
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Y agm roșu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

Minerii dc la Uricani obțin 
In întrecere

Preducție sporită 
în abatajele sectorului I

La Uricani. minerii de la sec
torul I continuă ca și în lunile 
precedente să se situeze în frun
tea întrecerii pe mină. Brigăzile 
conduse de tovarășii Vascul Du
mitru. Cîrciumaru Victor, Hrfț- 
can Vasile. Teodorescu Stancu. 
Demeter Augustin, Mischie Ghe
orghe și altele, printr-o mai bu
nă organizare a muncii depă
șesc zilnic sarcinile de plan cu 
5—20 tone cărbune.

Activitatea acestor brigăzi a 
contribuit Ia creșterea randamen
telor în 
ziua de 
tivitatea 
sector a 
țial. Nu
consfătuiri de producție, 
rii sectorului I și-au manifestat 
hotărîrea de a dezvolta continuu 
aceste succese.

toate abatajele. Pînă în 
15 martie a. c„ produc- 
muncii planificată pe 
fost depășită substan. 

de mult, în cadrul unei 
mine-

noi succcsc
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se află și brigada con- 
minerul Poloboc Con- 

la abatajul cameră 
depășire de 40 tone 
condusă de tovară- 
Dănilă de la abata- 
nr. 4 cu o depășire

întrecerii 
dusă de 
stantin de

7 cu o 
brigada
Gașpar 
cameră
30 tone. In frunte cu mem

brii de partid, colectivul secto
rului II s-a angajat ca înainte 
de sfîrșitul acestei luni să înde
plinească planul și să recupere
ze cît mai multe tone de cărbu
ne din cantitatea neextrasă în 
lunile trecute, aceasta în special 
din abatajele cameră nr. I, II 
și IX.

nr. 
Și 
șui 
jul 
de

38 la sută depășire
Alături de minerii din abata

je, brigăzile de mineri de la pre
gătiri din cadrul sectorului III 
au realizat succese însemnate. 
Pînă în ziua de 14 martie in
clusiv, planul de săpări al sec
torului (defalcat pe zile lucră-

foare) a fost depășit față 
cifra planificată cu 38 la sută. 
O contribuție de seamă la ob
ținerea acestui succes au adus 
brigăzile conduse de tovarășii
Bria loan, Ilie Cornel și Tokeș 
Toma.

La suitorul pentru aeraj din
tre orizontul 640 și suprafață 
unde lucrează brigada lui Bria 
loan, în cele 11 zile lucrătoare 
din această lună s-a obținut o 
depășire de 29 la sută.

Membrii brigăzii lui Tokes, 
care lucrează într-o galerie 
transversală dublă cu armare în 
fier pocal, au depășit planul în 
aceeași perioadă cu 3 la sută.

La baza acestor succese, stă 
preocuparea minerilor pentru 
amplasarea judicioasă a găuri
lor în frontul de lucru, o bună 
asistență tehnică din partea 
maiștrilor mineri și în special 
pușcarea ortului de 4 ori în trei 
schimburi.

I Iotârîți să recupereze 
rămînerea în urmă

Pe graficul întrecerii socia
liste al sectorului II brigada 
condusă de minerul Chiriac Con
stantin figurează cu cele mai 
bune rezultate. Pînă în ziua de 
14 martie a. c. brigada a extras 
peste sarcina zilnică, de plan 
186 tone de cărbune cocsificabi), 
a făcut economii de material 
lemnos, și exploziv în valoare de 
400 lei și a depășit randâmentpl 
planificat cu 1 la sută. Printre 
membrii brigăzii care s-au evi
dențiat se numără și tovarășii 
Roată Gheorghe, Băjan loan, 
Herghelegiu Vasile și Bodescu Ni
cola?

La loc de frunte pe graficul

Am frunzărit de curînd o co
lecție veche a ziarului „Minerul". 

. In numărul 1—3 din aprilie 
1933 al acestui ziar, am dat pes
te o știre: „Nenorocirea din Pe
troșani" era intitulată. Paginile 
ziarului sînt îngălbenite de vre
me. dar faptele rămîn fapte. Mi-am 
notat conținutul știrii :

„In ziua de 20 aprilie a.c.'s-a 
întîmplaț un accident cu urmări 
grave la o exploatare clandestină 
de cărbuni din Petroșani. Șome
rii săpaseră un

scoteau 
din vîn- 

cărora Iși

prirtiitiv 
cărbuni, .............
zarea cărora Iși 
ciștigau plinea de toate zilele. 
Puțul și galeriile nu erau deloc 
asigurate prin vreo armătură, 
așa că la un moment dat puțul 

s-a prăbușit sur primind sub dă- 
rîmături pe toți cei ce se aflau 
înlăuntru! O echipă de salvare 
a scos după 10 ore de muncă pe 
următorii morți: Ana Bercian, în 
urma căreia rămin De drumuri 
7 orfani și soțiile Vasinca și Floa
rea Moise în 
mas 3 copii

Acestea se
27 de ani in 
iși așteptau mamele. 10 copii își 
așteptau mamele. Buzele le tre
murau și pe obraz le șiruiau la
crimile. Un omuleț deschidea gu
ra ca un puișor înfometat. Mînu- 
țele lui nu mai găseau sinul ma
mei ca să sugă. Inima mamei 
lor, sinii ei, ochii și buzele ei 
zăceau strivite în măruntaiele 
pământului.

Jn lunile următoare pe maluri
le pîrîului Maleia au înflorit 
saicimii. N-au venit însă copii 
să-i despoaie de flori. Erau în 
doliu. De supărare saicimii și-au 
scuturat florile mici ca fulgii de

urma cărora au ră- 
orfani".
întîmplau tocmai, cu 
urmă. Acasă, copiii

nea. De ce ar fi înflorit și de ce 
și-ar fi împrăștiat twr'easma?.

Lacrimile din anii aceia nu. vor 
fi uitate niciodată. Ele au pîrjo- 
lit inimile și urmele lor nu pot 
fi șterse cu buretele.

Șomaj, exploatări clandestine 
de cărbuni nu mai există de mulți 
ani pe meleagurile Petroșaniului. 
Știrea din ziarul „Minerul?' a 
rămas o piesă intr-un dosar vo
luminos care acuză trecutul îl 
acuză1 Fiii și fiicele mamelor 

care au plătit 

zilele, trăiesc!
** Unde sînt Ane

le care au su
praviețuit mizeriei, durerii, umi
linței, toate Vasincele și Flori- 
cite, unde sînt și ce fac ele. as
tăzi ? Pe nici una din ele nu o 
vet mai găsi la muncă de rob. 
Grijilor vechi le-au luat locul 

. preocupările noi. Numai în re
giunea noastră peste 1000 de 
femei sînt alese deputate In sla- 

• turile populare, 60.000 de femei 
sînt antrenate în diferite forme 
de activitate culturală. La cele 
2.254 cercuri de citit participă 
mai mult de 34.000 femei, iar cele 
432 de cursuri de îndrumare, sînt 
frecventate de peste 11.00" de. 
temei. 1.500 de. femei din regiu
nea Hunedoara sînt fruntașe în 
producție.

Am răsfoit de cur'ind colecția 
ziarului „Drumul socialismului". 
In ultimele numere ale ziarului 
mamele, fiicele și surorile noas
tre oot fi văzute cu chipul su- 
rîzînd, despre ele se exprimă cu
vinte . de laudă: sînt activiste 
obștești neobosite, militante în
flăcărate în lupta pentru oace.

CONSTANTIN MORARU

Brigada condusa de minerul 
Teodorescu Ștancu de la secto
rul I al minei Uricani a înre
gistrat în acest an succese re
marcabile. Din abatajul unde 
lucrează Teodorescu Stâncii cu 
ortacii săi au fost extrase de la 
începutul anului peste 500 tone 
de cărbune de bună c.?4ifate.

In zilele trecute, înainte de a 
intra în mină șeful de brigadă 
le-a citit la trei dintre ortacii 
săi despre succesele siderurglș- 
tilor în întrecerea ce se desfă
șoară pentru înfăptuirea obiecti
velor plenarei din 
brie 1959 privind 
ducției de metal.

IN CLIȘEU de 
dreapta Teodorescu 
jocaru loan, Rusu Ștefan și Peia 
Florea (în picioare) în t’mpul 
citirii ziarului.

3—5 decern- 
sporirea pro-

la stingă la 
Stancu, Co-

(Continuare în pag. 3-a)
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O revizie asupra motorului 
făcută la timp, preîntîrnpină 
neplăcerile care se pot ivi pe 
parcurs. Clișeul nostru îl sur
prinde pe șoferul Berceanu /Ma
rin de ‘ ~ J
făcînd o astfel de revizie mo
torului 
26.662 Dv. Peste 
mașina va îm
plini un an de 
funcționare fără 
nici un fel 
reparație, 
cu care 
Berceanu Marin 
își întreține 
mașina este' pe 
deplin răsplă
tită : 321 de zile 
de. , lucru con
tinuu, 50.000 km. 
parcurși 
reparații, 
mie de

la S T.R.A.-Petroșani

autocamionului ZIS 
cîteva

de ’
Grija 

șoferul

f ă r ă 
econo- 
carbib

S 1 Colectivul serviciului general de la mima Vulcani ajută dîn \ 
) plini munca harnicilor mineri de aici. La instalațiile de tele- v 
2 comandă ale separației, energeticiemi mineri au contribuit de 5 
? asemenea din plin. IN CLIȘEU: Inginerii Cazma Nicolae și 
( Stofcan Gheorghe studiază o variantă propusă pentru modi-^ 
^jficarea instalației electrice la puțul nr. 11 al minei.

IN PRAG DE PRIMĂVARĂ

In partea dreaptă a drumului 
ce duce de la poarta minei spre 
partea centrală a orașului Pe- 
trila. în imediata apropiere a 
Jiului, se află un teren viran, 
pe care au fost cîndva niște ba
răci. Din loc în loc se mai văd, 
sparte pe alocuri, fundațiile din 
beton ale fostelor barăci. In mij
locul acestui teren sie opriseră 
pentru cîteva clipe tov. Feher 
losif, președintele Sfatului popu
lar al orașului Petrila. Popa 
Gheorghe de la secția de gos
podărire a sfatului, Talaczi lo
sif, șeful sectorului I.C.O. Petro
șani, Csenteri Ioan, gospoda
rul minei Petrila, Popa Viorel, 
gospodarul p'reparației.

— Aici amenajăm noua piață 
— spunea tovarășul. Feher losif, 
președintele sfatului popular al 
orașului.

făceau calcule : ’ bîrit necte- 
aproape 2000 m. c. pietriș 
să fie așternut, dar Jiul e 
la doi pași. Măi trebuia

un buldozer, o basculantă...
Cei patru tovarăși făceau par

te dintr-o comisie instituită cu 
scopul stabilirii celor mai im
portante acțiuni care urmează 
să se desfășoare în această pri
măvară pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare a orașului.

Doar cu o zi înainte, la comi
tetul orășenesc de partid Pe
trila avusese loc o ședință la ca
re au participat reprezentanți ai 
sfatului popular, ai minei Pe
trila, ai preparației, ai policli
nicii, comitetului de femei, pre
cum și din partea organizațiilor 
U.T.M. și a sindicatului minei. 
Tovarășul Gorboi Mihai, secre
tarul comitetului orășenesc de 
partid a arătat că în' perioada 
primăverii acestui an trebuie 
mobilizate toate forțele pentru o 
bună gospodărire și înfrumuse
țare a orașului, astfel ca vechea 
așezare minerească să devină o

Se 
sari 
care 
doar

răriți de aproape 800 Iei, depă
șirea rulajului la cauciucuri cu 
14.000 km. pe bucată și o eco
nomie de anvelope în valoare 
de peste 3.500 lei.

Cum a muncit șoferul Ber
ceanu Marin de a putut obține 
asemenea rezultate de seamă ? 
In fiecare zi a executat contro-

localitate demnă de munca-fi- de 
viața nouă

Așa cum 
ședinței, în 
de făcut în 
podăriri și

a minerilor.
a reieșit în cadrul 
Petrila sînt multe 

domeniul bunei gos- 
r______ înfrumusețării loca
lității : reparări de( drumuri, cu
rățiri de șanțuri, amenajarea 
parcurilor. In ultimii ani, atîtf 
la Petrila cît și în partea de sus 
a orașului, la Lonea, au fost 
înălțate cartiere noi. cu blocuri 
moderne. In această primăvară 
trebuie continuată mai insistent 
acțiunea de creare a spațiilor 
verzi între noile blocuri, de plan
tare de arbori .pe marginea noi
lor străzi. Sînt de asemenea o 
serie de locuințe care trebuie re
parate în exterior.

Multe din aceste acțiuni pot 
fi efectuate prin muncă volun
tară prestată de tineri, de gos
podine, de oamenii muncii din 
orașul Petrila. De aceea comi
tetul orășenesc de partid a ce
rut sfatului popular, organiza
ției U.T.M., comitetului de fe
mei și celorlalte organizații ob
ștești să desfășoare o susținută 
muncă de masă pentru mobili
zarea oamenilor muncii la în
frumusețarea și buna gospodă
rire a fiecărei străzi, a fiecărui 
cartier al orașului.

In cadrul ședinței a fost for
mat un comandament care va 
coordona acțiunile ce se vor în
treprinde în vederea înfrumuse
țării orașului Petrila.

De asemenea a fost formată o 
comisie care a primit sarcina 
de a studia situația pe teren pen
tru a stabili concret ce anume 
trebuie făcut în fiecare cartier, 
pe fiecare stradă pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a 
orașului. Propunerile acestei co
misii vor fi discutate la începu
tul săptămînii viitoare, cînd co
mandamentul se va întruni pen
tru a stabili începerea și desfă
șurarea acțiunilor gospodărești.

♦
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zătoare cu starea drumului pe* 
care a circulat, a folosit din« 
plin forța vie a mașinii în mers ț 
pe pante, pentru a economist* 
benzină, fără a opri însă mo- ♦ 
torul. *

Acum, după un ari de activi- • 
tate, autocamionul 26.562 Dv. J 
se prezintă aproape la fel ca a- ♦ 
lunci cînd a fost adus la gara-* 
jele C.C.V.J. Șoferul Berceanu* 
Marin și-ă pus în gînd să rriun-j 
ceașcă astfel îneît anul acesta ♦ 
să poată monta pe bara rnași-î 
nii sale tăblița : „100.000 km. * 
parcurși fără reparații*1. Lucrul* 
acesta este posibil deoarece el • 

unul din muncitorii frun-î 
ai autobazei C.C.V.J. *

ieșirea în cursă, 
căutat să menti-

Iul tehnic la 
pe parcurs a 
nă o viteză de mers corespurr-

ing. C. P1ȚURCA
corespondent



Un cerc de învățămînt
cu o activitate bogată

Unul din cercurile de învăță
mînt U.T.M. fruntașe din Vul
can este cel condus de tovară
șa Coroianu Elena de la secția 
A.G.R.E.V. a uzinei electrice din 
localitate.

In cercul „Să ne cunoaștem 
patria" condus de tov. Coroianu 
sînt încadrați 18 tineri, fete și 
băieți. Cursanții desfășoară o 
activitate bogată. Ei participă 
activ la discuțiile ce le poartă 
în cadrul cercului, cît și la ac
țiunile întreprinse între ședințele 
de învățămînt.

Propagandista se îngrijește ca 
cercul condus de ea să desfă
șoare o activitate multilaterală. 
Lecțiile în cadrul cercului sînt 
la zi. In cadrul unor ședințe ale 
cercului s-au organizat discuții 
despre hotărîrile plenarei C.C. 
al P.M.R. din 3—5 decembrie 
1959, precum și despre raport ”1 
prezentat de N. S. Hrușciov la 
sesiunea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. cu privire la dezarmare.

Tov. Coroianu Elena acordă o 
mare atenție conținutului învă- 
țămîntului politic. Ea se pregă
tește cu grijă pentru fiecare lec
ție. Urmîndu-i exemplul, cursan- 
ții muncesc de asemenea cu con
știinciozitate. Ei se prezintă la

Exploatarea cărbunelui din stratele 
cu înclinare mare

Cînd s-a vorbit despre așe
zarea stratelor de cărbune, s-a 
arătat că acestea, datorită miș
cărilor scoarței pămîntului, se 
află așezate fie orizontal, fie 
înclinate. In funcție de înclina
rea stratului se aplică metoda 
de exploatare cea mai potrivită. 
In cazul unor strate cu înclina
re mare se aulică metoda do n- 
batare frontală pe înclinare sau 
metoda abataîelor în trepte răs
turnate (în figuri).

Un front de lucru cu trepte 
răsturnate poate avea de la 3 
pînă la 20—30 asemenea trepte.

Cărbunele tăiat pe figuri cade 
direct în partea inferioară a 
frontului de lucru, rostogolindu- 
se pe culcușul înclinat al stra
tului sau pe un dig de seînduri 
(așa numitul scoc fix) care îl 
dirijează în partea inferioară a 
etajului, de unde prin gurile de 
rostogol se încarcă în vagoneteîe 
aflate în galeria de bază.

La o înclinare mare a strate
lor (de pildă cele exploatate la 
mina Aninoasa) susținerea tre
buie făcută cu mare atenție de
oarece în aceste strate nu numai 
că pot să se surpe rocile din co- 
periș, dar la o armare necores
punzătoare, pot să lunece și ro
cile din culcuș. Spațiul exploa
tat fie că se rambleiază (adică 
se umplu cu steril) total sau 
parțial, fie că se închide prin 
prăbușire. Fronturile de abataj 
se susțin cu rînduri de stîlpi a- 
șezați strict după înclinarea 
stratului. Ei trebuie fixați per
pendicular pe culcuș și coperiș.

In fiecare treaptă lucrează un 
miner tăietor și unul sau doi ar
matori. Pentru ca bucățile de 
lemn scăpate întîmplător să nu 
lovească pe cei care lucrează 
mai jos, în locuri bine alese se 
construiesc poduri protectoare 
din seînduri care se sprijină de 
stîlpii de armare.

Abataje în trepte răsturnate 
sau în figuri există mai ales ia 

fiecare ședință de învățămînt 
bine pregătiți, cu lecția conspec
tată.

Cercul desfășoară o activitate 
bogată și între ședințele de în- 
vățămînt. Nu de mult cursanții 
au vizionat în colectiv filmul 
„Pavel Korceaghin", piesa „In
spectorul de poliție" și au făcut 
o excursie la cabana Vulcan.

De remarcat este și faptul că 
cercul a devenit o brigadă ute- 
mistă de muncă patriotică. Ti
nerii din brigadă au întreprins 
numeroase acțiuni de folos ob
ștesc : ei au săpat în incinta u- 
zinei un canal de scurgere a a- 
pei, au vopsit mesele de lucru 
din atelier și motoarele electri
ce reparate în secție. Acum ei 
amenajează o încăpere pentru 
colțul roșu al uzinei. Printre 
tinerii fruntași în activitatea 
cercului și în munca patriotică 
se numără utemiștii Tenclii 
Georgeta, Sigheti Iosif, Nica 
Sultana, Dănilă Paulina, Pop 
Sevasta și alții.

Cercul politic condus de tov. 
Coroianu Elena poate servi drept 
exemplu pentru multe cercuri de 
învățămînt politic U.T.M.

I. ARAMA
activist U.T.M.

Petrila și Aninoasa. In toată Va
lea Jiului sînt cunoscute succe
sele obținute de „figuranții" din 
brigăzile conduse de Neagu 
Gheorghe, Sidorov Vasile, Cris- 
tea Nicolae de la Petrila care 
extrag zilnic însemnate cantități 
de cărbune peste plan.

Trebuie însă arătat că dat 
fiind specificul acestei metode 
care nu permite extinderea me
canizării, abatajele în figuri au 
un randament mai scăzut decît 
cele frontale pe înclinare unde 
se pot introduce haveze și com
bine de cărbune.

A. S.

PO V E ȘTIRI DES PRE ID E M KM

/ \ î N T Tm PI A’ A R E
Lenin era de multă vreme aș

teptat la Petrograd, dar nimeni 
nu știa exact cînd va sosi.

Erau sărbătorile paștelui. A 
doua zi de paști, o tînără lucră
toare dintr-un atelier de lenje
rie, Katia Trofimova, ieși spre 
seară din casă și o luă încet pe 
stradă.

Pe trotuare, apa băltoacelor de 
primăvară juca în luciri albăs
trui, iar niște băiețași, călcînd 
prin ele, alergau cu prăjina după 
porumbei.

Mergînd agale, Katia ajunse 
într-o străduță din apropiere, 
cînd simți că o apucă cineva de 
mînecă, pe la spate.

— Katiușa 1
Intorcînd capul, o zări pe Na

talia Egorovna, care lucra cu ea 
în același atelier.

— Hai repede la sediul co
mitetului 1 zise Natalia Egorov
na. Vine Lenin I

Pe vremea aceea, comitetul ra
ional al bolșevicilor era instalat 
în două camere, îmtr-o căsuță 
mică de lemn. Cînd fetele intrară 
în prima încăpere, găsiră acolo 
un om cu o căciulă de astrahan 
în cap.

Natalia Egorovna îl întreba 
în pripă:

— Ei, ai dat de știre?
Omul cu căciula de astral»an 

răspunse supărat:

Constituirea comisiei 
raionale de pregătire 

a festivalului t’neretului
Miercuri după-amiază a avut 

loc la. sediul Comitetului raio
nal U.T.M. ședința de constitui
re a comisiei raionale de pre
gătire a festivalului tineretului.

Din comisie fac parte tov. Plic 
Alexandru, secretar al Comitetu
lui raional de partid. Anta) Ști-, 
fan, prim-secretar al Comitetu
lui raional UTM Solea Gh-or- ■ 
ghe, președintele Sfatului popu
lar raional, precum și alți acti
viști de partid, U.T.M., de sin
dicat, președinți ai sfaturilor 
populare, conducători de între
prinderi și instituții, profesori. j

In cadrul ședinței a fost ela
borat un plan de măsuri pentru ' 
pregătirea festivalurilor tineretu
lui în întreprinderi, pe localități j 
și a festivalului raional.

re. Unii însă nu. Așa erau tine-
Cine a intrat odată în cantina 

salariaților minei Petrila, nu se 
poate să nu fi rămas îneîntat 
de frumusețea localului, de cu
rățenia de aici, de gustul cu ca
re e ornamentat. Peste tot cu
rățenie, fețe de mese curate, 
veselă în stare bună. Și perso
nalul de deservire e îmbrăcat 
curat. O cantină așa cum trebuie 
să fie cantinele pentru muncito
rii zilelor noastre 1 Aici iau nta- 
sa îndeosebi muncitorii tineri 
ai minei, nefamiliști, care lo
cuiesc în căminele muncitorești.

Se înțelege că atunci cînd in
tri într-o asemenea cantină să 
iei masa, buna cuviință te obli
gă să-ți scoți paltonul, să te 
descoperi și să te așezi frumos 
la masă. La cantină fiecare a- 
bonat trebuie să vină îmbrăcat 
curat, să nu lase urmele coate-

——- S3 ——

de A. KONONOV

— Cum naiba să dau de știre 1 
Doar știi și tu că e paște, că uzi
nele și fabricile sînt zăvorite cu 
șapte lacăte, și că nici poșta nu 
funcționează 1 Ta zi și tu! Cum 
să dai de știre poporului...

Natalia Egorovna se așeză la 
inasă, și căzu pe gînduri. Apoi o 
întrebă pe Trofimova :

— Katia, tu știi să scrii fru
mos ?

Și fără să mai aștepte răspun
sul, se duse în cealaltă cameră, 
de unde se întoarse cu o bucată 
de stambă roșie.

— Hai, scrie pe pînza asta, îi 
spuse ea Katiei. Scrie!... Și, după 
ce se gîndi o clipă, continuă: 
„Sosește Lenin ! să pornim cu 
toții în întîmpinarea lui I". Atît...

Katia Trofimova luă de pe pri- 
chiciul ferestrei o tinichea cu 
vopsea albă și o cretă și se a- 
pucă să deseneze literele, silin- 
du-se să le facă cît mai drepte, 
în timp ce Natalia Egorovna des
făcea vopseaua cu ulei și-i căuta 
o pensulă.

După un timp, însă, se opri ne
dumerită :

— Dar cum o să ducem nor 
placarda asta ? Ne trebuie niște 
bețe 1

Tov. Cojocaru Gheorghe, secretarul comitetului U.T.M. de la 
mina Petrila și alți membri ai comitetului întocmesc planul de 
măsuri pentru mobilizarea tinerilor la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice ce le revin în acest an.

L----------- ----- - . r ------------------------------- . ------------------------------

rii muncitori subterani Afilipoaie 
Mihai, Palici Mihai. Docuț Vic
tor din sectorul I și Dîrneț llie 
din sectorul IV al minei. Deși 
li s-a spus de cîteva ori. ei n-au 
înțeles să se comporte la can
tină așa cum trebuie.

Intr-o zi, pe cînd erau la can
tină și se așezaseră la masă cu 
șepcile pe cap, neglijenți, ca de 
obicei, acestor tineri li se făcu o 
fotografie. Cei 4 nu știau de ce 
sînt fotografiați. Hai să fi fost 
pozați cînd ies din mină că nu 
muncesc rău, sau în fața grafi
cului de producție. Dar la can
tină — pentru ce ?

— De ce ne pozați fraților ? 
— întrebară ei.

— Prea sînteți curioși. Iacă 
vă pregătim o surpriză. Fiți si
guri că o să aflați. Acum nu v-o 
spunem, că se duce surpriza...

Și ieși repede în stradă.
Afară, pe trotuare, băiețașii își 

vedeau mai departe de joaca loi. 
Alergau, țipau și goneau porum
beii cu prăjinile. Iar porumbeii 
zburau, fiindcă n-aveau încotro: 
se însera și le-ar fi făcut mai 
multă plăcere să se întoarcă la 
porumbarele lor. Se lăsă frigul. 
Băltoacele se acoperiră cu o poj
ghiță subțire de gheață, ce tros
nea sub picioarele băiețașilor.

Apropiindu-se de ei, Natalia 
Egorovna îi rugă :

— Mă copii, dați-mi și mie a 
prăjină

Dar băieții nici n-o ascultară 
și-și văzură de joacă. Aveau niș
te prăjini grozave: drepte, lungi 
și atît de lucioase, îneît păreau 
acoperite cu lac galben. Cui nu 
i-ar fi părut rău să se despartă 
de o prăjină ca asta ?

— Alăi copii — îi mai rugă ea 
o dată — dați-mi și mie una 1 
îmi trebuie pentru ceva impor
tant. Cum să vă tac să înțele
geți ?

Și, neputincioasă, Natalia Ego
rovna dădu din mîini: cum să-i 
înduplece? Pentru ei, prăjinile 
erau bunul cel mai de preț din 
lume. Nici pe bani nu le-ar fi 
dat!

Egorovna șopti totuși încet, 
încetișor:

Pînă la urmă s-au liniștit, îm- 
păcîndu-se cu gîndul că și la 
masă pot fi fotografiați la fel 
de bine ca și la ieșirea din mi
nă sau în fața graficului. Prin
cipalul e că sînt harnici și me
rită să fie pozați...

Abia cîteva zile mai tîrziu au 
putut afla „surpriza". Poza a 
apărut la gazeta de perete a mi
nei Petrila, cu o explicație care 
făcea să le crape obrazul de ru
șine. In frumoasa și curata sală 
de intse a cantinei, ei se așeza
ră să mănînce cu șepcile pe cap, 
într-o ținută necorespunzătoare.

Se pare că surpriza n-a fost 
deloc pe placul celor patru tineri 
muncitori. Dar, deși nu tocmai 
plăcută,, ea a fost totuși necesa
ră: le-a arătat lor, cît și altoi a, 
că la cantină, ca de altfel peste 
tot, trebuie ăă te comporți civi
lizat.
------ -- -----------

0 nouă brigadă U.T.M. 
de muncă patriotică
Tinerii muncitori care lucrea

ză în galeria nr. 2 a sectoru
lui de transport de la mina U- 
ricani s-au constituit nu de mult 
într-o brigadă utemistă de mun 
că patriotică. Noua brigadă o c< 
lectat deja 6000 kg. fier vechi șt 
2000 kg. plumb.

V. VARJAS1 
'■ corespondent

— Știți, dragii mei... sosește 
tovarășul Lenin...

Katia Trofimova își terminase 
între timp lucrul. Scrisese totul 
cu vopsea albă și inscripția ie
șise clară, deși unele litere erau 
cam strîmbe.

Deodată, Katia se sperie: oare 
unde dispăruse tovarășa ei? Se 
duse repede la fereastră și se ui
tă afară, în stradă. Acolo, lingă 
gard, Natalia Egorovna vorbea 
ceva cu niște copii.

— Egorovna dragă I — îi stri
gă Katia. — Ce faci acolo J

— Le povestesc copiilor despre 
Lenin... răspunse aceasta.

— Eu sînt gata. Ne-ar mai tre
bui doar niște prăjini.

—- Da, ne-ar trebui, oftă Ego
rovna. Mă duc ,să caut ! și se În
depărtă.

Deodată, unul dintre băieți, se 
luă fuga după ea și-i întinse o 
prăjină, zicînd :

— Ia-o pe asta.
Și i-o duse, însoțit de tot alaiul 

tovarășilor lui de joacă, la loca
lul comitetului. Iar odată ajunși 
acolo, se uitară în tăcere la Ego
rovna, care după ce măsură cu 
palma prăjina, o împărți în două 
părți egale, făcu la mijloc o tă
ietură cu briceagul și o frînse a- 
poi pe genunchi dintr-o singură 
mișcare. Văzînd asta, unul dintre 
băiețași nu-și putu opri un stri
găt. Ce păcat să strici un lucru 
atît de prețios I Un altul însă îl 
împinse cu cotul zicîndu-i:

— Nu vezi că e pentru o trea
bă importantă ?



DECADA CĂRȚII TEHNICE MAGAZINELE - ANEXA Șl BUNA DESERVIRE
în luna aceasta, Editura teh

nică, înființată în anii regimului 
de democrație populară a împli
nit 10 ani de activitate.

Alături de cărțile pentru ridi
carea nivelului ideologic și de 
•ultură generală, cartea tehnică 
ocupă un loc important în or 
ganizarea științifică a producției, 
în introducerea proceselor tehnolo
gice noi și a metodelor avansate 
de muncă. Ținînd cont de aceasta 
Editura tehnică a publicat în cei 
10 ani de activitate peste 2780 de 
titluri, însumînd peste 11.800.000 
exemplare. Pentru aprecierea ac
tivității Editurii tehnice în cei 

j-10 ani. este grăitoare o compa
nie cu editarea de cărți teh- 
uce în Romînia burghezo-moșie- 
rească. Astfel, într-o perioadă de 
’proape patru ori și jumătate mai 
mare, din 1900 pînă în 1944, au 
■ipărut numai 1980 de lucrări 
tehnice (1).

Progresul înregistrat în anii 
regimului nostru nu s-ar fi pu
tut realiza fără ajutorul cărții 
tehnice sovietice. Aproape 40 la 
sută din lucrări au fost tradu
se din limba rusă.

Au fost editate în acești 10 ani 
de activitate și numeroase lucrări 
scrise de specialiști romîni, care 
prin activitatea lor profesională, 
fie în producție, fie în sectorul 
didactic, se află în strînsă și di
rectă legătură cu dezvoltarea și 
progresele realizate de industria 
noastră, cu nevoile de ridicare a 
cadrelor necesare producției și 
sectorului didactic. Aici pot fi ci
tate lucrările: „Tratat elemen
tar de chimie organică" de acad. 
C. D. Nenițescu, „Aerodinamica 
•'Tezelor mari" de acad. F. Ca- 

-foli, „Analiza sistemelor electro- 
energetice prin separarea noduri
lor și utilizarea curenților de 
scurt circuit" de P. Dimo, pre
cum și o serie de lucrări dirt 
domeniul tehnicii miniere.

Un rol deosebit de mare în 
dezvoltarea culturii tehnice din 
tara noastră revine cărții tehnice 
de nivelul mediu și profesional, 
pentru ridicarea calificării mun
citorilor și tehnicienilor din pro
ducție. Numărul de titluri din a- 
ceastă categorie de lucrări este 
în continuă creștere, iar propor
ția acestor lucrări. în raport cu 
cele de nivel superior, continuă 
de asemenea să se îmbunătățeas
că

în ansamblul lor, lucrările de 
nivel mediu și profesional repre
zintă circa 66 la suTa din toate

lurile tipărite de Editura teh- 
ă, respectiv aproximativ 46 la 

sută din volumul total de coli 
editate.

Pentru popularizarea cărții

După ce Natalia Egorovna a 
împărțit prăjina în două, ajutată 
de Katia, a prins de capetele 
bețelor bucata de stambă roșie. 
Placarda era gata. O luară și 
ieșiră cu ea în stradă.

Katia crezuse că trecătorii, vă- 
zînd placarda, se vor mira. Dar 
nu s-a mirat nimeni. Oamenii 
care o vedeau se apropiau, ci
teau : „Sosește Lenin", și între
bau :

— Cînd ?
Apoi, cei mai mulți dintre ei 

porneau grămadă, în urma pla- 
cardei. Pe drum, un bătrîn îi 
strigă Egorovnei, supărat:

— Dar gara în care sosește de 
ce n-ați scris-o ?

Ea însă îi răspunse:
— Dar tu, moșule, nu ești în 

stare să ghicești singur ? Gara 
Finlandeză.

Luminîndu-se la față, bătrînul 
se iovi peste șolduri eu mănușile 
lui groase.

— Băieții mei sînt pe-aici în 
apropiere... Crezi că mai am vre
me să dau o fugă după ei?,

Egorovna îl liniști:
— Ai tot timpul.
Katia și Natalia Egorovna au 

cutreierat cu placarda lor tot 
cartierul, după care se îndrepta
ră spre inima orașului. In urma 
lor, mulțimea sporea într-uma. 
Cînd ajunseră pe bulevardul 
Nevski și Katia se uită îndărăt, 
se sperie de omenirea care venea 
după ele.

In mulțimea al cărei capăt nu 
se mai putea vedea, Katia îl zări 

tehnice, pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității editoriale pe 
baza sugestiilor oamenilor mun
cii din țara noastră, Editura- teh
nică, Așociația științifică a in
ginerilor și tehnicienilor și Direc
ția difuzării cărții, organizează 
în perioada 15—25 martie a.c. 
„Decada cărții tehnice".

Cu acest prilej. în Valea Jiu
lui, în cluburi, școli, la Institutul 
de mine „Gh. Gheorghiu-Dej“, pe 
șantiere, se vor organiza o sea
mă de acțiuni menite să contri
buie la jropularizarea lucrărilor 
de literatură tehnică,, să stimuleze 
pătrunderea cărții tehnice în rîn- 
durile celor mai diverse catego
rii de cititori.

Printre acestea se numără: 
organizarea de bazare și expozi
ții de cărți tehnice, recenzii și 
simpozioane,; conferințe organiza
te de cercurile A.S.I.T. din exr 
ploatările miniere și instituții etc.

In felul acesta, „Decada cărții 
tehnice" constituie pentru oa
menii muncii din raionul nostru 
un bun prilej de cunoaștere a 
realizărilor în domeniul tipăririi 
cărții tehnice.

------- ------- .......

CONT
(Urmare din pag. l-a)

Corespondenta Maria Dumitrescu 
lordache semnează o informație 
în care popularizează activitatea 
culturală a femeilor din Uric.mi. 
Maria Matei, Ecaterina Vascul. 
Irina Enache și alte soții ale mi
nerilor din Uricani interpretează 
cînlecc populare romtnești, ro 
manțe, fac parte din echipa de 
teatru. La rubrica „Panou de 
onoare" poate fi văzută gospodi
na Maria Vinca, din Petroșani, 
despre care se spune că desfă
șoară o intensă activitate pentru 
mobilizarea cetățenilor la acțiuni 
de înfrumusețare a orașului

Multe femei poartă pe piept 
ordine și medalii. Cu prilejul zi
lei de 8 Martie mai multe femei 
din regiunea noastră au fost de
corate de către Prezidiul Marii 
Adunări Naționale pentru merite 
deosebite rn producție și activi
tatea obștească. Cită prețuireI 
In inimile lor e primăvară. G. 
primăvară însorită la ’fel ca via
ța pe care o trăiesc. De ce n-ar 
fi mihdre cînd multe, multe fe
mei sînt astăzi ingineri și me 
did, egali în muncă și drepturi 
cu bărbații. In mîinile lor cîntă 
războaiele de țesut, mașinile de 
cusut, sclipesc strungurile, femei
le știu să fie sudori, șoferi...

Ce nobilă datorie are astăzi 
femeia mamă. Ea sădește în ini- 

pe bătrînul care fugise să-și che
me băieții. Pășea, avînd în dreap
ta și în stînga doi flăcăi cît mun
tele — pesemne feciorii lui. A- 
lături de ei mergea băiețașul care 
le dăduse prăjina. Mai încolo 
desluși cîteva muncitoare care 
lucrați cu ele la atelierul de len- 
jerie, soldați, muncitori, studenți...

Cineva din mulțime strigă:
— Să cîntăm cîntecul nostru 

de luptă !
Și intona primul :

„Porniți înainte, tovarăși"... 
Ceilalți începură și ei să cînte. 
Acum toți pășeau în tact, mai 

ordonat orînduindu-se pe nesim
țite, în front, cîte patru. Mulțimea 
se prefăcuse într-o coloană de 
oameni, ce pornise în întîmpi- 
narea lui Lenin.

Cînd ajunseră la Neva, văzu
ră că și din celelalte cartiere ve
neau coloane. In frunte mergeau 
unități militare purtînd drapelele. 
Trecu un detașament de marinari 
din Kronstadt, iar în urma lor 
veniră hurducînd pe caldarîm 
mașinile blindate.

La podul de pe Neva iară ne- 
volți să aștepte : trebuiau să trea
că întîi muncitorii uzinei Putilov, 
apoi unitățile militare, iar în ur
ma lor marinarii.

Cînd au ajuns la Gara Finlan
deză, coloanele șe uniseră, iar 
toate străzile, ca și piața gării, 
gemeau de oameni.

Era deci limpede pentru orici
ne : guvernul, chiar dacă ai fi 
vrut să-l aresteze pe Lenin, n-ar 
ii fost în stare s-o facă. Poporul 
n-ar ii îngăduit-o.

In toate localitățile din Valea 
Jiului, fără excepție, s au des
chis în> ultimii anii noi magazine 
industriale și alimentare —, ex
presii ale comerțului socialist, 
care, în raionul nostru, a luat în 
întregime locul comerțului par
ticular — capitalist.

Deosebirea dintre maghernițele 
comerțului particular, dominat 
de cîrciumi, și noile magazine 
spațioase și luminoase deschise 
la parterul blocurilor construite 
la Uricani, Petroșani, Petrila 
sau Lonea, e ca de la cer la pă- 
mînf.

Alte zeci de magazine, restau
rante. bufete, cofetării s-au des
chis în localuri complet renova
te și mărite, dotate cu tot ce este 
necesar pentru deservirea promp
tă si civilizată a consumatorilor.

Dar dacă s-au obținut reali
zări mari, acestea nu scutesc pe 
unii gestionari și alțî conducă
tori din comerț de vina ce o 
poartă pentru neajunsurile care 
mai există încă in activitatea 
unor unități comerciale.

J ASTE
rna copiilor săi — cu grija u- 
nui grădinar pentru fiecare mlă- 
diță — dragostea de viață. îi 
crește Pentru a fi folositori so 
cietății. Cită răspundere se cere 
pentru o astfel de datorie!

In ziar a apărut și portretul 
tovarășei Sara Kelemen. Sub el 
cîteva rinduri: învățătoare ta 
Școala de 7 ani din Vulcan. A 
fost distinsă cu „Medalia Mun
cii". Aceste cîteva rîndurl vor
besc singure despre prețuirea 
muncii desfășurate pentru educa
rea tinerei generații. Și cite ast
fel de exemple nu sint ? Cu dra
gostea lor nemărginită, ele par 
să le spună copiiilor: creșteți, fa - 
ceți-vă mari. învățați pentru a 
fi cît mai folositori patriei, po
porului.

...Au trecut 27 de ani de ta 
publicarea în ziarul „Minerul" a 
Informației triste despre „neno
rocirea din Petroșani". 27 de ani 
tn care s-au produs adinei trans
formări. Sîntem din nou în pri
măvară. Maleia clipocește, ghio
ceii și-au deschis clopoțeii. Co
piii îi culeg pentru mamele lor. 
„Din toată inima primește-i dra
gă mamă" — spun ei cu vocea 
plăpindă, sugrumată de emoție. 
Ghioceii sint păstrați apoi în va
ze. Ei trăiesc, trăiesc... De ce s-ar 
ofili dacă au apucat să vadă o 
lume nouă ?

Cînd se întunecă, muncitorii 
aprinseră torțe, pregătite dinain
te, și flăcările lor se înălțară în 
noapte, roșii, întîmpinate de ra
zele albastre ale reflectoarelor pu
se în fața gării. Iar în luminile 
acelea roșii și albastre, totul că
pătă deodată o înfățișare neobiș
nuită, sărbătorească.

Natalia Egorovna și Katia se 
aflau, cu placarda lor, tocmai la 
celălalt capăt al pieții gării. Le 
era teamă că nici n-aii să-l poată 
vedea pe Lenin.

îmbulzeala creștea din ee în 
ce; din toate cartierele orașului 
soseau într-una noi coloane de 
muncitori și soldați

Apoi se auzi un huruit puter
nic, și mulțimea, unduind, se dă
du în lături. Spre gară trecură 
cîteva mașini blindate, cu stea
guri roșii pe turelă.

Poporul înainta, ca o masă 
compactă, în urma lor, în timp 
ce Natalia Egorovna și Katia se 
înălțau pe vîrfuri, cît mai sus pu
teau, doar-doar or vedea ceva. 
Dar în față, în afară de hainele 
și căciulile negre ale oamenilor 
nu văzură nimic.

Doar atît zăriră, departe de 
tot. undeva, foarte aproape de 
gară, o mașină blindată, verde, 
puternic luminată de un reflector.

Mai trecu cîtva timp..
Natalia Egorovna trăgea me

reu cu urechea să audă cînd va 
sosi trenul. Dar nu deslușea nici 
fluierat de locomotivă, nici zgo
mot de roți pe șine.

Deodată piața fu străbătută de

In această privință, este nece
sar să vedem cum își desfășoa
ră activitatea și care este aspec
tul magazinelor pentru „con
sum", cum le spun localnicii, 
magazine care aprovizionează 
populația cu făină, ulei, zahăr, 
săpun și alte produse.

Unele din aceste magazine 
funcționează în localuri necores
punzătoare atît ca spațiu cît

»*»**»****«***o**»***o»«

Însemnare
mai ales din punct de vedere 
igienic. De obicei aceste maga
zine sînt un fel de anexe ale ce
lor mai mari magazine alimen
tare plasate în cartierele mun
citorești. Acest fapt face cu atît 
mai evidentă deosebirea mare ce 
există, în ce privește condițiile 
și mai ales igiena, între maga
zinele mari și cele anexă.

Să luăm ca exemplu magazi
nul alimentar nr. 1-Petroșani și 
anexa Iui. In timp ce magazi
nul mare se află într-un local 
spațios, renovat și, dotat cu tot 
ce este necesar practicării unui 
comerț civilizat, și aceasta este 
foatre bine, anexa lui se află 
într-un local cu totul necores
punzător, mai ales din punct de 
vedere igienic. Lăsînd Ia o par
te faptul că însăși clădirea unde 
funcționează magazinul anexă nu 
este proprie, interiorul ei este 
de-a dreptul respingător. Spațiu 
inșuficient, din care cauză în 
unele zile oamenii fac cozi mari 
șt se îngrămădesc pentru a pu
tea fi serviți, pereții pe jumătate 
tencuiți jumătate în culori nede
finite, nevăruiți de ani de zile, 
butoaie și alte ambalaje, făină 
albă și zahăr în saci pe jos, praf 
sedimentat în straturi aprecia
bile pe ustensilele pentru servit 
uleiul, peste tot praf și păian
jeni — iată aspectul acestui ma- 
gazin-anexă. Dar cea mai neplă
cută dovadă a neglijenței de ca
re dă dovadă gestionarul aces
tui magazin (Haiducsi Ioan) față 
de condițiile în care sînt deser
viți consumatorii, este acea spăr
tură în peretele de care e reze
mat hambarul cu făină pentru 
pîine. Să nu se creadă cumva 
că această spărtură ar fi ceva 
nedorit de personalul magazinu
lui. Nu ! Ea este o scobitură a- 
nume făcută pentru ușurarea 
deșertării sacilor cu făină în 
hambarul amintit. Ce contează 
pentru personalul magazinului 
faptul că odată cu deșertarea 

un murmur slab, după care se 
lăsă o liniște atît de adîncă, în- 
cît se auzeau pînă și pocnetele 
torțelor fumegînde.

Pe mașina blindată, în văzul 
tuturor, apăruse Lenin'

El rămase cîteva clipe tăcut, 
cu corpul puțin aplecat înainte. 
Părea că se uită cu luare-amir.te 
la inscripțiile de pe steagurile și 
placardele pe care juca lumina 
torțelor. Nu era ușor să citești 
ce scrie pe ele. Deodată, o rază 
a reflectorului căzu pe o placarda 
din depărtare, și din toate părțile 
se văzură literele sciise pe ea •

„Sosește Lenin. Să pornim cu 
toții în întîmpinarea lui!"

Inscripția era ținută pe prăjini 
de două lucrătoare care aveau pe 
cap băsmăluțe roșii.

Le zări și Lenin, cum le vă
zu întreg poporul ieșit în întîm
pinarea lui.

Emoționat. Vladimir Ilici îșî 
ridică sus, cît mai sus, deasupra 
capului, șapca.

Băgînd-o apoi repede în buzu
nar, întinse mîna și-și începu 
cuvîntarea. o cuvîntare pe care 
nimeni n-a înscris-o în seara a- 
ceea. dar pe care nimeni n-a 
uitat-o.

Auziră apoi cu toții cuvintele 
care aveau să rămînă pentru tot
deauna întipărite în inima {to
porului nostru, în inimile tutu
rora :

„Trăiască Revoluția Socialis
tă !"

(Din volumul „Povestiri 
despre Lenin" apărut în 
„Editura Tineretului"). 

fiecărui sac cade în hambarul • 
cu făină și... nisip din tencuiala 
peretelui ? ! ProbabiL lucrătorii j 
de aici se îngrijesc să nu con
sume făină dini acest hambar — 
din considerente de grijă pentru 
dantură (? I). Iar dacă nisipul 
va fi simțit în pîinea făcută de 
gospodine, această descoperire 
se face im afara magazinului, , 
iar tov. Haiducsi răspunde nu
mai de faptele care au loc în . 
magazin.

Nu-i așa că gospodinele sînt 
vinovate pentru că nu aleg nisi
pul din făină ? !

Aceasta în ce privește maga
zinul nr. 1 și anexa lui.

Igiena și în general condițiile 
de deservire civilizată a consuma
torilor sînt deficitare și în alte . 
astfel de magazine anexă.

Magazinul anexă al magazi
nului alimentar nr. 13 tot din 
Petroșani (gestionar tov. Kovacs 
Oscar) dă impresia că e mai 
mult o magazie decît magazin. 1 
Aici sînt păstrate diferite bu
toaie și alte ambalaje, iar uleiul 
este servit în condiții neigienice.

înainte de a fi spoit și aran
jat a lăsat de dorit în această 
privință și magazin ui-anexă a 
părtinind de magazinul nr. 8 
unde e gestionar tov. Ivasuc 
Anton, un tovarăș cu o bună ex
periență în comerț. In prezent 
însă acest magazin este bine pus 
la punct, mai ales în ce privește 
interiorul. Menținerea ondinei și 
a curățeniei existente acum con
stituie o sarcină importantă a 
gestionarului și a lucrătorilor de 
aici. In ce privește exteriorul, 
trebuie completate neîntîrziat 
geamurile sparte și transportate 
gunoaiele din apropierea maga
zinului, care dau un aspect urît.

Ce arată aceste constatări ? 
Ele arată că unde nu se mani
festă grija cuvenită pentru buna 
deservire a consumatorilor, a- 
ceasta se face în condiții neco
respunzătoare, așa cum ea se 
face în anexa magazinului ali
mentar nr. 1. Unde există inte
res pentru practicarea, unui co
merț civilizat — cerință funda
mentală a lucrătorilor din co
merțul socialist —, acolo se gă
sesc resurse și se pot lua mă
suri pentru înfrumusețarea ma
gazinelor, pentru menținerea 
igienei cerute, pentru buna de
servire a consumatorilor.

Ar fi bine ca de acest lucru 
să țină seama și tovarășii din 
conducerea O.C.L. Alimentara-Pe- 
troșani și de la secțiile comer
ciale raională și regională și să 
se ia măsurile cuvenite pentru 
ridicarea nivelului deservirii în 
magazinele-anexă. Aceasta avînd 
în vedere și importanța și valoa
rea mare a mărfurilor ce sînt 
distribuite populației prin aceste 
magazine.

T. D. TUFARU

La mina Lupeni 
crește extracția 

de cărbune cocsificabil
In ultimele zile din februarie, 

colectivul minei Lupeni a extras 
cantități record de cărbune, ceea 
ce dovedește ca minerii de aici 
au posibilități să-și îndeplinească 
angajamentul de a da peste plan 
pînă la 1 Mai 6000 tone de căr
bune. In prima jumătate a lunii 
martie ei au alăturat celor 1342 
tone de cărbune date peste plan 
în ianuarie și februarie, alte 1309 
tone de cărbune peste plan. La; 
acest nou succes și-au adus, con
tribuția toate sectoarele minei, 
cu excepția sectoarelor II și V 
sud care sînt încă rămase în ur
mă. Merită a fi evidențiată mun- 

i ca rodnică a colectivului secto- 
I rului IV A, care și-a depășit cu 

500 tone de cărbune sarcina la 
zi, a colectivului sectorului IV B,: 
care, lichidînd unele deficiențe în 
muncă, a extras peste planul lu
nar la zi 423 tone de cărbune: 
cocsificabil. Rezultate de seamă 
au obținut în această perioadă și 
minerii din abatajele cameră ale 
sectorului I A precum și fronts - 
liștii de la I B. La aceste două 
sectoare s-au dat peste plan la 
un loc aproape 600 tone de căr
bune cocsificabil.



Lucrările Conferinței de la Geneva 
pentru dezarmare

GENEVA. Trimisul special A- 
gerpres, Horia Liman transmite: 

Miercuri dimineața membrii 
Comitetului celor 10 state pen
tru dezarmare s-au întrunit în 
prima ședință ordinară închisă 
sub președinția șefului delega
ției bulgare, M. Tarabanov. Șe
ful delegației britanice David 
Ormsby Gore, a prezentat pla
nul puterilor occidentale. Sem
nificativ este faptul că de unde 
inițial se intitula : „Plan de de
zarmare generală", după prima 
ședință autorii lui au simțit ne
voia să-i schimbe titulatura. El 
apare acum sub denumirea de 
„Plan de dezarmare generailă 
și cuprinzătoare" deși nu este 
deloc mai cuprinzător decît în 
urmă cu 24 de ore.

După încheierea ședinței, zia
riștii s-au întîl'nit la conferința 
de presă organizată de delega
ția sovietică. Cu acest prilej, șe
ful delegației sovietice Valerian 
Zorin, a expus trăsăturile prin
cipale ale planului sovietic. În
trebat fiind ce părere are des
pre invitația la răbdare lansată 
în prima ședință de delegatul 
britanic. V. Zorin a răspuns: 
„Sînt de acord cu dl. Ormsby 
Gore și îi voi urma sfatul. De 
aceea nu mă voi pronunța a- 
supra planului occidental. Dele-

----------- o------------ 'I

Englezii părăsesc zonele de pescuit 
de pe litoralul Islandei

REIKJAVIK 17 (Agerpres).
Federația armatorilor englezi 

și autoritățile engleze au dat 
indicații tuturor navelor engle
ze de pescuit să părăsească zo
nele de pescuit din vecinătatea 
litoralului Islandei. La 15 mar
tie au părăsit zona de pescuit 
de 12 mile din jurul litoralului 
Islandei ultimele 17 nave — 
braconiere care pescuiau sub 
paza a două nave militare.

După cum relatează presa, a- 
ceastă măsură a fost înfăptuită 
în legătură cu cea de-a Il-a con
ferință a O.N.U. pentru proble-

In legătură cu problema modificării 
statutului partidului laburist britanic
LONDRA 17 (Agerpres).
La 16 martie la Londra a a- 

vut loc ședința Comitetului exe
cutiv al partidului laburist în 
cadrul căreia a fost dezbătută 
propunerea liderului partidului, 
Gaitskell cu privire la modifica
rea statutului partidului.

Se anunță că această propu
nere care în practică înseamnă 
renunțarea la ideea proprietății 
obștești asupra mijloacelor de 
producție și a repartiției, sub 
forma în care ea a fost expusă 
în articolul 4 al statutului par
tidului, a întâmpinai o opoziție

Un exemplu grăitor de colaborare bazată 
pe egalitate în drepturi

MOSCOVA 17 (Agerpres)' —- 
TÂSS anunță;

Nu va trece mult și pe stră
vechiul teritoriu al Irakului se 
vor înălța clădirile primului vlăs
tar al metalurgiei irakiene - ■ 
uzina metalurgică din Bagdad, 
a' uzinei de îngrășăminte azo- 
toase și ale multor altor între
prinderi înzestrate cu tehnică mo
dernă, scrie ziarul „Promislenno 
Ekonomiceskaia Gazeta".

Tn articolul consacrat aniver
sării semnării acordului de cola
borare economică și tehnică în
tre U.R.Ș.S. și Irak, ziarul sub
liniază ca dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări 
constituie un exemplu grăitor de 

gația sovietică îl va examina 
însă într-un timp mai scurt decît 
acela care le-a trebuit occidenta
lilor pentru a se pronunța asu
pra propunerilor făcute de gu
vernul nostru".

După cum se știe au trecut mai 
bine de 6 luni de cînd puterile 
vestice ezită să ia poziție față 
de planul de dezarmare al U- 
niunii Sovietice.

La întrebarea : „Ce părere a- 
veți despre faptul că planul oc
cidental nu prevede termene?" 
— șeful delegației sovietice a 
răspuns: „Prin definiție un plan 
trebuie să cuprindă termene. 
Altminteri, cum ar putea fi ur
mărită aplicarea principiilor lui ? 
Un asemenea document nici nu 
poate fi considerat plan, ci doar 
o invitație la tratative fără sfîr- 
șit".

V. Zorin a subliniat că valoa
rea planului sovietic constă toc
mai în caracterul lui practic, 
realist, bazat pe o judicioasă a- 
naliză. Aceasta reiese chiar din 
termenele fixate pentru fiecare 
fază ca și din faptul că pentru 
fiecare etapă este prevăzut un 
sistem de control corespunză
tor. Planul sovietic ține seama 
de interesele tuturor statelor; 
de aceea el este acceptabil pen
tru toate.

mele dreptului maritim interna
țional care se va deschide peste 
cîteva zile la Geneva. Presa is
landeză califică această măsură 
a englezilor drept o concesie în 
conflictul anglo-islandez. Este 
însă prea devreme, subliniază 
ziarul „Thjodviljinn" pentru a 
sărbători victoria deplină a Is
landei în acest conflict. Dacă la 
conferința de la Geneva nu se 
va realiza nici un acord cu pri
vire la mărirea zonei de pescuit, 
noi, islandezii, vom fi gata să 
continuăm lupta împotriva en
glezilor.

O---------------- - i 

atît de serioasă din partea mul
tor membri ai Comitetului exe
cutiv îneît liderul partidului a 
fost nevoit să accepte un com
promis. După 6 ore și jumătate 
de dezbateri Comitetul executiv 
a hotărît să nu modifice acest 
articol al statutului. Totuși el a 
aprobat „explicația" la statut 
în care se spune că „socializarea 
proprietății" trebuie să aibă Ioc 
numai în măsura în care acest 
lucru „este necesar pentru asigu
rarea unui control obștesc asu
pra posturilor de comandă în e- 
conomie".

colaborare bazată pe egalitate în 
drepturi și slujește Cauzei întă
ririi păcii și securității în Orien
tul apropiat și mijlociu și în în
treaga lume.

Pentru poporul irakian, care a 
înfăptuit revoluția victorioasă și 
care a pornit cu încredere pe ca
lea progresului și consolidării ti
nerei sale republici, se spune în 
articol, acordul deschide mari 
posibilități în înfăptuirea planu
rilor de dezvoltare a economici 
naționale.

Ziarul arată că din creditul în 
valoare de 550 milioane de ruble 
pus la dispoziție de Uniunea So
vietică, în Irak se vor conștrui, 
cu sprijinul tehnic al Uniunii

„Considerați încetarea expe
riențelor cu arma nucleară drept 
o condiție a unui acord asupra 
dezarmării?" a întrebat un zia
rist occidental.

„Noi nu punem nici o condi
ție prealabilă — a explicat șe
ful delegației sovietice, dar tre
buie să începem cu ceva. Dacă 
vom începe cu aceasta va fi 
foarte bine".

Precizările lui V. A. Zorin au 
făcut o puternică impresie asu
pra ziariștilor prezenți.

ir
Următoarea ședință a confe

rinței Comitetului celor 10 state 
a avut loc în dimineața zilei de 
17 martie.

O expresie a relațiilor de prietenie 
dintre U. R. S.

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
anunță :

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a adresat la 16 martie 
președintelui S.U.A., D. Eisenho
wer un mesaj în care îi mulțu
mește profund pentru salvarea ce
lor 4 soldați sovietici, care timp 
de multe zile au înfruntat cu cu
raj furtunile și lipsurile în Ocea
nul Pacific.

Oamenii sovietici, se spune în 
mesaj, consideră comportarea no
bilă a marinarilor americani, ati
tudinea plină de grijă a autori
tăților americane fată de tinerii 
sovietici, o expresie a relațiilor 
de prietenie care se dezvoltă în
tre cele două țări.

Aș dori, se. subliniază în mesaj, 
ca aceasta să contribuie la cauza 
dezvoltării continue a relațiilor 
dintre statele noastre, căreia atît 
dv. cît și eu i-am consacrat des
tul timp î'n cursul recentelor con
vorbiri din S.U.A. și în numele 
căreia, sper, că nici unul dintre 
noi nu-și va cruța eforturile în

Autoritățile americane rechiziționează 
pămînturile indienilor din Tuscarora

NEW YORK 17 (Agerpres)
După cum relatează ziarul 

•„New York Times", autoritățile 
statului New York au hotărât să 
rechiziționeze în apropiere de cas
cada Niagara o întindere de pes
te 1300 de acri de pământ pro
prietate a tribului indian Tusca
rora. Reprezentanții tribului s-au 
adresat instanțelor judecătorești 
arătând că măsurile autorităților 
constituie o încălcare a legilor 
federale care interzic rechizițio
narea pământurilor din rezerva
țiile indiene. Cu toate acestea; 
Curtea supremă a respins cu 6 
voturi contra 3 întâmpinarea in
dienilor. Cei trei judecători ai 
Curții supreme care au susținut 
punctul de vedere indian au de-

Sovietice 35 de întreprinderi in
dustriale și alte unități econo
mice. înfăptuirea acestui plan va 
permite Irakului să sisteze impor
tul unor produse, să îmbunătă
țească prelucrarea materiei pri
me agricole și să asigure popu
lației țării mărfuri ieftine și ali
mente.

După cum subliniază ziarul, 
acordul dintre U.R.S.S. și Irak 
are o mare însemnătate interna
țională. El prevede o largă dez
voltare a relațiilor economice din
tre cele două țări pe baza res
pectării reciproce a suveranității, 
egalității în drepturi și neames
tecului în treburile interne.

Greva tipografilor din Atena 
și Pireu continuă

ATENA 17 (Agerpres) TASS 
anunță:

De aproape două săptămîni con
tinuă cea măi mare grevă a tipo
grafilor din Atena și Pireu. Nu 
■ par cele mai mari ziare cotidie
ne din aceste orașe. In semn de 
solidaritate cu tipografii au de
clarat o grevă de 48 de ore Zia
riștii de la ziarele din Atena și 
Pireu.

Actuala grevă este una din cele 
mai mari greve de după război 
ale oamenilor muncii din Grecia. 
Tipografii greviști cer îmbunătă
țirea condițiilor asigurărilor so
ciale.

S. și S. LE A.
cursul apropiatelor noastre întâl
niri.

Șeful guvernului sovietic a 
adresat o telegramă lui J. Chris
topher, primarul orașului San 
Francisco.

Oamenii sovietici, se spune 
printre altele în telegramă nu vor 
uita niciodată acțiunea umanita
ră a marinarilor americani și 
căldura pe care populația orașu
lui San Francisco a manifestat-o 
față de cei salvați

Mareșalul Malinovski, minis
trul Apărării al U.R.S.Ș. a adre
sat la rândul său lui Thomas Ga
tes, ministrul de Război al S.U.A. 
o telegramă prin care sînt trans
mise mulțumiri comandantului și 
echipajului port avionului ameri
can „Kearsarge" pentru salvarea 
vieții celor patru militari sovie
tici.

Telegrama adresată de N. S. 
Hrușciov militarilor sovietici sal
vați de americani cuprinde cuvin
te calde de admirație față de fap- 
ul eroic al celor 4 ostași sovie

tici.

clarat că pămînturile rechizițio
nate sînt considerate ca o rezer
vație indiană de 150 de ani și că 
măsura luată înseamnă violarea 
promisiunilor solemne făcute tri
bului Tuscarora.

„New York Times" arată că 
imediat după hotărîrea pronun
țată de Curtea supremă autori
tățile au pus stăpânire pe tere
nurile rechiziționate.

PROGRAM DE RADIO
19 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Muzică 
populară, 10,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 1'0,30 Școala și viața 
(reluare), 11,45 Citind din pa
gina literară a ziarului „Prav
da", 12,00 Muzică ușoara de 
compozitori romîni, 13,05 Con
cert de prânz, 15,40 Pagini de 
mare popularitate din opere, 
16,15 Vorbește Moscova ! 16,45 
Noi înregistrări de muzică popu
lară romînească din regiunea 
Ploești, 17,25 Cîntă orchestra 
de estradă a Radioteleviziunii, 
18,00 Roza vânturilor. 19.15 Mu
zică de dans, 20,10 Pe teme in
ternaționale, 20,30 La microfon 
Satira și umorul, 21,15 Pentru 
fiecare dansul preferat, PRO
GRAMUL II. 14,07 Muzică u- 
șoară, 14,30 Din cînfecele și 
dansurile popoarelor, 16,15 In
terpret de muzică ușoară, 17,00 
Diri comoara folclorului nostru, 
17,30 Sfatul medicului. 
Știința în slujba păcii,
Muzică corală romînească, 19,00 
Muzică populară romîrieastcă, în

17,45
18,05

Pentru încetarea 
imediată a războiului 

din Algeria
PARIS 17 (Agerpres)
După cum relatează ziarul 

„l’Humanite", în Franța se or
ganizează mari mitinguri și adu
nări la care participanții cer tra
tative cu reprezentanți ai guver- 
nului provizoriu al Republicii Al
geria în scopul încetării imediate 
a războiului.

Participanții la aceste mitin
guri cer insistent guvernului 
francez să pună capăt războiului 
împotriva poporului algerian. In 
rezoluțiile adoptate în cadrul a- 
cestor adunări și mitinguri se 
subliniază că autodeterminarea 
poporului algerian nu poate fi 
realizată decît prin tratative care 
ar pune capăt războiului din 
Algeria și ar oferi garanții pen
tru aplicarea legală și echitabi
lă a principiului autodetermină
rii. O

Împotriva ratificării noului 
tratat de securitate 

japono-american
TOKIO 17 (Agerpres). TASS 
După cum anunță posturile 

de radio japoneze, la 16 martie 
la Saporo a avut loc un mate 
miting de protest organizat de 
locuitorii din Hokkaido împotri
va ratificării noului „tratat de 
securitate" japono-american. Par
ticipanții la miting an adoptat 
o rezoluție în care își exprl’ 
hotărîrea de a lupta împotriva 
ratificării acestui tratat, pentru 
apărarea drepturilor muncitorilor.

A urmat apoi o demonstrație 
a participariților la miting.

I
AU ARS DE VII.J

SOFIA 17 (Agerpres). /

După cum relatează ziarulj 
turc ,,Aksam", într-un cartier,' 
din Istanbul a ars de curînd/ 
o casă pe jumătate dărâmată j 
împreună cu trei copii care seh 
aflau în ea. „Tatăl copiilor,d 
scrie ziarul, este paznic dej 
noapte la poșta din Istanbul,d 
iar soția sa muncește pentru'1 

/a contribui la întreținerea fa-J 
\miliei. Cei trei copii erau sin-d 
, guri, încuiați în casă. Cînd v 
'izbucnit incendiul cel m ’ 
i, mare, în vîrstă de 6 ani — *
La. știut cum să-și salveze fră-i 
' fiorii. Nu exista nici apă cuj 
/care să poată fi stins incen-C 
ddiul. In mahalaua de colibe î 
/mizere din cutii de conservei 
/apa este un lux, nu există nici» 
/străzi practicabile și de aceea} 

pompierii nu au putut veni la» 
, timp în ajutor. J

19,30 Seară de operetă, 21,15 
Concert interpretat de soliști și 
orchestre de muzică populară 

■romînească care au concertat 
peste hotare, 22,00 Muzică de 
dans.

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: 22,00; 23.52; Pro
gramul II 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
19 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE ; Munîu; AL. SAHIA: 
105 la sută alibi; PETRILA: 
Grădinarul spaniol; LONEA; 
Pentru 100.000 de mărci; LIVE- 
ZENI : Pe Donul Liniștit (seria 
IlI-a); ANINOASA: Unchiul 
meu Iacinto; VULCAN: Casa 

LUPENI : In cău- 
BARBĂTENI :

URICANI : S.O.S.

părintească; 
tarea comorii; 
Frunze roșii;

cosmos.


