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CUM FOLOSIM
SUPRAFEȚELE
UE PRODUCȚIE?
O Rezerve mari la U. R. U. M. P 
I Reamplasarea mașinilor și per 

fecfionerea fluxului tehnologic
cerinfă actuală la majoritatea uni

Probleme catăfllor industriale O
re trebuie ad Incite.

$

Ridicarea calitativă a 
întregii activități eco
nomice — sarcină cen
trală pusă de partidul 
nostru în etapa actuală 
— este condiționată, pe 
lîngă diversificarea pro
ducției, creșterea nive
lului tehnic al industriei 
și reducerea cheltuieli
lor materiale, de folo
sirea eît mai deplină a 
suprafețelor de produc
ție existente și a utila
jelor din dotare. Aceas
ta; asigură economisirea 
unor importante fonduri 
de investiții și cheltuieli 
de muncă, sporirea pro
ducției și a productivi
tății muncii, reducerea 
p. ețului de cost.

Există în unitățile e- 
conomice din Valea Jiu
lui suprafețe de pro
ducție care nu sînt u- 
tilizate sau care pot fi 
mai bine folosite ? E- 
xistă în marea majori
tate a unităților, dacă 
nu la toate.

O situație care tre
buie, în primul rînd, a- 
nalizată, este aceea de 
la U.R.U.M. Petroșani. 
Aici, din suprafața to
tală a halelor secțiilor 
de 14 000 m p, 2 120 
m p sînt ocupați cu 
mașini-unelte și agrega
te, 3160 m p cu scule 
și dispozitive, 6 870 m p 
reprezintă spațiile 
lucru, iar 1 670 m p 
sînt ocupați. Gradul 
utilizare a suprafeței
lelor este de 70—94 la 
sută, cel mai scăzut fi
ind1 la turnătoria de o- 
țel. După cum se vede, 
în fiecare secție există 
suprafețe nefolosite

siguranță se vor crea 
altele în urma ac-

Anul XIX
XXIV Nr. 5428

Miercuri
5 aprilie

1967

4 pag. 25 bani

Plus 10 000 tone
transpun 
asumate

cărbune preparat

de 
nu 
de 

ha-

cu 
Și
țiunii care se desfășoa
ră pentru reamplasarea 
mașinilor-unelte și ra
ționalizarea fluxului teh
nologic (s-a făcut acest 
lucru la secția mecani
că și atelierele forjă, 
armături T.H. și tuburi 
flanșate). In cadrul uzi
nei va trebui să fie con
tinuată mai susținut ac
țiunea de îmbunătățire 
a organizării producției 
și în celelalte secții în 
scopul descongestionării 
unor hale de produse 
neterminate (la construc
ții metalice în special).

La U.R.U.M.P. — așa 
după cum s-a mai ară
tat în ziar — se ridică 
ca o problemă de o deo
sebită actualitate folo
sirea din plin (deocam
dată extensiv) a mașini
lor-unelte. Din parcul 
de mașini-unelte ale 
U.R.U.M.P., 58 lucrează 
în 3 schimburi, 54 în 
două schimburi, iar 38 
numai într-un singur 
schimb.

Concluzia normală, lo
gică, care se desprinde 
din această situație este 
că U.R.U.M. Petroșani, 
cu actuala dotare teh
nică, cu actualele su
prafețe de producție 
poate prelua o parte 
însemnată din lucrările 
atelierelor exploatărilor 
miniere. In orice caz 
ia U.R.U.M.P piesele de 
schimb și reparațiile se 
vor executa de mai bună

I. MÎRZA

MINA ANINOASA. Turnul puțului de extracție 
și silozurile își profilează grațios siluetele zvelte.

Preparatorii din Petrila 
în fapte angajamentele 
în întrecerea socialistă. Nu o sin
gură dată ei au arătat că își păs
trează cuvîntul dat în consfătui
rile de producție, loc unde se nasc 
angajamentele și de unde pornește 
entuziasmul în muncă. Traducerea 
în viață a măsurilor prevăzute în 
planul M.T.O., folosirea agregate
lor cu un randament ridicat, eli
minarea opririlor accidentale, fo
losirea unor procedee avansate de 
muncă, executarea de reparații de 
bună calitate si înțr-un termen

redus sînt cîteva din „secretele" 
succeselor în muncă ale prepara
torilor.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, preparatorii petrileni 
au depășit planul la producția de 
cărbune brut cu 10 280 tone. Pro
ducția netă ia cărbunii preparați 
a fost depășită cu 7 682 tone. La 
obținerea acestor succese, o con
tribuție de seamă au adus-o schim
burile conduse de Gaer Gheorghe, 
lane Iosif, Stoica Petru, Rusan Ia- 
cob, Lupa Ladislau, Matei Petru, 
Toacă loan și alții.

Încheierea tratativelor 
româno*canadiene

delegație a guvernului 
privire la stadiul ac- 

perspectivele relațiilor 
două țări. Ca urmare '

Recent au avut loc la Ottawa 
convorbiri între o delegație- a gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia și o 
Canadei cu 
tual și la 
dintre cele
a acestor convorbiri, guvernul Re
publicii Socialiste România și gu
vernul Canadei au căzut de acord 
să stabilească relații diplomatice 
și să facă schimb de reprezentanți 
diplomatici la rang de ambasadori. 
In acest sens, la 3 aprilie a avut 
loc .un schimb de scrisori între 
conducătorul delegației române, 
primul adjunct al ministrului afa
cerilor externe, 
cu, și secretarul 
facerile externe 
Martin.

Reprezentanții
ne au avut un schimb cuprinzător 
de vederi cu privire la perspecti
vele relațiilor comerciale româno- 
canadiene și au căzut de acord să

George Macoves- 
de stat pentru a- 
al Canadei, Papi

celor două guver-

ACTIVITĂȚI DIN VACANȚA
O excursie reușită

exbursi- 
de pio- 

generală 
Paroșeni

Printre numeroasele activi
tăți organizate în zilele de 
vacanță, de o apreciere deo
sebită s-au bucurat 
ile în regiune. 120 
nieri de la Școala 
nr. 3 Vulcan —
și-au luat locul în autobuzele 
încăpătoare ale O.N.T. și au 
pornit la drum. Itinerariul 
stabilit le-a permis să vizi
teze localități puțin cunos
cute de ei, să facă cunoștin
ță cu vestigii ale trecutului 
istoric al patriei. Copiilor 
le-au plăcut mult Hunedoa
ra și castelul Huniazilor. De
va, Sarmizegetusa. Un mare 
interes a stîrnit în rîndul 
pionierilor vizitarea rezerva-

Magazia pre- 
parației Lupeni 
adăpostește mii 
de piese de 
schimb pentru 
utilajele prepa- 
rației. Muncitorii 
magaziei asigură 
o buna rînduială 
a lor, ca în mo
mentul cînd este 
nevoie, fiecare 
piesă să fie gă
sită cu ușurință.(Continuare în pag. a 2-a)
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ției cu zimbrii din pădurea 
Hațegului.

Carnavalul 
primăverii

In ciuda timpului capri
cios, pionierii de la Liceul 
din Petrila au participat în 
număr mare la „Carnavalul 
primăverii". Măștile, repre- 
zentînd diferite flori', au stîr
nit curiozitatea și bucuria 
copiilor. In dorința de a le 
oferi surse plăcute de dis
tracție. cadrele didactice au 
inițiat, cu acest prilej, și un 
concurs cultitral-artistic. 
Mulți pionieri și-au demon
strat talentul cîntînd, reci
tind, sau dansînd. Clasifica
rea s-a făcut la finele con
cursului fiind stabiliți frun-

tașii. La recitări s-au remar
cat elevii Șaucă Dorina - și 
Grozavu Valeria din clasa a 
V-a. Dintre soliști, cei mai 
buni s-au dovedit Acatincăi 
Nicoleta, din clasa a IV-a și 
Bîrzoi Sofica, din clasa a 
V-a A. La dansuri,, cel mai 
bine s-a prezentat echipa de 
călușari a clasei a V-a A 
re a fost răsplătită cu 
aplauze pentru vioiciunea 
terpretării.

Și la Școala generală
2 din Petrila s-au organizat 
multe acțiuni interesante în 
perioada vacanței. Printre a- 
cestea se numără simpozio
nul consacrat comemorării a 
60 de ani de la răscoala ță
ranilor din 1907.

ca
vii 
iri-

nr.

M. C.

CINSTE BINEMERITATA
De aproape 20 de 

ani, locul său de mun
că este depozitul. A- 
proape două 
avut aceeași 
bilitate : de 
mărfuri care 
să aducă apoi bucurii 
in casele oamenilor. 
Mii de aparate — ven
tilatoare, frigidere, as
piratoare, mașini de 
spălat înainte de a a- 
junge în apartamente
le unor familii din Pe
troșani, Hunedoara, De
va, Brad sau Orăștie 
au trecut prin mîiniie 
sale. Pentru felul său 
conștiincios .în care a 
înțeles să-și facă ■ da
toria, pentru corectitu
dinea sa, întregul co
lectiv în care munceș
te îi poartă o stimă 
binemeritată.

Lazăr Victor a tre
cut de doi ani de pra
gul unei jumătăți de 
secol de viață. Ti se 
prezintă azi ca un om 
blind, cumpătat în 
vorbă și faptă. De ai

decenii a 
responsa- 
a păstra 
au ajuns

prilejul să vizitezi de
pozitul pe care îl con
duce, simți cum aceas
tă cumpătare, spiritul 
său de ordine se trans
pun parcă în cele mai 
bine de 1 000 de repere 
pe care le are în gri
jă : candelabre, radia
toare, reșouri, baterii, 
becuri, toate așezate 
într-o desăvîrșită 
dine, fiecare la un 
dinainte stabilit și 
ne știut. In toate 
recunoaște mîna sa 
vrednic gospodar 
bunurilor statului.

Răspunde de mărfuri 
care valorează milioa
ne, depozitul de elec
trotehnice, locul 
muncă al lui
Victor, fiind unul 
cele mai mari și 
portante sectoare 
întreprinderii
țului cu ridicata pen
tru metalo-chimice din 
Petroșani. Momente im
portante în munca sa 
sînt inventarele, pri
lej cu care se verifi-

or- 
loc 
bi- 
se 
de 
al

de
Lazăr 

din 
im- 
ale

comer-

rămas nșpă-

de alți res- 
de depozite

că nu numai gestiunea, 
ci și cinstea sa de lu
crător în comerț. La 
toate inventarele — și 
au fost de-a lungul'ce
lor două decenii de 
muncă la depozit cel 
puțin vreo 35 — cin
stea sa a 
tată.

Alături 
ponsabili
de la I.C.R.M. Petro
șani — cum este Hol- 
ban Marta, de la secția 
cosmetice, iman Ștefan 
— de la electronice, 
Bartha Eugen — i res
ponsabilul secției ma
teriale de uz casnic și 
Fabian Francisc, res
ponsabilul secției chi
mice — omtil care răs
punde de activitatea 
depozitului de electro
tehnice face parte din
tre acei lucrători des
pre care se spune că 
sînt mîndria. întreprin
derii.

Franclsc VETRO 
(după o corespondentă 
de la M. Veiculescu)

continue contactele lor, la o data 
reciproc acceptabilă, în vederea 
stabilirii unui cadru echitabil ca
re să ducă la încheierea unui a- 
cord comercial.

In timpul convorbirilor, care s-au 
caracterizat printr-o atmosferă de 
cordialitate și . înțelegere recipro
că, ambele părți și-au exprimat 
convingerea că stabilirea relațiilor 
diplomatice între România și Ca
nada va contribui la progresul co
operării multilaterale româno-ca- 
na diene.

CONSEMNAM
AVIZAM
DEZAPROBAM

Oillllt" loi Petria
Petria Constantin este tini

chigiu și locuiește în blocul 
3, scara VI, din cartierul Car- 
păți, Petroșani. Cînd l-au a- 
les responsabil al scării a fost 
măgulit. Pe loc d-4 propus 
să-i Uimească pe vecini prin 
comportarea lui. Și a reușit... 
li uimește îndeosebi cînd se 
duce acasă cu chef. Dacă sa. 
îniîmplă să fie noaptea, ni
meni nu mai doarme. De vre
unul îndrăznește să comită o 
asemenea imprudență, are el, 
responsabilul „grijă" să-l' tre
zească.

De curînd si-a extins „gri
jile" și asupra spălătoriei din 
subsolul blocului. Prima mă
sură : a încuiat-o. Constatînd 
că totuși nimeni n-o foloseș
te, a transformat-o în atelier 
de reparat și vopsit motoci
clete. Precum se vede respon- , 
săbilul de scară își lărgește 
necontenit atribuțiile. Oare 
nu-și găsește nașul ?

91

că lip- 
camion.

stradă,

Siluiia salvatoare
Avea nevoie de bani. Ur

gent. Nu putea aștepta. Căuta 
o soluție. A găsit-o. Doar, Tur- 
can Gavrilă este om descurcă
reț. Nu se încurcă cu fleacuri... 
Iată soluția salvatoare :

A ieșit pe poarta garajului 
l.C.O. la volanul autocamio
nului cu nr. 21 HD 1 380, ne
stingherit de nimeni. Portarul 
„n-a băgat de seamă" 
sește din curte un 
Deh ! Se întîmplă.

Cînd s-a văzut în
Tur can a luat-o liniștit spre 
cartierul Livezeni. Avea de 
transportat niște lemne unui 
cunoscut. Treaba mîntuită, cu 
banii primiți s-a cinstit la 
bufetul aflat în drum, ame- 
țindu-se. Dar n-are importan
ță. Cu experiența lui... merge. 
S-a urcat la volan. Intîlnin- 
du-șe eu o: salvare a „mîngî- 
iat-o" nițel. Dar nu s-a oprit. 
Și-a continuat drumul. A fost 
găsit de organele de miliție 
în neregulă. Permisul său era 
de... tractorist. Tribunalul Pe
troșani care l-a judecat i-a 
acordat timp de „meditație"... 
8 luni. Dar fără nici 
ție salvatoare.

o solu-

Rubrică redactată
M. CHIOREANU 
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calitate, cu o productivitate mai 
mare. Aceasta pentru că înzestra
rea tehnică este mai bună decît 
La oricâte atelier de mină. Se ri
dică o problemă: nu sînt sufi
ciente eaț|r» calificat# pentru 
schimburile II și IÎI. Există' posi
bilități ca de la minele Aninoasa 
ți Șjtrila, unde sînt ateliere vechi, 
Șă tie rediștribuiți o parte din 
muncitorii eleeird-mecahici la 
U.ît.U.KÎ.P, dohducerea C.C.V.J., 
serviciul mecanicului șef, ar tre
bui să ia în studiu această pro
blemă.

Cite va cuvinte și despre folosi
rea suprafețelor de producție ale 
atelierelor minelor. Aproape la 
toate exploatările miniere se jus
tifies că suprafețele actuale nu co
respund, fie pentru că se află în 
clădiri vechi și dispersate (E. M. 
Lupșni, E. M. Aninoasa. E. M. 
Vulcan, E. M. Petrila), fie că la 
proiectare nu s-a ținut seama de 
diversificarea reparațiilor (E. M. 
Lonea — cazul atelierului pentru 
repararea stîlpilor hidraulici). Un 
lucru este înâă cert: aproape la 
toate exploatările miniere nu a 
existat preocupare pentru ream- 
plasarea mașiniîor-unelte din ate
lierele de reparații în scopul îm
bunătățirii fluxului tehnologic și 
a folosirii cit mai eficiente a su
prafețelor de producție. De mulți 
ani mașinile au rămas în același 
loc, fără altă justificare decît... 
postamentul.

Probleme legate de suprafețele 
de producție se ridică și la F.F.A. 
„Vișeoza" Lupeni, și la I.E.C. Pa- 
roșgrii (aici numai în ce privește 
atelierele). Intr-adevăr, la „Visco- 
za!‘ Lupeni volumul producției de 
fire și fibre artificiale a crescut 
an de an fără a se construi noi 
hale. In ultimul timp au crescut, 
în mod firesc, cerințele calitative 
față de produsele fabricii. Condu
cerea F.F.A. „Viscoza" Lupeni a 
înaintat forului tutelar o documen
tație privind supraetajarea clădi
rii administrative pentru a elibe
ra suprafețe de producție. Minis

După aprecierea „Biroului 
minier" din S.U.A., producția 
mondială de cărbune de tot 
felul, a fost în 1965 de 2,8 mi
liarde tone — mai mult cu 
47 milioane tone față de 1964. 
Creșterea a avut loc la an
tracit și huilă; la lignit pro
ducția a fost cea mai mică.

Europa cu U.R.S.S. repre
zintă 1,7 miliarde tone sau 61,ț 
la șută din producția mon
dială. Statele din Est produc 
1,15 miliarde toile sau 40,9 la 
șută, țările din Vest 575 mili
oane tone sau 20,5 la sută. 
Față de o scădere a produc
ției în Veăt, țările din Est au 
produs 34 milioane tone căr
bune’ în pluș.

PBfcarta tu wiilirt 
la (Him găurii 
le nină

In anul 1964, la minele din 
bazinul Ruhr a început pe 
șcară largă aprinderea cartu
șelor de la fundul găurii de 
1 tnă. Fină atunci cartușul 
amorsat se introducea penul
timul în gaura de mină.

Unul din cele mai însem
nate avantaje ale aprinderii 
de la fundul găurii de mină 
este excluderea completă a 
restului de cartușe neexplo
date, ceea ce în trecut a duș 
la accidente grave.

terul n-a aprobat. Dar conducerea 
tehnico-administrat ivă, comitetu l 
de partid nu trebuie să demobili
zeze. Trebuie adîncite studiile pri
vind posibilitățile de deblocare a 
secțiilor productive de anumite 
cantități de produse semifabricate 
sau de materiale.

La I.E.C. Paroșeni apare, oare
cum deplasat, faptul că în anu
mite ateliere nu există un spațiu 
corespunzător desfășurării normale 
a producției. Nu sîntem de acord 
cu justificarea conducerii tehnico- 
administrative că această situație 
s-ar datora faptului că centrala 
electrotermică Paroșeni □ fost pro
iectată la început numai pe gru
puri de 50 MW. Este o unitate 
modernă, pentru construcția căreia 
s-au cheltuit fonduri deosebit de 
importante. Atelierele au fost a- 
menajate în spații noi. Dacă în 
prezent unele ateliere nu au su
prafețe de producție corespunză
toare, aceasta se datorește ocupă
rii unor spații de către serviciile 
funcționale și organizația U.TC.

Problema principală care se pu
ne la I.E.C. Paroșeni este de a or
ganiza mai rațional pregătirea lu
crărilor de reparații și cooperarea 
dintre diferitele formații care lu
crează la repararea aceluiași a- 
gregat, precum și eliberarea spa
țiilor care inițial au fost destinate 
activităților productive. De aseme
nea, trebuie luate măsuri pentru 
introducerea micii mecanizări la 
secția de reparații construcții în- 
trucît aici se lucrează cu metode 
rudimentare: targa, roabă, lopată, 
plan înclinat etc.

în concluzie, este necesar ca în 
țoale unitățile să fie analizată, cîț 
mâi operativ, folosirea suprafețelor 
de producție și să se ia măsuri 
pentru raționalizarea fluxului teh
nologic. Insistăm încă o data ca 
organele C.C.V.J. să studieze pro
blema preluării de către U.R.U.M-P. 
a unor reparații și confecții de 
piese de schimb care la atelierele 
minelor se execută cu p produc
tivitate scăzută și de un nivel ca
litativ inferior.

O dificultate a acestei me
tode este faptul că bucla reo- 
forilor din jurul cartușului a- 
morsat parcurge o cale mai 
lungă cînd acesta se introdu
ce în gaura de mină și în fe
lul acesta izolația ei se dete
riorează ușor. Pentru evitarea 
acestui neajuns s-a propus ca 
primul cartuș (cel amorsat) să 
fie introdus intr-un înveliș de 
protecție din material plastic.

AGENDĂ
Benzina din tărbune

După părerile autorităților 
din R.F.G., raportul de prețuri 
între cărbune și țiței nu pre
zintă premize de rentabilitate 
pentru producerea benzinei 
din huilă. Totuși in S.U.A. lu
crările în această privință șint 
mult avansate. Biroul euro
pean de informații pentru căr
bune din Bruxelles indică a- 
numițe procedee care sînt fo- 
loșite în prezent pentru liche
fierea cărbunelui. Toate pro
cedeele tind spre obținerea 
unui material brut, care poate 
fi prelucrat în rafinării nor
male în produse finale comer
cializabile — înainte de toate 
— benzină.

Minusuri mari |a.„ economii
Angajamentele pe acest an la e- 

conotnii în industrie, construcții și 
lucrări geologice se ridică la 
5 930 000 lei, iar Ia beneficiile pes
te plan la 4 918 000 lei. Ele s-au 
stabilit — cum se spune — nefor
țați de nimeni, adică pe baza unor 
apalize temeinice a rezervelor in
terne care pot fj mobilizate pen
tru creșterea eficienței economice 
a unităților peste sarcina plani
ficată.

Cum stăm cu respectarea auga- 
iamentelor la economii în luniie ia
nuarie și februarie ?

Stăm cit se poate de nesațisfă*  
cător.

*) Primele răspunsuri la ancheta 
de mai sus au fost publicate în 
ziarul nostru nr. 5 422 din 29 mar
tie 1967.

Au realizat economii E. M. Lu
peni (890 mii lei). E M. Uricani (272 
mii lei). E. M. Paroșeni (113 mii 
lei), U.B.U.M.F. (172 mii lei), pre
parata Petrila (28 mii lei), F.F.A.

. „Viscoza"-Lupeni [97 mii lei), I.E.C. 
| Paroșeni (11 mii lei din 1.2 mili- 
; oane angajament anual I), sectorul

Alte râspunsuri la ancheta : 

„Collllcarca muncitorilor 
din abataje este in pas 
cu cerințele organizării 
superioare a muncii r
Legătură strînsă 
dintre teorie 
și practică

Gheorghe DAVID 
maistru miner principal, 
sectorul I, E. M. Lonea

Pe lingă cunoștințele teoretice 
pe care le primesc în cadrul școlii 
de calificare, conducerea sectoru
lui nostru s-a preocupat ca mun
citorii recrutați pentru cursuri să 
acumuleze cunoștințe practice cît

[el mai mere ml 
lin lume

In Africa, la una din minele 
„Companiei Klool Gold Mi
ning", se sapă cel mai mare 
puț din lume. Puțul va fi de 
2 000 melri adincime, cu dia
metrul interior finisat de 94,5 
m. Diametrul excavației este 
112 m. Cele două co
loane de aeraj vor avea fie
care diametrul de 914 mm. 
Se vor construi 7 rampe și 10 
compartimente de extracție- 
Roca pușcată este evacuată 
cu chible de 15 tone capaci
tate, încărcate cu un greifer 
de 10 m c acționat pneumatic

Prelucrarea cărbunelui 
tu ajutorul razelor laser

Experiențele efectuate de 
specialiștii Biroului minier al 
S.U.A. au arătat că din huilă 
se pot obține, cu ajutorul ra
zelor laser, o serie de sub
stanțe chimice.

Folosind pentru descompu
nerea cărbunelui un fascicul 
puternic de raze laser, oame
nii de știință au răcit gazele 
produse prin evaporare pentru 
prevenirea altor reacții și au 
constatat câ aceste gaze con
țin 25 la sută acetilepă. pre
cum și etan, etilena și acid 
cianhidric. După o asemenea 
încălzire, 60 la sută din căr
bune se transformă în substan
țe gazoase. 

minier Banița (16 mii lei) și I.R.E.ll.
Pe ansamblul unităților indus

triale, de construcții și de lucrări 
geologice din Valea Jiului s-a de
pășit însă prețul de cost pe cele 
două luni cu 7 212 OOO lei. Această 
depășire, acest minus mare în rea
lizarea angajamentelor Ia economii.

se datorește activității economico- 
finaneiare nesatișfăcățoare a E. #L 
Lonea (1471 mii Iei depășire la pre
țul de cost), p. M. Aninoasa (507 
mii lei), E. M- Petrila (322 mii lei), 
fc M- Vulcan (232 mii lei), prepa
rata Coroești (620 mii lei), prepa
rata Lupeni (193 mii lei), L E. Pe
troșani (Î7Q mii Iei), I.P.P.F. Petro
șani (164 mii lei), prepum și a șan
tierelor T.C.M.M. și grupului 2 
construcții (| 863 000 lei depășire!).

mai multe. Pentru ca să cunoască 
cît mai bine meseria în care se 
califică, conducerea sectorului a 
căutat să-i repartizeze în așa fel la 
locurile de muncă ca să aibă po
sibilitatea să facă cunoștință cu 
toate fazele de lucrări : de abataj, 
pregătiri, reparații capitale și lu
crări de întreținere. Drept rezultat. 
o dată cu terminarea cursurilor 
teoretice, ei au și un bogat bagaj 
de cunoștințe practice.

Faptul că s-a procedat astfel ape 
drept urmare că avem mineri șefi 
de brigadă și șefi de schimb care 
au fost încadrați direct, fără a mai 
face perioada de stagiatură. Marea 
majoritate a absolvenților obțin re
zultate bune în producție așa cum 
este cazul minerilor Popa Aurel, 
Blăniță Mihai. Năcreală Iosif, Sicoi 
Ion II. A existat preocupare și pen
tru cei care au urmat cursuri de ca
lificare mai de mult în meseria de 
mecanici de locomotivă, troliști și 
electricieni de mină. Acești munci
tori au fost repartizați pe lingă 
muncitori cu calificare bună.

In acest fel am ajuns să avem 
în colectivul nostru oameni de nă- 
dș.ide, tară șă ne fie teamă că nu 
ar putea executa o lucrare de ca
litate corespunzătoare sau că ar 
periclita viața ortacilor lor din lip
să de pricepere.

Cum pregătim 
mecanicii

Ing. Viorel PETRUȚA 
Șeful sectorului VIII, 

E. M. Lupeni

Sectorul VIII de la mina Lupeni 
exploatează stratul 18, blocul VI, 
cu abataj frontal pe înclinare, sus
ținerea abatajului făcîndu-se cu 
grinzi în consolă de tip Klbne și 
stîlpi hidraulici de țip G.S. Tăierea 
cărbunelui se execută cu ajutorul 
plugului de tip Westfalia. Se poa
te observa că abatajul este deci 
dotat cu o tehnică cel puțin la ni
velul mediu al tehnicii mondiale. 
De aici rezulta și sarcini sporite 
de producție, respectiv realizarea 
la acest abataj a unor productivi
tăți Ia nivelul dotării.

Se știe că la realizarea produc- 
tivităților înalte, pe lîngă dotarea

Dintr-o analiză succintă a situa
ției economice pe lunile ianuarie și 
februarie se desprind cel puțin 
două concluzii: prima — nu există 
în multe unități o preocupare sus
ținută pentru îndeplinirea ritmică 
a angajamentelor la economii (și 
nici suficientă răspundere față de 
aceșțe angajamente); secunda — 
datorită depășirii prețului de cost, 
in perioada care urmează trebuie 
dublate eforturile pentru respec
tarea cuvînțului dat.

Conducerile tehnico-adrninistra- 
tive, organizațiile de parțid, sin
dicatele, organizațiile U.T.C., colec
tivele de muncitori, ingineri și teh
nicieni trebuie să se mobilizeze ca 
în trimestrul II (situația pe luna 
martie nu este încă definitivă) să 
se recupereze integral rămînerea 
în urmă la economii. Minusul la 
angajamente trebuie considerat ca 
și minusul la îndeplinirea planu
lui !

cu o tehnică corespunzătoare, se 
cere și o calificare superioară a 
celor care montează, mînuier, și 
întrețin utilajele. Și iată că la sec
torul nostru, Ia exploatarea unor 
utilaje înțîmpinăm greutăți tocmai 
datorită lipsei de calificare : plugul 
este deservit de doi mecanici câre 
nu posedă cunoștințe privind i’u- 
crârile miniere. De aceea, consi
der câ ar fi foarte necesar ca în 
cadrul școlilor profesionale să se 
profileze secții care să pregătească 
mecanici în măsură să stăpînească 
utilajele miniere atît din punct de 
vedere al întreținerii acestora cît 
și al exploatării lor. De asemenea, 
consider că ar fi indicat ca perso
nalul tehnic de supraveghere, de 
la artificieri pînă la maiștri prin
cipali, să fie instruit prin cursuri 
de specializare în ceea ce privește 
funcționarea și exploatarea utila
jelor moderne.

Doresc totodată să-mi exprim a- 
cordul cu propunerea ce s-a făcut 
prin intermediul ziarului de către 
inginerul Apostu Victor, de la ry- 
na Uricani, ca să se acorde o deo
sebită atenție formării minerilor în 
școli profesionale.

0 muncă permanentă 
pentru calificare

Ioan BUSICESCU 
maistru miner, sectorul 1, 

E M. Uricani

In cadrul sectorului nostru s-a 
dus și se duce o muncă permanentă 
pentru mărirea numărului de 
muncitori calificați în funcțiile de 
artificieri, mineri, ajutori miner;, 
electricieni — necesari procesului 
de producție. La cursurile de cali
ficare organizate în cadrul exploa
tării au participat, anul trecut, de 
la Sectorul nostru 76 de muncitori. 
Anul acesta, sectorul a trimis pen
tru calificare 11 mineri și 13 aju
tori mineri, care vor termina cursu
rile în august 1967.

Colectivul de conducere al sec
torului s-a orientat ca la aceste 
cursuri să participe acei tovarăși 
care au dat dovadă de conștiincio
zitate în serviciu și au adus un 
aport însemnat la realizarea sarci
nilor de plan. Dintre tovarășii care 
au urmat cursurile de calificare și 
au devenit muncitori cu o bună ca
lificare fac parte artificierii Ștefan 
Florea și Timofte Mihai, minerii 
Kuti Simion și Popa Marin, aju
torii mineri Lăcătuș Teofil, Corbu 
Hie, Kiss Marton, electricianul 
Geantă Constantin.

In perioada cît acești muncitori 
au urmat cursurile de calificare, 
conducerea sectorului a urmărit 
în permanență frecvența lor Ia 
cursuri și modul cum se achită de 
sarcinile de producție. Părerea mea 
este că datorită preocupării care 
există față de calificare, sectorul 
a reușit să depășească, în acest an 
lună de lună, sarcinile de plan cu- 
mulînd pînă acum o producție în 
plus de peste 2 806 tone de căr
bune.
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și âîqrio 
INTERE- 
țereza și 
1NTERE- 
Aninoasa.

lull ii lire»
Iosif și, Tereza. Un cuplu al 

autocrației habsburgice! Aș ! 
„Eroii" noștri n-au fost nici- 
cind încoronați. Au fost in- 
corecți. F rauț losif 
Tereza gu condus 
$ELE unui imperiu. 
Iosif Fogel conduc 
SAȚI librăria din

Punctul de asemănare : am
bele cupluri n-au ținut sau 
nu (in cont de nimeni.

Tereza Fogel este angajata 
librăriei, Iosif e... soț și o a- 
jută. Ea lucrează dimineața, 
el după-amiază- Amândoi lu
crează. Dar... pe sub tejghea. 
Oferă cărți cui doresc, refuză 
pe cine doresc. Ei oferă, ei re
fuză- Și noi la fel. Le oferim 
Un loc in pagina de față și- 
refuzăm să credem că vor 
mai fi lăsati să... refuze.

Cîte seva despre cînd

Intr-un articol publicat anterior 
am prezentat unele date despre is
toricul ochelarilor și despre pres
tație.

In prezentul articol, mă voi ocupa 
de miopie- Miopia este o boală a 
vederii destul de răSpîndită. Ea se 

iaîntîlnește atît la copii cît și 
vîrsțnțci. Cel mai adesea apare în 
copilări® (miopia școlară). De aceea 

în- 
în-

da-

esțe bine să fie cunoscută de 
vățători, părinți, de toți cei ce 
srijesc sau lucrează cu copiii.

Miopia poate fi oprită în loc,
eă este descoperită de la început 
și dacă este tratată de un medi< 
specialist.

De foarte multe ori, părinții ob
servă P.4 up copil, inteligent și sîr- 
guincios de obicei, de la un timp 
nu qre note bune, pricepe greu 
lecțiile predate. Ințere§îndu-se la 
școală, părinții află, fie de la în
vățător, fie de la ceilalți copii, că 
in ultimul timp copilul lor clipește 
des din ochi la ore (în limba greacă 
termenul de miopie echivalează cu 
„clipițe"), copiază de lș colegul său 
de bancă ceea ce scrie profesorul 
pe tablă; toate acestea din cauză 
că nu vede bine la predare.

la ceilalți copii, că

handbal Ș. S. Petroșani a obținui 
o victorie prețioasă

Ieri, s-a disputat la Petroșani 
partida restanță din cadrul primei 
etape a returului campionatului 
republican de handbal, feminin, 
dintre Școala sportiva din locali
tate și Școala sportivă din Buzău 
Cele două tinere formații, de va
lori sensibil egale, au făcuț multă 
risipă de energie, pentru obținerea 
victoriei, care pînă la urmă, a în
clinai în favoarea gazdelor la trei 
goluri diferență.

Par, dacă victoria 
ior din Petroșani i-a 
spectatorii veniți la
timpul rece, ploios, jocul acestora 
n-a satisfăcut însă în suficientă 
rnăs" a-ă. Dintre cele șase goluri 
marcdie de ele în decursul între
gii parțide, patru au fost înscrise 
din lovituri de ia metri de către 
Domșa Maria. Așadar numai două 
goluri din acțiune; pi«a puține 
însă pentru o echipă care în alte 
întîlniri a desfășurat un joc fru
mos, rapid, cu multe șuturi la 
poartă.

de 
de 
nu
15

I»

fi cu

cum se poartă ochelarii

totul greșit să credemAr 
că acest copil este lepeș, că el tre
buie îndreptat prin pedepse, sau 
alte asemenea .mijloace. Răspunsul 
la noua comportare a copilului îl 
poate da numai un amănunțit exa
men medical. Medicul, alături de 
părinți si de profesor va putea lă
muri cauzele noii situații.

Deci, prima grijă a celor ce se 
ocupă de educația copiilor și anu
me profesorii și părinții, trebuie să 
fie aceea de a se adresa medicului 
oculist în toate cazurile în care se 
observă tulburări în dezvoltarea 
psihică a copilului, atunci cînd li 
se pare că copilul nu vede bine.

Cu cit copilul va fi mai repede 
examinat de medic, cu atît mai re
pede vom putea opri boala în mer
sul eî progresiv.

Acest lucru este azi la îndemina 
oricui, datorită faptului că în Va
lea Jiului există medici oculiști în 
toate localitățile.

Miopia este o stare patologică a 
ochiului, care printr-un complex de 
cauze — devine mai lung dCcît in 
stare normală, iar imaginea obiec
telor văzute, în loc să se formeze 
pe retină, se formează înaintea re-

handbaliste- 
mulțumit pe 
meci cu tot

re-

I
THSVIZIUNl

începutul primei reprize lăsa sa 
se întrevadă o victorie concluden
tă pentru gazde. Domșa transfor
mase trei din cele patru lovituri 

la 7 metri acordate în mod just 
către arbitrul Pândele Cîrligea- 

din București. .Era minutul 
de joc și petroșănencele condu

ceau deja cu 3—0 Din acest mo
ment însă ele au o cădere inexpli
cabilă, lucru de care profită oas
petele care ies curajoase la atac 
și reușesc, ca pînă la sfirșitul
prizei, să înscrie două goluri, iar 
în primele minute din repriza 
cundă să aducă chiar egalitate 
I abela de marcaj : 3—3. Gazdele 
își revin totuși, iau din nou con
ducerea pe care n-o mai cedează 
pînă la sfîrșitul întîlnirii. Scor fi
nal : 6—3 (3—2) în favoarea Ș. S. 
Petroșani.

Golurile au fpșt marcate de 
Domșa Maria (4), Barabaș și Tu- 
roș pentru gazde, Negoiță, Constan
tin și Scînteie pentru oaspete.

C. MATEESC1

se-
pe

FOTBAL

Minerul Aninoasa <— 
Parângul 
(1-0)

La Aninoasa 
meci de fotbal

- celor pește 200
fășurînd, pe parcursul întregii par
tide, un joc avîntat, CU faze de fot
bal bine concepute, localnicii ați 
cîștigat net prin golurile marcate 
de Bodea (min. 1), Furnea (min. 47) 
și Niță (min. 84, din 11 m). Buri 
arbitrajul prestat de brigada diri 
Deva condusă de Sima Tiberiu.

La juniori : Minerul Anipoasa 
Parîngul Lonea 0—1.

Lonea 3-0

s-a desfășurat un 
< are a plăcut mult 
de spectatori. Des-

Vulcan scapă mingea cu ușurință 
și Pușcaș înscrie : 1 —0.

In repriza a doua jocul se echi
librează. Sînt ratate din nou ocazii 
clare de gol.

In minutul 85 Chiceanu transfor
mă o lovitură de Ia 11 metri. Scorul 
devine egal 1—1. Se părea că par
tida Va luat Sfîrșit cu acest rezul
tat, dar... la un atac al oaspeților, 
purtat pe aripa stingă a terenului, 
Trandafir înscrie plasat la colț, fă- 
cînd inutilă 
T.upulescu : 
Ghelar.

A condus 
din Orăștie.

intervenția portarului
2—1 pentru Minerul

foarte bine I. Balogh

S. BALOI
activist C.S.O.

iv.

D. BREZOIANU, 
instructor C.S.O.

Juniorii de la Jiul 
se afirma

Vulcanenii au cedat 
în fafa Minerului 
Ghețar

Cu toate că jocui s-a disputat la 
Lonea (terenul din Vulcan fiind 
suspendat), vulcanenii puteau să-și 
atragă de partea lor victoria, dacă 
înaintașii ar fi fructificat doar cî- 
teva din numeroasele ocazii avute. 
In special cele din prima repriză. 
Oaspeții, care au pus mai mult ac
centul pe apărare, au reușit rar să 
pericliteze poarta echipei gazdă. 
Cei care reușesc înșă să deschidă 
scorul sînt tot ei. în min. 42 extre
mul dreapta al oaspeților execută 
un corner, portarul echipei din

Primă etapă a returului campio
natului republican de juniori a 
adus față în față pe terenul spor
tiv din Vulcan echipele tinerilor 
fotbaliști de la Jiul și Minerul Lu
peni. Meciul a luat sfîrșit cu victo
ria juniorilor de la Jiul cu scorul 
de 3—1 (1—J), prin punctele mar
cate de Horvath (2) și Ene. Pen
tru formația din Lupeni a înscris 
Uilecan.

Prin noua victorie obținută, echi
pa juniorilor de la Jiul și-a con
solidat locul fruntaș pe care-1 de
ține în clasamentul șefiei în care 
activează.

ini
I

îl
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ținei, Ia o distanță variabilă cu - 
gradul miopiei. Concomitent au f 
Ioc tulburări tțofîce ale retinei jj 
șlungițe.

Tratamentul (piopiei consta
primul rînd din colecția cu lentile, 
corecție Ce trebuie periodic con
trolată și mereu adaptată la evolu
ția miopiei. Deci, copilul miop tre
buie prezentat medicului specialist 
oculist, de cel puțin două ori pe an.

Concomitent cu tratamentul cU 
lentile, se va aplica un tratament 
ele întărire, se va administra o ali
mentație bogată în vitamine (fruc
te, morcovi, spanac verdețuri etc.) 
și se va da atenție condițiilor de 
mediu — aerisirii camerei, lumi
nozității corecte acasă și lâ școa
lă etc.

Medicul specialist mai are și alte 
posibilități de tratament.

Nu trebuie să dezarmăm, să ne 
lăsăm influențați de diferite pă
reri nemedicale; trebuie să fim c on
vinși că boala poate fi oprită în 
loc, dacă cel ce suferă de miopie 
se prezintă din timp la medic, dacă 
poartă ochelari de corecție preș— 
criși și mereu controlați de me- I 
dic; dacă duce o viață echilibrată, g 
rațională, și dacă efectuează tratai 
meritul prescris.

I 
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IFenomene neobișnuite
Iordache Iulian, din Vițlcan, ne 

semnalează un fenomen ciudat 
Balcoanele apartamentului 33 — de 
la blocul D 2, și ale apartamentelor 
30 și 31 — de la blocul D 3, au 
fost transformate în corăbii ,,cu 
toate pînzele sus", datorită rufelor 
expuse. Nu s-ar putea ca acești lo
catari inventivi și tentați spre... 
aventură, să se obosească făcînd 
apel la uscătoria scării ? Său aș
teaptă un vînt prielnic ?

Tovarășul Iordache ne mai face 
cunoscut că doritorii de băi reci pot 
beneficia gratuit de acest „trata
ment" dacă șe deplasează în car
tierul „Morișoara" — unde sînt o 
mulțime de... bălți. In ceea ce pri
vește preferințele, n-au cum să 
aleagă deoarece lipsa iluminatului 
electric ii orientează direct în bălți. 
Cei de la I.R.E.H. nu-și doresc 
nici măcar o baie la picioare ?

Un șofer ,.olumei“
Corespondentul nostru Gheorghe 

Bozu, dip Lupeni, ne relatează un 
fapt revoltător. In ziua de 28 mar
tie, dimineața, mașina cu nr. 21 HD 
1896 a urcat brusc,pe trotuarul din 
dreptul cofetăriei Corso". Inten
ția aparentă era de a intra la de
pozitul alăturat cofetăriei. Dar o 
dată aflat pe trotuar, șoferul a frî- 
nat brusc speriind pietonii. Ceță- 
țeana Maricica Butmălai și fiica ei 
au fugit speriate spre depozit. Șo
ferul, pus pe glume, a mai dema
rat 0 dată și s-a îndreptat spre ele, 
făcîndu-le să tremure de spaimă. 
Cei doi din mașină, pentru că mai 
era și un însoțitor, au făcut mare 
haz... Cînd trecătorii, revoltați, 
le-au atras atenția, ei s-au răzbu
nat înjurînd mama și fiica. Oare

I. EȘANU 
doctor în științe medicale

nu se găsește nimeni care să-l bage 
puțin „în viteză" pe acest șofer 
„glumeț" ?

inlîmplfire 
sau obișnuință ?

I

I
I
I
i
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J. Zmaranda din Petroșani, 
ne scrie despre felul cum înțeleg 
unii să deservească populația. In 
ziua de 23 martie, avînd de ridi
cat un colet, s-a prezentat la ghi
șeul de mesagerii al oficiului poș
tal nr. 1 din Petroșani. Spre deza
măgirea lui. pachetul nu i s-a dat 
precum a fost expediat, ci cu o sti
clă spartă al cărei conținut a în
ceput să curgă. Aceasta din cauză 
că funcționara de la mesagerie a H 
trînțit pachetul de betonul ghișeu- | 
Iui. Pînă la urmă ș-ar putea ca ce
tățenii să vină după colete eu un 
făraș. I

IIn cartierul .,8 Martie" din Pe- | 
trila, ne scrie Jacotă Vasile, există _ 
un magazin „Alimentara" la care 1 
poți găsi paste făinoase și băuturi | 
de toate categoriile. Lipsesc, în 
schimb, apa minerală, plinea, lap
tele și altele (Acestea se găsesc 
doar la blocul magazin care se 
află la o depărtare apreciabilă).

Nici nu e de mirare că gospodi
nele au făcut cărare între cartier 
și blocul magazin. Să nu uităm 
cei de la T.A.P.L. care. , 
s-au grăbit să instaleze uri bufet 
între blocuri alături de „Alimen
tara". Și auzi acum cînțece de dor 
și de ducă pînă Ia miezul nopții.

Cum adică, de băutură și cîntece 
nocturne era nevoie ?

Nedumerire

I
I

uităm pe 1 
„grijulii". I 
lin Imfnt •

I
I

Iuliu POPA

întreprinderea minieră Hunedoara 
Secția minieră Banița 

cu sediul în comuna Banița, regiunea Hunedoara

Angajează imediat:

a muncitori Recalificați șl calificați.
Vârsta ântre 18—50 ani.

Exploatarea calcarului se face la zi. Munca în 
acord, cîșiigul lunar pufînd fi între 1100-1500 lei.

Se asigură cazarea în dormitoare comune 
și masa contra cost.

5 aprilie
16,45 Mini-baschet. Transmi

sie de Ia Sala Floreașca. 
17,00 Repriza a 11-a a întîl

nirii de baschet feminin 
dintre echipele Românie» 
și Australiei.
Pentru cei mici t Ala- 
Bala.
Pentru tineretul școlar : 
Balade și legende — 
„Vîriătoareă lui Dragoș". 
Cupa campionilor euro
peni la volei masculin. 
Intîlnirea dintre echipele 
Rapid București și Ruda 
Hvezda Praga. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologii. 
Orașele muzicii — Var
șovia. Emisiune de Geor
ge Sbîrcea.
Telecronica economică. 
Filmul artistic — „Lu
mina verde".
Panoramic.

17,30

17,50

18,10

19,30
19,57
20,00

20,30
21,00

22,30
22,50 Telejurnalul de noapte. 
'23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
6 aprilie

PROGRAMUL I : 6,25 Program
muzical de dimineață; 6.35 Anun
țuri si muzică; 6,45 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Acordeonul vesel; 7,30 
Vă plac aceste melodii ?; 8.00 SU
MARUL PRESEI; 8,10 Muzică 
populară; 8,25 MOMENT POETIC;
8.30 La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 RADIOMAGAZINUL AS
CULTĂTOARELOR; 10,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 10,03 Prelucrări 
corale de Boris Marcu; 10,15 „Ma
ramureș, țară veche" — emisiune 
de muzică populară; 10,30 RAD1O- 
RACHETA PIONIERILC^l; 11,Z0 
CÂRTI CARE VA așteapTA; 
11,35 Formația Costel Stîngaciu; 
11,45 Cintă Vlad Dionișie si Ion 
Albeșteanu; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI: 12,10 Concert de estradă;
12.30 Aici, Craiova; 12,50 Chitara 
cîntă; 13,00 Varietăți muzicale;
13.30 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Muzică 
ușoară; 15,00 Din cîntecele și dan
surile popoarelor; 15,20 Anunțuri

• și reclame; 16,00 RADIOJUBNAL.
* Sport: 16 15 Ilustrate muzicale;

16.30 Corul Liceului muzical din 
Cluj; 16,40 Caleidoscop muzical; 
17,10 FAPTE DIN ISTORIEi 17,30 
Poezia românească și muzica; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 RĂS
PUNDEREA PERSONALA; 18,30 
Muzică ușoară; 18,40 Ritmurile cin
cinalului : FOLOSIREA EFICIEN
TA A CAPACITĂȚILOR DE PRO
DUCȚIE; 19,00 SEARA PENTRU 
TINERET; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARA- Continuarea emisiunii 
„Seară pentru tineret"; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Cîntă Ilona Mo- 
țica; 22,30 Recital de violoncel 
Mstislav Rostropovici; 22,50 Mu
zică ușoară de la A la Z; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

I
I
I
I
I
I
I
I

FILME
6 aprilie

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
800 de leghe pe Amazoane; Repu
blica : Cerul și mocirla: PETRILA : 
Complotul ambasadorilor; LONEA
— Minerul : Sanjuro; 7 Noiembrie : 
La porțile pămîntului; LIVEZENI : 
Angelica, marchiza îngerilor; ANI
NOASA : Cea mai frumoasă; PA- 
ROȘENI : Notre Dame de Paris; 
VULCAN : Zorba grecul; CRIVt- 
DIA : Parcarea interzisă; LUPENI
— Cultural • Lumină după jaluzele: 
Muncitoresc : Femeile: BARBA- 
TENI : Ultima cavalcadă spre San
ta Cruz; URICANI : In nord spre 
Alaska.



STEAGUL ROȘU
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Plenara C. C. 
al Partidului Muncii 
din Elveția
.GENEVA 4. — Corespondentul A- 

gerpres H. Liman, transmite : Du
pă cum anunță ziarul elvețian 
„Voix Ouvriere", la Lausanne a 
avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Elveția. Au fost examinate pro
bleme practice care urmează a fi 
traduse în viață cu privire la vi
itoarea campanie pentru alegerile 
naționale, ca și pentru întărirea or
ganelor de presă. In comunicatul 
dăt publicității se subliniază că 
•-a adoptat o rezoluție împotriva 
majorării impozitelor care lovesc 
în păturile populare. Rezoluția ce
re o reformă fiscală, care să fie în
dreptată nu împotriva clasei mun
citoare, ci a persoanelor cu veni
turi mari.

P. C. din Sudan 
își va relua 
activitatea
KHARTUM 4 (Agerpres). — 

Dr. Amin Izzeddin, unul din liderii 
Partidului Comunist din Sudan, a 
declarat recent că partidul își va 
relua activitatea, punînd în apli
care decizia tribunalelor, care 
l-au autorizat să activeze ca oricare 
alt partid politic din țară. Astfel, 
el a anunțat că P. C. din Sudan 
își va deschide sediul și va relua 
publicarea ziarului său. Dr. Izzed
din a anunțat că cei șapte deputați 
comuniști cărora autorizația de a 
lua parte la lucrări le-a fost refu
zată printr-un vot al Adunări Con
stituante vor asista la următoarea 
sesiune a acesteia.

La 22 decembrie 1966, Curtea su
premă a Sudanului a declarat că 
Adunarea și-a depășit competin- 
țele; și a confirmat dreptul depu- 
taților comuniști de a lua parte la 
lucrările acesteia. Curtea supremă 
a'intrat astfel în conflict și cu gu
vernul care se pronunță pentru in
terzicerea P. C. din Sudan.

XOSMOS-153-
Moscova 4 (Agerpres). — La 

.4 aprilie a fost lansat în Uniunea 
Sovietică satelitul artificial al Pă
mântului „Cosmos-153“. La bordul 
satelitului este instalat aparataj 
științific destinat continuării cer
cetării spațiului cosmic. Aparata- 
jul funcționează normal. Centrul 
de coordonare și calcul prelucrea
ză informațiile parvenite.

Modernizarea industriei de automobile

PREZENTE ROMANEȘTI
TEL AVIV 4 (Agerpres). — 

La 2 aprilie a. c. s-a deschis 
la Tel Aviv, sub auspiciile 
Ligii de prietenie Izrael — Ro
mânia, expoziția „România în 
imagini".

La’ festivitate au participat 
oameni de cultură și artă, re
prezentanți ai partidelor poli
tice, membri ai parlamentului, 
ziariști și un numeros public.

Au fost prezenți Valeriu 
Georgescu, trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
în Izrael, și membrii legației.

ȘOPOT. 4 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. anunță că zece 
case de discuri din nouă țări, 
printre care și din Republica 
Socialistă România, și-au a- 
nunțat participarea la „Ziua 
înregistrărilor", care va avea 
Ioc în cadrul celui de-al VII- 
lea Festival internațional al 
cîntecului de la Șopot (R. P. 
Polonă).

FRANȚA

Acțiuni muncitorești 
revendicative de amploare
PARIS 4. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite ; 
In Franța au continuat, și în ulti
mele zile s-au declanșat noi con
flicte care afectează diferitele sec
toare ale industriei private. O ex
tindere a acțiunilor muncitorești 
se înregistrează la Șantierele Na
vale ale Atlanticului de la Saint 
Nazaire, unde lucrează 8 000 de 
oameni, la uzinele de camioane Ber- 
liet, din Lyon, care au 12 000 de 
salariați, și în mai multe între
prinderi metalurgice și chimice din 
regiunea lyoneză. In Lorena, cei 
13 000 de mineri de la minele de 
fier își continuă greva începută 
acum două zile în semn de protest 
împotriva concedierilor anunțate de 
direcție.

La Saint Nazaire, șantierele con
tinuă să fie ocupate de polițiști și 
zilnic mii de muncitori manifestă 
pe străzile orașului, cerînd relua
rea tratativelor privind îmbunătă
țirea salarizării.

Alte conflicte sociale au loc în 
diferite uzine : la uzinele -siderur

HAVANA 4 (Agerpres). — 
Din inițiativa Direcției de re
lații internaționale și publice 
a Universității din Havana, 
în cadrul Bibliotecii Centrale 
„R. M. Villena" din Havana 
a fost prezentată expoziția de 
fotografii „Peisaje și tipuri 
din România" și obiecte de 
artă populară și artizanat ro
mânesc, trimise de I.R.R.C.S.

Expoziția s-a bucurat de 
succes. Ea va fi prezentată și 
în alte orașe cubane.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Corespondentul Agerpres, S. 
Podină, transmite: Turneul în
treprins în Uniunea Sovietică 
de Filarmonica de Stat „Geor
ge Enescu" s-a încheiat luni 
printr-un concert de gală, ca
re a avut loc în sala mare a 
Conservatorului din Moscova.

Concertul, dirijat de Mircea 
Basarab, artist emerit al Re
publicii Socialiste România, 
avînd ca solist pe violoncelis
tul Mihai Constantinescu, s-a 
bucurat de un deosebit succes 

gice Schneider, de la Chalon sur 
Saone, la Sud-Aviation din Marsi
lia, la uzinele chimice Rhone- 
Poulenc, Pechiney și St. Gobairi — 
cele mai mari trusturi chimice din 
Franța.

U.R.S.S.

1 fost Oală io exploatare 
talea ferată ledel-Obf

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
4 aprilie a fost dată în exploatare 
pe întreaga lungime calea ferată 
Ivdel — Obi lungă de 400 de ki
lometri care traversează taigaua 
din Siberia de vest. Ea constituie 
singurul drum pe uscat spre cen
trul noii regiuni petroliere și de 
exploatare a gazelor naturale des
coperite la nord de Tiumen. De-a 
lungul căii ferate au fost înființa
te 13 mari exploatări forestiere în 
care se extrag anual circa 250 000 
metri cubi de material lemnos. In 
viitor aici vor fi construite și în
treprinderi de prelucrare a lem
nului.

BOLIVIA ■ lonlinua [imile dime Wsawiele 
de liiliHDi ii (oipol tipediliooar al governului

RIO DE JANEIRO 4. — Cores
pondentul Agerpres, V. Oros, trans
mite : Știri sosite din capitala Bo- 
liviei informează că în zonele La- 
guoillas și Valle Grande din pro
vincia Santa Cruz continuă’ cioc
nirile dintre detașamentele de par
tizani și corpul expediționar al 
guvernului, cuprinzînd unități de 
infanterie, artilerie și aviație. Nu
mărul militarilor trimiși să încon

Peste 100 de milioane de latino-americani 
victime ale mizeriei, bolilor și epidemiilor
SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager

pres). — „Peste 100 de milioane de 
latino-americani trăiesc în condiții 
de mizerie fiind lipsiți de apă po
tabilă, electricitate, asistență medi
cală și fiind victime permanente

Ancheta Garrison

Mandat de arestare 
împotriva lui 
Sergio Arcacha Smith

DALLAS 4 (Agerpres). — Pro
curorul districtual Jim Garrison, 
care desfășoară în prezent o an
chetă în legătură cu împrejurările 
în care a fost asasinat președin
tele Kennedy, a emis un mandat 
de arestare împotriva lui Sergio 
Arcacha*  Smith. El este acuzat de 
complicitate cu David Ferrie, de
cedat la 22 februarie în împreju
rări misterioase, și cu Gordon 
Novel, deținut în prezent în în
chisoarea din Columbus (statul 
Ohio). Ferrie și Novei ar fi impli
cați intr-un complot, care, potri
vit părerii procurorului Garrison, 
ar fi avut ca scop asasinarea pre
ședintelui Kennedy.

SUSPENDAREA LEGII MARȚIALE
FREETOWN 4 (Agerpres). — Au

toritățile militare din Sierra Leone 
au suspendat legea marțială decre
tată în țară cu două săptămîni în 
urmă cînd a avut loc lovitura 
de stat care a adus la conducerea 
țării actualul regim militar.

In același timp, la Freetown s-a 
anunțat că „Consiliul reformei na
ționale" (guvernul militar) din Sier
ra Leone a hotărît destituirea co

joare zona depășește o divizie și 
noi unități se află în drum spre 
Valle Grande. Se succed bombar
damente de aviație ce fac nume
roase victime în rîndul populației 
sătești. Se anunță oficial că poli
ția a arestat în ultimele zile sute 
de persoane cu vederi democra
tice, între care cunoscuți lideri 
sindicali. Totodată, au fost inter
zise manifestațiile publice.

ale bolilor și epidemiilor" — a a- 
rătat dr. Francisco Mardones Res- 
tat, director general al Serviciului 
național pentru sănătate din Chile, 
într-o informare prezentată guver
nului chilian. Restat a precizat că 
vîrsta medie atinsă de acești oa
meni nu trece de 35 de ani. El a 
subliniat că această situație se da- 
torește în primul rînd existenței in
stituțiilor feudale și semis-"’iva- 
giste în numeroase țări alef tme- 
ricii Latine.

Deschiderea conferinței 
la nivel înalî 
de la Cairo

CAIRO 4 (Agerpres). — In capi
tala R.A.U. s-a deschis marți con
ferința la nivel înalt a cinci state 
africane. La lucrările reuniunii par
ticipă președintele ^Consiliului Na
țional al Revoluției din Algeria, 
Houări Boumedienne, președintele 
Mauritaniei, Mokhtar Ould Daddaii, 
președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, și președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere. Președintele Gui
neei, Seku Ture, este reprezentat 
de președintele Adunării Naționale, 
Eeon Maka.

Sierra Leone

mandantului suprem al armatei, 
Davin Lansana. El a fost trimis în 
Statele Unite cu o misiune specială.

Lansana este autorul primei lo
vituri de stat militare din Sierra 
Leone, organizată după alegerile 
din luna trecută. Se anunță, de a- 
semenea, că președintele Curții 
supreme, Gershon Collier, o perso
nalitate legată de fostul prim-mi- 
nistru, Albert Margai, a fost de
mis și înlocuit.

a R. P. Polone
VARȘOVIA 4 (Agerpres). — Ac

tualul. plan cincinal prevede o im
portantă acțiune de modernizare a 
industriei de mașini și tractoare 
din R. P. Polonă. Potrivit agenției 
P.A.P., în prezent unul din ele
mentele principale ale acestei mo
dernizări constă în achiziționarea 
licenței pentru producția de auto- 
mobile „Fiat“ și a unui motor Die
sel — „Leyland' pentru mașini ru
tiere grele. Paralel cu aceasta, se 
modernizează întreaga gamă de au
tomobile, „Warszawa", „Juk", „Si- 
rena-104" și „Nysa",

Uzina de autocamioane „Star" 
va trece la realizarea unui tip mo
dernizat de autocamion, ca treaptă 
de trecere la producția unor cami
oane ..Star-200", înzestrate cu mo
toare Diesel de 135 C.P. Va conti
nua producția de autocamioane 
„Star-66", care și-au demonstrat 
utilitatea în exploatările forestiere. 
Planul prevede, de asemenea, pro
ducția unei prime serii de autobuze 
„H-100" precum și modernizarea 
autocamionului „Jubr".

ADEN; DEMONSTRAȚII, GREVE
ADEN 4 (Agerpres). — La Aden 

continuă demonstrațiile și mișcarea 
grevistă, declanșate cu prilejul so
sirii misiunii O.N.U., în ciuda ma
sării pe străzile orașului a unor 
efective însemnate de soldați bri
tanici și care blindate.

Marți dimineața, pe străzile A- 
denului au fost organizate noi de- 
monsțrații antibritanice. Trimisul 
special al agenției France Presse

relatează că demonstranții au a- 
prins focuri și au ridicat baricade. 
Au fost lansate atacuri cu grenade 
împotriva patrulelor britanice care 
au pătruns în cartierul arab Crater.

Orașul este în întregime parali
zat de greva generală declarată 
încă duminică. Portul, aeroportul, 
școlile, băncile, stațiile de petrol, 
birourile guvernamentale, transpor
tul sînt afectate de grevă.

MADRID. In cea mai mare parte a marilor 
întreprinderi industriale din Țara Bascilor a fost 
declarată o grevă a brațelor încrucișate. în semn de 
solidaritate cu cei 700 de muncitori de la laminoa- 
rele Echevarri din Bilbao, care se află în grevă de 
aproape patru luni,

• OMSK. In Siberia de vest au fost descoperite 
uriașe izvoare fierbinți. Se proiectează ca apa lor 
să fie folosită ia termoficarea orașelor. In regiunea 
Omsk apele termale au început să fie întrebuințate 
la încălzirea unor iazuri în care vor , putea fi cres
cuți pești tot timpul anului.

• RABAT. In conformitate cu hotărîrea guvernu
lui marocan, compania spaniolă pentru extracția mi
nereului de fier din regiunea Rif, din nordul țării, 
va fi trecută sub controlul statului, s-a anunțat la 
Rabat.

• NATAL. Un număr de 11 persoane au murit si 
alte 21 au fost accidentale în timpul unei explozii 
care s-a produs într-o mină de cărbune din apropie
rea localității Natal (Canada). Cauza exploziei nu a 
fost îhcă determinată. Autoritățile au anunțat că nu
mărul victimelor pare să fie mult mai mare.

• LONDRA. Guvernul britanic a dat publicității 
o Carte albă în care se arată că, în cursul opera
țiunilor aeriene desfășurate împotriva epavei petro
lierului „Torrey Canyon", un număr de bombe lan

sate de aviația britanică asupra aceslui petrolier ' 
n-au explodat. S-a creat, astfel, se spune în docu
ment, un pericol pentru navigația maritimă în re
giunea Insulelor Sorlingues.

• SKOPLIE. Aparatele Stației seismologice a o 
rașului Skoplie au înregistrat marți dimineața un 
cutremur de pămînt cu o intensitate de gradul 6. 
El a fost resimțit și de populația orașului Tetovo. 
Pagubele materiale cauzate de acest cutremur sînt 
neînsemnate. Acesta este cel de-al 633-lea cutremur 
produs la Skoplie după catastrofa seismică de la 26 
iulie 1963.

• RIO DE JANEIRO. Corespondentul Agerpres, 
V. Oros, transmite: Președintele Braziliei, mareșalul 
Artur da Costa e Silva, a semnat Un decret de gra
țiere de care urmează să beneficieze aproximativ 
500 de deținuți politici condamnați de către tribu
nalele militare și civile.

• BAGDAD. Limitarea la un an a mandatului 
președintelui Irakului, Abdul Rahman Aref, ce urma 
să expire în luna aprilie, a fost declarată neconsti-' 
tuțională, informează postul de radio Bagdad.: A- 
ceastă hotărîre a fost luată în unanimitate de ca
binetul Irakului și Consiliul Apărării Naționale, reu
nite luni sub președinția primului . ministru Naji - 
Taleb.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii nr. 44. Tel. 1662. 269 (G.GVJț Tiparul: LP.H Subunitatea Petroșani 40 369


