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Corobea Alice, Safta Cecilia și Magda Elena sînt trei har
nice bobinatoare de Ia A.C.R.E.V. In întrecerea caire s-a desfășurat 
în cinstea Zilei femeii, la fiecare bobină de motor, aceste tovară
șe au redus timpul de executare a bobinelor cu cîte 16—18 ore.

IN CLIȘEU (de la stînga la dreapta) : Corobea Alice, Saf
ta Cecilia și Magda Elena.

■(tinerii obțin noi succese în îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere

280,5 m. galerii săpate 
țeste plan

După cum s-a 
mai anunțat, în 
luna februarie mi
nerii Văii Jiului 
au obținut succe
se de seamă în 
creșterea produc
ției și productivi

tății muncii. Ei au acordat însă 
atenția necesară și lucrărilor de 
pregătire — baza producției vii
toare. Pe bazin s-au săpat 
peste plan 280,5 m. galerii. Este 
demn de remarcat că la acest re
zultat au contribuit cel mai 
rGuIt minerii de la Lupeni care 
și-au depășit cu 179,5 m. gale
rie planul de pregătiri. Colecti
vele sectoarelor I A, I B și IV 
A au excavat peste plan 14— 
150,9 m. galerie, depășind în 
același timp sarcinile de plan 
la cărbune, ceea ce denotă gri- 
țja deosebită acordată menținerii 
liniei de front în viitorul apro
piat. Rezultate de seamă au ob
ținut în februarie și minerii de 
la Lonea și Petrila. Lonenii, de 
pildă, și-au întrecut planul de 
săpări în cărbune și steril cu 
87,1 m. La Petrila lungimea ga
leriilor excavate peste plan de
pășește 48 metri.

Rezultatele obținute în februa
rie în îndeplinirea și depășirea 
planului la pregătiri, dovedește 
că minerii Văii Jiului sînt ho- 
tărîți ca în lunile viitoare să 
obțină succese tot mai mari în 
producție, creîndu-și încă de pe 
acum locuri de muncă de re
zervă.

In 6 z'le lucrătoare — 
1230 tone de cărbune 

peste plan
In luna ianuarie a. c. mine

rii din bazinul nostru au dat 
peste plan 7475 tone de cărbu
ne, în februarie 16.466 tone de 
cărbune iar în primele 6 zile lu
crătoare din martie alte 1230 
tone de cărbune peste plan. 
Creșterea aceasta; o volumului 
producției arată ci, ”oate de 
clar că aplicarea mă pre
văzute în planurile u :une
a dus la crearea de corn,, bu
ne de muncă în majoritatea- 
batajelor. La cele 1230 tone de 
cărbune date peste plan în mar
tie au contribuit în special mi
nerii de la Petrila. Lonea și 
Vulcan. La mina Lonea. de pil

dă, s-au extras peste plan 625 
tone de cărbune, la Petrila au 
fost trimise peste plan.-667 tone 
de cărbune, iar minerii de la 
Vulcan, hotărîți să recupereze 
rămînerea în urmă din primele 

.două luni, au dat peste plan 73 
tone de cărbune. Lâ\mina Lu
peni au fost extrase pe§+e plan 
în aceste zile 972 tone de căr
bune rezultat al muncii rodnice 
depusă de minerii din sectoa
rele 1 A, I B, III și IV A.

I a mina Aninoasa sectorul I 
este fruntaș in întrecere
Colectivul minei Aninoasa și-a 

depășit în primele două luni ale 
anului angajamentul luat de a 
extrage peste plan pînă la 1 
Mai 5000 tone de cărbune, cu 
120 tone de cărbune. Minerii 
sectorului 1 au contribuit la suc
cesul întregului colectiv cu a- 
proape 3100 tone de cărbune 
peste plan. Nici în primele 6 zile 
lucrătoare din martie colectivul

(Continuare în pag. 3-a)

Din activitatea femeilor
încă în cursul lunii trecute 

comisia de femei din comuna A- 
ninoasa a început pregătirile în 
vederea întîmpinării zilei de 8 
Martie. In acest scop membrele 
comisiei de femei au întocmit 
un plan de acțiune cu obiective 
precise și au atras femeile cas
nice din localitate la diferite ac
țiuni culturale și de interes ob
ștesc..

Comisia de femei acordă o 
grijă deosebită muncii de edu
care patriotică a femeilor. Ast
fel s-au luat măsuri de reorga
nizare a cercului de citit, îmbo- 
gățindu-1 cu material special în
chinat Zilei femeii. La ședințele 
acestui cerc sînt expuse lecții 
politice, se citesc diferite mate
riale din broșuri și reviste, care 
oglindesc viața nouă a femeii 
și drepturile acordate ei de că
tre regimul nostru democrat- 
popular.

La. școala elementară de la 
Aninoasa s-a muncit ca elevii 
să întîmpine ziua de 8 Martie 
cu noi succese, atît la învățătu
ră cît și în munca extrașcolară, 
iar cu copiii de la grădiniță 
s-au pregătit programe culturale 
în limbile romînă și maghiară.

Calificarea cadrelor 
se bucură de atentie 9

In ultimii ani și în special în 
acest an la mina Petrila se acor
dă o atenție deosebită calificării 
cadrelor. Problema calificării pre
ocupă atît conducerea exploatării 
cit și comitetul de partid și co
mitetul sindical. Această preocu
pare este oglindită în simțul de 
răspundere cu care sînt recrutați 
și trimiși muncitorii la școală 
pentru a se califica în meseriile 
de ajutor miner și miner.

Astfel, în anul curent selecțio
narea elevilor pentru școală a 
pornit de la șefii de brigăzi. A- 
ceștia împreună cu maiștrii mi
neri de revir au propus spre a 
fi trimise la școala de mineri e- 
lementele cele mai bune, care-și 
lac conștiincios datoria la locul 
de muncă. Propunerile brigadieri
lor au fost analizate de conduce
rile sectoarelor de producție care 
apoi le-au aprobat. La cursul 
care a început la 12 ianuarie 
a.c. au fost trimiși pentru cali
ficare 164 muncitori . Din aceștia 
60 urmează cursurile de miner, 
iar 104 cele de ajutor miner. 
Merită relevat faptul că pînă în 
prezent frecvența este foarte bu
nă. Cursanții vin cu regularitate 
la școală străduindu-se să însu
șească cunoștințele ce li se pre
dau. In cataloagele claselor au 
și apărut primele note. In drep
tul numelui elevilor Chiroiu Nf- 
colae, Petraș Constantin, Branqa 
Gh., Smeu F. și mulți alți cursanți 
sînt trecute note de 8. 10.

Invățînd din experiența inilor 
precedenți, în acest an școala de 
calificare a fost încadrată cu pro
fesori recrutați dintre cei mai 
bine pregătiți, ingineri și tehni
cieni, cum sînt tov. Haning Ente
ric, Schreter Carol și alții. Pen
tru a veni în ajutorul elevilor 
cu lămuriri suplimentare la ma
terialele care sînt mai greu de 
înțeles, conducerea școlii a fixat 
ore de consultații, în afara pro
gramului, în cadrul cărora pro
fesorii dau lămuririle necesare 
celor ce n-au înțeles unele pro
bleme. Aceste consultații s-au do-

M. CHIOREANU 

(Continuare în pag. 3-a)

De asemenea sub îndrumarea 
tov. Liciu Lucia, responsabilă 
cu munca culturală în comisia 
de femei, si-a pregătit piesa 
„Chestiuni familiare", care va 
fi prezentată în fața localnici
lor.

Comisia de femei a desfășu
rat în cinstea zilei de 8 Martie 
o acțiune importantă de mărire 
a numărului de abonați Ia re
vista „Femeia". In prezent pes
te 200 de femei sînt abonate la 
mai multe reviste. In munca de 
abonare a femeilor la diferite 
publicații s-au evidențiat tova
rășele Barbu Maria, Măieruș 
Viorica, Șimo Carola, Csillag 
Ana, Niculescu Elena, Miriță 
Elena și altele.

Membrele comisiei de femei 
repartizate pe grupuri de case, 
au desfășurat o intensă muncă 
politică în rîndurile femeilor 
casnice, pentru atragerea unui 
număr cît mai mare de femei 
la cursul de îndrumare unde se 
țin cu regularitate lecții educa
tive. Numărul participantelor la 
acest curs a crescut cu 30 de 
femei. Realizări importante în 
munca politică desfășurată în 
rîndurile femeilor casnice au ob-

La sediul organizației de bază P.M.R. de la Filatura Lupeni 
se pregătește un referat despre munca desfășurată de organiza
ția de bază pentru educarea candidaților de partid, rezultatele ob
ținute în producție de către candidații de partid și primirea de 
noi membri și candidați în rîndurile organizației.

IN CLIȘEU: Tovarășii Popovici Constantin, secretarul orga
nizației de bază, Ciontoș Petru, maistru șef al secției a V-a, 
Pascu Arthur, șeful stației de radioficare și Foldeși Francîsc, res
ponsabil cu problemele de producție în biroul organizației de bază 
în timpul pregătirii referatului.

Reducerea causumului de lemn, 
In atenția muncii politice

Intr-o adunare generală a or
ganizației de partid care a avut 
loc la sfî'rșitul anului trecut co
muniștii de la sectorul VII in
vestiții al minei Lupeni au dez
bătut sarcinile de plan pe 1960. 
Cu acest prilej au fost stabilite 
obiective importante în privința 
depășirii planului de producție 
și realizării de economii. Printre 
altele comuniștii și-au fixat ca 
obiectiv să mobilizeze colectivul 
sectorului la realizarea unei eco
nomii de 804.500 lei. Pentru în
făptuirea acestei prevederi, orga
nizația de partid a îndrumat con
ducerea sectorului să întocmească 
un plan de măsuri cu sarcini 
concrete. In acest plan o aten
ție deosebită s-a acordat reduce
rii consumului de material lem
nos — cale importantă în rea
lizarea de economii. Planul pre
vede înlocuirea cintrelor de lemn 
cu ciritre de fier, armarea a 500 
m.l. galerie cu bolțari, extinderea 
armării în fier a galeriilor și al
te măsuri, care să ducă la redu
cerea cu 10 la sută a consumu
lui de material lemnos.

Organizația de partid a des
fășurat o largă muncă politică 
pentru, mobilizarea colectivului 
sectorului la . înfăptuirea acestor 
ob’.-'dive. In desfășurarea muncii 
politice de masă, biroul organi
zației de bază a acordat o aten
ție deosebită activității agitatori
lor. în cadrul ședințelor de ins
truire, în fața agitatorilor au 
luat cuvîntul tov. Huda Mihai, 
secretarul organizației de bază, 
Marinescu Toan, șeful sectorului. 
Fi au vorbit agitatorilor despre 
importanța reducerii consumului 
de material lemnos, au arătat 
posibilitățile concrete la locurile

aniiiosene
ținut Iov. Pintea Evanghelina, 
Jurca Silvia, Preda Eleonora și 
altele.

Succese de seamă în întîmpi- 
narea zilei de 8 Martie au înre
gistrat și femeile muncitoare de 
la mina Aninoasa. Tovarășele 
Kardoș Viorica și Kardoș' Ghi- 
zela, muncitoare la funicular, 
sînt fruntașe în muncă, preocu- 
pîndu-se cu mult interes de bu
nul mers al producției. Munci
toarele Urițescu Olga și Foghel 
Iuliana, îngrijesc cu dragoste 
compresoarele, păstrînd în ace
lași timp o curățenie exemplară 
la locul de muncă, iar Kurta Mă- 

>rîa și Vass Hilda, se numără 
printre cele mai bune, muncitoa
re din cadrul lampăriei.

O grijă deosebită acordă co
mitetul de femei acțiunii patrio
tice de înfrumusețare a comu
nei. Zilele trecute peste 140 de 
femei muncitoare și casnice, au 
participat la curățirea străzii 23 
August. Printre femeile care au 
răspuns la această chemare sînt 
Pop Pălăguța, Brînduș ,Maria, 
Mihelea Aurelia, Besoi Paras- 
chiva, Preda Rozalia, Moldovan 
Ileana. 

de muncă în această privință și 
felul cum trebuie să muncească 
agitatorii pentru mobilizarea bri
găzilor la reducerea consumului 
de material lemnos.

Agitatorii, sub îndrumarea bi
roului organizației de bază de 
partid, au desfășurat o muncă 
politică susținută. Tovarășii Bal
ia Iosif, Rintea Ioan, lacob To
dor, Vieru Pavel și alții au ținut 
convorbiri cu minerii despre în
semnătatea reducerii consumului 
specific de materiale și a refolo- 
sirii materialului lemnos. Agita
torul Bartha Dionisie a vorbit 
brigăzii sale despre importanța 
recuperării materialului lemnos 
la lucrările de betonare. După a- 
ceste convorbiri brigada lui s-a 
hotărît să folosească de cel puțin 
8—10 ori cofrajele de lemn. Ca 
urmare a acestei inițiative briga
da lui Bartha Dionisie a reali
zat de la începutul acestui an e- 
conomii de peste 4000 lei prm 
reducerea consumului de mate
rial lemnos.

Rezultate în realizarea de eco
nomii au obținut și alte brigăzi 
din cadrul sectorului. Brigada 
condusă de tovarășul Fiilop Sa- 
moilă a recuperat mari cantități 
de material lemnos prin refolo- 
sirea garniturilor de la suitorul 
central de aeraj, la betonarea că
ruia lucrează în prezent. Brigada 
Iui a economisit 3.500 lei. Rea
lizări asemănătoare a obținut și 
brigada condusă de tovarășul 
Pelcik Iosif.

Realizările obținute de o rnare 
parte a brigăzilor sectoarului VII 
investiții de la mina' Lupeni, în 
reducerea consumului de material 
lemnos sînt însemnate. Colecti
vul acestui sector ar fi obținut 
însă succese și mai de seamă în 
această privință dacă nu ar fi 
întîmpinat greutăți din cauza sla
bei aprovizionări cu armături de 
fier și bolțari. Neavînd suficiente 
armături de fier și inele de bol
țari minerii sectorului au fost ne- 
voiți să armeze galeriile provi
zoriu, cu material lemnos, ceea 
ce înseamnă ■ cheltuieli mari în 
plus.

Primind ajutorul cuvenit din 
partea conducerii minei și mai 
ales din partea Direcției de in
vestiții a C.C.V.J. printr-o apro
vizionare corespunzătoare cu ar
mături de fier și betonite, mobi
lizați de organizația de partid, 
minerii sectorului de investiții de 
la mina Lupeni.vor obține neîn
doielnic succese'de seamă în rea
lizarea de economii.

I. D.

Citiți în pag. tV-a
• La Paris s-a publicat pro- 1 

gramul vizitei lui N. S. 
Hrușciov în- Franța.

• Adunări festive consacrate 
celei de-a 50-a aniversări 
a Zilei Internaționale a 
Femeii.

» Succesul pavilionului ro- 
mînesc la Tîrgul de pri
măvară de la Leipzig.

• Declarația F.M.T.D. cu 
prilejul zilei de 8 Martie.
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TEHNICII MINIERE

Conferința ra
ională de partid 
a stabilit drept 
unul din princi
palele obiective economice de în
deplinit în acest an, atingerea 
unei productivități medii pe ba
zin de cel puțin 1,040 tone căr
bune pe post, minerilor de la 
Petrila revenindu-le sarcina de 
a extrage în medie cîte 1,120 
tone de cărbune pe fiecare post 
prestat.

In direcția aceasta, colectivul 
nostru a obținut succese de sea
mă care au dovedit că odată cu

ing. NICOLAE NICOR1CI 
șeful minei Petrila

în 
în

lor interne dau 
roadele sconta
te. Așa cum se 
vede în graficul

timp ce producția de 
această perioadă a 

de

5 no.5Z

Creșterea producției și produc
tivității muncii la mina Petrila 
în primele 2 luni ale anului 
1960 față de realizările medii 
obținute în anul 1959. A -- creș
terea producției; B — 
productivității muncii.

__ :ș-
creșterea

extinderea mecanizării 
resursele interne în 
sporirii productivității 
Conducerea minei Petrila a sta
bilit încă de la începutul anu
lui o seamă de măsuri tehnfco- 
organizatorice menite să ducă la 
creșterea productivității muncii. 
Așa de pildă, pentru creșterea 
vitezei de avansare la stratul 5 
în raza sectoarelor 1 și II s-a 
trecut la podirea cu jumătăți de 
brad, care permit forarea gău
rilor lungi în deplină siguranță 
de exploatare. La unele abataje 
cameră din sectorul IV se va 
trece în acest an la exploatarea 
cu surpare în loc de rambleu, 
iot aici armarea în frontalele 14 
și 15 vest se va face cu fier, iar 
pentru lichidarea denivelărilor 
s-a intensificat exploatarea aba
tajului cameră nr. 19 în așa fel 
încît să se scoată pe lună o fî- 
șie de cărbune. La sectorul I, 
pentru mărirea vitezei de avan
sare în abatajele figuri din blo
cul I orizontul XIII și pentru 
crearea unui aeraj mai bun, ga
leriile de cap se vor susține cu 
armături metalice TH iar alte 
lucrări de pregătire cu inele de 
bolțari.

Rezultatele obținute în pri
mele două luni ale anului dove
desc că strădaniile noastre pen
tru folosirea din plin a rezerve-

cresc șl 
domeniul 

muncii.

alăturat 
cărbune 
crescut cu 10 la sută față 
realizările anului 1959, produc
tivitatea muncii a sporit cu 10,5 
la sută ceea ce înseamnă că 
sporul de producție a fost obți
nut exclusiv pe seama ridicării 
productivității muncii.

Colectivul nostru se mîndrește 
cu faptul că a reușit ca încă 
în primele două luni ale anului 
să obțină o productivitate me
die la nivelul sarcinii stabilite 
de Conferința raională de partid. 
Consider că sporirea în conti
nuare a productivității muncii 
la mina Petrila este posibilă, 
fiind legată de îndeplinirea ur
mătoarelor măsuri generale : in
troducerea armării metalice 
(stîlpi, inele T.H., fier pocal) la 
toate lucrările de pregătiri, des
chideri și abataje unde este jus
tificată din punct de vedere e- 
conomic; creșterea vitezelor me
dii de avansare la lucrările de 
pregătiri pentru a atinge încă 
în trimestrul II 1960 viteza me
die de avansare de 45 m. 
pe exploatare. De aseme
nea colectivul nostru poate și 
trebuie să atingă <> productivi
tate medie de cel puțin 4 tone 
pe post în abataje. Acum se lu
crează în abataje cu un randa
ment de circa 3,700 tone pe post.

O altă rezervă internă în ca
lea creșterii continue a producti
vității muncii o constituie ridi
carea tuturor brigăzilor la ni
velul îndeplinirii ritmice a sar
cinilor de plan. In această di
recție colectivul nostru a făcut 
pași importanți în luna februa
rie cînd pe exploatare (fără in
vestiții) doar 3 brigăzi nu și-au 
putut îndeplini întocmai sarci
nile de plan.

In concluzie, colectivul nostru 
consideră că stadiul actual de 
mecanizare și folosirea largă a 
metodelor moderne de muncă, 
permit creșterea continuă și rit
mică a 
pe baza 
zervelor 
nerea ză.

productivității muncii, 
folosirii depline a re- 

interne pe care le ge-

Grinzi turnate
In încercările practice la sus

ținerea metalică cu stîlpi și 
grinzi din laminate OL 38, nu a 
dat rezultate satisfăcătoare pes
te tot unde au fost introduse, 
din cauza materialului necores
punzător cu rezistența necesară 
unor asemenea grinzi în condi
țiile Văii Jiului. Proiectanții din 
combinat împreună cu inginerii 
de la U.P.U.M.P. au trecut, pe 
baza studiilor și a experienței 
sovietice, la turnarea grinzilor 
metalice din oțel special de mar
ca OT 45 și OT 50. S-a cons
tatat că față de confecționarea 
grinzilor din laminate, producti
vitatea muncii a sporit de aproa
pe 4 ori. încercările de presiune 
au arătat că noile grinzi turnate 
rezistă la rupere la o sarcină de 
peste 30 tone, prezentînd toto
dată și o elasticitate apreciabilă. 
Grinzile turnate vor fi în curînd 
expediate minerilor de la Lupeni 
pentru experimentare in abatajele 
'frontale.

Pușcarea millsecundă la Vulcan
In ultimul timp la mina Vul

can s-au făcut de către specia
liștii combinatului o seamă de 
experimentări reușite pentru in
troducerea pușcării millsecunde. 
încercările s-au făcut atît la lu
crări în steril cît și în cîteva aba
taje frontale. In galeria trans
versală la 
în frontalele 
14 și stratul 18 
precum și 
pe stratul 9

în 
blocul

orizontul 
de pe 

blocul 
frontalul
IV, pușcarea

480. 
stratul 

VIII, 
de

O

La

millsecundă a 
considerabilă a 
rupere, la economii de exploziv. 
De remarcat este faptul că au 
fost folosite capse speciale sosi
te din Uniunea Sovietică și ex- 
plozoare normale. In prezent la 
Stația de încercări pentru secu- ♦ 
ritatea minieră din Petroșani se ? 
fac studii și încercări asupra mo-* 
dalității de folosire a pușcării cu 
capse millsecunde în atmosfera 
grizutoasă,

dus la mărirea 
coeficientului de
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dispozitiv pentru 
prospectarea 
zăcămintelor

înginerul Oleg Belomar
Kiev a realizat un dispozitiv 
prevăzut cu o sursă de neutroni 
pentru prospectarea substanțelor 
minerale utile.

Noul dispozitiv se deosebește 
de cele existente prin aceea că 
el emite neutronii numai atunci 
cînd este cufundat în sonda de 
foraj. Dispozitivul se decuplea
ză de îndată ce radiația nu mai

Lupeni s-au introdus ancore 
nerecuperabile

cu ancore nerecuperabile, 
revin 
ieftine 
ceput.
nat O
400 în Z-> U. UK,
cu ancore nerecuperabile La Șase! pozitiv este absolut inofensiv 
încercări de smulgere, 80 la sută ? 
din lotul de ancore montate ău ’ 
rezistat satisfăcător. Acest fel de ? 
ancore sînt confecționate în a te-; 
lierul mecanic al minei Lupeni. j

extinderea armării 
cu armături de fier

Paralel cu 
cu bolțari și 
în abatajele frontale, la mina Lu
peni s-a trecut de curînd la ex
tinderea armării în galerii cu an
core nerecuperabile. In cursul a- 
nului trecut aici s-au susținut cu 
ancore recuperabile peste 20 tn. 
galerie, susținere care a dat re
zultate satisfăcătoare. Acum, cu 
concursul specialiștilor din com
binat aici s-a trecut la armarea

care 
maicu circa 75 la sută 

decît celelalte. Pentru în- 
susținerea planului încli- 
între orizonturile 480— 

raza sectorului II se face

lierul mecanic al minei Lupeni.

Controlul calității cărbunelui extras de minerii Văii Jiului sej 
face cu mijloace moderne în cele două laboratoare speciale de la î 
Petrila și Lupeni. Avînd Ia dispoziție utilajele și chimicalele ne * 
cesare laboranții, cadre de specialitate, execută lunar mii de ana-? 
lize de laborator asupra probelor de cărbune brut și sortimente-? 
lor de cărbuni spălați. IN CLIȘEU: Tehnicienii Ronai Carol și? 
Crișan Viorel de la laboratorul C.T.C. Petrila execută la balari-? 
ță măsurători asupra gradului de umiditate a unor probe de ț 
cărbune brut. »

* ★

pentru cercetători.
Pentru transportarea unui a- 

parat de construcție veche, deși 
el nu cântărește decît cîteva zeci 
de grame, este nevoie de un con- 
teiner de nrotecție specia! âmr 
najat, cîntărind jumătate de to
nă. Dispozitivul lui Oleg Belo- 
mar poate fi transportat într 
ambalaj ușor.

R. P. POLONA

un

Elaborarea 
unor proiecte pentru 

automatizarea a 6 mine 
inginerii și specialiștii birouri

lor de construcții și proiectări 
de pe lingă instituțiile științi
fice de specialitate elaborează 
în prezent o serie de proiecte 
pentru automatizarea a șase mi
ne de cărbuni. Cel mai avansat 
dintre acestea este proiectul mi
nei Chwalowice, unde se va a- 
plica automatizarea transportu
lui, a pompelor de apă, a puncte
lor de descărcare etc. Se vor fo
losi macazuri teleghidate pe li
niile ferate din subteran ca și 
blocarea automată pentru evita
rea ciocnirilor. De asemenea, se 
va introduce un larg sistem de 
semnalizare normală și de alar
mă, ceea ce permite verificarea 
funcționării mecanismelor.
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Să coordonăm just lucrările miniere

sar- 
Uri- 
pri- 
căr- 

pe

de 
fost 

în

In anul trecut 
minerii de Ia U- 
ricani au obți
nut succese de 
seamă în îndeplinirea sarcinilor 
de producție și a angajamente
lor de întrecere. Și în primele 
două luni ale acestui an colec
tivul de aici și-a îndeplinit 
cinile ce-i reveneau. De la 
câni, economia națională a 
mit peste plan 1126 tone de 
bune cocsificabil, obținute
seama creșterii productivității 
pe mină în medie la 1,116 tone 
pe post.

Colectivul sectorului I 
nei a contribuit din plin 
ținerea acestor rezultate, 
rii din sector au extras 
plan 1375 tone de cărbune, au 
sporit la aproape 4,300 tone pe 
post productivitatea muncii în 
abataje și la 1,730 tone pe post 
pe sector.

Condițiile de exploatare la U- 
ricani nu sînt acum prea favo
rabile. In blocurile I și II, par
țial în blocul III, stratul 3 pre
zintă o seamă de laminări, de 
intercalații șistoase, care fac să 
scadă întrucîtva capacitatea de 
producție a unor abataje. Cu toa
te acestea sectorul I dispune de 
o linie de front suficientă, ca- 
re-i permite depășirea ritmică 
a sarcinilor de plan. Conducerea 
sectorului și-a asigurat și fron
turi de lucru de rezervă. Așa 
de pildă, în sector s-a lăsat la 
patru abataje cîte o aripă în re-

al mi
la ob- 
Mine- 
peste

zervă. La abatajul nr. 8, unde 
lucrează brigada condusă 
Lungu Boris, minerii au 
îndrumați să lucreze doar 
partea estică. Cînd abatajul va
ajunge în șpiț, o parte din mi
neri vor lucra la scoaterea șpi- 
țului, iar ceilalți vor atăca în 
plin partea vestică. La fel a fost 
organizată munca 
jele nr. 11, 2 și 
ing. Teslici Ni- 
colae—șeful sec
torului — urmă
rește zilnic, după 
observațiile per
sonale și relată
rile maiștrilor mineri, avansarea 
în fiecare loc de muncă, după 
hărțile miniere, coordonînd în 
consecință lucrul în fiecare 
taj.

O altă latură pozitivă a 
vității în cadrul sectorului 
modul rațional în care se 
duc lucrările de pregătiri, 
de pildă, pentru a micșora volu
mul lucrărilor de pregătiri în 
steril, se aplică metoda de a face 
atacarea 
bănci cu suitoare scurte, 
s-a procedat la atacarea abata
jelor nr. 8 și 9. Pentru lichida
rea denivelării între abataje s-a 
pus în aplicare măsura prevă
zută în planul general de ac
țiune pentru forțarea abatajului

șl în abata-
3. Tovarășul

de Demeter

PE TEME
ACTUALE

concomitent la 
atacări noi, la 

scoaterea șpițuri- 
lor, deci faze de 

producție puțin productive. In 
plus, din lipsa de control și în
drumare la alte trei abataje 
s-au produs avarii care fac să 
stagneze nejustificat munca u- 
nor brigăzi harnice cum sînt 
cele conduse de Poloboc Con
stantin, Rusu Dumitru si Chiriac 
Constantin. Desigur că situația 
aceasta este trecătoare. Dar unde 
este atunci concepția tehnică, 
munca de îndrumare și control 
din partea inginerilor și tehni
cienilor de aici, cum își îndepli
nesc maiștrii mineri rolul de con
ducători 
ției ?

nemijlociți ai produc-

aba-

acti- 
este 
con- 
Așa

odată pentru două
Așa

nr. 10 din blocul 111 rămas mai 
sus față de celelalte. Aici se 
obține o producție considerabil 
mai mare decît cea planificată 
zilnic.

Nu au fost neglijate nici lu
crările de pregătire a noilor lo
curi de muncă. In partea nor
dică a zăcămintului brigada de 
pregătire condusă
Augustin obține lunar în medie 

o avansare de 
peste 90 m. gale
rie. Aici vor in
tra în funcțiune 
în curînd cîteva 
abataje cameră

care vor da producția sectorului 
8—9, strat foarte curat.

La sectorul II însă, ceea ce a 
contribuit la rămînerea în urmă 
cu peste 730 tone de cărbune în 
acest an este tocmai slaba preo
cupare din partea inginerilor și 
tehnicienilor pentru asigurarea 
liniei de fronturi. Practic vor
bind, în momentul de față sec
torul II al minei nu dispune de 
capacitatea de producție necesa
ră îndeplinirii sarcinilor zilnice. 
Din cauză că atît tov. ing. Mar
fa Vasile — șeful sectorului — 
cît și tehnicienii Enache Dumi
tru, Matei Vasile, Ordog loan 
și ceilalți nu s-au interesat din 
timp de situația abatajelor, a- 
cum la 6 abataie se lucrează

★

Din cele relatate mai sus reie
se un fapt semnificativ pentru 
mina Uricami. Anume că deși a- 
cum condițiile de exploatare s-au 
schimbat mult față de cele avute 
în anul trecut, colectivul de aici 
are totuși reale posibilități pen
tru a-și 
ci ni le 
asui 
Mi
P'

în/ Tini și depăși sar- 
feajamentele ce și le-a 

.» cinstea zilei de 1 
Uricani, dezvoltarea 

cției în viitorul apropiat 
ridică în fața inginerilor și teh
nicienilor serioase probleme de 
gîndire, de concepție tehnică și 
mai ales de organizare.

ing. GH. DUMITRESCU
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Din munca brigăzilor artistice 
de agitație

Activitate multilaterală
In ultima vreme, comisia cul

turală a comitetului sindical de 
la mina Aninoasa și-a îmbunătă
țit activitatea de descoperire și 
stimulare a noi artiști amatori 
din rîndul celor ce muncesc. . A- 
ceasta a făcut posibilă. înființa
rea a două brigăzi artistice.

Prima brigadă, se preo
cupă de cuprinderea unor aspec
te din viața întregii exploatări, 
sprijinind totodată și activitatea 
radiotelevizorului de aici și a 
stației locale de radioficare. Pî- 

'y nă în prezent în acest an aceas
tă brigadă a prezentat două pro
grame inspirate din viața minei, 
un program la radiotelevizor și 
mai multe la stația de radiofi
care a comunei. La întocmirea 
textelor brigăzii s-au evidențiat 
tov. Negraru Gheorghe,, Popa 
Constantin și Liciu Lucia

Cea de a doua brigadă artisti
că de agitație n-are de cît cîteva 
luni de activitate, luînd ființă în 
cadrul sectorului VIII al minei 
Aceasta are un caracter mai ope
rativ, evidențiind succesele din 
sector și demascînd pe loc unele 
elemente cu manifestări retrogra
de.

membrilor brigăzii și de regiza
rea primului spectacol prezentat 
în fața muncitorilor de la secto
rul VIII al minei Lupeni.

Inițiativa înființării unor bri
găzi artistice de agitație pe sec
toare— ca la Lupeni și Aninoa
sa — este binevenită. Ea trebuie 
continuată și de comisiile cultu
rale ale celorlalte comitete sindi
cale din raion și mai ales de cele 
care nici la ora actuală n-au în
ființată brigadă artistică de agi
tație (mina Vulcan, mina Uri
cani, termocentrala Paroșeni etc.).

Urmînd exemplul 
celor din Aninoasa

De curînd și la Lupeni, pe lîn-
< gă clubul minier din localitate, 

funcționează două brigăzi artis
tice de agitație înființate după 
exemplul artiștilor amatori din 
Aninoasa, una cu caracter multi- 

teral, pe mină, și alta cu carac
ter mai restrîns, pe sector

Brigada artistică de agitație 
care se preocupă de surprinderea 
tuturor aspectelor din cadrul ex
ploatării miniere este îndrumată 
și sprijinită direct de cercul li
terar „N. Labiș" din localitate, 
prin secretarul său, tov. Arde
lean Augustin.

Noua brigadă înființată este a- 
nimată de studentul minier Cto- 
cîrlie Mihai, membru al cercului 
literar „Minerul" din Petroșani, 
care s-a preocupat atît de scrierea 
textelor, cît și de selecționarea

Program la stafia 
de radioficare

Brigada artistică de agitație 
din Petrila și-a creat un adevă
rat renume prin aceea că nu-și 
duce o activitate continuă, pre- 
zentînd programe în salturi, doar 
Ia zile mari. Aici nu se pune deci 
problema înființării unor brigăzi 
pe sectoare (deși ar fi timpul 1). 
Ceea ce e pozitiv în activitatea 
brigăzii artistice de agitație exis
tente e faptul că totuși progra
mele ce le pregătește, întotdeau
na sînt prezentate 
adecvat.

Ultimul program, 
concursul actorului 
goș de Ia Teatrul de 
troșani, a inginerului Liviu Fe
lea din cadrul exploatării și alții, 
are meritul de a fi mai mult iegat 
de problemele minei de cît toate 
cele anterioare. Realizat în cins
tea alegerilor sindicale, din pă
cate încă n-a putut fi prezentat 
pe scenă (dintr-o defecțiune de 
ordin organizatoric), în schimo 
a fost imprimat pe bandă de 
magnetofon și prezentat la sta
ția de radioamplificare a minei. 
Același program va fi prezentat 
în această săptămînă și la sta
ția de radioficare a orașului.

Pe cînd pe scenă ?
■■■■'■ - — •= ★ =» —

POPICE

la un nivel

pregătit cu 
Romeo Mo- 
stat din Pe-

Calificarea cadrelor 
se bucură de atenție 

(Urmare din pag. l-a) 
vedit eficace, ele contribuind i 
însușirea temeinică a lecțiilor.

loc 
Pe-
ca-

ia

Cabinetul tehnic — 
un prețios ajutor

Pe lingă școala de mineri din 
Petrila funcționează și un cabi
net tehnic, care este de an real 
'folos elevilor. Fiind bine înzes
trat cu 
curi de 
Petrila 
buie la 
predate 
machete, cabinetul dispune de un 
sortiment bogat de unelte minie
re care de asemenea stau la dis
poziția cursanților spre a fi stu
diate. Așa de pildă, pe rafturi se 
pot vedea perforatoare și picha- 
mere, lămpi de benzină, lămpi e-

■ lectrice etc. Acest bogat mate
rial didactic de care dispune 
școala, vine de asemenea în a- 
jutorul calificării temeinice a 
muncitorilor.

——it==—

Minerii obțin noi succese 
în îndeplinirea 
angajamentelor 

de întrecere
(Urmare din pag. l-a)

machetele diferitelor Ic- 
muncă existente la mina 
cabinetul tehnic contri- 
însușirea cunoștințelor 
în școală. în afară de

Voinja a întrecut din nou 
Minerul Vulcan

Vineri după-amiază a avut 
jocul restanță dintre Voința 
troșani și Minerul Vulcan în
drul returului campionatului ra
ional de popice. După cum a 
mai fost anunțat, în primul joc 
(tot din retur) victoria a reve
nit tot echipei Voința — dar 
comisia raională, din motive 
bine întemeiate a hotărît reju- 
carea meciului. Dar și de data 
aceasta victoria a revenit petro- 
șănenilor cu un rezultat de 2237 
p. d., întreeîndu-și adversarul 
cu 19 p. d.

Duminică, Voința întîlnește în | 
ultimul joc din actualul campio- j 
nat raional echipa Parîngul Lo-î 
nea dar, indiferent de rezultat 
echipa Voința Petroșani este din 
nou campioană raională;

acestui sector nu se lasă mai 
prejos. La cele 3100 tone de căr
bune, minerii au mai adăugat 
alte 291 tone de cărbune peste 
plan. Rezultatele obținute de a- 
cest harnic colectiv se bazează 
pe seama creșterii productivită
ții muncii care atinge acum a- 
proape 2,200 tone de cărbune pe 
post pe sector. Dintre brigăzile 
sectorului aproape toate și-au 
depășit sarcinile de plan. Rezul
tate mai mari au obținut brigă
zile conduse de Cristea Aurel, 
Mujnai Nicolae, Gall Mihai, Mă- 
năilă Vasile și altele.

In luna februarie colectivul Uzinei electrice Vulcan s-a anga
jat să reducă consumul de combustibil cu 3,5 la sută. Muncind 
pe baza unui plan de măsuri tehnico-organizatorice angajamentul a 
fost respectat. Pentru luna martie tovarășii ing. Mărcuțiu Liviu, 
șeful uzinei electrice ing. Traistă Eugen, șef adjunct de centrală 
și Haiduc Vasile șeful secției electrice, au studiat posibilitățile 
de încadrare în indicii de consum și au ajuns la concluzia că pen
tru aceasta e nevoie de noi reduceri a consumului specific cu cel 
puțin 0,2 la sută față de luna februarie.

IN 
Haiduc 
pentru

CLIȘEU: Ing. Mărcuțiu Liviu, ing. Traistă Eugen și tov. 
Vasile preocupați cu descoperirea de noi rezerve interni 
atingerea obiectivului propus.

-------------o-------- ----- -

Mai mult interes față de activitatea 
culturală din Uricani

I<n lunile de vară ale anului 
trecut, la 
câni se 
artistică 
mată din 
artistică de agitație, cît și corul 
susțineau aproape în fiecare du
minică în fața minerilor pro
grame interesante, mult aprecia
te de spectatori. Dar din luna 
august, de cînd poșta s-a mutat 
în localul clubului (?!), activita
tea culturală s-a întrerupt. Atît 
orchestra, brigada artistică de 
agitație, cît și corul au făcut 
doar cîteva repetiții, după care 
s-au destrămat. Biblioteca a fost 
mutată într-o sală strîmtă. impro
prie. unde cărțile stau 
duiaiă. De mai bine 
luni, nu poate să-și 
activitatea în bune 
Seri literare, dimineți 
recenzii, diferite concursuri 
terare, întreceri pentru concursul 
„Iubiți cartea" și altele nu s-au 
mai ținut de foarte multă vreme. 
Acest lucru a făcut ca numărul 
cititorilor să scadă.

Tovarășii Popescu Mircea res
ponsabilul cultural în comitetul 
sindical și Vîjdea Gavrilă, ins
tructor artistic, care răspund în 
cea mai mare parte de activita
tea culturală din Uricani, pun 
lipsa lor de interes pe seama 
inexistenței sălii de club. La pri
ma vedere pare să aibă dreptate. 
Pînă la darea în folosință a noii 
săli de club, activitatea cultura
lă din Uricani mai întîmpină 
greutăți. Dar nu este mai puțin 
adevărat că dacă ar fi existat 
mai multă preocupare din partea 
organizației de partid și a corni-

clubul minier din Uri- 
desfășura o activitate 

bogată. Orchestra for- 
16 persoane, brigada

în neorîn- 
de șapte 

desfășoare 
condițiuni. 
de basme, 

li-

tetului sindical pentru munca cul- 
tural-artistică formațiile de ama
tori nu și-ar fi încetat activita
tea, aici existînd și un colț roșu. 
Repetițiile formațiilor mai mari 
se puteau face în sălile colțului 
roșu sau la cinematograf, iar bri
gada de agitație chiar în sala de 
conferințe a comitetului sindical 
sau U.T.M., numai interes să fi 
fost.

In ceea ce privește biblioteca, 
chiar și în locul actual putea 
să desfășoare o muncă satisfăcă
toare 
și-ar

în 
tetul 
să ia 
biblioteca 
activitatea.

Primii pași spre reorganizarea 
activității artistice de amatori 
s-au făcut, prin înființarea unei 
echipe teatrale, care a început să 
facă repetiții la piesa ,Jocul de-a 
vacanța" de M. Sebastian. Tot
odată aici și-a început activita
tea cercul literar Th. D. Neculu- 
ța, cu sprijinul școlii din loca
litate. Acest lucru dovedește cu 
prisosință că la Uricani activita
te cultural-educativă se poate des
fășura dacă există interes și dra
goste de muncă.

Comitetul de partid al minei 
are datoria' să ia toate măsurile 
pentru ca sindicatul și comitetul 
U.T.M. să dezvolte prin 
mijloacele primele 
pe linia îmbunătățirii 
Cultural-educative la 
analizînd

dacă tovarășa bibliotecară 
fi dat cît de cît interesul, 
fața acestei situații comi- 
sindical trebuie neîntîrziat 
măsurile necesare pentru ca 

să-și îmbunătățească

i toate 
realizări 

muncii 
Uricani, 

posibilitățile pentru 
crearea unor condiții optime de 
lucru artiștilor amatori.
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Vrei, nu vrei, înfățișarea exte
rioară îți cam trădează vîrsta. 
Și cînd ai niște mustăți stu
foase și tîmplele ninse de ani 
așa cum sînt ale lui Cenușe Cor
nel nu-i de mirare că puștimea 
îți mai spune bunicule. Că-i spun 
bunic, nu se supără Cenușe 
baci. Bunic este un cuvînt care 
exprimă respectul față de virst- 
nici. De vrei însă să-ți aprinzi 
paie in cap, ai curajul și spune-i 
lui Cenușe baci că-i bătrîn. A- 
tunci încruntă din sprîncene și 
ți-o retează scurt.

•- Eu bătrîn ? Află atunci că 
nu prea cunoști la vîrstă. Că 
am ani cam multișori e drept, 
dar bătrîn nu mă simt deloc. 
Și după cum văd mai sînt și 
alții care mă consideră tînăr că 
altfel nu mi-ar fi făcut cinstea 
de a conduce o brigadă de tine
ret.

Cenușe baci are dreptate. Cînd 
ai inima tinără nu poți îi bă- 
trin. Că nu-i bătrîn o dovedesc 
și succesele pe care le obține 
brigada lui în fiecare lună. în

luna februarie, între brigăzile de 
mineri de la mina Petrila a fost 
o întrecere dîrză pentru dobîndi- 
rea locului de brigadă fruntașă 
pe exploatare. Nici că se putea 
ca tocmai brigada lui Cenușe 
Cornel să rămînă în afara în
trecerii. De dat a dat pogan in
cit nu era zi lucrătoare ca din 
abatajul din sectorul ÎI1 în care 
lucrează brigada lui Cenușe baci 
să nu ieie drumul spre lumina 
zilei zeci de tone de cărbune în 
afara planului. Bilanțul de sfîr- 
șit de lună a fost și el favorabil. 
Ortacii lui Cenușe baci au ex
tras peste plan mai bine de 600 
tone de cărbune, făcînd ca bri
gada lor să se situeze în fruntea 
întrecerii.

La o diferență nu prea mare 
de brigada fruntașă s-a situat 
tot o brigadă din sectorul îîî. 
Acea a lui Szabo Carol a cărei 
depășire de plan se ridică și ea 
la vreo 600 tone de cărbune. Rău 
nu stă nici brigada lui Cîșlaru 
îoan și altele din acest sector 
'fruntaș care la succesul pe mină

a contribuit cu aproape 4000 to
ne de cărbune date în afara pla
nului.

Fruntașe în întrecere sînt și 
brigăzile de mineri din sectorul 
îî conduse de Păsărică Nicolae, 
Cristea Nicolae, cele ale lui îsz- 
lai Mihai din sectorul ÎV și mul
te alte brigăzi de la mina Pe
trila care au încheiat luna fe
bruarie cu depășiri de plan ce se 
măsoară în cifre de ordinul su
telor.

Luna februarie s-a încheiat de 
cîteva zile. întrecerea între bri
găzile de mineri, de la mina Pe 
trila pentru dobîndirea de noi 
succese și a locului de fruntaș 
continuă. Numărul brigăzilor ca
re au pornit „tare" încă de la 
începutul lunii e mare. Cine va 
ieși biruitor în întrecere rămîne 
de văzut. Poate cîștig de cauză 
va avea din nou brigada mereu 
tînărului Cenușe Cornel.

D. C.
(După o corespondență de 

î. CIUR).
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(
ANUNȚ

Secția de deratizare a coo- / 
perativei de invalizi „Drum / 
nou" din Baia Mare (telefon \ 
104) care se ocupă cu stîr- / 

pirea șobolanilor, șoarecilor \ 
și tuturor insectelor lucrea- / 
ză în continuare și în anul 
1960. Amintim că această

'' secție lucrează după rețete i 
Iși metode noi. Costul lucră- ' 

rii se taxează aproximativ ! 
1 leu pe metru pătrat, iar 
peste 2000 m. p. cu 0,50 1 
lei/m.p. ‘

Lucrările se încep pe baza ; 
unei comenzi emise de în- ' 
treprinderea sau instituția ' 
care solicită serviciile coo- > 

JI perativei. Se primesc co- '' 
; 1 rnenzi și din partea cetățe- ! i 
' j nilor. !
i' Adresați-vă cu încredere !

1 Secției Petroșani a Coopera- 1 
!' tivei „Drum nou“, strada „6 [ 

Martie" nr. 12 — Petroșani. /
Teatrul de stat 
„Valea Jiului* 

Comitetul sindical 
la cererea publicului 

miercuri 9 
martie 1960, orele 19,30 

PREZINTĂ 
comedia în 3 acte 

lașa din strada Mat 
oi. 10 

de Florin Vasiliu 
Regia ; D. Căpitanu 

Scenografia ; Lidia Pincus

PROGRAM DE RADIO
10 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Cîntece și jo
curi populare romînești, 10,00 
Drumeții veseli (reluare), 11,03 
Pagini din istoria muzicii de o- 
peră, 12,10 Muzică ușoară, 13,05 
„Bucuria muncii împlinite" — 
emisiune de cîntece. 14,00 „Com
pozitorii cîntă eroismul noporu- 
lui sovietic", 15,30 Pe aripile 
valsului, 17,30 „Tinerețea ne e 
dragă", 18,30 Almanah științi
fic, 19,05 Tribuna Radio: „Au
tomatizarea și progresul social" 
(I), 19,45 Transmisie din sala 
Ateneului a concertului corului 
și orchestrei simfonice ale Ra- 
dioteleviziunii. PROGRAMUL 11. 
114.07 Muzică ușoară romînească, 
15,00 De toate pentru toți (re
luare). 15,30 Muzică populară 
din Muntenia, 17,00 Cîntece so
vietice, 17,30 Sfatul medicului, 
18,20 Muzică simfonică, 19,45 
Balade și jocuri populare romî
nești, 20,30 Scriitori la microfon : 
„Demostene Botez", 21.15 So
liști și formații de muzică u- 
șoară, 21,45 Părinți și copii.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00 ; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15.00; 17,00; 
19,00; 22,30: 23,52. Pro
gramul II 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
10 martie

PETROȘANI -- 7 NOIEM
BRIE : Mizerabilii (seria Il-a); 
AL. SAH1A; In căutarea como
rii; PETRILA : Ani de zbucium; 
LONEA: Zile de dragoste; A- 
NINOASA: Dragostea nu se 
cumpără; VULCAN : Căsnicia 
Lorentz; LUPENI : Prin fier și 
foc; BARBATENI : Favoritul 13; 
URICANI : Mama vitregă. (Res
ponsabilii cinematografelor Mun
citoresc — Petroșani și Crividia 
n-au trimis programarea filme
lor pe luna martie).
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La Paris s-a publicat 
programul vizitei lui

N; S. Hrușciov în Franța
PARIS 8. Corespondentul! A- 

gerpres transmite:
La Paris s-a făcut cunoscut 

programul vizitei lui N. S. Hruș
ciov în Franța. El va sosi la 15 
martie, la ora 10 pe aeroportul 
Orly unde va fi întîmpinat de 
președintele De Gaulle, premierul 
Debre și numeroase alte perso
nalități.

In ziua de 16 martie va avea 
loc o întrevedere cu președin
tele De Gaulle; la 17 martie 
N. S. Hrușciov va vizita casa 
din strada Marie Rose în care 
a locuit V. T. Lenin între 1909 
și 1912; în ziua de 18 martie 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. va călători cu 
trenul de la Paris la Bordeaux, 
oprindu-se pentru a vizita cas
telele Chamborg și Chenoneaux, 
de pe rîul Loire; la 19 martie 
N. S. Hrușciov și persoanele 
care-1 vor însoți se vor afla la 
Tarbes; în dimineața zilei de 20 
martie ei își vor continua călă
toria spre Marsilia, unde vor 
rămîne și la 21 martie; la 23 
martie vor fi vizitate turnăto
riile de la Pont â Mowson și 
fabrica de țevi de la Belleville; 
la 24 martie vor fi vizitate pod
goriile Moet și Chandon, de lîn- 
gă Eperney; ziua de 25 martie 
va fi consacrată vizitării unor 
mari întreprinderi textile de la 
Roubaix și apoi crescătoriile de 
vite de la Reville. La 28 martie 
N. S. Hrușciov va răspunde zia
riștilor cu prilejul unei conferin
țe 
va 
pe

I

R. P. POLONĂ

VARȘOVIA 8 (Agerpres).
La 7 martie la Varșovia1 a 

vut loc o ședință solemnă con
sacrată celei de-a (*a-a aniver
sări a Zilei Internationale a Fe
meii.

Raportul a fost prezentat de 
A. Musialowa, membru al' Con
siliului de Stat al R. P. Polone, 
președintă a Prezidiului! Condu
cerii Centrale a Ligii femeilor 
din Polonia.

La ședința solemnă a luat cu- 
vîntul W._ Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P.

R. D. GERMANA

a-

MTI, în seara de 
teatrul „Erkel" a 
dunăre festivă a 
lor opiniei publice din capitala 
R. P. Ungare cu prilejul Zilei 
Internaționale a Femeii. In ca
drul adunării Erdei Laszlone, 
președinta Consiliului Central al 
Femeilor Ungare a prezentat ra
portul.

de presă la Rambouillet. El 
părăsi Franța la 29 martie 
bordul unui avion „TU-1I4“.

7 martie la 
avut loc o a- 
reprezentanți-

FINLANDA

BERLIN 8 (Agerpres).
La 7 martie a avut loc Ia Ber

lin o festivitate în cadrul căreia 
Bruno Leuschner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, a înmînaf unui 
număr de 150 de femei din Re
publica Democrată Germană me
dalia „Clara Zetkin" pentru rea
lizări remarcabile în construirea 
socialismului, în lupta pentru a- 
sîgurarea ț*” 
parea la 
de femei

A fost 
Cotton, 
Democrate Internaționale a Fe
meilor, vicepreședinta Consiliu
lui “ " ' -----

păcii, pentru partici- 
dezvoltarea

din R.D.G. 
decorată și 
președinta

mișcări?

Eugenie 
Federației

Mondial al Păcii.

R. P. UNGARĂ

BUDAPESTA 8 (Agerpres)’. 
După cum anunță agenția

a

---------------—— ............I.. . --------------- -----------------

Declarația F. M. T« D, cu prilejul 
zilei de 8 Martie

BUDAPESTA (Agerpres). MTI anunță:
Cu prilejul celei de a 50-a aniversări a Zilei Internaționale 

Femeii, Secretariatul Federației Mondiale a Tineretului Demo
crat a dat publicității o declarație în care salută femeile și ti
nerele din întreaga lume care luptă pentru menținerea păcii.

Federația Mondială a Tineretului Democrat, care numără în 
rîndurile sale milioane de tineri din lumea întreagă, se spune 
în declarație, a sprijinit și sprijină activ orice inițiativă menită 
să asigure drepturile economice, politice, sociale și culturale ale 
femeii, ca factor indispensabil al progresului în perioada actuală.

In încheiere F.M.T.D. cheamă pe tinerele de pretutindeni să 
facă din ziua de 8 Martie începutul unei etape noi în lupta pentru 
apărarea drepturilor femeii, o expresie a aspirațiilor tuturor fe
meilor spre bunăstare, fericire și pace în întreaga lume.

ACCRA — La 6 martie 
Ghana a fost sărbătoare națio
nală. In urmă cu trei ani pe te
ritoriul fostei colonii engleze 
Coasta de Aur (Africa de vest) 
a fost proclamată independența 
noului stat Ghana. Ziua inde
pendentei Gh-anef a coincis cu 
un eveniment politic important 
în viața tinerei tari africane: 
Primul ministru K. Nkrumah, a- 
dresîndu-se la 6 martie prin ra
dio poporului, a expus proiec
tul noii Constituții a Ghanei1.

MOSCOVA — La 7 martie, 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit la Kremlin 
pe Jacques Chaban-Delmas, pre
ședintele Adunării Naționale a 
Franței, și a avut cu el o con
vorbire.

LONDRA — Corespondentul 
din Agadîr al agenției Reuter 
relatează că la 6 martie 
prezentant al prințului 
nitor Hassan a declarat că po
trivit ultimelor date în timpul 
cutremurului au pierit 
mativ 12.000 de persoane.

NEW YORK — Agenția Asso
ciated Press anunță că negrul 
Lee Williams, în vîrstă de 33 de 
ani, condamnat la moarte sub 
acuzația de a fi comis un viol 
în anul 1954, a fost executat la 
5 martie pe scaunul electric la

Huntsville, statul Texas. Pînă 
în ultimul moment Williams a 
protestat împotriva sentinței1 de- 
clarînd că a fost condamnat pen
tru o crimă pe care nu a co
mis-o.

un re- 
moște-

aproxi-

HELSINKI 8 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La Casa de cultură din Hel
sinki a avut loc o adunare con
sacrată Zilei Internaționale a 
Femeii. Silvi Kilpi președinta 
Asociației Finlanda-Uniunea So
vietică, care a prezentat rapor
tul, a vorbit despre situația fe
meilor din diferite țări. In țările 
socialiste, a subliniat ea, s-a 
născut și a crescut o generație 
de femei a căror situație nu este 
legată de nimic tragic, în timp 
ce în multe țări femeile trebuie 
să mai lupte încă pentru drep
turi elementare.

SUEDIA

STOCKHOLM 8 (Agerpres). 
TASS anunță :

In cîteva orașe din Suedia au 
avut loc adunări consacrate ce
lei de-a 50-a aniversări a Zile? 
Internationale a Femeii.

In orașul Hallistahammar, 
președinta filialei locale a U- 
niunii femeilor de stînga din 
Suedia, R. Burnan, a prezentat 
un raport 
din toate 
drepturile

despre lupta femeilor 
țările pentru pace și 
lor.

i l
t Succesul pavilionului romînesc j 
ț la Tîrgul de primăvară de la Leipzig j

LEIPZIG. Corespondență spe
cială Agerpres: 

Tîrgul de primăvară de la 
Leipzig este vizitat în acest an 
cu un interes deosebit. Zilnic, 
zeci de mîî de vizitatori se pe
rindă prin numeroasele săli și 
hale ale expoziției. In primele 
7 zile au vizitat tîrgul 419.357 
de cetățeni din 79 de țări.

Pavilionul romînesc se bu
cură de mult succes. In cartea 
de impresii a pavilionului se 
pot citi multe aprecieri elogi
oase referitoare la instalațiile 
de foraj, materialul rulant, 
produsele industriei construc
toare de mașini, utilajul petro
lifer, produse electro-tehnice și 
de larg consum prezentate de 
R. P. Romînă. Un comerciant 
din Londra scrie: „Este pur și 
simpul extraordinar", iar Tho
mas Kruger, din Berlinul occi- 

- dental notează: „Sînt uimitoa- 
* re succesele obținute de Romî-
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nia într-un timp atît de scurt". | 
In cartea de impresii se pot citi ț 
aprecieri elogioase făcute de vi- f 
zitatori din R.D.G., R.F.G., Da- ♦ 
nemarca și din alte țări. La 5 t 
martie delegația comercială a | 
R.P.R. și conducerea pavilio- ț 
nului romîn au oferit o recep- i 
ție la care au participat repre- * 
zentanți de seamă ai vieții po- *. 
litice și economice din R.D.G., J 
delegațiile organizațiilor de co- • 
merț exterior din țările socia- * 
liste, oameni de afaceri și zia- * 
riști din numeroase țări. Re- * 
cepția s-a desfășurat într-o at- • 
mosferă cordială. J

La 6 martie a avut loc pre- * 
zentarea pavilionului 
pentru un grup de ziariști din

romîn ț
_ . ♦ 

R. D. Germană. Reprezentanții « 
presei din țara gazdă au ma- * 
nifestat un interes deosebit * 
pentru dezvoltarea economiei f 
naționale a R.P.R. în anii pu- • 
terii populare. ;

Răspunsul lui N. S. Hrușciov 
la o scrisoare a conducerii 

organizațiilor de femei din Japonia
MOSCOVA 8 (Agerpres) TASS 

anunță:
Răspunzînd la o scrisoare a 

conducerii organizațiilor de fe
mei din Japonia, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., declară că îm
părtășește speranța femeilor ja
poneze că apropiata conferință la 
nivel înalt va contribui la înche
ierea unui acord de dezarmare 
generală. N. S. Hrușciov, arată 
că în prezent nu există sarcină 
mai importantă decît asigurarea 

I unei păci trainice pentru ome-
----------  = ♦♦ X. '' ' ■ ===■----------  -----------

Violent uragan în BrazHia
DE JANEIRO 8 (Ager-RIO

preș)
După

de presă un violent uragan tro
pical s-a abătut 
ciilor braziliene 
nas, Geraes și

cum relatează agențiile

asupra provin- 
Sao Paolo, Mi- 
Santa Catalina,

Semnarea acordului 
și R. D.

BERLIN 8 (Agerpres).
La Berlin s-a anunțat că la 

29 februarie a. c. la 
capitala Cubei, a fost 
un acord comercial și 
între Banca Națională 
și Banca de Emisie a 
ceea ce creează premisele unei

c. Havana, 
semnat 

de plăți 
a Cubei 

R.D.G.

(

precum și asupra capitalei Rio 
de Janeiro unde au avut foarte 
mult de suferit în special cartie
re sărace. Numărul victimelor se 
ridică la 35 de morti, 9 dispăruți 
și 50 de răniți.

O-----------------

a relațiilor co- 
cele două țări, 
a intrat în vi-

comercial între Cuba 
Germană
mari extinderi 
merciale dintre

Acordul, care
goare la 2 martie 1960, prevede 
de asemenea crearea unor repre
zentante comerciale a Cubei la 
Berlin și a Republicii Democra
te Germane la Havana.
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Ce sînt canalele
MOSCOVA. (Agerpres) —

TASS
Ziarul „Komsomolskaia Prav

da" a publicat un articol semnat 
de V. Davîdov, secretar științific 
al Institutului de Economie 
„Sternberg" din Moscova, con
sacrat canalelor misterioase care 
brăzdează suprafața planetei 
Marte. Canalele misterioase de 
pe planeta Marte, scrie autorul 
articolului, sînt fisuri adinei în 
gheață care acoperă o parte con
siderabilă a acestei planete.

Omul de știință sovietic afir
mă că după cum reiese din cer
cetările pe care le-a efectuat, 
cantitatea de apă care trebuie 
să cadă pe suprafața planetei 
Marte corespunde aproximativ cu 
cea existentă pe Pămînt sau 
chiar ceva mai mare.

Deoarece planeta Marte este 
situată mai departe de Soare de- 
cit pământul, scrie Davîdov, tem
peratura medie anuală a supra-
ooooooooeooooooooooo'y’ oooooooooooooooooooooooooooooocoooo

misterioase de pe planeta Marte
Un articol al savantului 

sovietic V. Davîdov

feței regiunilor tropicale ale a- 
cestei planete se apropie de mi
nus 10—20 grade Celsius. Pe 
Marte acționează aceleași cauze 
de degajare a căldurii interne ca 
și pe Părnînt, scrie autorul. Din 
aceasta el trage concluzia că la 
o adlncime de aproximativ o ju
mătate de kilometru sub supra
față se stabilește o temperatură 
la care gheața se topește, deoa
rece temperatura crește cu apro
ximativ 30 grade atunci cind a- 
dîncimea crește cu un kilometru 

In urma cutremurelor care se 
produc pe planeta Marte, ghea
ța se dizlocă și apar fisuri. Du
pă părerea lui Davîdov, regiunea 
de-a lungul acestor fisuri din 
stratul acoperitor de gheață tre

buie să 'fie caracterizată prin 
condiții de temperatură relativ 
bllnde.

In aceste condiții, subliniază 
autorul articolului, de-a lungul 
fisurilor, s-ar putea răspîndi ve
getația. Dat fiind că fisurile din 
gheață au o formă regulată, de 
la mari distanțe porțiunile aco
perite de vegetație ar părea linii 
compacte cu o configurație apro
piată de cea a unor canale. După 
părerea omului de știință sovie
tic, aceasta este adevărata natu
ră a misterioaselor canale de pe 
Marte.

Articolul subliniază că deși 
canalele de pe Marte nu sînt 
creații ale unor ființe rezonabile, 
chiar și faptul existenței lor do
vedește că mari întinderi de pe 
această planetă sînt acoperite de 
vegetație. Davîdov admite posi
bilitatea existenței pe planeta 
Marte a unui regn animal mai 
mult sau mai puțin variat.
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nire, pe calea dezarmării gene
rale și totale.

In răspuns, care poartă date 
de 7 martie, N. S. Hrușciov sub
liniază că guvernul sovietic este 
inițiatorul unei dezarmări gene
rale și totale și se pronunță în 
mod neabătut pentru interzicerea 
armei nucleare și, în primul rînd 
a experiențelor cu această armă.

Mai există însă forțe care cau
tă să împiedice realizarea unui a- 
cord cu privire la dezarmare și 
insistă asupra continuării peri
matei politici de pe poziții de 
forță. Nu putem decît să regre
tam, arată Hrușciov, că și guver
nul Japoniei, care 
nou tratat militar 
pornit pe această

N. S. Hrușciov 
Uniunea Sovietică 
și se va pronunța 
mod neabătut pentru 
blocurilor militare și a bazelor 
militare de pe teritoriile străin A, 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
colaborării între state, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

a încheiat un 
cu S.U.A., a 

cale.
subliniază că 
s-a pronunțat 

întotdeauna în 
lichidarea

----- O-----

In Germania occidentală 
continuă teroarea 

judiciară împotriva 
persoanelor cu vederi 

democratice
BERLIN 8 (Agerpres)
In Germania occidentală con

tinuă teroarea judiciară împotri
va persoanelor cu vederi demo
cratice care se pronunță pentru 
pace și înțelegere reciprocă. Du
pă cum relatează agenția A.D.N., 
tribunalul din Frankfurt pe Main 
a condamnat la un an și jumă
tate închisoare pe muncitorul E. 
Schulz, învinuindu-1 de activitate 
antistatală. Vina lui Schulz cons
tă în faptul că din 1958 pînă 
în 1959 a sprijinit activitatea 
grupului de acțiune socialistă 
(„Sozialistiche Aktion"). In pe
rioada hitlerismului Schulz a stat 
zece ani în închisori fasciste și în 
lagăre de concentrare. Luînd cu- 
vîntul la proces, el a declarat 
că toate acțiunile și străduințele 
sale au fost consacrate idealuri
lor socialismului.

La Dusseldorf continuă proce
sul a patru cetățeni din orașul 
Duisburg învinuiți, de asemenea, 
de acțiuni împotriva statului. A- 
cești cetățeni au răspîndit mani
feste în care protestau împotriva 
înarmării atomice a Germaniei 
occidentale. Doi dintre ei sînt în
vinuiți, în afară de aceasta, că 
au stabilit legături cu Uniunea 
Sindicatelor Libere din Germa
nia (RD. Germană). ,


