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Realizările unei brigăzi 
noi înființate

La sectorul III Uricani lucrările 
din galeria de cercetare în cărbu
ne deschisă în stratul 8—9 
nu sînt dintre cele mai ușoare. 
Acest lucru din cauza intercala- 
ției de piatră care îngreunează 
munca. Totuși brigada mineru
lui Bucur loan care lucrează 
aici a reușit să găsească cea 
mai bună metodă pentru a ob
ține o înaintare rapidă. Respec- 
tînd în organizarea brigăzii for
mația tip, membrii ei au schim
bat metoda de lucru la front. 
La depilarea cărbunelui lucrea
ză doi oameni cu ciocane de a- 
bataj, iar tăierea se execută în 
pană. De asemenea intercalația 
de piatră se scoate aparte.

In acest fel membrii brigăzii 
au obținut luna trecută o depă
șire de plan de 31 la sută.

Cu ajutorul 
tehnicienilor

Brigăzile de mineri din secto
rul I de la Aninoasa se afirmă 
tot mai mult în întrecere. Mun
ca lor rodnică este exprimată 
prin cele 436 de tone de cărbu
ne extrase peste plan în perioa
da 1—9 martie. Aceste succese 
se datoresc fără îndoială și asi
gurării din partea conducerii 
tehnice a sectorului de condiții 
cît mai bune de muncă brigăzi
lor de mineri. Bucurîndu-se de 
sprijinul permanent al șefului 
de sector, inginerul Tarcea loan, 
a locțiitorului său tînărul ingi
ner Dumitraș Ioan, a maiștrilor 
mineri Velea Vasile, Cozma 
loan, Andrica Ludovic și a ce
lorlalți, brigăzi de mineri ca 
cple conduse de Muinai Nico- 
7ae, Bojte Adalbert, David Ioan 

altele au dat în perioada 1—9 
martie între 90—280 tone de 
cărbune peste plan.

Colectivul acestui sector a ob
ținut în această perioadă și cel 
mai mare randament dintre toa
te sectoarele minei întrecîndu-și 
cu 190 kg. cărbune pe post ran
damentul planificat. Randamen
tele sporite se datoresc faptului 
că tovarășii din conducerea sec
torului s-au îngrijit ca în per
manență sectorul să posede li
nii de front suficiente eliminîrt- 
du-se în acest fel gîtuirile în 
producție.

in zilele care au trecut dini luna martie în secția depănat a 
Filaturii Lupeni s-au înregistrat depășiri de plan între 37 și 43 
la sută. Zeci de muncitoare au adus aportul lor la obținerea a- 
cestui succes. Printre ele se numără Moga Veronica, Tekereș 
Maria, Popescu Rozalia, Mic Ioana, din schimbul condus de bri
gadiera Albert Magda.

IN CLIȘEU: Tovarășele Tekereș Maria, Moga Veronica, Po
pescu Rozalia și Mic Ioana ascultă cu interes un articol pe care 
îl citește brigadiera Albert Magda.

La întreprinderea de utilaje și transport de la Livezeni mun
cește un colectiv harnic care se străduiește să asigure șantiere
lor de construcții din Valea Jiului utilaje și mijloace de trans
port bine reparate. IN CLIȘEU: Tovarășul Tomescu Oprea, se
cretarul organizației de bază de partid de la I.U.T. Livezeni1, este 
unul din cei mai bine calificat? muncitori. El lucrează la bancul 
de centicubare a pompelor de injecție pentru motoarele Diesel, o- 
perație care cere o mare atenție și o calificare înaltă.

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

Economii de combustibil 
convențional

In prima jumătate a lunii fe
bruarie ceferiștii depoului de 
locomotive din Petroșani au ob
ținut succese de seamă în între
cerea socialistă în cinstea zilei 
lor, succese pe care le-au dez
voltat în continuare. Acum cînd 
bilanțul s-a încheiat, mecanicii

Tineri efosoodari
Din cele cinci echipe ale sec

torului VI Uricani care lu
crează la haldarea sterilului, 
cele mai frumoase rezultate le-a 
obținut cea condusă de tovară
șul Volosinco Vasile. Această 
echipă, printr-o bună organizare 
a muncii și printr-o culbutare 
rapidă reușește să asigure la 
timp minerilor din abataje va- 
gonete goale. Dînd dovadă de 
simț gospodăresc, membrii echi
pei îngrijesc culbutorul, nu lasă 
schimbului următor caramboale, 
execută anumite reparații și lu
crări de întreținere.

Printre cei mai buni membrii 
ai echipei se numără Mărășes- 
cu Gheorghe, Ghibă Gheorghe, 
Calu Florea și alții.
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și fochiștii au putut cunoaște 
rezultatele muncii lor rodnice. 
Echipa locomotivei 150.1004 
condusă de comunistul Marcu 
Aurel a economisit în februarie 
44 tone combustibil convențio
nal. Cu acest combustibil pot fi 
remorcate 9 trenuri de marfă pe 
distanța Petroșani — Simeria și 
retur avînd un tonaj de circa 
2200 tone. Brigada utemistă con
dusă de mecanicul Dan Ioan ca
re remorchează trenuri de per
soane a economisit 14 tone de 
combustibil convențional.

Rezultate frumoase au obținut 
și echipele conduse de mecani
cii Cătuțoiu Ioan, care a econo
misit 41 tone combustibil con
vențional, Roșea loan, Maci Pa
vel, Oprea Ioan II și alții.

I. MUNTEANU

Mina Aninoasa poate tfcvcnl 
fruntașa

o exploatare
Să obținem succese sporite în 

creșterea producției de cărbune 
și realizarea de economii, în înde
plinirea integrală a sarcinilor de 
plan pe 1960 — iată hotărîrea cu 
care au pornit minerii de la A- 
ninoasa la înfăptuirea sarcinilor 
trasate: de Conferința raională de 
partid din decembrie 1959. Răs- 
punzînd chemării la întrecere a 
minerilor din Lupeni, ei s-au an- 

, gajat să extragă în cursul aces- 
1 tui an 17.000 tone de cărbune 

■ peste plan, să atingă o produc- 
' tivitate de 1,153 tone pe post și 

să realizeze o economie de un 
milion lei.

In cursul primelor două luni 
din acest an minerii din Aninoa
sa au muncit cu entuziasm pen
tru traducerea în viață a anga
jamentelor luate. Ei și-au înde
plinit în lunile ianuarie și fe
bruarie obiectivul pe care și 
l-au fixat în întrecerea în cins
tea zilei de 1 Mai. extrăgînd mai 
bine de 5000 tone de cărbune 
peste plan. Această realizare a 
fost posibilă datorită atenției pe 
care au acordat-o brigăzile de 
mineri sporirii productivității mun
cii. Printr-o bună organizare a 
lucrului și întărirea disciplinei 
în producție, minerii din Aninoa
sa au atins în cursul lunii tre
cute o productivitate de aproape 
1,100 tone pe post. Demn de re

Schimburile de experiență — prilej 
de îmbunătățire a activității econom ice

in ultimii ani activitatea eco
nomică a unităților aparținînd 
de C.C.V.J. s-a îmbunătățit sub 
toate aspectele. Creșterea rit
mică a productivității muncii, a 
extracției de cărbune, creșterea 
gradului de mecanizare dovedeș
te pe deplin aceasta. Rezervele 
interne permit însă o substan
țială sporire a activității econo
mice. In această direcție Schim
burile de experiență au un rol 
deosebit de important. Sub în
drumarea cercurilor A.S.I.T., în 
Valea Jiului au avut loc multe 
asemenea schimburi. In cele de 

: mai jos publicăm două scrisori 
j trimise redacției noastre despre 
! învățămintele unor schimburi de 

experiență care au avut loc în 
anul acesta între minele Lonea 
și Uricani, în privința normării 
și evidenței întrecerii socialiste 
și între preparațiile Petrila și
Lupeni în domeniul îmbunătă
țirii procesului tehnologic de 
producție.

Probleme de normare
a muncn

Ceea ce au urmărit cu deose
bită atenție minerii și tehnicie
nii de la Lonea în schimbul de 
experiență la Uricani a fost me
toda de organizare și normare 
a muncii, modul cum minerii de 
la Uricani urmăresc îndeplini
rea prețului de cost pe capitole 
la fiecare loc de muncă, pre
cum și cîteva aspecte din orga
nizarea muncii în brigăzi.

S-a ajuns la cîteva concluzii 
edificatoare. Așa de pildă, la U- 
ricani, delegația lonenilor a vă
zut că toate brigăzile din aba
taje au condiții bune de muncă, 
sînt bine aprovizionate cu ma
teriale și goale, că în abataje 
s-au introdus profile de săpare 
mai mari, că la cererea mine
rilor la majoritatea brigăzilor 
se muncește după norme noi cu 
motivare tehnică în urma meca
nizării transportului în abataje 
și pe galerii și a folosirii unor 
metode avansate de lucru.

La Uricani fiecare brigadă cu
noaște odată cu primirea foii de 
acord și prețul de cost aii pro
ducției defalcat pe elementele a- 
supra cărora brigada poate ac
ționa în reducerea prețului de 
cost. S-a remarcat de asemenea 
evidența zilnică a întrecerii so
cialiste și operativitatea cunoaș
terii rezultatelor obținute.

Schimbul de experiență al mi
nerilor de la Uricani la cei de 
la Lonea, a urmărit cunoașterea 
modului cum lonenii au rezol
vat o seamă de situații din pro
ducție. Așa de pildă, delegația 
de la Uricani a urmărit cu deo-

Pe marginea conferinței 
corn teiului sindical 

de la m na Aninoasa

marcat este de asemenea strădu
ința minerilor de aici de a îmbu
nătăți calitatea cărbunelui. Preo- 
cupî'ndu-se cu multă atenție de 
alegerea șistului vizibil, minerii 
ddn Aninoasa au trimis în cursul 
lunilor ianuarie și februarie la 
preparația Petrila cărbune cu un 
procentaj de cenușă sub indicele 
admis, pentru care au primit o 
bonificație de aproape 150.000 
lei.

Recent a avut loc conferința 
pentru darea de seamă și alege- 
lea comitetului sindical al minei 
Aninoasa. Cu acest prilej, dele
gații la conferință, reprezentanții 
minerilor exploatării, și-au rea
firmat hotărîrea de a păși în 
continuare pe calea succeselor în 
sporirea și ieftinirea producției 
de cărbune, de a obține succese 
mai de seamă în întrecerea so
cialistă. Conferința a aprobat cu 
căldură propunerea tov. ing. Lă- 
zărescu Ioan, șeful exploatării, 
ca angajamentul inițial de a ex
trage peste sarcinile de plan a- 
nual 17.000 tone de cărbune, să 
fie mărit cu încă 1.000 tone de 

sebită atenție metoda de lucru 
a brigăzii lui Colda Teodor care 
are un abataj în panouri scurte 
pe stratul V, modul de trans
port și susținere folosit la stra
tul V. Minerii Hrițcan Vasile și 
Sorescu Constantin de la Uricani 
s-au interesat îndeaproape de 
munca brigăzii lui Deak Petru 
de la Lonea care armează cu 
armături T.H. în lucrările de 
pregătire. Cele văzute aici Te 
vor fî de mare folos, după cum 
spuneau, acum cînd și la Uri
cani s-a introdus susținerea 
cu armături T.H. O noutate pen
tru cei de la Uricani a consti
tuit-o sistemul de haldare cu 
screperul folosit la mina Lonea 
11. Acest sistem care se pretea
ză a fi aplicat și la mina Uri
cani, aduce colectivului minei 
Lonea o reducere de circa 80 la 
sută la consumul de lemn pen
tru haldă pe lîngă o reducere 
considerabilă a posturilor de 
deservire a hălzii.

ing. A. SOLCAN 
mina Lonea

Vizita muncitorilor 
preparației Petrila 

la cei de la Lupeni 
Recent, un grup de ’ muncitori 

și tehnicieni de la preparația 
Petrila a vizitat uzina de pre
parare de la Lupeni, făcînd un 
rodnic schimb de experiență cu 
muncitorii de acolo. Schimbul 
de experiență a urmărit felul în 
care se desfășoară procesul teh
nologic, funcționarea și rezul
tatele obținute la instalația de 
vacuum a filtrelor, la instalațiile 
de hidrociclonare și zețaj. Mun
citorii de la preparația Petrila 
s-au putut convinge de buna sis
tematizare a rețelei de conducte 
pentru apele de circulație, de e- 
ficacitatea modificărilor aduse 
instalațiilor mecanice ale prepa- 
rației Lupeni prin inovații și ra
ționalizări. Tov. Hogh Iosif de 
pildă, ca maistru de întreținere, 
s-a interesat îndeaproape de 
modul cum cei de la Lupeni au 
conceput și aplicat o seamă de 
dispozitive de întindere a eleva
toarelor de 10—80 mm., de un
gere automată a acestor ele
vatoare. El și-a exprimat hotă
rîrea ca în scurt timp să aplice 
la instalațiile preparației Pe
trila cele văzute la Lupeni. Im- 
binînd experiența în muncă cei 
de la Petrila și de la Lupeni au 
discutat îndelung asupra rezol
vării unor deficiente constatate 
cu ocazia vizitei, găsind căi co
mune de rezolvarea acestor de
ficiențe.

R. GALINSKI 
preparația Petrila

cărbune. Participanții la confe
rință, mineri, ingineri, tehnicieni 
și-au exprimat în unanimitate ho
tărîrea de a munci mai bine, mai 
spornic, p'entru ca exploatarea A- 
ninoasa să devină o exploatare 
fruntașă.

Una din condițiile de seamă 
pentru obținerea de noi succese 
este îmbunătățirea continuă a 
muncii sindicale, organizarea te
meinică a întrecerii socialiste, a 
consfătuirilor de producție, ridi
carea aportului grupelor și a Co
mitetelor de secție sindicale în 
mobilizarea minerilor la muncă 
rodnică.

Discuțiile purtate de numeroși 
delegați, între care tov. Cristea 
Aurel și ing. Tarcea loan au sub
liniat că în centrul atenției comi
tetelor de secție sindicală trebuie 
să stea atragerea minerilor la 
conducerea producției. In consfă
tuirile de producție în sectorul I 
se dezbat cu regularitate sarcinile 
ce stau în fața sectorului, posibi
litățile existente la locurile de 
muncă pentru înfăptuirea acesto
ra. Conducerea sectorului repar
tizează judicios planul pe brigăzi 
și în același timp asigură condi
țiile pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan de către fiecare bri-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)



~5TEAX3UE 1KJȘUA. .*<

Primii pași, primele succese i
Cu câteva săptămîni în urmă 

in sediul comitetului U.T.M. al 
minei Petrila au intrat cîțiva ti
neri. Unul dintre ei un băiat po
trivit de statură, păși în fața ce
lorlalți și se adresă secretarului 
comitetului U.T.M.

— Tov. Cojocaru, am venit cu 
o propunere. Tinerii din sectorul 
nostru au discutat de nenumărate 
ori, atît în cadrul cercului de în- 
vățămînt politic cit și in adună
rile pene râie U.T.M. despre fe
lul cum ar putea ajuta și mai 
mult muncitorii mineri. Deoarece 
minerii se plîng deseori de lipsă 
de „goale" și cum noi avem aici, 
lingă atelierul mecanic, un „ci
mitir" întreg de vagonete strica
te, ne-am hotărît să ajutăm e- 
chipa care se ocupă cu repararea 
vagoneteler.

— Și cum veți proceda ? i-a 
întrebat secretarul

— Ne-am sfătuit cu organiza
ția de partid și cu conducerea sec
torului. Ne vor ajuta cu un sudor 
electric, ne vor da îndrumările 
necesare. Vom forma echipe de ci
te 8—10 tineri. In fiecare săptă- 
mînă, într-una din după-amiezile 
pe care le avem libere, va lucra 
cite o echipă la repararea vago
neteler. Așa că treaba va merge 
bine

— Toți tinerii sînt qe acord să 
participe la această acțiune ? — 
întrebă din nou secretarul U.T.M

— N-aveți nici o grijă tov. Co
jocaru. intră în ' vorbă un tînăr 
mic de statură, cu mîinile mîn- 
jite de ulei. Tovarășul Boteariu, 
secretarul nostru, a vorbit bine.

Treaba va merge! Am analizat 
toate posibilitățile, pînă în cele 
mai mici amănunte.

Astfel, tinerii muncitori electro- 
lăcătuși de la mina Petrila .cu 
sprijinul organizației U.T.M. au 
pus la cale o acțiune valoroasă • 
să ajute exploatarea în repararea 
vagonetelor de mină prin acțiuni 
de muncă voluntară.

...Nu trecuse nici un sfert de 
oră de cînd muncitorii din schim
bul de dimineață a pornit spre 
casele lor. In atelierul de repa
rat vagonete un grup de tineri 
trebăluia de zor.

— Uitați băieți, li se adresă 
tinărul inginer Vlad Gavrilă, 
timp de pierdut nu avem. Impor
tant e să punem toți umărul ca 
intr-un timp scurt să facem 
treabă cit mai multă, și bună. Să 
reparăm cel puțin 8—10 vago- 
netp

\ln această zi, tinerii au între
prins prima acțiune voluntară 
pentru repararea de vagonete. în 
timp de 4 ore, cît au rămas după 
șut, ei au reparat 10 vagonete. 
Au pornit spre casele lor cu en
tuziasm, cu voie bună. Pe fața 
fiecăruia strălucea bucuria anga
jamentului îndeplinit.

Angajamentul tinerilor munci
tori lăcătuși și electricieni de la 
mina Petrila este de a repara pî
nă la 1 Mai, 150 de vagonete de 
mină. Entuziasmul cu care au 
pornit la treabă garantează că 
angajamentul va prinde viață din 
timp.

L. MANEA 
corespondent

Tînărul Velek Ioan de Ia sectorul I A al minei Lupeni con
duce de mai mulți ani o brigadă de tineret. Brigada1 lui s-a si
tuat în repetate rînduri în fruntea întrecerii socialiste. El a ob
ținut merite și în calificarea tinerilor mineri.

IN CLIȘEU: Brigadierul Velek Ioan stînd de vorbă în fața 
galeriei cu cîțiva ortaci

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

O joie de tineret reușită

------- O—------

Utemista Laz.a Domnica se numără printre cele mai harnice 
muncitoare de la secția A.C.R.E.V. a Uzinei electrice din Vulcan.

In ultimul timp preocuparea 
comitetului U.T.M. de la mina 
Lupeni pentru a imprima joilor 
de tineret un caracter cît mai a- 
tractiv s-a îmbunătățit simțitor.

Pînă nu de mult programul 
joilor de tineret a constat, de 
cele mai multe ori, doar în pre
zentarea unei conferințe urmată 
de dans. In prezent în cadrul 
joilor de tineret sînt organizate 
recenzii de romane ale scriito
rilor sovietici și romîni, con
cursuri „Drumeții veseli'* și 
„Cine știe cîștiga1*. La joile de 
tineret sînt invitați să vorbeas
că activiști de partid, comuniști. 
Astfel, în cadrul joilor de tine
ret au vorbit tov. Dan Vaier,

cut prezentarea volumului „Sta
tuile nu rîd niciodată" de Fr. 
Munteanu. Prezentarea a fost 
pregătită minuțios de către u- 
temista Solomon Maria, biblio
tecara clubului împreună cu ti
nerii artiști amatori Moldovan 
Nistor, Mîrza Liviu, Turcu Arion, 
Udrea Candin, Burghel Mihai, 
Preda Nicolae. Mican Andrei.

Din volum au fost scenariza- 
te fragmente mai semnificative.

Cei peste 200 de tineri pre- 
zenți la această joie de tjne,ret 
au urmărit cu mult interes pro
gramul prezentat de artiștii a- 
matori.

A. MICA 
corespondent

Fotoreporterul nostru a surprins-o în timpul lucrului, bobinînd 
o mașină electrică

secretarul comitetului orășenesc 
de partid, Iliescu Gheorghe, in
ginerul șef adjunct al minei Lu
peni, Kiraly Zoltan, contabil șef, 
Ardelean loan, directorul clubu
lui și alții. Ei au vorbit despre 
sarcinile ce stau în fața tineri
lor în privința sporirii și iefti
nirii producției de cărbune, des
pre realizările regimului demo
crat-popular.

Una din recentele joi de tine
ret a fost mult apreciată de ti
neri. In cadrul acestei joi s-a fă-

★

Exploatarea straielor de cărbune
cu abataje frontale

Am văzut pînă acum că în 
Valea Jiului aproape 70 la sută 
din producția de cărbuni este 
obținută prin metoda de exploa
tare cu abataje cameră și că a- 
ceastă metodă se pretează pen
tru stratele de cărbuni relativ 
groase, cu. forme frămîntate pu
ternic și cu presiuni mari.

Spre deosebire de metoda de 
exploatare cu abataje cameră, 
metoda cu abataj frontal per
mite mecanizarea complexă a 
operațiunilor din abataje și în 
felul acesta desfășurarea lucră
rilor cu un randament sporit. In 
frontale pot fi folosite din plin 
crațerele, havezele, șl alte ma
șini miniere de mare randa
ment, care asigură obținerea ti
ne! productivități înalte.

Pentru abatajul frontal, cîm- 
pul minier se împarte în etaje 
delimitate pe înclinare, de ga
lerii direcționale de etaj, astfel 
încît fiecare etaj este deservit 
de o galerie direcțională de 
transport (la baza etajului) și

o galerie direcțională de aeraj 
(la partea superioară a etaju
lui).

iFrontul de abataj este cuprins 
între cele două galerii (de cap 
și de bază) astfel încît lungimea 
frontului de abataj este egală cu 
înălțimea pe înclinare a etaju
lui.

Frontul de abataj înaintează 
între cele două galerii direcțio
nale de la mijlocul cîmpului mi
nier către extremitățile acestuia, 
sau de Ia extremitatea cîmpuluî 
minier către centru. In primul 
caz avem de-a face cu înaintarea 
progresivă, unde lucrările de 
pregătire se execută odată cu 
înaintarea abatajului, iar în al 
doilea caz avem de-a face cu 
înaintarea în retragere sau 
regresivă.

In fiecare ciclu se extrage din 
frontul de abataj o fîșie care de 
fapt este și pasul de înaintare 
a abatajului. Cu cît realizăm 
mai multe fîșii în 24 de ore, cu 
atît obținem o avansare mai

mare, cantități sporite de căr
bune. La Lupeni de pildă, se a- 
plică inițiativa „ziua și fîșia", 
iar în abatajele frontale de pe 
stratele subțiri se urmărește tre
cerea la un regim de lucru „3 
fîșii în două zile".

Pe măsura avansării. în urma 
abatajului rămîne un spațiu li
ber, escavat, care intră în pre
siune și trebuie susținut pentru 
a evita avariile. Este vorba de 
susținerea abatajului.

Susținerea abatajului se rea
lizează cu cadre de lemn (grin
dă susținută de stîlpi, sau cu 
grinzi și stîlpi metalici). Pen
tru evitarea consumului mare de 
lemn, susținerea în lemn este în
locuită treptat cu susținerea 
metalică.

Presiunea rocilor care se 
creează în urma excavării tre
buie ameliorată într-un fel oa- 1 
recare, operație numită dirija
rea. presiunii, care se face fie 
prin surparea rocilor rămase în 
coperișul stratului exploatat, fie 
prin rambleierea (umplerea) go
lului format.

Datorită randamentului mare 
pe care îl are metoda de exploa
tare cu abatajul frontal, acestă 
metodă va fi extinsă din ce în 
ce mai mult în minele din Va
lea Jiului.

A. S.

• Elicopterul esie un aparat 
de zbor universal, care pre
zintă față de avioanele obiș
nuite o serie de avantaje : nu

; are nevoie de pistă de decola- 
' re, se ridică de pe sol și ate

rizează pe verticală, poate 
pluti deasupra unui punct, se 
deplasează în direcție orizon
tală cu viteze diferite. Aceste 
calități îl face propriu pentru 
utilizări multiple, lată numai 
cîteva din aceste utilizări: 
transporturi de pasageri și 
mărfuri în regiuni izolate, mă
surători geofizice, explorări, 
fotografieri cartografice, stîr- 
pirea dăunătorilor în agri
cultură, folosirea lor ca- ma
carale pentru ridicarea de 
piese grele la înălțimi mari. 
Elicopterele pot fi utilizate Ia 
operații de salvare în caz de 
calamități naturale. Primele 
elicoptere au fost construite 
în Uniunea Sovietică.

• Superfluiditatea este un 
fenomen deosebit de curios 
descoperit odată cu lichefie
rea heliului prin răcirea lui Ia 
o temperatură de — 269 gra 
de C. Dacă turnăm heiiu 1. 
chid într-un vas, el curge a- 
fară urcîndu-se pe pereții va
sului sub forma unui strat 
extrem de subțire. Heliul li
chid trece prin pereții vaselor 
pătrunzînd prin porii cei mai 
fini. Facultatea heliului de a 
curge pe unde nu poate 
curge nici un alt lichid a fost 
numită superfluiditate. Cerce
tarea acestui fenomen impor
tant pentru știință formează 
obiectul studiilor multor sa-

i vanți.

mină, 
călău- 
lungi

Pînă nu 
mil, miner 
era, să zicem, un miner anonim. 
Muncea în rînd cu ceilalți ortaci 
din brigada lui Vancso Gheorghe 
și cîștiga bine: cîte 2000 lei pe 
lună. Doar cîteodată avea de în
fruntat vorbele aspre ale briga
dierului precum că bea cam des 
și vine la șut cu ochii buhăiți de 
nesomn, de neodihnă.

— Ce are cu mine? își spu
nea Aprofirii Beau banii mei.

Și ca să le arate că e gro
zav, că e stăptn pe banii lui s-a 
mai întîlnit într-o seară cu cîțiva 
din prietenii lui obișnuiți. Le-a 
împărtășit necazul, și ca să se 
mai înveselească un pic, i-au dat 
cu păhărelul. Mat un cîntec, mai 
un păhărel, orele treceau, și odată 
cu orele trecea și noaptea.

de mult, 
tînăr la

Cum a devenit Aprofirii 
un om grozav

că se află nu-l lasă în 
Dar abia ajuns în abataj 
ra l-a muiat de tot, și se 
chiar pe crater.

Hei, Aprofirii, scoală 
crațer, ca să-i dăm drumul!

— Nu vreau. St ați și voi... 
hic... ici lingă mine, să vă spun 
una...

— Scoală bă, că trece timpul...
— Nu!
Abia la sosirea maistrului Ciz- 

maș Ludovic în abataj, Aprofirii 
se lăsă înduplecat și se sculă de 
pe crațer. Apoi, viteazul tînăr 
avu onoarea să fie condus de că
tre maistru pînă la ziuă, unde 
fu prezentat la biroul sectorului. 
Acolo, deși toți se uitau chioriș 
la el, Aprofirii avu impresia că 
e „cineva", că nimeni nu-t gro
zav ca el.

Numai că, fiind scos din mi
nă în asemenea împrejurări A- 
proflrii n-avea să se -nai întoar
că curînd în ab.it ai. Zece zile a

Aprofirii E- 
Cimpa II,

de pe

Deodată, în depărtare se auzi 
sirena chemând minerii în șutul 
de dimineață. Aprofirii se ridică 
cu greu de pe scaun, să plece

— Mă duc... hic... la șut. Că 
mai beau, altceva. Dar blau... 
hic... nu fac. Ce contează la mi
ne o noapte? Pot să fac acum 
două șuturi, nu unul!

Gerul dimineții l-a mai învio
rat. Ajuns la mină prima lui gri
jă a fost să-și ia lampa și să 
coboare în subteran fără să dea 
ochii cu maistrul. își dădea sea
ma că duhnește a băutură și da-

fost dat să muncească la haldă 
cu un salariu de 26 lei pe post 
în loc de 64 cît avea că miner. 
Dar dacă nu-l vedeau minerii 
lungit pe crațer — nu ajungea 
la spital ?

Ca să mai învețe cum trebuie 
să intre un miner în șut, Aprofi- 
rii a fost obligat să urmeze din 
nou cursurile de instruire pentru 
subteran. în plus t s-a pus și în 
vedere: dacă încăodată mai vine 
beat la șut,. mina nu mai are ne
voie de el.

I. B.



STEAGUL'RU'ȘXJ 3

Mai multă atenție frecvenței la învățămîntul 
de partid

sif, de exemplu, nu s-a prezentat 
la instruirile organizate la cabi
netul de partid, a neglijat pre
darea lecțiilor în cadrul cercului 
ce i s-a încredințat. Pentru ati
tudinea sa lipsită de răspundere, 
comitetul de partid a recomandat 
biroului organizației de bază nr. 
5 să-1 pună în discuția adună
rii generale de partid. Tov. Lu- 
caci Iosif, propagandist în cadrul 
organizației de bază hr. 6, a lip
sit de asemenea de la instruirile 
organizate la cabinetul de partid 
și nu a predat lecțiile cu regula
ritate. Dar pentru inactivitatea 
lui biroul organizației de bază nu 
l-a tras la răspundere.

Mai sînt și alți propagandiști 
care nu frecventează cu regula
ritate ședințele de instruire de 
la cabinetul de partid. Printre a- 
ceștia se numără tov. Corogeanu 
Ioan, Laszlo Ștefan, Stoicescu 
Ioan, Ambruș Vilhelm. Neglijînd 
pregătirea lor politică și ideolo
gică acești propagandiști nu reu
șesc să expună lecții bogate în 
conținut, atractive.

Pentru îmbunătățirea frecven
tei la ședințele cercurilor trebuie 
întărită răspunderea cursanților 
față de învățămîntul de partid. 
Unii cursanți nu frecventează cu 
regularitate ședințele de învăță
mînt. Tov. Halmi Iosif, Toth Lu
dovic, Teslovan Gheorghe, Gsipu 
Ana, Hajducsi Victor, Kostyal 
Iosif și alții au cîte 3 absențe 
nemotivate de la învățămînt.

Sarcini importante Tn condu
cerea învățămîntului de partid 
revin membrilor comitetului de 
partid. O bună parte a membrilor

»♦♦♦===?...••? -------- -------- -

Comitetul de partid al minei 
Petrila a acordat de la începu
tul anului școlar o atenție deo
sebită frecvenței cursanților la 
ședințele de învățămînt. La pre
darea primelor două lecții cursan- 
ții au participat într-o proporție 
de 75, respectiv 78 la sută. Ana- 
lizînd frecvența la cercurile de 
învățămînt a reieșit că unele bi
rouri ale organizațiilor de baza 
nu s-au ocupat în suficientă mă
sură de mobilizarea cursanților 
la învățămîntul de partid. De a- 
ceastă deficiență au fost vinova
te mai ales birourile organiza- 

/ fiilor de bază nr. 4, 6 și 9. Fiind 
trase la răspundere, birourile or
ganizațiilor de bază s-au preocu
pat mai mult de mobilizarea 
cursanților la învățămînt.

La îmbunătățirea frecvenței la 
învățămînt o contribuție de mare 
preț au adus și propagandiștii. 
Majoritatea lor participă cu -re
gularitate la ședințele de instrui
re organizate la cabinetul de par
tid și reușesc astfel să predea 
lecții bogate în conținut, atrac
tive. Asemenea propagandiști, 
care au cîștigat aprecierea cursan
ților, sînt tov. Petruș Vasile, Pop 
Zoltan, Munteanu Carol, Bonyhai 
Adalbert, Kovasanschi Ioan și 
alții.

Sînt însă posibilități ca frec
vența cursanților la învățămîntul 
de partid să se îmbunătățească 
și mai mult. Propagandiștii 
un rol de mare importanță 
această privință. Dar nu
propagandiștii se achită cu conș
tiinciozitate de sarcinile ce le-au 
lost încredințate. Tov. Cotva To

F.i 
ști

au 
în 

toti

CERCURI
Prin grija conducerii și a co

mitetului U.T.M., la Școala pro
fesională din Lupeni s-a trecut 
încă din luna ianuarie a.c., la în 
ființarea cercurilor tehnice și de 
cultură generală. Printre acestea 

ț se numără și cercul tinerilor me
canici coiidus de! nîăistrul Buciu 
Gheorghe și de tovarășul Gado 
Iuliu. Deși a trecut puțin timp 
de la înființarea lui, cercul a ob
ținut totuși rezultate îmbucură
toare. Membrii lui au construit 
pînă acum macheta unui puț de 
extracție după modelul puțului 
nr. 9 de la Lupeni. Intre 
cercurile avansate se numără și 
pel al tinerilor electricieni condus 
ele tovarășul inginer Țigănilă Vi- 
sarion, Printre utemiștii care se 
preocupă cu deosebit interes de 
lucrările din cadrul acestor cer
curi se numără Butacu Alexandru 
și Scheau Ilie, care au 
ționat pînă acum piese 
fante.

Organizația U.T.M. și 
cerea școlii au căutat să
zeze cît mai mulți tineri utemiști 
la activitatea acestor cercuri. Cu 
sprijinul organizației de partid și 
a direcțiunii școlii, ucenicii din 
cercul de mecanică au vizitat în 
ziua de 26 februarie Uzina de re
parat utilaj minier din Petroșani 
în scopul îmbogățirii cunoștințe
lor profesionale. In atelierele de 
mecanică, strungărie și forjerie 
ucenicii au primit explicații am
ple din partea tehnicienilor uzi-

TEHNICE
nei. Ei au văzut aici și felul în 
care se construiesc stîlpii meta
lici pentru înlocuirea lemnului de 
armare din abataje. Totodată ei 
au avut prilejul să cunoască ma
șini și unelte perfecționate, întor- 
cîndu-se la școală cu noi cunoș
tințe.

comitetului, cum sînt tov. Kuty 
Eugen, Giurgiu Gheorghe. Bertoli 
Carol, Cenaru Gheorghe au spri
jinit birourile organizațiilor de 
bază în conducerea învățămîntu- 
lui. Nu același lucru se poate 
spune însă și de tov. Boroș Ște
fan, Hajdu Iuliu, Moldovan Mir
cea, Nistoreanu Gheorghe 
n-au controlat și îndrumat în
ficientă măsură învățămîntul în 
cadrul organizațiilor de bază de 
care răspund

Cu sprijinul membrilor comi
tetului de partid birourile orga
nizațiilor de bază nr. 8, 11, 7, 2, 
9 și 6 trebuie să acorde o aten
ție deosebită mai ales cercurilor 
de studiere a Statutului P.M.R. 
și frecventării acestora de către 
candidații de partid.

Mai multe organizații de bază au 
prevăzut în planurile lor de mun
că să analizeze desfășurarea în
vățămîntului de partid. Aceste a- 
nalize trebuie pregătite temein.c, 
să prilejuiască luarea unor ho- 
tărîri eficace în vederea îmbună
tățirii învățămîntului de partid 
Nu așa cum s-au petrecut lucru
rile la organizația de bază nr. 6 
Această organizație deși a anali
zat în urmă cu cîteva luni învă
țămîntul de partid, pînă în pre
zent învățămîntul nu s-a îmbu
nătățit. Cercul de studiere a Is
toriei P.M.R. din această orga
nizație este rămas în urmă cu 
lecțiile, iar participarea cursanți- 
lor este doar de 45 la sută.

Luînd măsurile necesare, birou
rile organizațiilor de bază vor 
asigura îmbunătățirea frecvenței 
cursanților la învățămînt — con
diție importantă ca învățămîntul 
de partid să se desfășoare în con
diții optime.

TRAIAN DOBRICAN 
activist al comitetului de partid 

—mina Petrila

confec- 
impor-

condu- 
mobili-

D. ZAMFIR 
corespondent

★ —

0 nemulțumire 
ce poate fi înlăturată
Anul acesta, colectivul minei 

Aninoasa e pus pe fapte mari. 
Acest lucru îl dovedește cloco
tul muncii din adînc. dar și dis
cuțiile purtate între mineri. De
seori se pot auzi dialoguri ca 
cel de mai jos.

— Ei, ce ziceți fraților, luăm 
noi anul ăsta drapelul de frun
tași pe ramură ?

— De luat îl luăm dar nu așa 
— vine deseori răspunsul. Și1 
dacă cei ce discută despre a- 
cest lucru se întîmplă să fie 
cumva în incinta minei se întorc 
spre mormanul de cărbune ne
primit de preparație, cică din 
lipsă de vagoane.

Ar fi timpul ca tovarășii din 
conducerea Preparației Petrila să 
ia de urgență măsuri ca aceas
tă nemulțumire a minerilor a- 
ninoseni să fie înlăturată.

DIN TOATĂ INIMA, SPOR LA MUNCĂ
Electricienii Ujupan Joan șl 

Vilceanu Constantin de la sec
torul VIII al minei Lupeni au lu
crat timp de aproape trei luni 
pentru. a crea prima lor inova
ție : fixarea suporților de perii 
pentru motoare electrice de 4,5 
kW de la locomotivele cu acumu
latori LAM-4, pe o piesă demon- 
tabilă. De atunci defecțiunile pro
vocate motorului de jocul neper- 
mis al suporților au fost lichi
date. Inovația aduce o economie 
anuală 
lei

Acest 
cei doi 
După scurt timp, r—-r . 
o nouă propunere 
venită din. partea 
lor a îmbunătățit 
și simplificat dis
pozitivele de conectare la loco
motivele cu acumulatori. îndru
mați de biroul organizației de * 
bază, de conducerea sectorului, 
ajutați de întregul colectiv de 
muncitori, Ujupan loan și Vil
ceanu Constantin au reușit apoi 
să realizeze unul din obiectivele 
principale ale planului tematic 
de inovații: releu electromagne
tic pentru protecția motoarelor 
de curent alternativ trifazic la 
rămînerea în curent monofazat.

Intr-o zi, după orele de servi
ciu, un nou gînd i-a făcut pe to
varășii Ujupan Ioan și Vilceanu 
Constantin să se întilnească in 
atelier. De data aceasta era vor
ba despre găsirea unui mijloc de 
protecție sigură a stațiilor de în
cărcare din subteran 
torilor de locomotivă, 
cei doi inovatori au 
program de lucru.

Conform programului stabilit 
au urmat dese intrări in mină, 
studii și consultări, confecționări

antecalculată de 90.000

succes a 
inovatori.

influențat pe

de desene și schițe complicate fă
cute la stațiile de încărcare. Re
zolvarea problemei nu era de loc 
ușoară. Uneori în cazul schimbă
rii sensului de curent al gene
ratorului sau în cazul dispariției 
tensiunii din rețea, la dinam și 
la sistemul de cuplare a curentu
lui continuu, la tablourile de co
mandă se iveau defecțiuni.

Neprecupețindu-și eforturile, 
inovatorii au căutat calea spre 
rezolvarea acestor neajunsuri. In 
locuințele lor, cărțile tehnice și 
revistele de specialitate . se adu
nau tot mai multe. între timp au 

fost experimentate 
. - procedee multe

C4LC-' și diferite și toc- 
ma‘ ele’ s^m~
plificate și îmbu
nătățite au încu

nunat cu succes munca celor doi 
inovatori.

Acum, două relee electromag
netice, unul servind pentru asi
gurarea în cazul inversării sensu
lui de curent, altul asigurînd de
conectarea bateriei de la sursa 
de încărcare în cazul dispariției 
tensiunii din rețea, protejează di
namurile care în caz contrar ar 
fi expuse unor șocuri periculoa
se.

Perseverența în muncă, iniția
tiva celor doi membri de partid 
Ujupan Ioan șl 
tantin constituie 
bilizator.

Zilele trecute
tori i s-a alăturat și un al trei
lea tovarăș, inginerul Davidescu 
Gheorghe, candidat de partid, șe
ful sectorului VIII. Ii frămîntă 
o nouă problemă; crearea unui 
dispozitiv electric pentru urmă
rirea automată a mersului trans
portorului în subteran.

— îdeea este îndrăzneață, dar 
realizabilă — spun tovarășii de 
la cabinetul tehnic: Noi nu pu
tem decît să le urăm spor la 
muncă.

— Da, într-adevăr, unor astfel 
de ortaci nu poți' decît să le u- 
rezi din toată inima, spor la mutt-

Vilceanu Cons
un exemplu mm

celor doi inova-

a acumula- 
In acea zi, 

stabilit un

A. N.

operațiunea de recen- 
tuturor auto motovehi- 
în regiunea noastră, 
pe întreg teritoriul

Ziua femeii a fost sărbătorită în toate întreprinderile și in
stituțiile din raionul nostru. Cu acest prilej femeile muncitoare 
au 
tre

fost felicitate de către 
ele au primit cadouri 
Iată un aspect de la 

utilaje și transporturi

tovarășii lor de muncă iar multe din-

împărțirea cadourilor la întreprinderea 
Livezeni. Tovarășul Leonte Costmeanu,de

președintele comitetului sindical înmînează bobinatoarei Vrăjitoru 
Lucia darul colectivului de muncă din care face parte.

Nina Aninoasa poate deveni 
fruntașa

o exploatare
(Urmare din pag. l-a)

ai acestor 
a obținut 

în ridicarea 
în urmă. In 
la sectorul I

mă- 
rea- 
bri- 

ulti- 
n-an

gadă. Ca rezultat 
suri sectorul 
lizări frumoase 
găzilor rămase 
mele două lumi
mai rămas decît cîte 1—2 brigăzi 
sub plan. Comitetul de secție din 
sector s-a preocupat de asemenea 
de întărirea disciplinei în pro
ducție. Muncitorii care făceau ab
sențe nemotivate au fost chemați 
în țața comitetului de secție și 
trași la răspundere. Ca urmare, 
în lumile ianuarie—februarie ab
sențele nemotivate pe sector s-au 
redus cu 60—80 la sută. Activi
tatea bogată desfășurată de or
ganizația sindicală a dat roade 
Prin sporirea randamentelor co
lectivul sectorului I și-a depășit 
în cursul lunii trecute sarcinile

de plan cu 2.143 tone de cărbune.
Despre preocuparea organiza

ției sindicale pentru mobilizarea 
minerilor la îndeplinirea sarci
nilor de plan a vorbit și tov. 
Crîsnic Dionisie. Sub îndrumarea 
organizației de partid, a arătat 
tov. Crîsnic, comitetul de secție 
sindicală din sectorul II acordă 
o atenție deosebită organizării 
întrecerii socialiste, asigurînd ca 
întrecerea între brigăzi să se des
fășoare pe bază de obiective con
crete, iar realizările obținute să 
fie popularizate.

Din experiența acestor comitete 
de secții sindicale în organizarea 
întrecerii și a consfătuirilor de 
producție, în sprijinirea brigăzi
lor de mineri comitetele secțiilor 
sindicale din celelalte sectoare 
trebuie să tragă învățăminte. Li
nele comitete de secții sindicale.

de pildă cel din sectorul IU, 
a analizat la timp cauzele

ca 
nu 
nerealizării sarcinilor de plan de 
către brigăzi, felul cum se pre
ocupă conducerea .sectorului de 
asigurarea condițiilor optime de 
muncă pentru brigăzile de mineri. 
Minerii Tucaciuc Mihai și Nițaș 
Gheorghe au cerut comitetului 
sindical pe exploatare să se pre
ocupe mai miilt de felul cum con
trolează comitetele de secții con
ducerile sectoarelor în crearea lo
curilor de muncă de rezervă. To
varășul Bulea Teodor a vorbit 
despre necesitatea îmbunătățirii 
activității grupelor sindicale. A- 
tentia acestora să fie îndreptată 
mai cu seamă spre mobilizarea 
minerilor la îmbunătățirea pe mai 
departe a calității cărbunelui și 
reducerea consumurilor specifice

Pentru a tine mereu trează

atenția minerilor asupra angaja
mentelor luate în întrecere, tov. 
Bodor Emeric, Blag Teofil și alți 
participanta la conferință au cerut 
comitetului sindical să acorde o 
atenție cît mai mare muncii do- 
litice de masă, agitației vizuale. 
. Televizorul" s-a dovedit a fi o 
formă eficace în mobilizarea mi
nerilor ia înlăturarea deficiențe
lor din producție. In ultimul timp 
„televizorul" și-a încetat însă 
activitatea. Nici gazeta de pere
te nu se ocupă suficient de pro
blemele concrete ale procesului 
de producție, de extinderea expe
rienței înaintate.

Conferința a pus în fața noului 
comitet al sindicatului minier din 
Aninoasa sarcina să asigure ca 
întreaga muncă politică, organi
zatorică și culturală să fie axată 
pe îndeplinirea 
luate în întrecere, 
forturile minerilor 
mina Aninoasa să 
uloatare fruntașă.

angajamentelor ( 
să sprijine e- S 
care Luptă <.a ? 
devină o ex-

ANUNȚ
Tovarăși conducători 

de întreprindeți, instituții 
și deținători particulari 

de auto-motovehicule
La data de 1 aprilie 1960, 

începe 
zare a 
culelor 
ca și 
R.P.R.

In acest sens este nevoie să < 
luați toate -măsurile eficace < 
de a vă pune la punct parcul < 
de autovehicule ce l aveți în < 
păstrare și administrare, ți-1 
nind cont că buna desfășura-î 
re a acestei operațiuni depin 
de de efortul comun al tutu- , 
ror. <

Sînteți obligați să respec- ( 
tați întocmai zilele îni care ( 
veți fi planificați pentru pre- < 
zentarea la recenzare.

Deținătorii de auto-motove- * 
hicule care și-au schimbat do- . 
miciliul în altă localitate, sînt ( 
obligați să se prezinte de ur- < 
gență la Direcția Miliției re- ț 
giur.ii Hunedoara secția In- < 
specție-auto și circulație, a- j 
nuntind noul domiciliu, acest 1 
lucru fiind necesar în vede- j 
rea avizelor pe care urmează ) 
să Ie primiți cu data și locul J 
unde sînteți planificați a vă < 
prezenta la recenzare. <

Recomandăm a lua măsuri S 
de punere la punct a cărților 1 
de identitate tehnică, comple-) 
tîndu-se cu rulajul km. par-,1 
curși, cît și schimbarea agre- 2 
gafelor ce poartă număr de 
serie. \

Nerespectarea celor arătate ) 
atrage după sine sancțiuni j 

conform decretului 418/1958.)
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Decorarea unor activiști 
de frunte bulgari

SOFIA 10 (Agerpres).
In după-amiaza de 8 martie 

Dimităr Ganev,, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria a îrimînat ordine 
„Ghiorghi Dimitrov" și „Repu
blica Populară Bulgaria" clasa 
I-a unui grup de activiști de 
frunte distinși pentru participa
re activă la lupta împotriva fas
cismului și a capitalismului, pen
tru eroism în muncă și succese 
importante în construcția socia
listă. Aceste ordine au fost de
cernate cu prilejul celei de a 
15-a aniversări a revoluției so
cialiste din Bulgaria și a mari
lor victorii obținute în domeniul 
economiei și culturii.

Au primit ordine „Ghiorghi 
Dimitrov" tovarășii : Boian Bil- 
garanov, Dimităr Ganev, Raiko 
Damianov, Todor Jivkov, Ivan 
Mihailov, Encio Stakov, Gheor- 
ghi Țankov, Vîlko Cervenko, 
Anton Iugov, Gheorghi Traikov, 
Dimitar Dimov, Todor Prahov, 
Mladen Stoianov, Stanko Todo
rov, Mitko Grigorov, Pencio Ku- 
badinski, Boris Velcev, Tano 
Talov.

Conferința acad. 
Tudor Vianu la Neapole

NEAPOLE 10 (Agerpres).
La 7 martie Ia Universitatea 

din Neapole, în sala Institutului 
de filologie, acad. Tudor Vianu 
a conferențiat despre „Caracte
re specifice ale literaturii romî- 
ne“. Vorbitorul a fost prezen
tat celor peste 250 de studenți 
și cadre didactice de la Univer
sitatea și Institutul Oriental din 
Neapole de Salvatore Battaglia, 
directorul Institutului de filolo
gie care a subliniat valoarea 
mondială a cercetărilor acad. T. 
Vianu. Conferința a fost urmă
rită cu deosebit interes de cei 
prezenți.

.............=»•««...... =-------

Libertate lui Manolis Glezos
și celorlalți patrioți greci!

U.R.S.S.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Oamenii de știință sovietici' 
își alătură vocea lor la cea- a 
întregii opinii publice mondiale 
care insistă asupra anulării sen
tinței ilegale pronunțate împo
triva lui Manolis Glezos si a ce
lorlalți patrioți greci, declară 
Ivan Petrovski, rectorul Univer
sității din Moscova în telegrama 
adresată Areopagului din Gre
cia.

In legătură cu faptul că la 12 
martie va avea loc revizuirea 
sentinței tribunalului militar din 
Atena, regizorul Iuri Zavadski. 
membru al Comitetului sovietic 
pentru apărarea păcii, a adre
sat de asemenea o scrisoare A- 
reopagului.

R. P. ALBANIA

TIRANA 10 (Agerpres).
Asociația juriștilor din R. P. 

Albania a adresat tribunalului 
suprem al Greciei o telegramă 
în care îi cere să pună imediat 
în libertate pe Manolis Glezos 
și pe alți democrați greci.

Juriștii albanezi, se spune în 
telegramă, cer tribunalului su
prem al Greciei să infirme acu
zațiile false ale poliției, să a- 
nuleze sentința nedreaptă pro
nunțată împotriva lui Manolis 
Glezos și a altor democrați și 
să-i pună imediat în libertate.

R. D. GERMANA

BERLIN 10 (Agerpres).
Libertate lui Manolis Glezos!

— această cerere o formulează

Franța îl așteaptă
PARIS 10 (Agerpres).
La 9 martie a avut loc la Pa

ris o ședință a Consiliului de 
Miniștri consacrată pregătirii 
vizitei pe care o va face în Fran
ța șeful guvernului sovietic. 
N. S. Hrușciov.

★

PARIS 10 (Agerpres).
Uniunea universitară din Fran

ța a dat publicității o declara
ție în care se spune:

Peste cîteva zile va avea loc 
întîlnirea franco-sovietică la cel 
mai înalt nivel. In ajunul con
ferinței la nivel înalt tratativele 
pot contribui la pacea generală, 
indisolubil legată de interesele 
Franței.

Uniunea universitară, se spu
ne în declarație, consideră de 
datoria sa să amintească că în 
lupta împotriva asupririi nazis
te colaborarea franco-sovietică a 
corespuns intereselor naționale 
ale Franței.

Exprimînd aspirațiile cele mai 
sincere ale profesorilor univer
sitari. Uniunea universitară din 
Franța arată că dorește ca în
tîlnirea de la Paris să contri
buie la soluționarea problemei 
Germane

★

PARIS 10. Corespondentul A- 
gerpres C. Vornicii anunță :

Am fost noaptea trecută în 
cîteva redacții, în tipografii. O- 
dată cu numerele de fiecare zi 
sînt pregătite ediții speciale; li- 
notipiștii culeg articolele, repor
tajele, declarațiile care vor intra 
în coloanele ziarelor în zilele 
care urmează. Subiectul : Vizita 
lui N. S. Hrușciov în Franța. 
Cum spunea un redactor din 
tura de noapte: „Pe măsură ce 
se apropie ziua sosirii, limbile 
se dezleagă și numărul celor 
care-și spun părerea despre a- 
ceastă vizită este din ce în ce 
mai mare. Astăzi dimineață, de 

din nou oamenii muncii din Re
publica Democrată Germană în 
legătură cu continuarea persecu
țiilor împotriva patrioților greci

In aceste zile pe adresa Con
siliului german al luptătorilor 
pentru pace și Consiliul națio
nal al Frontului Național al Ger
maniei Democrate sosesc din 
toate regiunile R. D. Germane 
numeroase telegrame, scrisori și 
rezoluții de protest împotriva 
procesului intentat lui Glezos. 
2.500 de muncitori și funcționari 
de la uzina „Ernst Thâlmann" 
din Suhl au adresat tribunalului 
suprem al Greciei o scrisoare 
în care cer punerea imediată în 
libertate a lui Glezos.

R. P. BULGARIA

SOFIA 10 (Agerpres).
După cum transmite A.T.B. în 

numele celor 1.500.000 de mun
citori și funcționari bulgari — 
membri ai sindicatelor, Consi
liul Central al Sindicatelor a 
trimis o telegramă primului mi
nistru al Greciei în care îi cere 
să pună capăt procesului ruși
nos intentat lui Manolis Glezos 
și tovarășilor lui, precum și zia
rului „Avghi" și directorului său, 
Kirkos.

La 9 martie, ziarul „Zeme- 
delsko Zname" scria că în a- 
părarea lui Manolis Glezos și a 
tuturor patrioților greci perse
cutați se pronunță întreaga o- 
pinie publică progresistă. Po
porul bulgar, scrie ziarul, aș
teaptă ca tribunalul suprem grec 
să-și plece urechea la vocea o- 
pinieî publice mondiale care cere 
libertate lui Manolis Glezos.

pe N. S. Hrușciov
pildă, ziarele publică declarația 
scriitorului Andrei Maurois".

In timp ce o linotipistă o cu
legea, mi-am notat primele rîn- 
duri : „Vom fi foarte bucuroși 
dacă convorbirile între De Gaulle 
și Nikita Hrușciov vor ajuta la 
menținerea păcii".

Alături am văzut declarația 
regizorului Andrei Barsacq : „Nu 
putem decît să fim foarte bucu
roși de venirea în Franța a dom
nului Nikita Hrușciov. Ceea ce 
va vedea în țara noastră, oa
menii de la noi pe care-i va în- 
tîlni, realizările franceze ce-i 
vor fi prezentate, toate acestea 
nu pot decît să ajute la o mai 
bună înțelegere între națiunile 
noastre care fac de mult schim
buri în toate domeniile".

Interesant este de arătat că 
ziarele de provincie — există în 
Franța unele cu tiraj foarte ma
re, foarte apreciate de cititori — 
acordă un spațiu important ști
rilor în legătură cu vizita pe 
tare N. S. Hrușciov o va face 
în Franța. In „Depeche du Midi", 
„Nord Matin", „Midi Libre", au 
apărut mai ales în ultimele zile 
declarații în legătură cu aceas
ta, precum și amănunte ale că
lătoriei legate mai ales de re
giunea respectivă.

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

Plenara C. C. al P. C. 
din Japonia

TOKIO 10 (Agerpres)
La Tokio a avut loc cea de-a 

IX-a plenară lărgită extraordi
nară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia. 
Plenara a examinat și a adoptat 
rezoluția cu privire la lărgirea și 
întărirea Ligii tineretului demo
crat. Participanții la plenară au 
dezbătut problemele dezvoltării 
continue a luptei împotriva rati
ficării tratatului de securitate ja- 
pono-american.

Tn rezoluția plenarei cu privi
re la Liga tineretului democrat, 
publicată la 9 martie în ziarul 
„Akahata", se face o analiză a 
activității organizațiilor de tine
ret din țară și este scoasă în 
evidență necesitatea unității con
tinue a tineretului japonez caie 
se pronunță pentru independența 
Japoniei, pentru pace, împotriva 
militarismului.

------  —o»»-   ==------

Gr unul de artiști romîni se bucură 
de succes în India

BOMBAY 10 (Agerpres).
La 7 martie a avut loc la 

Bombay, în sala teatrului Bha- 
ratya Vidya Shavan, un specta
col de gală dat de grupul de 
artiști romîni care se află în 
turneu în India. La sfîrșitul 
spectacolului pe scenă, artiștii 
romîni au fost felicitați și au

★ SOFIA. — Anton lugov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, a rostit la 
cea de-a 5-a sesiune extraordi
nară a Adunării Populare o cu- 
vintare consacrată situației inter
naționale și problemelor balca
nice.

★ ATENA. — La 10 martie 
sosește la Atena ministrul de 
Război al R.F.G., Strauss. Potri
vit comunicatului oficial, în 
cursul vizitei sale de șase zile 
Strauss va avea convorbiri cu 
președintele și vicepreședintele 
guvernului grec, cu conducători 
militari și va vizita instalații ale 
industriei de război.

Portul Neapole paralizat de greva 
docherilor

ROMA 10 (Agerpres).
Neapole, unul din cete mai mari porturi comerciale din Ita

lia, a fost paralizat de greva docherilor care protestează împotri
va intențiilor patronilor de a le reduce salariile cu 15—20 lai 
sută. Greva a fost declarată în seara zilei de 8 martie la che
marea organizațiilor sindicale.

Potrivit relatărilor presei, ca urmare a grevei, în port au ră
mas imobilizate 22 de vase printre care cîteva mari vase italie
ne și americane.

Lupta celor 55.000 de femei lucrătoare de la întreprinderile 
pentru producția de tricotaje, ciorapi și lenjerie din Italia pentru 
încheierea unui contract de muncă mai just s-a încheiat cu vic
toria acestora. In conformitate cu noul contract care a fost re
cent semnat, salariile femeilor se apropie de cel al bărbaților 
care lucrează în aceleași întreprinderi.

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

Comunicatul comun birmano-nepalez
RANGOON 10 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul din Rangoon al agenției Chi
na Nouă, la 9 martie a fost dat 
publicității la Rangoon comunica
tul comun al primilor miniștri ai 
Uniunii Birmane și Nepalului.

In comunicat se spune că pri
mii miniștri și-au exprimat do
rința de a continua activitatea în 
apărarea păcii și pentru stabili
rea de relații de bună vecinătate 
și de colaborare între țări. Ei 
și-au exprimat speranța că spiri
tul tratativelor și al concilierii 
va triumfa și au apreciat mult 
încercările de a se obține slăbi
rea încordării internaționale

o-------------
Persoane oficiale vest-germane 
îndeamnă la acțiuni revanșarde

BERLIN 10 (Agerpres.)
In Germania occidentală con

tinuă acțiunile revanșarzilor. La 
revizuirea frontierelor și la un 
război agresiv împotriva țări
lor socialiste îndeamnă nu nu

mai căpeteniile numeroaselor or
ganizații revanșarde și milita
riste, ci și persoane oficiale vest- 
germane.

Agenția A.D.N. anunță că 
Seebohm, ministrul vest-german 
al transporturilor, luînd cuvîn- 
t.ul la Hamburg la o întrunire 
a germanilor originari din re
giunea sudeților, a îndemnat la 
acțiuni agresive împotriva Ceho
slovaciei. El a vorbit pe un ton 
provocator că trebuie folosite 
toate mijloacele pentru „întregi
rea patriei".

Luînd cuvîntul la Lubsch, pri
mul ministru al landului Schle
swig-Hollstein, Hassel, a decla
rat că Republica Federală tre- 

primit ghirlande de flori din 
partea guvernatorului statului.

Grupul de artiști romîni a 
dat la Bombay încă două spec
tacole.

Presa indiană a consacrat a- 
cestor spectacole numeroase cro
nici. Criticul muzical al ziaru
lui „Indian Express" scrie că 
„vocea basului Traian Popescu, 
a fost magnifică și ariile din 
Hernani, Bărbierul din Sevilla 
și Carmen au fost cîntate cum 
nu se poate mai frumos".

-—O——
Catastrofă într-o mină 

din S. U. A.
NEW YORK 10 (Agerpres)
Agențiile de presă americane, 

anunță marea catastrofă produsă 
la 8 martie într-o mină carboni
feră din apropiere de Logan (sta
tul Virginia) unde un scurt cir
cuit a dat naștere unui incendiu. 
Miercuri seara 18 mineri se a- 
flau îngropați în mină, relatează 
Associated Press, și au dispărut 
speranțele de a-i mai salva deoa
rece între ei și echipele de sal
vare se află un zid de flăcări, 
care nu poate li trecut. Contactul 
telefonic menținut în primele ore 
a fost întrerupt. întrucît cablul a 
ars. 

și de a se reglementa pe 
cale pașnică problemele interna
ționale nerezolvate, ceea ce ar 
duce. în sfîrșit la succes, la o 
pace dreaptă și trainică în lu
mea întreagă.

In scopul dezvoltării continue 
a relațiilor de prietenie și de co
laborare dintre cele două țări s-a 
hotărît ca între ele să se stabi
lească relații diplomatice la ni
velul ambasadorilor.

Primul ministru al Nepalului 
l-a invitat pe primul ministru al 
Uniunii Birmane să viziteze Ne
palul la o dată care îi va con
veni. Primul ministru al Uniunii 
Birmane a primit invitația.

buie să fie gata nu numai să 
fabrice arme, ci să le și folo
sească. El a cerut guvernului 
R.F.G. să traducă cît mai rapid 
în viață planurile agresive- în
dreptate împotriva R D. Ger
mane.

PROGRAM DE ^ADIO
12 martie

PROGRAMUL 1. 8,00 Din pre
sa de astăzi, 8,30 Melodie și 
ritm, 10,00 Limba noastră. Vor
bește acad. prof. Al. Graur (re
luare), 10,30 Școala și viața (re
luare), 11,03 Fragmente din o- 
pera „Manon" de Massenet, 11,4(5 
Actualitatea literară în revistei»! 
noastre, 12,30 Concert de mu- L 
zică ușoară sovietică, 16,15 Vor
bește Moscova 1 17,25 Concert
de muzică populară romînească, 
18,00 Roza vînturilor, 18,30 Pa
gini alese din muzica ușoară ro
mînească, 19,15 Concert de mu
zică din operete, 20,10 Pe teme 
internaționale, 20,30 Cine știe 
cîștigă 1 21,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL 11. 14,07 Muzică 
corală romînească, 15,30 Muzică 
populară din Ardeal, 17,00 „Arii 
celebre, cîntăreți celebri", 17,30 
Sfatul medicului, 17,45 Știința 
în slujba păcii, 19,00 Din mu
zica popoarelor, 20,00 Să dan
săm, 21,05 Emisiunea : „Scri
sori din țară", 21,15 La sfîrșit 
de săptămînă, cîntec, joc și voie 
bună.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00 ; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00: 17,00; 
19,00; 20.00; 22,30; 23,52: Pro
gramul II 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00: 23,00.

CINEMATOGRAFE
12 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Evghenie Oneghin; AL. 
SAHIA : In căutarea comorii; 
PETRILA : Viața e în mîinile 
tale; LONEA : Zile de dragoste; 
LIVEZENI : Pe Donul liniștit 
(seria Il-a); ANINOASA: Prin 
fier și foc; VULCAN : Dragos
tea nu se cumpără; LUPENI: 
Mama vitregă; BARBATENI : 
Vizita lui N. S. Hrușciov în A- 
merica; URICANI : Căsnicia Lo
rentz. (Responsabilii cinemato
grafelor Muncitoresc-Petroșani și 
Crividia n-au trimis programa
rea filmelor pe luna martie).
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