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Exemplul 
celor mai buni

„Cinste brigăzii conduse 
comunistul Musta Alexandru 
diri sectorul II care în întrece
rea în cinstea Congresului al 
III-lea al P.M.R. a realizat un 
nou record. In luna mai. lucrînd 
la pregătiri în cărbune, brigada 
a realizat o viteză de avansare 
de 140 m. 1. numai din ciocanul 
de abataj. Brigada și-a depășit 
planul cu 260 la sută".

„Brigada condusă de minerul 
Gută Nicolae din sectorul VII 
luptă pentru a îndeplini planul 
pe luna iunie pînă la 20 iunie 
— ziua deschiderii celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.!“

„Mineri I Urmați exemplul 
înaintat al brigăzii conduse de 
comunistul Huda Mihai care la 
o înaintare în piatră a realizat o 
avansare lunară, din ciocanul de 
abataj, de 87 m. l.“

Acestea sînt cuvinte culese de 
* 3 panourile afișate în incinta 
minei Lupeni care popularizează 
viu exemplul celor mai buni mi
neri ai acestei exploatări în ma
rea întrecere ce se desfășoară în 
întîmpinarea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. Alături de 
realizările lor, succesele brigăzi
lor conduse de tov. Nag> Andrei, 
Popa loan și multe altele, care 
realizează o productivitate înal
tă, cu peste 20 la sută mai mare 
decît cea planificată., vorbesc 
despre munca entuziastă a mine
rilor comuniști, despre faptul că 
eî se află în fruntea întrecerii 
pentru o producție sporită, de 
calitate, la un preț de cost re
dus.

»

Tovarășul Cîrciumaru Victor de la E. M. Uricani nu este nu-$ 
mai un miner priceput ci și un bun agitator. PitrrftX :------”

politice duse între membrii brigăzii sale, 
mîndri cu cel mai mare randament obținut pe mină, 
mijlocul tovarășilor săi de muncă înainte de a intra în 
citindu-le relatări despre dezbaterea proiectului Directivelor 
greșului al III-lea al P.M.R

Datorită muncii
Cîrciumaru se poate 

Iată-1 în 
mină
Con-

•OCu ajutorul forezei sovietice
galeriile de bază
II al minei Ani- 
în lucru o foreză 

deservită de

lună.

♦ ♦ ♦ ♦
Colectivul minei Lonea, a ob

ținut în primele 4 luni ale aces
tui an economii la prețul de cost 
al cărbunelui, peste cele planifi
cate, în valoare de circa 840.000 
lei. Tov. ing. Feier Gheorghe, 
șeful minei, în cadrul unui in
terviu acordat ziarului nostru a 
vorbit despre felul cum colecti
vul minei Lonea și-a organizat 
munca în vederea obținerii de 
economii cît mai mari. Iată în 
rezumat răspunsul primit

„Minerii, tehnicienii și ingi
nerii de la mina 
noastră s-au an
gajat ca pînă la 
deschiderea celui
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întrecerea pe profesii 
de mobilizare

formă nouă 
a colectivului

Pe una din 
ale sectorului 
noasa se află 
sovietică. Mașina, 
cîțiva oameni, străpunge un nou
suitor. De unde înainte un sui
tor de la un orizont la altul era 
bătut în două luni, cu ajutorul 
forezei primite din Uniunea So
vietică, timpul de batere a sui
torului pe o distanță de peste 70

Interviul nostru
greș al P.M.R.
să obțină economii peste plan la 
prețul de cost în valoare de cel 
puțin 800.000 lei. Colectivul 
nostru, prin eforturi susținute, 
îndrumat și sprijinit de comite
tul de partid a obținut pînă a- 
cum economii în valoare de a- 
proape 840.000 lei la prețul de 
cost. Aceste economii au fost 
obținute în urma îmbunătățirii 
calității cărbunelui, reducerii 
consumurilor specifice și prin o 
mai bună organizare a muncii. 
Extinderea armării cu armături 
metalice a contribuit de aseme
nea în bună măsură la reducerea 
cheltuielilor de producție pe 
tona de cărbune extrasă.

La mina noastră, se folosește 
la prrabatajele transversale din 
stratele groase sistemul de ar
mare metalică cu armături T.H. 
Așa se lucrează acum la 
abatajele 402 de la sectorul IV, 
902 și 901 de la sectorul ÎL In 
prezent este în curs de a se in
troduce armarea metalică și în 
alte abataje, fapt care va duce 
în continuare la reducerea con
sumului de lemn.

O preocupare intensă pentru

[emilii Dartidnlni — :
eionomii! :

colectivul nostru a constituit-o » 
îmbunătățirea calității cărbune- ♦ 
lui. In acest scop la mina noas- ♦ 
tră putem spune că s-a muncit ♦ 
cu mult sirnț de răspundere. In * 
luna aprilie colectivul nostru a ț 
primit bonificații în valoare de ♦ 
102.000 lei. S-au luat măsuri și « 
s-a căutat să se reducă cît mai J 
mult posibil consumul de explo- ♦ 
ziv. Pentru fiecare sector a fost <■ 
repartizată o cantitate de explo-1 
ziv strict necesară, luîndu-se în $ 
considerare specificul fiecărui ♦

loc de muncă. • 
- S-a pus de ase *♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦

menea mare ac
cent pe refolosi- 
rea lemnului 
vechi scos din mi

nă, pe răpirea lemnului din a- 
bataje înaintea prăbușirii. De e- 
xemplu, brigada condusă de tov. ♦ 
Lapșanski Adalbert răpește cir- ♦ 
ca 1,5 m. c. de lemn la flecare « 
cameră a abatajului. Brigăzile j 
conduse de Boca Ștefan, Berin- * 
dei Aurel și multe altele folo- « 
sesc de asemenea lemnul recu- ® 
perat. Lemnul vechi este refo- ♦ 
losit în special pentru bandaja- ♦ 
re. Numai Ia sectorul IV în pe
rioada care a trecut de la înce
putul anului au fost confecțio
nate din lemn vechi 25,5 m. c. 
de bandaje. Lemnul recuperat 
se ține în evidență ne brigăzi 
și se premiază acele brigăzi ca
re obțin cele mai bune rezultate.
La lucrările de întreținere, s-a ♦ 
întrebuințat pe scară largă ar
marea în bolțari. La sectorul 
IV. de pilda, s-a armat în bol
țari peste 220 m. de galerie.

Trebuie să arăt că noi am ob
ținut importante economii și la 
amortismente. O serie de utilaje _ 
de care nu mai era nevoie an • 
tost scoase din funcție. Astfel. «

’ __________ ■ 4

(Continuare în pag. 3-a) ♦

in. s-a redus Ja o singură 
Mașina forează întîi o gaură cu 
un diametru de 50 cm. La re- 
ti agere, după ce a străpuns în 
galeria de cap, foreza lărgește 
gaura la 80 cm.', creind condiții 
pentru ca minerii să lărgească 
și să urmeze într-un timp scurt 
suitorul. Foreza asigură nu nu
mai sporirea vitezei de avansare, 
ci, în același timp, ușurează mult 
eforturile minerilor, permite un 
aeraj bun, contribuie la reduce
rea prețului de cost al acestor 
lucrări miniere.

——★

La muncă patriotică
Era în dimineața zilei de 5 iu

nie. Un grup de tineri din sec
torul X al minei Petrila, între 
care Cătană loan, Cîmpeanu Pe
tru, Ursache Gheorghe, Drîglă 
Valeria s-a prezentat la depozi
tul de lemne al minei, unde a 
întreprins o nouă acțiune de 
muncă voluntară în cadrul anga
jamentului luat în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
In cîteva ore de muncă entuzias
tă, plină de elan tineresc, parti- 
cipanții la munca patriotică au 
nivelat și amenajat un teren pe 
care se vor așeza două mari 
stive de material 'lemnos pentru 
mină.

Comitetul sindicatului minier 
Aninoasa a studiat amănunțit ex
punerea tovarășului Gheorghe A- 
Dostol la Conferința regională de 
partid — Hunedoara în care s-au 
arătat deficiențele ce mai persistă 
în organizarea întrecerii socialiste 
precum și în ceea ce privește ur
mărirea rezultatelor obținute.

In urma instructajului făcut și 
a indicațiilor primite din partea 
Biroului Consiliului local al sin
dicatelor, sub îndrumarea Comi
tetului de partid și cu sprijinul

i- său multilateral, comitetul sindi- 
î. catului minier Aninoasa a trecut 

la prelucrarea indicațiilor cu în
treg activul sindical, cu întreaga 
masă de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la mina

întrecerea socia
listă organizată în
tre brigăzi de la 
începutul anului și 
pînă în prezent a 
dus la obținerea 
unor rezultate frumoase în înde
plinirea angajamentelor luate.

In luna ianuarie, randamentul 
mediu realizat pe mină a fost de 
1 tonă pe post, în februarie de 
1,050 tone/post, în martie de 1,090 
tone/post, în aprilie de 1,135 
tone/post, iar la prețul de cost 
sau obținut economii în valoare 
de 920.000 lei.

După prelucrarea cu toți mun
citorii, inginerii și tehnicienii a 
indicațiilor cu privire la organiza
rea întrecerii pe profesii, comite
tul sindicatului în Colaborare cu 
conducerea exploatării a inițiat 
stimularea celor care obțin titlul 
de cel mai bun în profesia respec
tivă, după cum urmează: pentru 
obținerea titlului de cea mai bu
nă brigadă de abataj cameră sau 
frontal brigăzile cîștigătoare să 
fie stimulate cu suma de 2500 
lei, cea mai bună brigadă de pre
gătiri cu 1500 lei, cel mai bun 
artificier cu 800 lei — totul din 
fondul de 1 la sută al exploatării. 
Pe lingă acest stimulent material, 
s-a inițiat stimularea morală a 
tovarășilor cu drapelul de brigadă, 
artificier, maistru, șef de sector, 
fruntaș în profesia respectivă

Datorită preocupării comitetelor 
de secții sindicale și sprijinului 
efectiv al birourilor organizațiilor 
de bază P.M.R. s-a reușit ca la 
mina noastră să prindă rădăcini 
întrecerea pe profesii. Comitetele 
de secție s-au preocupat mai mult 
de prelucrarea indicațiilor și popu
larizarea obiectivelor în întrecerea 
pe profesii. Astfel am antrenat 
în întrecerea socialistă pe profe
sii 30 de brigăzi printre care cele

noastră.

Scrisori de fa activiști 
de sindicat

conduse de Doroghj Florian, 
Cristea Aurel, Gal Mihai, Muj-i 
nai Nicolae, Mănăilă Vasile, 
Schneider Francisc, Lîciu Vaier, 
Cosma Remus, Hegheduș Dănilă, 
Ungureanu Vasile, Moisiu Re
mus și mulți alții.

In luna aprilie, brigada lui 
Cristea Aurel a obținut urmă
toarele rezultate: a depășit pla
nul de producție cu 475 tone 
cărbune, a depășit randamentul 
planificat cu 1,320 tone/post, s-a 
încadrat în indicii admiși la ca
litate și a realizat o economie la 
prețul de cost de 0,17 lei la tona 
de cărbune. La fel, brigada lui 
Opreanu Ioan a dat peste plan 
286 tone cărbune, a depășit ran- 
damentul planificat cu 1 tonă pe 

post. Asemenea re
zultate 
mit și 
conduse 
Doroghi 
Cosma

au ob(i- 
brigăzile 
de tov.
Florian, 
Remus,

o
♦
♦

Brigada din care fac parte acești mineri de la 1 c.rila, deși 
lucrează în condiții grele în sectorul IV și-au luat angajamen
tul ca în cinstea Congresului partidului să dea peste plan 
tone cărbune la un preț de cost redus. Muncind cu 
ment sporit cu 0,300 tone pe post brigada lui Karda Emeric înde
plinește cu cinste angajamentul luat.

IN CLIȘEU: Tănase Gheorghe, Chira Gheorghe, Dună loan 
și Băiescu Gheorghe, mineri din brigada lui Karda Emerik.

200
un randa-

Moisiu Remus, David Ioan, Biro 
Ștefan.

Comitetul sindicatului în cola
borare cu conducerea exploatării 
a prelucrat cu personalul tehnic 
indicațiile întrecerii pe profesii, 
lucru ce a făcut ca fiecare mais
tru, prim maistru miner să cu
noască obiectivele întrecerii. La 
chemarea la întrecere pentru ob. 
ținerea titlului de cel mai him 
maistru și prim maistru miner, 
lansată de tovarășul Bartis Eme
ric de la sectorul III Piscu, au 
răspuns printre alții tovarășul 
Bihavetz Adalbert, șeful de sector 
ing. Brînduș Aurel și alții.

Se poate arăta că revirul II de 
la sectorul I condus de maiștrii 
Velea Vasile, Cosma loan și Mîr- 
za Cornel a obținut rezultatele ce
le mai bune, depășind sarcina de 
plan pe revir cu 1442 tone c-:r- 
bune, a realizat un randament mai 
mare decît cel planificat cu' 950 
kg./post iar din totalul de 8 bri
găzi, 6 sînt peste plan, 1 la plan 
și numai una sub plan.

Cunoscîndu-se că urmărirea re, 
zultatelor obținute în întrecere 
este o sarcină de seamă a muncii 
organelor sindicale, comitetul sin
dicatului în colaborare cu condu
cerea exploatării au inițiat grafice 
de urmărire pentru a se putea 
populariza zilnic realizările obți
nute în întrecere, atît ale brigă
zilor cît și ale personalului teh
nic. Comisia culturală a prevăzut 
și ea ca stația de radio-ampliflca- 
re, radio-televizorul, brigada 'de 
agitație, gazeta de perete să popu
larizeze rezultatele obținute și 
metodele folosite de brigadieri și 
personalul tehnic. La fel, s-au

COLDA ANDREI 
președintele sindicatului minier 

Aninoasa

(Continuare în pag. 3-a)

Cărbune 
de bună calitate

In lunile trecute, minerii din 
Aninoasa și Vulcan au primit în
semnate sume drept bonificație 
pentru calitatea bună a cărbune-' 
lui extras, fapt care le-a adus e- 
conomii mari la prețul de cost al 
producției. încurajate de primele 
succese, colectivele celor două 
exploatări au luptat și în luna 
mai pentru a trimite patriei căr
bune cu cît mai puțin șist vizibil 
în el. Și au reușit. La mina Ani
noasa, de pildă, cărbunele extras 
a avut un procent de cenușă mai 
scăzut cu 0,9 la sută, iar cel de 
la Vulcan cu 1 la sut'ă față de 
norma admisă.

Rezultatele obținute în luna 
mai se datoresc aplicării măsu
rilor luate pentru pușcarea sepa- 
rată a cărbunelui și sterilului și 
alegerii manuale a șistului.
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Cu ocazia dezbaterii în adunări generale

TEHUMCJi MINIERE
Să îmbunătățim organizarea muncii In abataje

i
i

:umat cîteva. * 
legătură cu f 
rdîriPJi vilpi î

T♦ _ _____  ___._______ ___ .
♦ deschise de partid a proiectului de Directive
* ale celui de-al Hl-lea Congres
t numeroși mineri, tehnicieni și ingineri au vor

bit pe larg despre necesitatea organizării mai 
raționale a muncii în 
productivității muncii, 
tuielilor de producție, 
riale etc.

Pe această temă, a 
muncii în abatajele frontale, cu trepte răstur
nate și abatajele cameră, ziarul nostru inițiază

rr • ♦ /»-5
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al partidului,

abataje, pentru creșterea 
pentru reducerea chel- 
a consumului de mate-

îmbunătățirii organizării

O largă consultare a minerilor și cadrelor teh
nice. Redacția invită pe toți inginerii, tehni
cienii și brigadierii fruntași de la exploatările 
Văii Jiului să-și expună părerea, despre posi
bilitățile pentru o mai bună organizare a mun
cii în abataje, să arate lipsurile existente și 
modalitatea de a Ie înlătura.

In pagina de față publicăm în rezumat cîteva 
din părerile sosite la redacție în 1 
această importantă problemă la ordinea zilei * 
tn mineritul Văii Jiului. ♦

*

Utilaje stol
de mare

productivitate
care trebuie rațional folosite

„Ziua și fîșia“ — o realitate 
în frontalele noastre

— Răspunsul tov. ing. Opriș Dumitru, șeful sectorului II Lupeni —
Sectorul II asigură circa 18 

lfc sută din volumul total de pro
ducție al minei Lupeni. In sec
tor, 85 la sută din producție se 
realizează din abatajele frontale. 
De aceea atenția colectivului de 
conducere și a tehnicienilor se 
îndreaptă mai ales spre asigura
rea ritmicității muncii în aceste 
abataje. Sub directa îndrumare 
a organizației de partid din sec
tor, brigăzile din frontale au 
fost reorganizate încă de la în
ceputul acestui an, ținîndu-se 
seamă de nivelul de calificare 
al fiecărui miner. Conducerea 
brigăzilor a fost încredințată 
unor mineri cu bogată experien
ță, comuniști încercați cum sînt 
tov. Popa Ioan, Nagy Andrei și 
alții.

De asemenea, în mare parte, 
șefii de schimb au fost numiți 
dintre membrii și candidați! de 
partid. Pentru bunul mers al 
muncii, tehnicieni ca Drîmborean 
Pavel, Prohaska Eugen, Bunea 
Petru au primit sarcina de a 
veghea ca frontalelor să nu le 
lipsească nimic.

Datorită măsurilor luate și a- 
plicate cu strictețe, noi putem 
raporta acum în preajma celui 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului succese de seamă. In pri
mele 5 luni ale anului minerii 
sectorului f II au pus la dispozi
ția cocsarilor însemnate canti
tăți de cărbune cocsificabil peste 
pian. In luna mai randamentul 
în frontale a depășit 2,150 tone 
pe post în medie, iar viteza de 
avansare a fost în jurul a 28 
m./lună ceea ce înseamnă ceva 
mai mult decît o fîșie de cărbu
ne extrasă pe zi în medie. In 
frontalele sectorului nostru se 
respectă întrutotul plasarea con
formă cu pianul, aceasta obți- 
nîndu-se în urma îmbunătățirii 
simțitoare a disciplinei în muncă.

Abatajele noastre frontale sînt 
armate în fier. Metoda aceasta 
modernă de susținere ne permi
te să asigurăm o mai bună a-

taj, au obținut viteze medii de 
63—66 m. pe lună și brigăzile 
conduse ' ~ _
Adalbert și altele. O dovadă po
zitivă a 
sector o 
ținute de mineri.
lui Nagy Andrei s-a cîștigat în 
luna mai peste 100 lei pe post 
de miner, la Popa Ioan peste 90 
lei, la lucrările de pregătire în
tre 95—188 lei pe post de miner. 

Creșterea continuă a extracției 
de cărbune cocsificabil în peri
oada 
vede 
pune 
șire a 
re superioară a muncii în fron
tale care să permită extragerea 
a cel puțin 3 fîșii de cărbune la 
două z!l" -----sj—»— -«

sporind 
zestrînd 
vansată, 
încă în

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

Lucrurile mărunte au importanța lor ! 
— Răspunsul brigadierului Nagy Andrei, sectorul II Lupeni — 

Consider că tov. ing. Opriș, șe
ful sectorului nostru a arătat suc
cint care sînt realizările și posi
bilitățile noastre pentru o mai bu
nă organizare a muncii, pentru 
creșterea extracției de cărhune 
cocsificabil. Vreau să arăt că 
buna organizare a muncii despre 
care discutăm se bazează foarte 
mult și pe felul cu frontalele dis
pun de unelte și utilaje suficiente. 
Iată de pildă frontalul nostru 3/3. 
Armăm metalic cuHstîlpi și grinzi 
în consolă. Avem crațere bune, 
avem ciocane de abataj și energie 
suficientă și totuși două lucruri 
ne mai supără. Primul, grinzile 
pe care le avem în abataj (din 
fier U sudate) nu au rezistența 
necesară. Deseori se îndoaie incit 
cu greu 1e mai putem refolosi. Al 
doilea, de la un 
lopeți suficiente, 
pe tovarășii de 
mercială C.C.V.J. 
că celor peste 40 
lucrează efectiv în frontalul nos
tru le sînt suficiente doar 7—10

provizionare a locurilor de mun
că din frontale, să mărim spa
țiul liber în abataj, să aplicăm o 
mecanizare adecvată și deci să 
influențăm pozitiv viteza medie 
de avansare.

Conducerea sectorului nostru 
consideră că, legat de o mai 
bună organizare a muncii în 
frontale, trebuie acordată aten
ție și lucrărilor miniere de pre
gătire. Și în această direcție sec
torul II Lupeni are cu ce se 
mîndri. In preabataje ca și în 
înaintările în cărbune și steril 
minerii noștri au condiții bune 
de muncă, obțin viteze mari de 
avansare. In luna trecută, de e- 
xemplu, exceptînd brigada Iui 
Muszta Alexandru care a execu
tat 140. m. avansare în preaba-

timp nu avem 
Eu aș întreba 
la Direcția co- 
dacă consideră 
de mineri care

Două propuneri care merită
In condițiile cînd -așa cum se 

prevede în proiectul de Directive 
extracția de căbune va crește în 
1965 de 1,4—1,6 ori față de 1959, 
problema organizării superioare a 
muncii în abataje se impune 
drept o condiție esențială. De a- 
ceasta, ca și de înzestrarea teh
nică, depinde creșterea continuă 
a productivității muncii, care va 
trebui să fie în 1965 cu circa 40 
la sută în medie mai mare ca 
acum, depinde reducerea cheltu
ielilor de extracție.

Problema preocupă colectivul 
minei noastre. Expresia cea mai 
bună a acestei preocupări o con
sider modul cum colectivul nostru 
și-a sporit productivitatea mun
cii. De la un randament mediu 
de 1,051 tone pe post cît am ob
ținut în ianuarie a. c. am ajuns 
ca la finele lunii aprilie să a- 
vem 1,135 tone pe post. Am ob
ținut acest rezultat bun pe sea
ma grijii pentru plasarea nor
mală a abatajelor, aplicării în 
toate abatajele a inițiativei de

Răspunsul 
tov. ing. Lăzărescu loan, 

șeful minei Aninoasa

creștere a productivității muncii 
pe fiecare post prestat, cît și pe 
seama reducerii unui însemnat 
număr de posturi devenite slab 
productive ca urmare a organi
zării lucrului în brigăzi, a ex
tinderii mecanizării muncii.

In abatajele noastre cameră 
practic brigăzile de mineri de
servesc și craterele, eliminînd 
astfel o seamă de posturi de cra
ter iști devenite inutile. Vagone
tarii din abataje au fost instruiți 
asupra modului cum trebuie să 
deservească crațerul. Aplicată 
mai întîi la sectorul IV al mi
nei, metoda aceasta s-a extins și 
se aplică la toate sectoarele, la 
toate abatajele unde condițiile 
de exploatare permit și unde e- 
xistă buncăre suficient de mari

de Bloss Eugen, Balint

organizării muncii în 
constituie cîștigurile ob- 

La frontalul

1960—1965, așa cum pre- 
proiectul de Directive, im- 
pentru realizarea și depă- 
ei trecerea Ia o organiza'-

zile. Noi considerăm că 
viteza de avansare, în- 
frontalele cu tehnica a- 
putem realiza aceasta 

cursul anului curent.

lopeți ? Am cerut mereu lopeți. Ni 
s-au adus cîteva, dar acestea sînt 
de slabă calitate, din tablă subți
re, insuficient călite incit după 
cîteva zile de muncă se rup. Oare 
cei care le-au recepționat și-au 
dat seama că nu sînt de calitatea 
necesară muncii in abataj unde 
se încarcă cărbune dur ?

Iată deci că și lucrurile mă
runte își au importanța lor foarte 
mare. Noi, minerii sîntem pentru 
o organizare superioară a muncii 
în frontale. Vrem să dăm mereu 
mai mult cărbune și mai ieftin, 
ttșa cum partidul ne indică în pro
iectul de Directive. Lopata, chiar 
dacu.i de bună calitate, nu mai 
corespunde cerințelor. Eu aș pro
pune tovarășilor proiectanți și 
specialiști de la C.C.V.J.: Faceți 
în așa fel să nu mai avem nevoie 
de lopată, dați-ne tovarăși, cit 
mai curînd o mașină de încărcat 
sau ceva asemănător! Noi vrem 
să dăm mult cărbune și vom da 
dar ajutați-ne mai bine!

toată atenția
pentru a asigura însilozarea căr
bunelui depilat din front după o 
pușcare. Acest mod de lucru ne-a 
permis să reducem pe exploatare 
circa 60 de posturi pe zi, pe lîn- 
gă o însemnată economie la fon
dul de salarii.

Pe baza rezultatelor obținute, 
colectivul nostru propune tuturor 
celorlalte colective miniere din 
Valea Jiului să studieze această 
metodă și să 
jele unde se 
unor calcule, 
cu cel puțin 
zi regia Ia abataje pe Valea Jiu
lui ceea ce ar face să crească 
cu cel puțin 2,3—2,5 la sută pro
ductivitatea medie pe bazin.

Legat de îmbunătățirea orga
nizării muncii în abataje, în ca
drul discuției la care participăm, 
considerăm că ar fi bine să vor
bim și despre necesitatea folosi
rii complete a tehnicii, folosirea 
mașinilor miniere la capacitatea 
lor de producție. La sectorul I 
al minei minerii conduși de Sas

o aplice la abata- 
pretează. Potrivit 
s-ar putea reduce 

300 de posturi pe

In perioada 1955—1960 extrac- 
. ția de cărbune a crescut în gene- 
' ral pe Valea Jiului cu circa 31 la 
sută, iar pînă în anul 1965 va 
spori cu încă circa 46 la sută. 

’ Dinamica aceasta, ascendentă de 
la an la an, este și va fi posibilă 
numai prin înzestrarea minelor 
Văii Jiului cu noi utilaje și agre
gate de mare productivitate, prin 
trecerea la metode de muncă și

ținute de minerii aninoseni care 
au încărcat cărbunele în abataje 
cu mașina de încărcat tip V. I. 
Sînt de asemenea cunoscute re
zultatele bune pe care le obține 
in muncă brigada condusă de Sas 
Todor de la sectorul I Aninoasa 
care folosește mașina sovietică de 
încărcat tip GNL-30.

De curînd în Valea Jiului au 
sosit alte utilaje miniere trimise

exploatare tot mai avansate, 
ultimii 4 ani minerii din Va- 
Jiului au primit în folosință 
mașini de extracție, 3 mașini 
săpat suitori tip SBM—3u și

de 
In 
lea 
15 
de . .
alte utilaje trimise din țările so
cialiste surori și mai ales din 
Uniunea Sovietică. Alinele Văii 
Jiului au mai fost înzestrate cu 
un mare număr de utilaje și a- 
gregate produse de industria noas
tră constructoare de mașini. Prin
tre acestea menționăm 38 venti
latoare electrice mari, 110 loco
motive cu acumulatori de 4 tone, 
10 locomotive cu troley, peste 470 
garnituri de transportoare cu ra
clele TP-1 și SKR 11. peste 850 
■perforatoare’ pneumatice, peste 
6600 vagonete de mină și multe 
altele.

Datorită folosirii raționale a a- 
cestor utilaje minerii Văii Jiului 
au obținut succese de seamă în 
lupta pentru asigurarea economiei 
naționale cu cărbunele necesar de 
bună calitate, la un preț de cost 
de la an la an mai redus. Sînt bine 
cunoscute avansările mari obținu
te la Petrila, Aninoasa și Vulcan 
în forarea suitorilor cu foreza so
vietică SBM-3u, succesele în pro
ducție și randamentele mari ob-

constructorii sovietici. Este 
vorba de încă o mașină de încăr
cat GNL-30 care va fi folosită 
la mina Aninoasa și de o combi
nă pentru înaintări de tipul PK-3. 
Combina aceasta, unică în felul 
său în Valea Jiului, va fi utili
zată la mina Lupeni în sectorul 
IV B. Combina PK-3 (vezi cli
șeul) se compune dintr-un șasiu 
pe șenile, un braț tăietor lucrînd 
pe principiul așchierii rocilor cu 
ajutorul unor cuțite armate cu vi- 
dia, o instalație de colectare 
rocii dislocate și de ridicare a 
acesteia la nivelul unei benzi 
transportoare lungă de 20—30 
m. suspendată de tavanul galeriei. 
Lățimea frontului de lucru al 
combinei este de 5—8 m., iar 
înălțimea de 2—2,8 m. Comenzile 
tuturor dispozitivelor sînt centra
lizate, combina putînd fi deservi
tă de un singur om. Amintim că 
la mina Filipeștii de Pădure com
bine asemănătoare permit obține
rea unor viteze de avansare 
mari în roci de duritate medie.

Inginerii și tehnicienii minei 
Lupeni vor trebui să studieze a- 
profundat condițiile în care va fi 
pusă să funcționeze această corn» 

folosi din plin 
a obține viteze 
în scopul mic- 
a cheltuielilor

tină pentru a-i 
avantajele, pentru 
de avansare mari 
șorării simțitoare
la lucrările de înaintări.

G. D.
Todor folosesc de multă vreme o 
mașină sovietică de încărcat tip 
GNL-30. Mașina este perfectă, a 
eliminat efortul fizic la încărca
rea cărbunelui. Brigada își depă
șește în mod ritmic randamentul 
planificat cu o tonă pe post și 
chiar mai mult. Și totuși rezul
tatul nu ne satisface pe deplin, 
deoarece mașina se poate folosi 
numai într-o aripă a abatajului, 
din cauza dimensiunii sale care 
nu-i permite să se întoarcă în a- 
bataj. Deci într-o cameră încăr
căm cu mașina, în cealaltă cu... 
lopata.! Asta,nu-i treabă! Avînd 
în vedere că în cursul acestui an 
vom mai primi încă 4—5 aseme
nea mașini, conducerea minei 
consideră că, paralel cu plasa
rea acestor mașini în abataje, să 
plasăm cîteva și la lucrări de pre
gătiri îr. steril sau în cărbune 
unde mașina va da maximum de 
randament, chiar dacă pentru în
ceput vom întâmpina unele greutăți. 
Această problemă o vom studia 
în amănunte în cadrul exploată
rii Aninoasa, dar ea va trebui să 
fie luată în discuție și de orga
nele comoetente din combinat.

0 masă vibratoare 
din resurse proprii

Zilele trecute, un grup de pa
tru tineri elevi ai Școlii de 
maiștri din Petroșani aflați în 
practică în atelierul minei Uri- 
cani — unde au lucrat și înain
te 
au 
Ei 
cu 
demînă și în bună parte din fier 
vechi, o masă vibrantă pentru 
fabricarea blocurilor de beton fo
losite la zidirea galeriilor de mi
nă.

Această instalație mărește cu 
mult productivitatea muncii și 
îmbunătățește calitatea blocuri
lor fabricate.

Tovarășii Deak Gavrilă, llie 
Petru, Bucur Alexandru și Pa- 
talita Victor au închinat această 
realizare celui de-al 111-lea Con
gres al partidului.

de a fi trimiși la școală — 
obținut o realizare de seamă, 
au conceput și confecționat, 
mijloacele ce le aveau la în-
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LA MINA VULCAN

MASURI EFICIENTE —
REZULTATE POZITIVE

Pentru colectivul minei Vulcan, 
anul 1960 a început mai mult cu 
necazuri de cit cu bucurii. Unele 
deficiențe tehnice și greutăți obiec
tive au făcut ca în primele luni 
mina să extragă cărbune la un 
preț de cost ridicat. Colectivul de 
mineri, tehnicieni și ingineri al 
minei Vulcan nu s-a putut împăca 
cu această situație. Cu toții au 
analizat în consfătuirile de pro
ducție cauzele deficiențelor, ve
nind cu propuneri concrete pentru 
remedierea lor. Un ajutor eficient 
în această direcție a primit colec
tivul minei din partea Biroului 
Comitetului raional de partid care 
a analizat temeinic cauzele lipsu
ri lor

Cum una din cauzele ridicării 
prețului de cost era slaba preocu
pare față de calitatea cărbunelui, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, organizațiile de bază, agi
tatorii și-au îndreptat atenția în 
această direcție sprijinind măsu
rile luate pentru îmbunătățirea 
calității.

In abatajele unde intercalația 
de șist era mai groasă s-au luat 
măsuri ca ea să se puște separat. 
Pușcarea separată a intercalate! 
de șist se face acum în abatajul 
lui Csiki Emeric din sectorul I, 
al lui Păcurar Traian din secto

rul II si în frontalul lui Biro Eirie- 
ric din sectorul III și în alte a-

■taje. Pe lîngă aceasta, în toa
te abatajele alegerea șistului vizi
bil începe imediat după pușcare. 
Se ocupă de aceasta minerii, me
canicii de crațer precum și vago
netarii de la rol. Acestora din ur
mă li se acordă pentru fiecare va- 
gonet de șist ales un stimulent 
material din fondul de 1 la sută

Măsurile luate au dat rezulta
te pozitive. In luna aprilie șistul 
vizibil din cărbunele energetic a 
fost cu 0,7 la sută mai scăzut de
cît norma admisă, iar la cărbu
nele cocsificabil colectivul a res
pectat norma admisă. îmbunătă
țirea calității cărbunelui si eco
nomiile de materiale au făcut ca 
în luna aprilie mina Vulcan să 
recupereze circa 180.000 lei din 
depășirea de cheltuieli din prime
le luni ale anului.

Posibilitățile de îmbunătățire a 
calității cărbunelui slnt însă de
parte de a fi epuizate. In luna 
mai cînd întrecerea în cinstea 
Congresului partidului s-a desfă
șurat cu și mai multă însuflețite, 
colectivul minei Vulcan s-a stră
duit să lucreze în așa fel încît 
să trimită uzinelor patriei cărbu
ne mult, bun și ieftin. Rezulta
tele dovedesc că toate aceste trei 
obiective au fost atinse.

In luna mai, minerii din Vul

Pentru continua îmbunătățire a activității 
cantinelor miniere

Una din manifestările grijii 
partidului și guvernului nostru 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de viață ale oamenilor 
muncii este înființarea și func
ționarea cantinelor din întreprin
deri și instituții. In cadrul com
binatului carbonifer funcționează 
șase cantine care deservesc un 
număr de aproape 1500 muncitori.

îndrumate de organizațiile de 
partid și sprijinite în activitatea 
lor de organizațiile sindicale și 
U.T.M., majoritatea colectivelor 
de muncă ale cantinelor, cum 
sînt acelea de a Vulcan, Petrila, 
Lupeni reușesc să servească o 
masă consistentă, în condiții de 
curățenie și deservire corespun
zătoare cu cerințele oamenilor 
muncii și la un preț accesibil. 
Aceste cantine reușesc ca, prin- 
tr-o bună gospodărire, să asigure 
meniuri variate ce întrunesc nu
mărul de calorii corespunzător 
muncii grele ce o desfășoară 
muncitorii mineri.

Servirea celor trei mese zilnic 
la un cost redus este posibilă 
datorită măsurilor luate de partid 
care prevăd că localul și între
ținerea acestuia, procurarea și 

can au extras peste plan 1406 to
ne de cărbune din care 1132 de 
tone cocsificabil. Cantitatea de 
cărbune extrasă peste plan se da- 
ioreste în bună măsură creșterii 
productivității muncii. Randamen
tul pe post, pe întreaga exploatare, 
a fost cu 19 kg. mai mare decît 
cel planificat.

Realizările cele mai frumoase 
Ic-a obținut însă colectivul minei 
Vulcan în ceea ce privește calita
tea cărbunelui. Calitatea la cărbu
nele energetic s-a îmbunătățit cu 
2,1 la sută față de procentajul 
admis, fapt care aduce exploatării 
bonificații în valoare de 101.750 
lei. Cu 1,6 la sută s-a îmbunătă
țit calitatea și la cărbunele coc
sificabil, ceea ce aduce bonifica
ții de circa 103.000 lei. Demn de 
remarcat este faptul că mina Vul
can a obținut succese la toți cei 
trei indici de care depinde cali
tatea — cenușă, umiditate, gra
nulase. Cumulată, bonificația de 
la cele două preparații revine la 
143.300 lei pentru reducerea pio- 
centajului de cenușă, 56.000 lei 
pentru umiditate scăzuta și peste 
5000 lei pentru granulația îm
bunătățită.

Organizațiile de partid, agita
torii s-au ocupat de mobilizarea 
minerilor la lupta pentru econo- ; 
mii și prin reducerea consumului 
de exploziv și lemn. In luna mai 
au fost economisiți 114 metri cubi 
de material lemnos. Acest lucru a 
fost posibil prin armarea în fier 
a preabatajului abatajului fron
tal din blocul IV, sectorul III, 
armarea în fier a pregătiriior 
pentru frontale, lucrări care îna- > 
inte vreme necesitau însemnate 
cantități de material lemnos.

O atenție deosebită s-a acordat 
economisirii așa ziselor lucruri 
mărunte (șuruburi, cuie etc.). In 
acest scop conducerea minei a 
fixat fiecărui sector plan de chel
tuieli la acest capitol ținînd sea- I 
ma de necesități. Sectorul I. de i 
exemplu, urma să primească ase- ; 
menea materiale în valoare de I 
11.000 lei. Valorificînd fiecare șu
rub, străduindu-se să nu iacă ri
sipă, colectivul sectorului nu a fo
losit lucruri mărunte decît în va
loare de 3780 lei, restul trecînd 
la capitolul economii. Nu există 
sector la mina Vulcan care în în
trecerea ce se desfășoară in cins
tea Congresului partidului să nu 
fi economisit la acest capitol în
tre 1300—10.000 lei.

Intîmpinînd cel de-al III-lea 
Congres al partidului, minerii din 
Vulcan sînt hotărîți să obțină noi 
realizări în lupta pentru cărbune 
mult, bun și mai ieftin.

£>. CRIȘAN

întreținerea inventarului, apa, lu
mina și combustibilul, precum și 
cheltuielile de transport de la 
depozit la cantină să fie supor
tate de către întreprinderi.

Colectivele de cantine care fo
losesc ajutorul primit prin hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri nr. 
1273/1959 privind delimitarea 
cheltuielilor de funcționare a can
tinelor reușesc să reducă sub
stanțial cheltuielile suportate de 
abonați

Așa de exemplu, în urma fap
tului că la unele exploatări în
tre care Vulcan și Lonea s-au 
organizat crescătorii de porci pe 
lîngă cantine, se face o mai bu
nă aprovizionare cu carne de porc 
și grăsimi la un preț redus, ceea 
ce înseamnă un aport însemnat 
în îmbunătățirea maselor și re
ducerea costului lor.

Bine s-au orientat și tovarășii 
de la E. M. Uricani care înce- 
pînd cu acest an au pus la dis
poziția cantinei un teren în sco
pul de a se cultiva zarzavaturi, 
creindu-se astfel condiții de a- 
provizionare a acesteia cu zarza
vaturi proaspete și Ieftine Un a- 
jutor de preț a acordat cantinei 
conducerea E. M. Lonea. nrin în

Cresc rîndurile organizațiilor 
de partid

Comitetul orășenesc P.M.R. 
Petrila a îndrumat organizațiile 
de bază din oraș să aibă în cen
trul preocupărilor lor întărirea 
organizațiilor de partid prin pri
mirea în rîndurile membrilor și a 
candidaților de partid a celor mai 
buni și hotărîți muncitori, care 
au dovedit prin fapte că merită 
această cinste.

De la începutul anului și pînă 
în prezent, au fost primiți în 
rîndurile membrilor și candidați
lor de partid peste 150 tovarăși. 
Organizațiile de bază de la pre-

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

întrecerea pe profesii — formă nouă 
de mobilizare a colectivului

(Urmare din pag. I-a)

trasat sarcini concrete conducerii 
clubului pentru a populariza re
zultatele oi-finute în întrecere prin 
toate mijloacele ce le posedă.

Comitetul sindicatului, sub 
conducerea comitetului de partid 
și în colaborare cu conducerea 
exploatării, va depune tot efortul 
pentru a urmări pe bază. de gra
fice întrecerea socialistă pe pro-

Pînă h începerea Congresului partidului —
1.000.000 lei economii !

(Urmare din pag. I-a) 

la acest capitol s-a obținut în 
primul trimestru o economie de 
3 lei pe tona de cărbune extra
să prin lichidarea întreținerii 
lor, iar în luna aprilie 2,39 lei 
pe tonă. Prin folosirea rațională 
a utilajelor și instalațiilor, folo
sirea crațerelor la capacitatea 
maximă s-au obținut economii 
la energia consumată.

Cele mai de seamă rezultate,
--------------- o---------------

Prima cursă de cicloturism la Lonea
Consiliul asociației sportive 

Parîngul Lonea sprijinit de co
mitetul U.T.M. al minei a inițiat, 
în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R., diferite în
treceri sportive. Printre altele, 
duminică a avut loc și prima 
cursă de cicloturism pe distanța 
Lonea — Petroșani — Vulcan — 
Lupeni — Uricani și retur, pe o 
distanță de 68 km. Printre cei 
16 tineri care au participat la 
cursa de cicloturism au fost Santa 

sărcinarea unui contabil din în
treprindere de a ține evidența 
contabilă a acesteia, reducînd în 
acest fel cheltuielile de salarii 
ce se suportă de abonați.

Printre alte măsuri iuate pen
tru buna funcționare a cantine
lor menționăm de asemenea au- 
todeservirea așa cum se face la 
Lonea și Uricani.

Conducerile administrativ-gos- 
podărești ale minelor trebuie să 
înțeleagă că grija atentă, gospo
dărească, față de buna funcționa
re a cantinelor, față de reduce
rea cheltuielilor administrative, 
de transport, de păstrare a ali
mentelor duce nemijlocit la îmbu
nătățirea meniurilor.

Este adevărat că se mai în- 
țîmpină greutăți în aproviziona
rea cu alimente a cantinelor. 
Sînt însă și lipsuri de care se 
fac vinovate conducerile admi- 
nistrativ-gospodărești ale minelor 
care răspund în primul rînd de 
felul cum cantinele sînt gospo
dărite. Așa de exemplu, din cau
za însilozării necorespunzătoare 
a cartofilor în iarna 1959-1960, 
din cauza planificării unor can
tități de cartofi peste necesități, 
linsă dp gnnravpcrhprp np narnnrs 

parație, sectoarele II, III, VI și 
VII au depus o muncă .susți
nută în această direcție.

Nu de mult, membrii de partid 
din organizația de bază a secto
rului III au discutat cererile de 
primire în rîndurile membrilor de 
partid ale brigadierilor Enache 
Chiriță și Tereny Ludovic. De a- 
semenea, organizația de partid de 
la preparația Petrila a aprobat 
recent cererile de primire în 
partid ale candidaților Todoran 
Ștefan, Dodoc Ilie, Gheorghe 
loan și Ivașcu Constantin.

fesii, cunoscînd faptul că aceasta 
este cea mai eficace formă în ceea 
ce privește dezvoltarea profesio
nală a muncitorilor noștri.

Colectivul nostru este hotărît 
ca în cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P.M.R. Să realizeze o 
economie peste plan la prețul de 
cost de 1.100.000 lei prin reduce
rea consumurilor specifice la ma
teriale și îmbunătățirea calității 
cărbunelui.

• PUBLICITATE
ÎNTREPRINDEREA 

DE EXPLORĂRI 
cu sediul în Lupeni 

ANGAJEAZA 
PRIN CONCURS ?

— Șef serviciu foraj cu 
diploma de inginer și 7 ani 
în funcție de specialitate. 
Salariul 1950-2250.
— Inginer mecanic, chi
mist, foraj cu studii co
respunzătoare. Salariul 
350-1500.
— Economist principal cu 
studii superioare economi
ce și stagiu în funcție 3 
ani. Salariu! 1150-1350.
— Șef serviciu contabili
tate cu studii medii și 7 
ani în funcții economice. 
Salariul 1600-1850.
— Maiștri sondori și me
canici cu diplome de mais
tru. Salariul 900-1350.
— Tehnician geolog cu 
Școala medie tehnică geo
logie. Salariul 750-950.
— Paznici cu forma le
gale aprobate. Salariu! 500- 
600.

f

Exploatarea 
minieră Petrila

organizează în ziua de 27 
iunie 1960 concurs pentru o- 
cuparea următoarelor posturi 
care se declară vacante de 
la data de 1 iulie a. c.

— posturi de maiștri mi
neri ;

— posturi de maiștri elec
tromecanici.

Cei ce doresc a se înscrie 
la concurs vor depune actele 
la biroul evidența persona
lului pînă Ia data de 25 iu
nie 1960.

Informații suplimentare se 
pot obține la biroul eviden
ța personalului de la exploa
tarea minieră Petrila.

'li

--------- »■ --------

!; CIRCUL DE STAT ! 
;! DIN BUCUREȘTI ;
/ prezintă între 10—20 iunie ; 
j* 1 a.c. soectacolul artiștilor de \ 
'i circ din R.P. Polonă 1

în perioada arătată au fost ob
ținute de minerii sectoarelor 1, 
III și II care au redus conside
rabil prețul de cost pe tona de 
cărbune extrasă.

Minerii, tehnicienii și ingine
rii de la mina Lonea depun e- 
forturi susținute pentru a înde
plini cu cinste sarcinile ce le 
revin.. Pînă la începerea Con
gresului partidului, colectivul 
nostru va realiza economii de 
1.000.000 lei.

Elisabeta, Horriic Maria, Antal 
Iosif, Antal Petru, Lacko Zol- 
tan, conducătorul cursei, și alții. 
La terminarea cursei, cicliștii au 
intrat pe stadionul Parîngul din 
Lonea unde au fost întîmpinați 
de mulți tineri sportivi. Partici- 
panții Ia această cursă și îndeo
sebi cele două alergătoare, care 
au reușit să străbată distanța de 
68 kilometri alături de băieți, au 
primit diplome.

V. HLOPEȚCHI 
corespondent

importante cantități de cartofi 
s-au stricat pricinuind pierderi 
bănești.

Se mai întîmpină greutăți și 
din cauză că în unele localități 
cum sînt Uricani, Lupeni, Ani- 
noasa cantinele sînt situate la 
distanțe mari fața de căminele 
muncitorești' unde locuiesc abo- 
nații. Nu la toate cantinele func
ționează în bune condițiuni co
mitetele de cantină, comitete ca
re trebuie mai mult folosite în 
scopul îmbunătățirii continue a 
meselor.

Sporindu-se necontenit preocu
parea pentru buna funcționare a 
cantinelor, încadrarea cu perso
nal corespunzător, în mod deo
sebit în funcția de magazioner,
acordînd o deosebită atenție gos
podăriilor anexe, renunțînd la 
folosirea localurilor cantinelor șî 
inventarului acestora în alte sco
puri decît acelea ale alimentației 
muncitorilor, se va putea îmbu
nătăți tot mai mult activitatea 
acestora, se vor putea servi abo- 
naților mese tot mai consistente, 
în condiții de igienă și deservi
re care să satisfacă deplin exi
gențele mereu crescînde ale mun
citorilor mineri.

I. DAVID
șeful serviciului gospodăresc

al C.CV.J.

„O seară 
la Varșovia

Circul va fi instalat pe te
renul de lîntră U.R.U.M.P.

Se vor prezenta spectacole 
zilnic la ora 20,30, iar sîm- 
băta și duminica în matineu 
de ia ora 16,30. Biletele se 
distribuie prin sindicate.

I

i

I
I vîn- 

sale

I

I

I

I

O. C. L. Produse 
Industriale 

PETROȘAN
Anunță că a pus în

zare prin magazinele 
din tot raionul Petroșani, 
încălțăminte cu fețe din piînză 
pentru bărbați, femei și 
copil.
Sandale pentru bărbați 

lei 59,00.
Sandale pentru femei 

lei 35,00.
Sandale pentru copii 

lei 21,36.

UȘOARE 
REZISTENTE 

IEFTINE
i.



■Cele mal cuprinzătoare
$1 amănunțite propuneri

Ziare indiene salută noile propuneri sovietice în problema 
dezarmării

DELHI 7 (Agerpres). TASS 
Comentînd noile propuneri so

vietice cu privire Ia dezarmarea 
generală și totală, influentul 
ziar „Times Of India" scrie în- 
tr-un articol redacțional: „Cea 
dinții reacție la planul sovietic 
de dezarmare trebuie să cuprin
dă recunoașterea că el conține 
fără îndoială cele mai cuprinză
toare și amănunțite propuneri 
care au fost prezentate vreodată 
de un guvern. Desigur că un 
document atît de convingător și 
bine redactat lasă impresia că 
a fost prezentat de un guvern 
care a hotărât cu toată seriozi
tatea să obțină nu doar o dezar
mare parțială ci totală".

După părerea ziarului, pute
rile occidentale nu au astăzi altă 
ieșire decît să accepte propune
rile _ lui Hrușciov, cel puțin ca 
bază pentru viitoarele trata
tive.

Ziarul 
Sideră

„Times Of India" con- 
că „Occidentul trebuie

să fie gata să adopte o atitudi
ne obiectivă și calmă față de 
pianul sovietic, fără păreri pre
concepute și fără condițiile preli
minare pe care le-a formulat 
pînă în prezent".

Intr-un editorial consacrat 
noilor propuneri sovietice, zia
rul „Naw Bharat Times" scrie: 
„Studierea atentă a noului plan 
de dezarmare îți dă convingerea 
că nu poate exista un plan mal 
practic decît acesta. Caracterul, 
planuîui este de așa natură 
cit el corespunde punctelor 
vedere ale Angliei, Franței1 și 
lasă loc pentru obiecțiunile 
care S.U.A. 
gătură cu 
dezarmare.

Nu va fi _ 
că prevederile actualului plan 
de dezarmare corespund păreri
lor și sentimentelor tuturor ace
lora care sînt interesați în dezar
mare și că el poate să-i satisfa
că pe toți".

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

le-au formulat în 
planurile ruse

în- 
de 
mi 
pe 
Ie
de

exagerare să spunem

Un ziar turc se pronunță
pentru coexistența pașnică

(Agerpres). —ISTANBUL 7
TASS anunță :

Ziarul „Bayram Gazetesi" pu
blică^ un articol semnat de Ge- 
kai în care autorul se pronunță

----- O-----  -------
IN COREEA DE SUD

Partidele politice luptă 

împotriva clicii 
lui Ho Cijon

■ PHENIAN (A gerpres)’ 
Agenția centrală telegraficăagenția centrala telegrafica co

re' m*. referindn-se la știri sosite 
din Seul, anunță că la 5 iunie 
partidele politice reformiste din 
Corcea de sud au creat un comi
tet de luptă împotriva reprimării 
crunte a activității politice de 
către clica lui Ho Cijon. Crearea 
acestui comitet a fost provocată 
de acțiunile represive ale lui Ho 
Cijon împotriva liderului partî- 

Acest

pentru coexistența pașnică între 
popoare.

„Coexistența pașnică și prin
cipiul înțelegerii în relațiile din
tre popoare, subliniază autorul, 
reprezintă singura cale care 
poate asigura pacea în întreaga 
lume. Trebuie să ținem seamă 
de faptul că realizarea unor a- 
corduri culturale și științifice 
într-o atmosferă de egalitate, ex
tinderea legăturilor turistice și 
economice pot asigura o exis
tență liniștită popoarelor, 
primul rînd este necesar să 
înceapă într-o atmosferă de 
credere reciprocă tratative 
legătură cu problemele care 
riclitează pacea...".

In
se

în-
în 

pe-

NOTĂ: Bomba

re ile
cu fârile lagărului socialist

Scopul noii vizite 
a lui Strauss în S.U.A

dului socialist reformist, 
lider a fost arestat pentru că a 
demascat o serie de asasinate să- 
vîrșite în trecut de acoliții lui 
Li Sîn Man.

La 5 iunie la sediul partidului 
socialist reformist din Seul a avut 
loc o consfătuire a reprezentanți
lor partidelor reformiste. La a- 
coastă consfătuire a fost adopta
tă o declarație în care se spune 
că partidele reformiste vor lupta 
împreună împotriva forțelor reac
ționare din Coreea de sud.

O-----

Populația se opune 
sporirii impozitelor

PHENIAN 6 (Agerpres)
După cum transmite postul de 

radio Phenian deficitul bugetar 
al Coreei de Sud a atins în luna 
mai a.c. cifra record de 10.494.000 
hwani, ca urmare a creșterii alo
cațiilor autorităților sud-coreene 
pentru armată și poliție.

Autoritățile din Coreea de sud 
încearcă să acopere deficitul din 
buget pe seama sporirii impozi
telor de la populație și așa destul 
de mari. Această politică întîm- 
pină o rezistență hotărîtă din 
partea populației Coreei de Sud. 
Recent, locuitorii din orașele Seul, 
Pusan, Taegu și din alte orașe 
din Coreea de Sud au desfășurat 
acțiuni împotriva impozitelor de 
jaf. In urma acestei situații strân
gerea impozitelor în ultimele 10 
zile ale lunii mai a scăzut la 
jumătate în comparație cu aceeași 
perioadă a lunii aprilie.

La 21 mai a fost instalat noul 
președinte al Republicii Panama, 
Roberto Chiari, care l-a infrînt 
în alegerile din 8 mai pe can
didatul guvernamental Ricardo 
Arias. Rezultatele definitive ale 
alegerilor au devenit cunoscute 
abia de curînd, pentru că numă
rătoarea voturilor s-a prelungit.

Campania electorală s-a carac
terizat prin faptul că disputele 
în problemele de politică internă 
au fost trecute pe planul al doi
lea. Ele au făcut loc unei pro
bleme de importanță națională: 
revendicarea restabilirii dreptu
rilor suverane ale Republicii Pa
nama asupra zonei Canalului Pa
nama. Aceasta a devenit cu a- 
clevărat o revendicare a întregu
lui popor. Toți candidații rivali, 
indiferent de pozițiile Iar în alte 
probleme, au promis că o vor 
susține. In favoarea acestei re
vendicări s-au pronunțat deose
bit de energic adepții lui Chiari. 
Numai Washingtonul a rămas 
surd la revendicarea cetățenilor 
Republicii Panama, pentru că el 
nu vrea să renunțe la drepturile 
asupra Canalului Panama, pe 
care le-a uzurpat, și la venituri
le pe care le obține de pe urma 
exploatării canalului. Din aceas
tă cauză alegerile prezidențiale 
din Panama s-au desfășurat sub 
lozinci antiamericane, iar starea 
de spirit antiimperialistă din 
țară s-a intensificat la culme

„Toți fruntașii politici din Pa
nama — scria cu mîhnire puțin 
înainte de alegeri revista ameri
cană „Newsweek" — toate zia
rele și posturile de radio din Pa
nama, fără excepție, desfășoară

capetelor noastre. „Dacă dușma
nii revoluției, a subliniat Cho- 
mon, cred că vor ieușî să-i stă
vilească dezvoltarea, ei se în
șeală. In zilele noastre situația 
în lume s-a schimbat foarte 
mult. înainte poporul unei tari 
care lupta pentru libertate era 
singur, izolat. Astăzi însă, nu
meroase popoare luptă pentru 
eliberarea lor. Iar dacă în fața 
noastră vor fi închise toate dru
murile, noi vom ști să găsim 
alte căi — pe acelea care duc 
la acceptarea ajutorului care ne 
este propus de popoarele țărilor 
socialiste în condiții de egali
tate".

HAVANA (Agerpres).
Luînd cuvîntul zilele acestea 

la posturile de televiziune, se
cretarul general al „Directora
tului revoluționar cuban", Faure 
Chomon, a vorbit despre rela
țiile cu țările lagărului socialist. 
El a declarat: „Poporul nostru 
aprobă hotărârea guvernului re
voluționar de a restabili relațiile 
diplomatice și comerciale cu ță
rile socialiste. Popoarele lagă
rului păcii sînt prieteni mult 
mai buni ai poporului nostru 
decît imperialiștii nord-americani 
care știu doar să promoveze 
politica mîrșavă a bîtei, cu care 
ne amenință ridieînd-o deasupra

----------------- OConsecințele dezastruoase ale cutremurului din Chile
SANTIAGO 6 (Agerpres)
In cursul zilei de 5 iunie si

tuația a devenit extrem de critică 
în regiunea orașului chilian Val
divia ca urmare a amenințării 
distrugerii totale din cauza revăr
sării a 3 milioane de metri cubi 
de apă din lacul Rinihue Pentru 
a feri pe cei 250.000 de locuitori 
ai regiunii Valdivia de urmările 
catastrofale ale inundațiilor, gu
vernul chilian a decretat „starea, 
de urgență" și a dispus evacuarea 
populației în nordul țării. După 
cum transmite agenția France 
Presse apele lacului Rinihue și 
ale altor patru lacuri cresc în 
medie cu 40 cm. pe zi. 20.000 
km.p. de teren din regiunea Val
divia sînt amenințați de inunda

ții, împreună cu orașele Antilhue, 
Los Lagos și Huellenhue. Opera
țiunile de evacuare a populației 
sînt mult îngreunate din cauza 
ploilor torențiale care au inundat 
în parte aerodromul Valdivia. Va
se de război chiliene au primit 
ordin să ia parte la evacuarea 
populației din regiunea Valdivia, 
a cărei legătură cu restul țării 
este întreruptă pe căile de comu
nicații terestre. Intr-un comunicat 
al Ministerului chilian de Interne

s-a anunțat că pînă acum au fost 
evacuate 25.000 de persoane.

Intre timp aproape 10.000 de 
militari și tehnicieni civili luptă 
pentru a crea o ieșire spre ocean 
a apelor lacului Rinihue al căror 
nivel este superior cu 3 metri 
celui normal.

din Panama
aciim o campanie antiamericana... 
Toți aceștia... îl trag într-una de 
barbă pe unchiul Sam și-i dau 
ghionturi".

Incercînd să evite aceste 
ghionturi și în același timp să 
influențeze rezultatul alegerilor, 
cercurile guvernante de la Wa
shington au formulat în grabă 
un program de „îmbunătățire a 
relațiilor dintre Statele Unite și 
Panama", program care a fost 
aprobat de președintele Eisenho
wer. Lucrurile s-au rezumat însă 
la promisiuni deșarte și la mici 
concesii, de felul modestei majo
rări a salariilor muncitorilor pa- 

zonanamezi care lucrează 
canatului.

„Concesiile anunțate 
shingțon — a declarat 
prilej Aquilino Boyd,

în

Wa- 
acest 

„ . cunoscut 
fruntaș politic din Panama — 
sini un lucru de nimic în com
parație cu ceea ce trebuie să 
primească Republica Panama pe. 
baza dreptului și a echității".

Manevrele politicienilor de la 
Washington n-au dus la nimic. 
Rezultatele alegerilor din Pana
ma prevestesc Statelor Unite noi 
complicații, întrucît, potrivit a- 
țirmațiilor agenției Associated 
Press, .naționaliștii extremiști 
care cer naționalizarea Canalu
lui Panama fac parte din tabăra 
lui Chiari".

Apreciind situația care s-a 
creat în Panama, presa america
nă denumește această țară ,.o 
bombă cu explozie întîrziată". 
La Washington este așteptată cu 
îngrijorare ziua cînd va exploda 
și această bombă

(Din „Timpuri noi")

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
La 7 iunie, sosește la Wa

shington Frantz Joseph Strauss, 
ministrul de Război ai guvernu
lui de la Bonn. „Eșecul confe- 

o 
importanță vizitei", 
agenția Associated 
arată că Strauss, 
ministrul de Război

rinței la nivel înalt conferă 
deosebită 
relatează
Press, care 
invitat de 
al S.U.A. va vizita diferite in
stalații militare printre care și 
centrul de rachete al armatei a- 
mericane de la Fort Bliss, statul 
Texas. Aceasta este a doua vi
zită făcută de Strauss în S.U.A. 
în ultimele 14 luni. Potrivit o- 
ficialităților americane, se spu
ne în comunicarea agenției, a- 
ceasta nu va fi o vizită obișnui
tă ci, în cursul întrevederilor pe 
care Strauss le va avea cu Ga
tes și alți membri ai guvernu
lui american, vor fi luate în 
discuție o serie de revendicări 
ale cercurilor militare de la 
Bonn printre care și problema 
bazelor din străinătate pentru 
instruirea Bundeswehrului. „Se 
știe, spune Associated Press, că 
această dorință este privită cu 
simpatie de către Statele Unite"*

Festivalul muncitorilor clin R. D. Germană
BERLIN 7 (Agerpres)
La Karl-Marx-Stadt și în cele

lalte orașe din această regiune 
s-a deschis cel de-al doilea festi
val al muncitorilor din R. D. Ger
mană, care va dura pînă la 12 
iulie. Festivalul este organizat 
din inițiativa conducerii centrale 
a Uniunii sindicatelor libere ger
mane, iar scopul său este de a 
contribui la dezvoltarea culturii

socialiste a R.D.G. In programul
• festivalului figurează aproxima- 
: tiv 1000 de acțiuni culturale di

ferite. Pe scenele din orașele și 
satele acestei regiuni vor susține 

' programe artistice 25.000 de mem
bri ai colectivelor artistice de a- 
matori și aproximativ 5000 de ar- 

i tiști profesioniști din toate regiu- 
i nile R.D. Germane.
O-----------------

O odioasă provocare fascistă 
la Londra

LONDRA (Agerpres).
Andrews Rostein, președintele 

comitetului pentru îngrijirea 
mormîntului lui Karl Marx, a 
făcut unui reprezentant al agen
ției TASS următoarea declara
ție :

In dimineața de 5 iunie un ti
călos demn de dispreț a pătruns 
în cimitirul Highgate și a mîz- 
gălit pe monumentul de pe 
mîntul lui Karl Marx și al 
liei sale svastici și lozinci 
semite în limba germană.

Milioanele de socialiști și co
muniști păstrează de aproape 80 
de ani în inimile lor memoria 
lui Karl Marx, marele geniu ca-

mor- 
fami- 
anti-

re însuflețește astăzi sute de mi
lioane de oameni. Memoria lui 
Marx nu va fi știrbită de jigrfi 
rile unor profanatori ticăloși,* 
mîrșavi și lași.

Totuși caracterul acestei Ieșiri 
naziste nu lasă nici o îndoială 
în rîndul oamenilor cinstiți, in. 
diferent de convingerile lor. ce 
organizații poartă răspunderea 
pentru acest act, cine inspiră ac
țiunile lor și probabil 
jează.

Comitetul pentru 
mormîntului lui Marx
opinia publică din toate țările 
să-și exprime indignarea împo
triva acestei provocări fasciste.

le diri-

îngrijirea
cheamă

PROGRAM DE RADIO
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
10,15 Melodii populare romî- 
nești, 11,03 Fragmente din ope
ra „Ruslan și Ludmila" de 
Glinka, 11,30 Almanah științific 
(reluare), 12,00 Soliști și for
mații de muzică populară din 
țări prietene, 13,05 „Bucuria 
muncii noastre", emisiune de 
cîntece, 14,30 Pe aripile melo
diilor, 15,10 Răsună cîntecul și 
jocul pe melagurile patriei, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,30 Tinere
țea ne e dragă (reluare), 19,05 
Tribuna Radio, 19,20 Muzică din 
opereta „Tinerețea maestrului" 
de Victor Raicev, compozitor din 
R. P. Bulgaria, 19,45 Transmi
sie din sala Ateneului a concer
tului orchestrei simfonice a Ra- 
dioteleviziunii. PROGRAMUL II. 
14,30 Din muzica popoarelor so
vietice, 15,00 De toate, pentru 
toți (reluare), 16,30 „Folclorul 
în prelucrarea compozitorilor 
noștri". 17,30 Sfatul medicului, 
17,35 Cîntăreți romîni de operă,

9 iunie
19,00 Să învățăm limba rusă 
cîntînd, 20,30 Emisiune litera
ră ; Pagini din istoria nouă a 
patriei, 20,45 Compozitorii noș
tri cîntă partidul, 21,15 Din cîn- 
tecele și dansurile popoarelor, 
21,45 Părinți și copii, 22,00 Mu
zică de dans.

Radiojurnale și 
știri — Programul 
7.00: 11,06- 13.00; 
19,00; 22,3'0;
gramul Ii : 14,00; 
21,00; 23,00.

buletine de 
1 : 5.0C; 6,00;
15.00;

23,52.
16,00;

' ” 00;
Pro.

18,00;

CINEMATOGRAFE
9 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vise de duminică; AL. 
SAHIA: Lumină în întuneric; 
PETRI LA : Expoziția de la 
Bruxelles; ANINOASA: Toren
tul; VULCAN : Nu putem trăi 
despărțiți; LUPENI : Omul cu 
pantaloni scurți; BĂRBATENI: 
Lupta nu s-a sfîrșit încă; URI- 
CANI : Lumină în întuneric.


