezultatele de pînă acum consti
tuie un îndemn spre noi realizări. 
Pentru obținerea de noi succese în 
munca din domeniul inovațiilor este 
necesar să se dovedească mai multă 
perseverentă în urmărirea și depista
rea inovațiilor, în orientarea și în
drumarea permanentă a muncii ino
vatorilor spre problemele cele mat 
importante ale procesului de pro
ducție.

In cinstea celui de-al IV-lea Con
gres ai Partidului Muncitoresc Ro
mân, să mobilizăm întreg activul de 
inovatori din cadrul unităților noa
stre pentru a propune cît mai multe 
inovații cu eficacitate tehnica și e- 
согкмпіі cît mai ridicate, spre a pu
tea raporta partidului realizări cît 
mai frumoase în lărgirea mișcării de 
Inovații din Valea Jiului.

tag. LUCIA MINDIRIGIU
C.C.V.J.

bataj întrucît, prin umflarea vetrei, 
paletele transportorului intrau în va
tra, ceea ce provoca o rezistență în 
plus la pornire*  transportorului, deși 
acesta era dotat cu două motoare, 

fncepînd din luna iunie, în aba
taj a fost introdusă o combină tip 
KWB-2 de fabricație poloneză. Ca 
principiu de lucru, combine funcțio
nează astfel: cărbunele este tăiat 
din front pe o adîncime de 60 cm 
de un tambur tăietor, pe care stat 
fixate ta hacuri cuțitele tăietoare ar
mate cu vidia. Cărbunele tăiat este 
antrenat de un plug montat pe com
bină, direct pe transportorul SLASK, 
pe care glisează combina împreună 
cu sania. Sensul de tăiere este de 
Jos în sus, cu avansare de 50-60 m pe 
oră. Combin*  este acționată în sen
sul de tăiere de un lanț care se în
fășoară și se desfășoară pe reda de 
acționare montată în corpul combi
nei și acționată de motorul acesteia.

Pentru o avansare de 1 m sînt ne
cesare două tăieri ta frontul de lucru.

Prin Introducerea acestei combine 
te abatajul front») s-a ușurat mult

CHEIA SUCCESULUI
Brigada condusă de minerul Bîrluț 

Clement, care lucrează ia sectorul IV 
al minei Lonea, este plasată la fron
talul din stratul 3 blocul IV. Reali
zările obținute de brigadă la producție,

Perioada
Producția 
peste plan 

tone
Randament 
tone/post

Avansare 
medie 

lunară ml

Trim. 1. 64 4- 35 6,17 24,2
Trim. IL 64 4- 2126 7,36 30,9
Trim. 111. 64 4- 543 6,00 26,7
Trim IV. 64 4- 1060 6,82 28,2

Total
1964 4- 3764 6,59 27,5

Trim. 1. 65 4- 1242 6,78 29,9

in anul trecut, la acest abataj s-a 
depășit productivitatea planificată cu 
peste 1 tonă, lună de lună. Rezulta
tele cele mai frumoase au fost obți
nute în trimestrul 11 cînd s-a depă
șit productivitatea planificată cu 
peste 2 tone/post. De menționai 
că acest*  este randamentul cel 
mai înalt realizat la abatajele fron
tale armate în fier pe întreaga Vale 
a Jiului. Viteza maximă de avansate 
a fost obținută tot în trimestrul 11
1964.
De menționat că la sectorul IV nu 
s-a pus problema vitezei de avan
sare, respectiv nu am putut asigura o 
plasare suficientă iucrind cu efectiv 

face acum mecanizat. La început, in
troducere» combinei a fost întîmpi- 
nafă de oameni cu neîncredere. Con
ducerea tehnică a sectorului a dat 
cea mai mare atenție acestui abataj, 
fiind în permanență printre oameni, 
erplicîndu-le importanța practică a 
introducerii mecanizării. S-e reușit 
astfel ca în scurt timp să se arate și 
rezultatele. In luna iunie 1964, lun
gimea frontului a avansat cu 28 m, 
adică atîf cît avansase acest frontal 
înainte în două luni.

Printee tehnicienii cere au dat do
vadă de mult simț de răspundere șl 
conștiinciozitate în exploatarea co
rectă a combinei se numără Con
stantin Mihai, Stoenescu Octavian, 
Br tul ung Năstase și Dăscălescu Ale
xandru. '

In scurt tiimp brigada de la acest 
frontal a devenit cunoscută Ia mină 
datorită rezultatelor bune ce le obți
nea. Mineri ca Lebădă Gheorghe, șe
ful brigăzii, Cucu Dumitru, Haida
mac Gheorghe, Pavel Iancu, șefi de 
schimb șl te același timp oombinferi, 
constitute exemple bune prin modul 
«MB an înțeles sg-și însușească pro- 

productivitate și avansarea medie lu 
nară în anul 1964, precum șl în tri
mestrul I 1965 au fost cele mai 
bune pe exploatare, după etun rezultă 
și din tabelul de mai joe: 

redus față de posibilitățile locului de 
muncă; deci, nu am putut respecta 
nici o ciciogramă (un ciclu se ter
mină de obicei după 32 de ore, res
pectiv 4 schimburi).

Caracteristicile locului de munc

Exploatarea cu abataje frontale s-a 
aplicat de la orizontul 562 în jos și 
se află acum în apropierea orizontu
lui 535. Locul de muncă este us
cat. Abatajul este dotat cu trei tran
sportoare S.K.R.-il; unul plasat de-a 
lungul frontului și două în preabata- 
jele de la culcuș. Conducta de aer 
comprimat este montată pe frontal 
pînă la coper К Brigada dispune de 6 
mașini de perforat rotative și 7 cio
cane pneumatice. Faptul cel mai im
portant care asigură succesul brigă
zii este eă oamenii lucrează îm
preună de 4-5 ani. execută lucrări de 
bună calitate, respectă cu strictețe 
cele 8 ore de lucru iar marea ma
joritate a membrilor brigăzii cunosc 
toate operațiile ce trebuie executate, 
sînt specializați la toate lucrările (tă
iere, armare, podire, răpire etc). Es
te o brigadă omogenă cu oameni dis
ciplinați și bine calificați, capabili să 
obțină în viitor realizări și maiafru- 
moase în creșterea randamentului la 
extracția cărbunelui.

Ing. IOAN GROZAVU
E. M. Lonea

Colțul celor certați 
cu N.T.S.-ui 

CUPLATORI 
NECUGETAT!

Spre a se desfășura in, cele nud 
bune condițiuni de securitate, 
transportul pe puțurile minelor tre
buie organizai și supravegheat cu 
deosebită atenție. N.T.S.-id prevede 
in acest scop o seamă de reguli 
ce se cer respectate cu rigurozitate. 
Sini reguli cunoscute de toți lu
crătorii din subteran, dar mai a- 
les de către personalul care deser
vește transportul, instalațiile de 
extracție. Să amintim doar una din 
aceste prevederi, care stabilește ci: 
„Este interzisă depozitarea dioer- 
selor materiale (lemn, funii, unel
te, mașini etc.) pe rampele puțuri
lor la o distanță de cel puțin 5 m 
de fereastra puțului".

Dar aceste prescripțiuni de s.gu- 
ranță nu sini respectate de către 
toți cuplătorii. Ea mina Vulcan se 
anchetează în prezent de către or
ganele de speciaiitaie un caz de 
încălcare a acestei prevederi. Cai 
anchetați: semnalistul Ungur Con
stantin și cuplătorul Cioară Toma 
de la puțul orb nr. 1 orizontul 630. 
Cum au încălcat ei prevederile 
N.T.S. ? Nu, n-au depozitat mate, 
riale tn apropierea puțului. In 
schimb, au făcut un lucru la fel de 
grav : s-au apucat să taie un lemn 
tn rampa puțului. Și pentru că U 
s-a părut că au obosit înainte de 
a tăia complet lemnul cu joagă- 
rul, s-au hotărlt să-l rupă. Cum ? 
Mai întreprinzător s-a dovedit cu
plătorul Cioară Тота. A lovit lem
nul de fața rampei puțului; lemnul 
s-a rupt în două, iar una din bu
căți a căzut în puț.

In aceasta a constat abaterea de 
la N.T.S. Și acum iată urmarea: 
La orizontul 430, pe capacul coli
viei din puț s-a aflat minerul Co
cotă Aurel, legat cu centură de 
siguranță, fiind pregătit pentru 
controlul puțului. In acest timp pe 
puț a căzut bucata de lemn scăpată 
de la orizontut 630 care l-a lovit 
in cap. I-a spart cascheta. Omul 
fi-a pierdut cunoștința, a căzut pe 
spate, s-а lovit cu capul de o moa- 
ză și și-a fracturat baza craniană. 
A ieșit un muncitor din pro
cesul de producție; omul suferă. 
Iată unde duce neseriozitatea, ig
norarea normelor celor mai ele
mentare de protecția muncii de că
tre unii cum stat semnalistul Un
gur Constantin și cuplătorul Cioară 
Toma.

D. IVANARD
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Obiectivele anului 1965 predate la termen
(Urmare din pag. l-a)

prin 
oali-

i.x
I

precum și de greutăți ce au exis- 
în aprovizionarea cu materiale și 
lipsă de efective. Șantierele

V - ■

nă, 
tat 
din
1.С.М4Д au întâmpinat greutăți mai 
ales din cauza lipsei unor materiale 
ca balast, cabluri electrice etc., și a 
mijloacelor de transport insuficiente. 
I.R.T.A. Petroșani, care deservește u- 
nitățile întreprinderii cu mijloace de 
transport, abia într-o proporție de 50 
la sută s-a achitat de obligațiile con
tractuale, îngreunînd astfel în 
măsură activitatea șantierelor, 
aceste greutăți s-au adăugat 
deficiențele interne, de natură organi
zatorică, care au frînat la rîndul lor 
activitatea șantierelor.

In vederea înlăturării deficiențelor 
*' < și impulsionării ritmului de lucru în 

trimestrele următoare, conducerile uni-

mare 
La 

însă

RECORD
(Urmare din pag. l-a)

voie să amintim un lucru: funcțio
narea turbocompresoruhii e complet 
automatizată. La ceu mai mică nere
gulă — supraîncălzirea lagărului 
turbinei, lipsa tensiunii suficiente a 
curentului, insuficiența uleiului — a- 
gregatul se oprește. Iar după înlă
turarea deranjamentului, pornește au
tomat. Și montarea acestei instala
ții con'plicate a fost executată în 
două Urni sr jumătate de brigada de 
lăcătuși condusă de Dornik și de e- 
lectricienii maistrului Almășan Sabin. 
Golan Tudor 
ză împreună de

ÎMP

șj Dornik lucrea-
12 ani. Lăcătușul

In întreaga țară este în toi cam
pania împăduririlor de primăvară, 
acțiune deosebit de importantă pen
tru refacerea pădurilor în vederea spo
ririi continue a resurselor de lemn, 
de toate esențele, pentru economia 
națională.

In Valea Jiului această acțiune se 
desfășoară an de an cu amploare 
Crescîndă. Anul trecut, în raza Oco
lului silvic Petroșani a fost planifi
cată pentru împăduriri o suprafață de 
93 ha. Conducerea ocolului a urmă
rit să introducă în cultură specii va
loroase ca larice, molid, pin, paltin, 
în funcție de structura și natura so
lului. Totodată, pe lîngă împăduriri, 
s-au luat măsuri în vederea regenerării 
naturale a pădurilor pe o suprafață 
de 114 ha. La realizarea acestor lu
crări o contribuție deosebită au a- 
dus-o inginerul Goța Dumitru, briga
dierii Cocolan Constantin, Vîtcă Iosif, 
pădurarii Stoica Vasile, Marioane 
Dumitru,.și alții, majoritatea lucrărilor 
efectuate primind calificativul de 
foarte bine.

Pentru anul acesta Ocolul silvic 
Petroșani are planificată pentru îm
păduriri o suprafață de 111 ha. In 
scopul realizării integrale a lucrărilor 
planificate și de bună calitate, condu
cerea Ocolului a luat o seamă de 
măsuri tehnico-organizatorice. Pe 
șantierele de hieru s-an construit 

Utemistul Tom- 
șa Constantin 
este un priceput 
fierar - betonist. 
Pe șantierul de 
construcții din 
cartierul Live- 
zeni, unde lu
crează. el se e- 
vidențiază 
lucrări de

tăților au elaborat o seamă de mă
suri tehnico-organizatorice îndeosebi 
pentru utilizarea la capacitatea ma
ximă a mijloacelor de transport pro
prii și a utilajelor grele de construc
ții. S-au elaborat grafice de execuție 
pe faze de lucrări, în raport cu ur
gența obiectivelor, s-au amenajat spa
ții noi de cazare pentru 126 de per
soane, iar pentru pregătirea de noi 
cadre de muncitori s-au deschis 3 
cursuri de calificare.

Măsurile sînt bune. Urmează însă 
să $e persevereze în continuare pentru 
remedierea deficiențelor de pînă acum, 
pentru valorificarea tuturor rezervelor 
interne spre a imprima lucrărilor, în
deosebi celor ce prezintă o urgență 
deosebită, un ritm de muncă susți
nut. Mai multă perseverență se im
pune, mai ales, pe linia Îmbunătățirii 
organizării muncii, a gospodăririi виіе-

U L
Cauc loan, sudorii Grama Petra și 
Manea Marin sînt mai „proaspeți" 
in brigadă. Proaspeți în comparație 
cu primii doi, dar ia fel de harnici 
și pricepuți în meserie. Electricienii 
au ținut să nu rămînă mai prejos 
de lăcătuși. Comuniștii Tampa Gheor- 
ghe, Groșanu Vaier și ceilalți tova
răși de muncă au ținui pasul cu lă
cătușii lui Dornik. Complicatele cir
cuite de automatizare Sint gaia. A- 
cum nu se mai așteaptă decit sosi
rea uleiului special și a filtrului de 
aer (acesta se confecționează ta 
U.R.U.M.P.). Cînd șl acestea vor sosi, 
agregatul va intra in probele tehno
logice. Lăcătușii vor trece cu succes

AVARA
ghețării în scopul păstrării puieților 
de plantat spre a li se întârzia ve
getația și a se preîntâmpina urca
rea rădăcinilor. Intrucît zăpada mai 
persistă pe multe terenuri, campa
nia de împăduriri din acest an este 
de abia la început în Valea Jiului. 
Totuși, pe șantierul „Ciorgan", bri
gada a IV-a Cimpa, sub îndruma
rea tehnicianului Ganea loan și a 
brigadierului Moian loan, a început 
lucrările de împădurire încă de la 
sfîrșitul lunii martie. In decurs de 
o săptămînă, brigada a împădurit 
10 ha teren. De asemenea pe șantie
rul „Corbi" de ia Taia, sub îndru
marea brigadierului Borcoci Gheor- 
ghe, s-au împădurit pînă în prezent 
5 ha. Au fost plasați muncitori și 
pe alte șantiere de împăduriri, iar 
pentru a asigura o bună calitate lu
crărilor in unele pepiniere se efec
tuează pe lîngă culturi și repicarea 
puieților. Astfel, pînă în prezent în 
pepiniera „Calvaria" din masivul Pa
ring au fost repicați 150 000 puieți 
de, molid. La obținerea acestor suc
cese o mare contribuție au adus 
inginerul Domșa Horea, tehnicienii 
Oprea Zoltan și Fondrea Virgil, șe
ful de echipă Span Andrei, munci
toarele Tîrlea Ana, Negrea Victo
ria, Dobriean Elena și alții.

PETRE NEMEȘ 
corespondent

Jumofti JialHi 
învingători ia scor

După o serie de insuccese, juniorii 
de la Jiul au „spart" duminică ghea 
ța învîngînd cu scorul de 4—0 pe 
colegii lor de la Metalul Tr. .Seve
rin. Cele patru goluri au fost în
scrise de Toth (de două ori), Qndea 
și Foca (ultimul dintr-o lovitură de 
la 11 metri). Meciul, disputat în ca
drul campionatului republican de ju
niori. a avut două părți distincte. In 
prima repriză au dominat cu auto
ritate tinerii fotbaliști de la JntI, ca
re de altfel au și marcat cele patru 
goluri, iar în repriza secundă și-au 
impus jocul, juniorii de la Tr. Seve
rin. „Căderea" gazdelor din cea de-a 
doua parte a meciului își are expli
cația prin autoîncrederea nejuștâfica- 
tă de care an dat dovadă majorita
tea jucătorilor echipei cit și prin neree- 
pectarea indicațiilor date de antrenor.

Intrucît în viitoarele meciuri vor 

rialetor, precum și a îndrumării teh
nice. In acest domeniu, șantierele att 
nevoie și de un sprijin teleiico-ma- 
terial mai susținut. C.C.V.J. este che
mat să pună la dispoziția șantierelor 
utilajele și materialele solicitate. Mai 
mult sprjin se cere acordat I.C.M.M.- 
ului și în completarea efectivului de 
cadre tehnice și de muncitori califi
cați, precum și în asigurarea spațiului 
necesar cazării muncitorilor. Se cer 
asigurate, de asemenea, toate condi
țiile necesare (finanțare, amplasa
ment) ca execuția lucrărilor să 
desfășoare nestingherit.

Trebuie mobilizate toate forțele, 
primat lucrărilor un ritm susținut, 
tot ajutorul tehnico-materiat necesar 
șantierelor de construcții industriale 
din Valea Jiului pentru a preda Ia 
timp obiectivele prevăzute pentru ami!
1965.

I
al doilea examen de acest țel, In 
timp ce electricienii pe primul.

Lăcătușii au reușit să stabilească 
in muncă acest nou record pentru 
că un om — șeful de brigadă — a 
știut să se apropie de tovarășii lui, 
să-i facă să fie interesați de a afla 
„pe oiu" tainele unei lucrări com
plicate. Doi dintre membrii brigăzii, 
care erau necalificați, se califică a- 
cum. CeHalfi membri ai brigăzii ii 
înconjoară cu atenție și se ocupă de 
creșterea lor ca buni meseriași. Și e 
firesc că atdnd o asemenea carte de 
vizită, brigada de lăcătuși să cuce
rească record după record la insta
larea mașinilor și agregatelor.

PROGRAM DE RADIO
22 aprilie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
UE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 
Concert de dimineață; 5,30 Lecția de 
gimnastică; 6,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 6,10 „Mîndrie 
de oțelar" emisiune de cîntece; 6,30 
Recomandări din program; 6,35 Piese 
distractive de estradă; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL; 7,15 Muzică ușoară; 7,30 
Sfatul medicului: Tușea convulsi
vă; 7,35 Anunțuri, muzică; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,35 Fantezii 
din operetele lui Emeric Kălman și 
Sigmund Romberg; 9,25 Preludiu sim
fonie de Ion Dumitrescu, Concertul 
ar. 3 în si minor pentru vioară și or
chestră de Saint-Sa&is, solist Zîno 
Francescatti; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Muzică ușoară; 10,15 
Recitai de versuri; 10,30 Muzică 
populară; 11,00 Scene din operele 
„Paiațe" de Leoncavallo, „Don Car
los" de Verdi, „Fidel»" de Beetho
ven; 11,30 Valsuri pentru fanfară'de 
Alexandru Marian; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 12,15 Ctntă formația de 
muzică ușoară condusă de Huria 
Ropcea; 12,30 Lecturi la cererea as
cultătorilor; 13,03 Cu clntecui și jo
cul pe întinsul patriei; 13,40 Inter
pret de operă; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,05 Recomandări din pro
gram; 14,10 Orchestre de muzică u- 
șoară; 15,00 Concertino pentru or
chestră de coarde de Doru Popovici, 
șase imagini statanice de Alfred 
Mendeteoo; )S£6 Qotae deque be

întâlni adversari mult mai puternici, 
ca cei de la Tr. Severin, tinerii fot
baliști de fa Jiul trebuie să se pre
gătească cu toată seriozitatea, să 
respecte întocmai indicațiile antre
norului, să joace în aceiași ritm pe 
întregul parcurs al partidei, să păs
treze disciplina pe teren. Lovirea in
tenționată a adversarului, injuriile a- 
duse coechipierilor precum și voci
ferările pe teren de care au dat do
vadă duminică unii juniori de ia Jiul 
cum sînt de exemplu, Cîndea, Foca 
și Dlujeanschi, trebuie combătute cu 
toată tăria.

ce
Echipa feminină — 
campioană regională

Recent, în arașnl Alba Iulia, a avut 

PUBLICITATE
întreprinderea de construcții 

și montaje miniere ■— Petroșani 
Angajează muncitori necelificați

Informații la Serviciul personal din 
strada M. Eminescn nr. 1?..

nin; 15,36 Melodii populare; 16,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorologic;
16.15 Mici piese pentru clavecin;
16.30 Prietena noastră cartea : Pa
gini ale scriitorilor noștri clasici în 
lectura unor actori de frunte; 17,00 
Arii din opere interpretate de Iolanda 
Mărculescu; 17,35 Cmtece din folclo
rul nou și jocuri populare; 18,00 Sea
ră pentru tineret; 19,00 „Cîntă, dan
sează — tinerețe"; 20,00 Radiogazeta 
de seară; 20,30 Varietăți muzicaje;
21.30 „Dansul celor șapte note"; 22,« 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic. Spart; 22,20 Pentru iubitorii mu
zicii de dans; 23,08 Seară de muzică 
de cameră; 23,52—23,55 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Valsuri; 8,00 Coruri 
din opere; 8,15 Tarantele; 8,30 Reco
mandări din program; 9,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 9,03 Muzică populară din 
Muntenia; 9,30 Vreau să știu (relua
rea emisiunii dtn 19 aprilie); 10.00 
Simfonia a Hl-a în Do major de Ni- 
colae Buicliu; 10,36 Din operele lui 
Paisiello; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI;
11.15 Melodii populare interpretate 
de Gbeorghița Riște a și Ion Gîrba- 
cea; 11,30 UNIVERSITATEA TEH
NICA RADIO — Ciclul construcții; 
11,45 Curcubeul melodiilor; 12,15 
Piese pentru pian de Grieg interpre
tate de Arthur Rubinștein; 13,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 13,30 Medalion: 
Itdia Hașdeu, de A. Negreanu; 13,40 
Concert de pate; 1430 Recomandări 

loc etapa regională a campionatului 
republican de calificare ia popice (re
zervat echipelor feminine), competiție 
la care Valea Jiului a fost reprezen
tată prin echipa „Viscoza" Lupeni.

Dovedindu-se mai bine pregătite, 
textilistele din Lupeni au cucerit, 
fără dificultate, primul loc și totode- 
tă dreptul de a participa în etapa in
terregională.

Pentru succesul obținut merită fe
licitări toate componentele echipei și 
în mod special Moldovean Constan
ța, care a totalizat 407 p.d.

La sfîrșitul acestei săptămîni ur
mează să aibă loc prima întâlnire de 
popice în cadrul etapei tnierregiuni, 
unde atât fetele cît și băieții au de 
înfruntat adversari cu renume. Ast
fel. la Lupeni, pe arena Viscoza, gaz
dele vor primi vizita textilisteior de 
ia U.T. Arad, iar Minerul Vtifean se 
deplasează Ia Reșița.

S BALOI 
corespondent

din program; 14,35 Soliști ai Teatru
lui muzical din Galați; 15.00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 15.85 Album de 
melodii; 15,30 Versuri despre Lenin; 
16,00 Soliști și formații artistice de 
amatori; 16,20 Dialog ew ascultătorii;
16,30 VariațiuBi de Benjamin Britten 
pe o temă de Franc Bridge; 17,06 
RADIOJURNAL. Buletin meteorala- 
gic; 17,15 „Cînt pentru tine" — aau- 
ztcâ ușoară; 17,30 Sfatul mediduhu t 
Tușea convulsivă; 17,35 Anunțuri, re
clame, muzică; 18,00 Lucrări corale;
18,15 Carnet plastic i Expozițiile de 
artă plastică ale acestei luni; 18,45 
Muzică ușoară de Radu Șerban; 19ЛИ 
BULETIN DE ȘTIRI: 19,05 Romanță și 
nta-pretu) preferat; 19,30 Cu magne

tofonul la Institutul de etnografie și 
folclor: Popas în lumea balade» (e- 
misiunea a II-a); 19.50 Tra misiu
nea concertului orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii. Diriior Radu 
Zvorișteanu. In pauză RADIOJUR
NAL;’ 22,00 Muzică ușoară; 22,30 Se- 
lecțitini din opereta „Lysistrata" de 
Gherase Dendrino; 23,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 23,05 Muzică de daw, 
0,52—0,55 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinem atograf e
22 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Viață ușoară; REPUBLICA: Panta 
captivă; PETRILA : Musafiri elu
dați pe muntele de gheață; LONEA: 
Mofturi 1900; L1VEZEN1: DezrikB- 
cinații; AN1NOASA : Gol printre lupi; 
LUPENI — MUNCITORESC: Oa- 
răreața sclavă.

X



4 STBAGUL ROȘU

In Comitetul special al 0. N. N. 
pentru problemele apartheidului

NEW YORK 20 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în cadrul Comite

tului special al O.N.U. pentru pro
blemele apartheidului, A. B. Nkobo, 
membru al Comitetului executiv al 
partidului „Congresul panafrican" din 
Republica Sud-Africana, a declarat 
că guvernul R.S.A. duce o politică 
de genocid. El a cerut comitetului 
să examineze posibilitatea, de a in
terzice autorităților rasiste de la Pre
toria de а continua încălcarea con
venției cu privire la genocid adopta
tă de Adunarea Generală a O.N.U. 
în anul 1948. Nkobo a arătat că a- 
cest comitet al O.N.U. trebuie să se

Sesiunea Uniunii interparlamentare 
de la Dublin
DUBLIN 20 (Agerpres)
La Dublin -- capitala Irlandei — 

au început marți lucrările sesiunii de 
primăvară a Uniunii interparlamen
tare, Ia care participă grupuri parla
mentare din 51 de țări. Din partea 
R. P. Romîne, la lucrările sesiunii 
participă o delegație din care fac 
parte Traian Ionașcu, vicepreședinte

întrevedere Wasser —<
Gerhard Weiss

CAIRO 20 (Agerpres).
Agenția M.E.N. relatează că, la 19 

aprilie, președintele R.A.U., Nasser, 
a avut o întrevedere cu Gerhard 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, aflat 
înir-o vizită în R.A.U.

Au fost discutate probleme privind 
relațiile dintre cele două țări.

Noi atacuri aeriene 
împotriva
R. D. Vietnam

HANOI 20 (Agerpres).
In zorii zilei de 20 aprilie, avioa

ne americane și sud-vietnameze au 
bombardai localități din provincia 
Quang Binh și din regiunea Vinh 
Linh, în R. D. Vietnam. Unitățile 
Armatei Populare Vietnameze au do- 
borît două avioane. 

pronunțe pentru eliberarea lui So- 
bukwe, președintele Partidului „Con
gresul panafrican", care este deținut 
de 6 ani în închisoarea de pe insula 
Robben de către autoritățile rasiste 
pe motiv că s-a pronunțat pentru 
interzicerea politicii de apartheid.

Vorbind despre atrocitățile săvâr
șite de rasiști, Nkobo a arătat că îh- 
cepînd din martie 1963 în R.S.A. au 
fost condamnați la moarte peste 59 
de oameni pentru că s-au opus poli
ticii apartheidului. El a citit lista' 
altor 33 de persoane arestate asupra 
cărora amenință pedeapsa cu moar
tea, ele fiind învinuite de „diver
siune".

al Comitetului de conducere al Gru
pului romîn al Uniunii interparla
mentare, Barbu Solomon și Stanciu 
Stoian, membri ai comitetului.

Sesiunea a fost deschisă de P. Ho
gan, președintele Grupului parlamen
tar din Irlanda. Participant au fost 
salutați de Sean Letnass, primul mi
nistru irlandez, Ranieri Mazzilli, pre
ședintele Uniunii interparlamentare, și 
de Epstein, reprezentantul secretaru
lui general al O.N.U., care a dat ci
tire mesajului adresat de U Thani 
sesiunii.

După deschiderea oficială a sesiu
nii și-au început activitatea comisiile 
pentru problemele politice, pentru se
curitatea internațională și dezarma
re și Comisia pentru problemele e- 
conomice și sociale.

„Le Monde“ despre situația 
din Spania

PARIS 20 (Agerpres).
Examinînd situația din Spania, zia

rul „Le Monde" relevă problemele 
dificile cărora trebuie să le facă față 
regimul franchist. Ziarul se întreabă 
dacă va avea loc o remaniere gu
vernamentală. Remanierea, scrie „Le 
Monde", pare să se impună datorită 
lipsei de coeziune politică constatată 
în sînul guvernului. Declarațiile și 
discursurile miniștrilor din ultimele 
luni reflectă ceva mai mult decît o 
simplă divergență de vederi; este 
vorba de concepții contradictorii. O 
altă întrebare este dacă conducătorii

PREZENȚE ROMINEȘTI
BERLIN 20. Corespondentul Ager- 

pres, Șt. Deju, transmite :
In cadrul unui concert internațio

nal care a avut loc in seara zilei de 
18 aprilie, în sala Filarmonicii din 

Berlinul occidental, Zenaida Palii, ar
tistă a poporului din R. P. Romînă, 
a interpretat, cu deosebit succes, 
arii1 din operele „Carmen", „Samson 
și Dalila" și altele.

Mezzosoprana Zenaida Palii a fost 
îndelung aplaudată de publicul care 
a umplut pînă la refuz marea sală 
de concerte.

încheierea vizitei în U.R.S.S. 
a delegației de partid 
și guvernamentale 

<a R. P. Mongole
MOSCOVA 20 (Agerpres).
La 20 aprilie, delegația de partid 

și guvernamentală a R. P. Mongole, 
condusă de J. Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M. și președinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, a părăsit Moscova.

La aeroport delegația a fost con
dusă de L. Brejnev, prim-secretar al
C.C.  al P.C.U.S., A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de alte persoane oficiale.

L. Brejnev și J. Țedenbal au rostit 
cuvîntări.

Puternic cutremur 
de pâmînt în Japonia

TOKIO 20 (Agerpres).
Un puternic cutremur de pămînt a 

fost înregistrat în dimineața zilei de 
20 aprilie în apropierea localității 
Shizuoka, situată între Osaka și Tokio. 
Potrivit știrilor sosite din capitala 
japoneză, cinci persoane și-au găsit 
moartea din cauza acestui cutremur.

economiei spaniole vor fi în stare să 
frîneze creșterea prețurilor ? Trebuie 
reamintit, arată „Le Monde", că, 
pentru a fi eficace, eventualele mă
suri luate în acest scop ar trebui să 
afecteze interesele oligarhiei. Refe- 
rindu-se la repercusiunile hotărîrii 
guvernului de a aduce unele modifi
cări statutului sindicatului universi
tar, ziarul afirmă că ele s-ar putea 
manifesta în alte sectoare, ca mișca
rea sindicală oficială, unde revendi
cările iau din zi în zi un caracter tot 
mai coerent.

Rezoluțiile adoptate de Congresul Federației 
internaționale pentru drepturile omului

ATENA 20 (Agerpres).
Federația internațională pentru 

drepturile omului, care timp de trei 
zile și-a ținut congresul său la Ate
na, a adoptat rezoluții cu privire la 
Cipru, Grecia, Spania și Portugalia. 
In rezoluția privind Ciprul se arată 

că „rezolvarea finală a problemei 
cipriote trebuie să țină seama de 
dreptul poporului de a hotărî asupra 
soartei sale și să asigure drepturi mi

In Coreea de sud

Demonstrațiile studențești continuă
SEUL 20 (Agerpres).
Studenții sud-coreeni au continuat 

marți demonstrațiile de protest îm
potriva tratativelor japono-sud-coreene. 
La Chonju (130 de mile sud de 
Seul) în timpul ciocnirilor dintre de
monstranți și poliție au fost răniți 
patru studenți.

La mai multe instituții de învăță- 
mînt superior din Seul au avut loc 
mitinguri de protest. In rezoluțiile a- 
doptate studenții au hotărît continua

Noi inciilenle rssiale Io sudai 1 N. 0.
NEW YORK 20 (Agerpres).
Noi incidente rasiale s-au semna

lat luni în statele din sudul S.U.A. 
La Bogalusa (statul Louisiana), un 
mare număr de negri, cărora li s-au 
alăturat mai multi albi s-au postat 
în fața magazinelor aparținînd unor 
albi care practică discriminarea ra
sială cerînd să li se recunoască 
dreptul de a fi încadrați în servicii 
fără discriminări.

Evenimentele din Laos
VIENTIANE 20 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al armatei 

regale laoțiene a declarat marți că 
rebeliunea celor peste 200 de militari 
din rîndul trupelor dizlocate la 
Paksane, localitate situată pe fluviul 
Mekong, „reprezintă o acțiune seri
oasă". Cu toate acestea, a spus a- 
celași purtător de cuvînt, guvernul 
de la Vientiane este în măsură să 
zădărnicească rebeliunea elemeritelor 
de dreapta așa cum s-a întîmplat în 

norității naționale. Rezoluția cu pri
vire la Spania „condamnă violarea 
drepturilor umane de către regimul 
generalului Franco" și „își reafirmă 
solidaritatea sa cu exilații spanioli 
credincioși democrației". Congresul a 
subliniat. într-o altă rezoluție că 
Portugalia „violează continuu princi
palele drepturi ale omului prin în
temnițarea adversarilor politici și su
punerea acestora la torturi".

rea luptei pentru zădărnicirea trata- , 
fivelor și au cerut deschiderea ime-f 
diată a instituțiilor de învățămînt 
închise de autorități în scopul înă
bușirii demonstrațiilor.

Agențiile de presă anunță, totoda- 
ta, că autoritățile sud-coree» și co
mandamentul forțelor armate ale 
S.U.A. în Coreea de sud iau măsuri 
în vederea trimiterii de noi trupe în 
„regiunile amenințate".

In orașul Camdem (statul Alaba
ma), poliția a împrăștiat o demon
strație a populației de culoare, con
dusă de Martin Luther King, în spri
jinul înscrierii negrilor pe listele de 
alegători. King a făcut din nou apel 
pentru boicotarea produselor prove
nite din statul Alabama, în semn de 
protest împotriva discriminărilor ra
siale practicate de autoritățile a- 
cestui stat.

urmă cu două săptămîni, cînd tru- 
pele regale au pus capăt unei alte 
acțiuni dizidente.

Agenția U.P.I. relata la 20 aprilie 
că la Vientiane au început luni dimi
neața tratative între repreze țanți ai 
celor trei curente politice cui1 scopul 
de a pregăti o întîlnire la nivel înalt 
între primul ministru Suvanna Fum- 
ma, prințul Boun Oum, liderul aripii 
de dreapta și prințul Strfanuvong, 
lider al forțelor Patet Lao.

0 declarație a primului ministru 
al guvernului Adenului
ADEN 20 (Agerpres).
Abdul Kader Mackawee, primul 

ministru în guvernul Adenului, venit 
la putere în luna martie, a prezentat 
luni, în Consiliul legislativ, o decla
rație pe care agenția Reuter o cali
fică drept una din cele mai ferme 
făcute vreodată de un guvern al a- 
cestui teritoriu. El a respins orice 
falsă independență ce ar fi acordată 
teritoriilor din Arabia de sud și a 
cerut să fie aplicate rezoluțiile a- 
doptate la sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. din decembrie 1963 cu 
privire la viitorul acestei regiuni.

în întreaga Europă

Primăvara și-a demonstrat din nou 
capriciile

LONDRA 20 (Agerpres).
Zilele acestea, în întreaga Europă 

primăvara și-a demonstrat din nou 
capriciile. După zilele frumoase de 
săptămîna trecută, vremea s-a înrău
tățit brusc, în majoritatea țărilor Eu
ropei abătîndu-se ninsori, ploi și vîn- 
turi puternice. Ninsori au fost înre

Miniștrii guvernului meu, a spus 
Mackawee, refuză și vor refuza o 
falsă independență, fiind hotărîți să 
ia poziție fermă împotriva oricărei 
încercări de a ignora adevăratele as
pirații ale poporului. In acest sens, 
a precizat el, guvernul Adenului se 
bucură de sprijinul majorității parti
delor și organizațiilor politice din 
țară. Cerem guvernului britanic să 
nu mai amîne acordarea independen
ței. In cazul în care nu va face acest 
lucru, a avertizat el, situația din țară 
se va înrăutăți.

gistrate în Anglia, Belgia, Suedia, 
Norvegia, Austria, Elveția și Olanda. 
In unele locuri s-au produs înghe
țuri care au afectat serios traficul 
rutier.

In contrast cu aceasta, Portugalia 
a cunoscut un timp însorit, termo
metrul uraînd la aproape 23 grade 
Celsius.

In e î
TALLIN. In cadrul Academiei 

de Științe a R.S.S. Estone s-a ho- 
tărît înființarea unui institut pen
tru studierea problemelor teoretice 
și experimentale ale fizicii solidu
lui, in primul rînd pentru studierea 
complexă a proprietăților lumi- 
niscente și semiconductoare ale 
cristalelor.

CAIRO. La Sanaa s-a anunțat 
că în Yemen au luat ființă primele 
organizații sindicale dtn istoria a- 
cestei țări. Una din organizațiile 
sindicale ii reunește pe muncitorii 
din toate ramurile de producție, 
una pe învățătorii din Yemen, iar 
din cea de-a treia vor face parte 
tinerii.

CAIRO. Ieri s-a deschis la Cairo 
prima conferință a Federației uni
versităților din țările arabe. La lu
crările conferinței, care vor dura 
patru zile, vor participa rectori ai 
universităților din Republica Ara
bă Unită, Siria, Algeria, Irak, Ior
dania, Sudan și Liban.

TOKIO. Un grup de cunoscuți 
oameni de știință, literatură și artă 
dm Japonia au înmînat guvernului

t e v а г î
japonez un protest împotriva tra
tativelor japono-sud-coreene. Pro
testul este semnat de peste 400 de 
persoane.

CIUDAD DE MEXICO. Ziarul 
„El Dia" anunță că poliția mexi
cană a efectuat o percheziție la 
sediul organului P. C. din Mexic, 
„Voz de Mexico". In timpul cer
cetărilor au fost arestate persoanele 
care se aflau în redacția ziarului. 
Partidul Comunist din Mexic a pro
testat împotriva acțiunii poliției 
mexicane.

GENEVA. Pregătirea profesională 
a marinarilor din Asia, ca și pro
blemele salarizării muncii la bord 
și a efectivelor vor fi discutate la 
cea de-a doua conferință maritimă 
asiatică a Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.N.), care va 
avea loc la Tokio între 21 și 30 
aprilie.

PARIS. Agențiile de presă rela
tează că șefii de state ai Coastei 
de Fildeș, Nigerului și Voltei Su
perioare au declarat că nu vor

ii d u r î
participa la îniilnirea șefilor de 
state și guverne ai țărilor africane, 
care urmează să aibă loc în sep
tembrie a. c. la Accra. Cele trei 
țări africane, cunoscute prin orien
tarea lor prooccidentală, fac parte 
din așa-numita organizație regio
nală „Consiliul Concordiei".

ATENA. Luni a avut loc în por
tul Pireu o demonstrație de pro
test împotriva acostării distrugăto
rului american „Claude „Ricketts*"  
cu echipaj mixt.

NEW YORK. Un raport dat pu
blicității luni de Comitetul special 
O.N.U. pentru examinarea politicii 
de apartheid a guvernului R.S.A. 
subliniază că 15 din cele 24 con
silii municipale principale ale Sue
diei au interzis cumpărarea de 
mărfuri sud-africane pentru spita
lele, școlile și alte instituții ofi
ciale care depind de ele.

PARIS. Se anunță că întîlnirea 
miniștrilor apărării ai țărilor mem
bre ale N.A.T.O., prevăzută să 
aibă loc la Paris între 31 mai și 2 
iunie, va fi consacrată discutării 
politicii strategice a pactului.
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