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cărbune cocsfHcabil 
superioară

nice și organizatorice privind 
îmbunătățirea cărbunelui spălat 
prin reducerea în> continuare a 
procentului de cenușă șl-a umi
dității. In scopul reducerii pro
centului . de cenușă s-a luat mă
sura ca pestele de cărbune in
trat în preparăție să se facă cu 
ajutorul unor aparate automate 

. cu care preparația va fi dotată 
în curînd. In prezent sînt în curs 
de montare la zețaj un ciur și 
două benzi transportoare cu rar 
clete pentru eliminarea șistului 
la bateriile de zețaj, ceea ce va 
permite îmbunătățirea cenușei 
mixtelor. In cursul trimestrului 
ІГ va fi lărgit jghiabul III' 
Rheo pentru sortul 10—80 mm. 
asigurîndu-se îmbunătățirea ce
nușii sortului și a produsului 
intermediar la șistul din sortul 
respectiv.

Dozarea cărbunelui de Lupeni, 
Vulcan și Uricani în așa fel'încît 
să nu depășească toleranța ad
misă de plus — minus 2 la sută 
este o condiție esențială pentru 
calitatea cărbunelui special li
vrat. In acest an preparația Lu
peni a avut doar o singură aba- 
tere de la dozare, dar continuă 
să-și îmbunătățească munca pen
tru a se încadra întocmai în pre
vederile pentru dozare. Bunăoa
ră, echipa de muncitori care e- 
xecută dozarea își dezvoltă ne
contenit exigența la operațiile de 
dozare. Săptămînal este verifica
tă riguros deschiderea de eva
cuare a cărbunelui la concaso- 
rul cu fălci, iar stabilirea orară 
a debitelor la benzi (înainte se 
făcea la 
acum din

Măsuri 
asemenea 
re parte din ele au fost puse în 
aplicare, în scopul reducerii umi
dității cărbunelui. Astfel este- re
ducerea densității lichidului la 
instalațiile de mediu dens de la 
1,40 la 1,38 la sută. încărcarea 
cărbunelui din siloz în vag'- ine 
se fade în ordinea spălării, pe 
baza unei scheme organizatorice, 
pentru a se da posibilitatea 
scurgerii apei din siloz. Contro
lul și curățirea sistemului de 
Pgutare (scurgere) a apei este 
făcută sistematic și cu deosebită 
grijă odată pe săptămină — cînd 
silozurile sînt goale — sub su
pravegherea directă a unui ingi
ner.

Pentru îmbunătățirea indicilor 
de calitate se desfășoară o sus
ținută agitație vizuală. In toate 
secțiile preparației sînt afișate 
zilnic panouri și grafice cu ci
frele comparative ale indicilor 
realizați față de plan, iar in con
sfătuirile de producție îmbunătă
țirea calității cărbunelui a deve
nit obiectivul central. întregul co
lectiv al preparației luptă pe 
toate căile, prin toate mijloacele, 
pentru ca siderurgiștii să pri
mească cărbune coesificabil de 
calitate superioară.

Creșterea continuă a cerințelor 
de cocs la furnalele de la Hune
doara și Reșița a pus de la an 
la an sarcini tot mai complexe 
în făța colectivului de muncă de 
la preparația Lupeni. Ano] tre
cut preparația a preluat pentru 
spălare și sortare cantităț spo
rite de cărbune brut extras de 
minerii de la Lupeni, Vulcan și 
Uricani, producînd peste sarcinile 
de plan 3.935 tone cărbune spe 
cial pentru cocs. O însemnată 
cantitate de cărbune produs peste 
plan, peste necesarul cocs ari lor, 
a fost livrat, pentru C.F.R.

Pozitiv în munca preparației 
din anul trecut a fost și îmbu
nătățirea calitativă a producției. 
Astfel, lună de lună cenușa căr
bunelui livrat a fost continuu sub 
cifra planificată. In medie p.e în
tregul an cenușa Ia cărbunele 
special a scăzut cu 0,3 procente.

Activitatea de producție a pre
parației Lupeni s-a soldat cu re
zultate bune și în primele două 
luni din anul 1961. In această 
perioadă li s-a livrat peste plan 
cocsarilor 2.200 tone cărbune 
spălat. Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii preparației, ducînd o 
luptă susținută pentru dezvolta
rea succeselor economice, aiu îm
bunătățit în continuare indicii 
calitativi ai cărbunelui.

Recentele Directive ale C.C. al 
P.M.R. arată că sporirea produc
ției este indisolubil legată de 
îmbunătățirea calitativă a pro
duselor de orice fel. Colectivul 
preparației Lupeni are acum în 
față sarcini sporite ce decurg 
din directivele date de partid în 
legătură cu principalele criterii 
ale întrecerii socialiste în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări de Ia 
înființarea Partidului Comunist 
din Romîniă. Economia naționa
lă are nevoie de cărbune tot 
mai mult și la un nivel calitativ 
mereu mai înalt. De aceea apa
riția în presă a Directivelor a 
constituit un nou și puternic im
bold în • munca preparatorilor de 
cărbune de la Lupeni. Ei au ho- 
tărît să facă totul ce depinde de 
ei pentru ca bateriile Uzinei coc- 
so-chimice de la Hunedoara și 
cocsarii reșițeni să primească 
cărbune coesificabil de mai bună 
calitate. Chiar de-a doua zi după 
ce au citit din ziar despre im
portantul document de partid aiu 
trecut la fapte. La îndemnul or
ganizației de partid a avut loc o 
adunare în care conducerea teh
nică, organizația de partid, de 
U.T.M. și sindicală au analizat 
posibilitățile interne de a tradu
ce în fapt prevederile Directive
lor C.C. al P.M.R.

Pentru asigurarea unui cărbu
ne special pentru cocs care să 
se încadreze în STAS, la prepa
rația Lupeni a fost elaborat pen
tru anul curent un plan amănun
țit de măsuri tehnico-organizato- 
rice. Capitolul calitatea cărbune
lui, inclus în acest plan, cuprin
de un număr de 18 măsuri teh-

Minerii obțin importante 
în muncă
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tă în nici un ca- ♦ 
lendar cu litere T 
roții. Totuși, pen- * 
tru ceferiștii din : 
stația Petroșani | 
ea a coincis cu o ț 

mare sărbătoare. Rod al hărniciei ț 
colective, în această zi ceferiști- i 
lor din Petroșani li s-a înmînat *. 
diploma de unitate frumașă pe cel * 
de-al IV-lea trimestru al anului J 
trecut. Și într-adevăr, ceferiștii din j 
Petroșani merită cu prisosință a- i 
ceastă cinste. In perioada de vîrf j 
de producție cînd ei trebuiau să* 
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»lui, să transporte cantitățile spo-1 
j rite de ‘cărbune extrase de harnicii | 
» mineri, ceferiștii au fost la înăl- * 
f țime. Planul de producție a fost • 
? realizat în proporție de 116,8 la*
• sută. Printre fruntași se numără | 
I impiegatul de mișcare Stanca E- j 
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І. Dumitru, revizorii de ace Olaru ț
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Augustin și Suta Gbeorgbe. Cert ț 
este însă faptul că la acest suc- *. 
ces și-a adus contribuția întregul f

i conducerea J 
ț Direcției regionale C.F.R. Timi- * 
4 șoara a răsplătit hărnicia lor, a- * 
? cordindu-le un premiu de 72.000 i 
I . *
ț Luînd cuvîtttul cu prilejul înmî- t 
ț narii diplomei, tovarășul Elvirea- • 
» nu, șeful stației, s-a angajat in : 
J numele colectivului să muncească ț 
; în așa fel încît să contribuie din ț 
• plin la traducerea în viață a mă- І 
i rațelor sarcini trasate de istoricele ț 

, • I documente ale celui de-al lll-Iea j 
j Congres al partidului.
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Planul pe decadă 
a fost depășit

Însuflețiți de Directivele parti 
dului cu privire la criteriile în
trecerii socialiste în cinstea ce
lei de a 40-a aniversări a parti
dului. minerii au muncit cu deo 
sebit avînt în prima decadă din 
martie. Roadele muncii lor sînt 
concretizate în depășirea planu
lui cu 6426 tone de cărbune, de
pășire care ridică la 39.235 tone 
de cărbune cantitatea extrasă 
peste plan pe bazin în acest an.

Cele mai bune rezultate în 
muncă sînt de partea minerilor 
de la Uricani care în perioada 
1—10 martie au dat peste plan 
2766 tone de cărbune cocsifica- 
bil cu un procentaj de cenușă cu 
circa 2 la sută mai mic decît 
norma. Cu 2345 tone de cărbune 
și-au întrecut planul decada! mi
nerii de la Petrila, cu 1066 tone 
cei de la Aninoasa și cu 875 tone 
cei de la Loneă. Cărbunele ex
tras de la Lonea, Petrila și Ani- 

j noasa a fost de asemenea de ca 
litate corespunzătoare cerințelor.

CafeAdar neobișnuit
Pteste, tot. calendarul arată că 

azi este 12 martie 1961. La mi
na Vulcan însă, există încă un 
calendar nescris dar ținut în ma
re grijă de întregul colectiv. A- 
cest calendar neobișnuit indică 
ziua de 24 martie. Este ziua pen
tru care dă de pe acum cărbune 
mina Vulcan datorită -depășirilor 
de plan obținute în ianuarie și 
februarie și celor aproape 60C 
tone de cărbune extrase peste 
plan în martie. In luna aceasta

minerii de la Vulcan muncesc cu 
un randament mediu de peste 

• 1,010 tone pe post. In întrecerea 
socialistă pe mină pe locul frun
taș se află minerii de la secto
rul IV care în ultimul timp și-au 
creat însemnate capacități de 
producție. La acest sector depă
șirea <te plan pe 9 zile lucrătoa
re din martie se ridică deja la 
aproape 600 tone de cărbune.

Frontaliștii — în primele 
rîndurl ale întrecerii
Alunea harnică a frontaliștilor 

sectorului III de la mina Lupeni 
este în centrul atenției întregului 
colectiv al minei. Minerii . din 
frontalele sectorului, conduse de 
frații Ghioancă și de Spînu Pe
tru, știu acest lucru și de aceea 
muncesc în așa fel încît zilnic 
graficul întrecerii lor să salte 
tot mai sus. După o decadă de 
muncă frontaliștii de aici au a- 
dăugat celor 3450 tone de căr
bune extrase peste plan în pri
mele două luni, încă aproape 500 
tone de cărbune. In acest fel co- 
Iectivul sectorului și-a realizat 
de pe acum angajamentul pe luna 
martie în proporție de peste 
la sută.

Brigada 
lui Zold Franc isc...

Insemoări de întrecere

f

90

3 ore odată) se face 
oră ini oră.
importante au fost de 
preconizate, iar o ma-

...este socotită drept una din 
cele mai bune brigăzi din secto
rul II Vulcan. Din abatajul său, 
de pe stratul 3, brigada dă căr
bune mult peste plan și de bună 
calitate; In acest an minerii lai 
Zold Francisc șl-a-u depășit ran
damentul planificat cu 1,500— 
2,200 tone de cărbune pe post. 
In prima decadă din martie, bri
gada a înscris în carnetul său 
de evidență în întrecerea pe pro
fesii aproape 80 tone dte cărbune 
date peste plan, pe care le-a a- 
dăugat celorlalte peste 300 tone 
extrase în afara sarcinilor de 
plan în ianuarie și februarie. In 
aceste zile minerii din schimbu
rile conduse de Zold Mihai, Culea 
Mihai și Leșan Mihai au un sin
gur țel: în cinstea aniversării 
partidului să extragă tot mai’ 
mult cărbune, iar întreaga canti
tate să nu aibă 
vizibil în ea.

La Uricani într-o dimineața 
însorită... 4

Drept autocritică n-a vrut să pă- 5 
răsească abatajul. Am făcut atunci 5 
o socoteală: Uliu singur a dat ? 
cărbune aproape cit un schimb în- ) 
rrej. ’

In abataj l-am regăsit pe mine- \ 
rul ’nalt ți vesel pe care îl întil- l 
nisem dimineața, cel care spunea Ș 
că tradiția uricănenilor este să 
fie fruntași. Mînuia înverșunat 
pichamerul desfăcînd un bloc de 
cărbune rămas în ort după puș- 
care. După felul cum se muncea S 
in abataj (era puțin după ora 9 
și un timp era scos !) e de mirare 
că doar în 6 zile brigada și-a 
depășit, planul cu peste 85 tone 
de cărbune și că muncește cu un 
randament mediu de peste 6 tone 
cărbune pe post ? Ne-a atras a- 
tenția încă un fapt: deși stratul 
nu se poate numi un strat cu căr
bune curat, pe crațer nu vedeam 
nici o bucată de șist. Are 'grijă 
brigada de el, sa-l aleagă. La cul- 
butor tind vin vagonete cu căr
bune de la Uliu controlul de cali
tate nu poate obiecta nimic. Căr
bune curat l

...împreună cu șeful sectorului J 
am colindat sectorul în lung și ? 
lat. La Siklodi Beniamin, la Po- e 
loboc, la Năsăleanu Miron, la 
Gașpai Dănilă, peste tot aceeași \ 
muncă încordată, iar la ziuă, gar
niturile cu pline ies mereu mai 
multe. Dacă la 7 martie s-a dat 
peste planul zilnic 96 tone de căr
bune pe sector, la 8 martie s-au 
extras 214 tone de cărbune peste i 
planul zilnic. Intre sectoarele Văii J 
Jiului minerii de, la 11 Uricani sînt у 
în frunte. Știa el ce știa Polo- ț 
boc tind spunea de dimineață că S 
vor schimba inscripția de lîngă 4 
„Casca de aur“l )

GH. DUMITRESCU ?

5 — In tot anul la Uricani e fru-
j mos, dar acum, la început de pri-
> măvară, parcă n-are egal. Aer 
r proaspăt, cu un slab iz de zăpadă 
r adus de boare de pe vîrfurile 
C Retezatului... Să tot lucrezi I 
[ Spusele acestea le-am auzit de 
к la prietenul meu, minerul Hriț- 
j can Vasile. Ne îndreptam amîn- 
i doi spre mină. Zorile începuseră
> să albească crestele Parîngului. Pe 
[ drum, grupul s-a mai mărit, l-am 
’ ajuns din urmă pe Rusu Dumi- 
[ tru, pe Poloboc Costică, pe СЫ- 
. riac.
, — Și cum o mai dați fraților i
> — Hm, cum crezi, tareI Nu 
I degeaba sîntem noi în frunte. $i

> om fi mereu, că doar asta-i tra- 
I difia noastră de ani de zile — a 
I răspuns cel mai t'tnăr din grup, 
I Uliu Gheorghe.
> Am pățit cu toții in clădirea 
' minei.. La . intrare ne-a întîmpinat 
[ așezată intr-o cutie de sticlă „Cas-

ca de aur", trofeul minerilor din
* sectorul I.
к — O vezi, ripostă Poloboc. O 
l au acum ăi de la unu, da’ să vezi
* peste cîtăva vreme cum îți scbim-
* bă stăpînul. Uite, pînă la 8 mai, 
; la aniversarea partidului, o să 
f. stea scris acolo că trofeul e cu- 
, cerit de sectorul II. Vom vorbi 
î. noi atunci...
’ — Mai avem puțin și ajungem
1 la numărul 5, spune inginerul 
J Marta Vasile, țeful sectorului II. 
, Acolo avem brigada lui Uliu 

Gheorgbe. Bun băiat. Ști de nu-
1 mele lui e legată o poveste, care
> s-a intîmplat mai de mult. Pe a- 
’ tunci Uliu era miner în brigada 
1 lui Năsăleanu. Odată a lipsit.

vreo .două ore la țut. A lipsit ne-
: motivat. Uliu nu-i însă dintre a- 
, ceia care s-ar gîndi la chiul.

)
I
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nici urmă de șist
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Calitatea pieselor confecționate cum sînt ventile pentru tuburile de aer comprimat, piese pen
tru aparate de cuplare și alte diferite piese de schimb pentru locomotivele Diesel, constituie pro
blema numărul 1 pentru strungarii de la atelierul mecanic de la U.R.U.M.P. „Folosirea din plin a 
celor 480 de minute de lucru și nici un rebut**, aceasta este lozinca strungarilor de la U.R.U.M.P. 
Printre fruntașii in lupta pentru a da lucru de calitate se află și strungarii Știr Traian, Grecu Pa
vel, Ștefanovici Aurel și Brătu Mihai, fată-i în clișeul nostru lucrînd la strunguri, iar în medalion 
fotografiați după terminarea schimbului.
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O lună
a spectacolelor

La căminul cultural din comu
na Cîmpu lui Neag a avut ioc în 
luna februarie o frumoasă activi
tate artistică. Un scurt bilanț arată 
că un număr de 5 echipe artistice 
de la diferite cluburi muncitorești 
și cămine culturale din Valea fiu
lui au prezentat în fața cîmpenilor 
bogate programe artistice după cum 
urmează :

— La 5 martie — echipa artis
tică a clubului central din Lupeni 
a fost aplaudată la scenă deschisă 
de peste 500 de spectatori. In mod 
deosebit s-au bucurat de succes 
tov, Serfezescu Maria cu cintecul 
„Feciorii din Roșiori", tov. Po
pescu Maria care a recitat poezia 
„Deputata" precum și echipa de 
dansuri.

— La 15 februarie — Teatrul 
de stat Petroșani a prezentat pie
sa „Jos Tudorache, sus Tudora- 
che".

— La 19 februarie — sala că
minului cultural din nou era arhi
plină. De data aceasta o echipă 
artistică din Lonea venea pentru 
prima dată în această comună de 
munte să prezinte un program ar
tistic. Au mai participat pe lingă 
muncitorii din Cîmpu lui Neag și 
muncitorii de la exploatările fo
restiere Valea de pești, Bilugul și 
Buta. Programul a fost dedicat 
muncitorilor forestieri fruntași în 
producție.

In continuare în aceeași seară for
mația artistică a căminului din 
localitate a prezentat cîteva puncte 
din repertoriul său, bucurîndu-se 
în mod deosebit de mult șucces 
piesa „Cremena le știe pe toate", 
prin care sînt combătute supersti
țiile și misticismul. Bine a inter
pretat rolul Cremenei, B’ăila So- 
flea.

— 22 februarie. Nu au trecut 
două zile și din nou pe scenă că
minului cultural din Cîmpu tui 
Neag urcă o altă echipă artistică. 
De data aceas a este echipa comu
nei vecine — Uricani —- care a 
prezentat un program de ademe
nea frumos. S-au evidențiat : VfiS- 
cu Ecaterina și Matei Aneta.

Muncitorii forestieri și țăranii 
muncitori din Cimp lui Neag au 
fost mulțumiți de activitatea cămi
nului din luna trecută cerînd ca 
asemenea spectacole să aibă loc în 
fiecare săptămînă — ceea ce nu ar 
fi deloc rău.

T. CORNEA 
corespondent
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Intre comemorații pe. plan mon
dial, în acest an, se înscrie la pro
punerea Consiliului Mondial al 
Păcii și numele celui mai mare 
poet revoluționar al Ucrainei — 
Taras Șevcenko — de la moartea 
căruia s-au împlinit la 10 martie 
a.c. 100 de ani.

Așa cum popdrul nostru îi savu
rează și îi stimează pe Eminescu 
și Coșbuc pentru marea lor operă 
populară, așa și poporul ucrainean 
îl consideră pe Taras Șevcenko ca 
fiind poetul său național a cărui 
viață — după propria-i mărturi
sire — „este o parte din istoria 
patriei" sale. Tocmai în aceasta 
constă marea valoare a operei 
„cobzarului" ucrainean identificat 
cu năzuințele, aspirațiile ți lupta 
poporului său pe cere l-a cîntat 
neîntrecut de frumos în versurile 
sale.

Taras Șevcenko s-a născut la 9 
martie 1814, dintr-o familie de io
bagi, intr-un sat din guvernămîn- 
tul Kiev. A avut o copilărie foarte 
grea, plină de lipsuri. Orfan de 
ambii părinți el a fost mult timp 
slugă, apoi vagabond, cioban, ar
gat, ucenic la zugravi. în adoles
cență îl atrăgea ca un magnet do
rința de' a desena, de a picta. Din 
întîmplare, talentul i-a fost re
marcat de stăpinul său moșierul 
Engehardt, care l-a luat la curtea 
sa, la Petersburg unde a fost trimis 
să învețe pictura intr-un atelier.. 
Poate darul său s-ar fi pierdut ca 
atîtea talente în societatea capi
talistă dacă nu s-ar fi întîlnit cu 
un pictor compatriot. Acesta la 
prezentat celebrului Briîlov, care 
reuși în cele din urmă să-l răs
cumpere pe imensa sumă de 2500 
ruble. Astfel, Șevcenko a căpătat 
posibilitatea să-și valorifice talen
tul, studiind la Academia de arte, 
în acei ani s-a afirmat și talentul 
său poetic. Primul volum de ver
suri ,,Cobzar" a fost remarcat și 
elogiat de întreaga critică progre
sistă. Apoi poemul „Caterina" care 
evocă soarta tragică a unei tinere 
țărănci a răsunat în atmosfera de 
atunci a Rusiei ca un protest ve
hement împotriva nedreptăților 
sociale. Următorul poem, „Haida

macii" e inspirat din cîntecele 
cobzarilor auzite în copilărie.

în cîțiva ani numele lui Șevcen
ko a devenit cunoscut în întreaga 
Rusie. Mai ales în Ucraina ver
surile sale s-au răspîndit în fie
care casă atît cele tipărite dt și 
cele ce nu puteau fi tipărite din 
cauza conținutului lor revoluțio
nar, Dintre acestea cele mai în
semnate sînt „Caucazul", — un 
apel înflăcărat la luptă pentru li
bertatea poporului și „Visul" — 
un dntec de slavă închinat jert
fei eroice a decembriștilor.

Pentru scrierile și declarațiile 
sale revoluționare Taras Șevcenko 
a fost arestat în 1847 și condam
nat la exil care a durat 11 ani. 
Nimic însă nu a putut opri che
marea sa către o literatură realis
tă, revoluționară, scrisă pentru po
porul ucrainean pe care Șevcenko 
l-a iubit atît de mult.

Astăzi, întreaga lume cinstește 
memoria marelui poet ucrainean, 
Taras Șevcenko, prin comemora
rea centenarului morții sale ală
turi de cei mai iluștri oameni de 
știință, artă și literatură din lu
mea întreagă.

Cit de interesante pot fi după-amiezi le la club. Să joci șah, 
să urmărești repetițiile dansatorilor saiu să citești o carte sînt mij
loace prin care te poți odihni și în același timp și căpăta cunoș
tințe noi.

IN CLIȘEU: Iată o după-amiază în sala de lectură a clubului 
din Petroșani. <

Cum pegittm pentru concurs
Pate puțin timp vat avea loc 

faza pe raion a celui d&Ki VHffls 
concurs pe țară al formațiilor jm- 
tistice de amatori. Pentru aceasfâ 
întrecere formațiile artistice ale 
clubului din Aninoasa se pregă
tesc cu intensitate. Ne aflăm în 
faza finală a repetițiilor.

Formațiile noastre nu participă 
la faza comunală a concursului de
oarece în localitate nu avem decît 
o singură întreprindere, ceea ce în- 
tr-un fel ne dezavantajează,, deoa
rece concursul pe comună ar fi 
fost un bun prilej de verificate a 
posibilităților noastre, a nivelului 
de pregătire.

Pentru a înlătura acest neajuns, 
formațiile noastre au prezentat 
mult mai multe spectacole decît 
prevede regulamentul concursului 
în cadrul campaniei electorale, așa 
că am avut totuși posibilita
tea de a observa o serie de lip
suri, unele din ele deja remediin- 
du-le altele rămînînd să le lichi
dăm pe parcurs.

Pentru acest concurs, toate for
mațiile și-au îndreptat atenția spre 
îmbogățirea repertoriului cu noi 
cîntece, dansuri și piese orches
trale, urmărind o prezentare mai 
artistică, o familiarizare a „artiș
tilor" cu scena, pentru creșterea 
calitativă a spectacolului.

De pildă, formația de fanfară 
a studiat pînă în prezent trei noi 
piese muzicale : potpuriu de muzi
că ardelenească de I. Baciu, pot
puriu maghiar (buchet de melodii) 
de Pecsi Iosif ți un potpuriu de 
muzică sovietică.

De asemenea, orchestra împreu
nă cu soliștii au studiat pînă în 
prezent 24 de piese, urmînd ca 
pînă la concurs repertoriul să fie 
îmbogățit cu alte piese пси. Ne-atn 

orientat ca la acest concurs să 
fie atrași și e$ tineri cate nu au 
activat pînă acum în formațiile 
noastre. De aceea în fața juriului 
concursului vor apare pentru pri
ma dată soliști de muzică ușoară 
ca : David Traian, Bercea Gheor- 
ghe și Gaboș Alexandru, tineri ta- 
lentați, conștiincioși, exemple pen
tru tovarășii lor atît pe scenă cît 
și în muncă. Dintre soliștii noș
tri care s-au bucurat de un deo
sebit succes în spectacolele pre
zentate pînă acum și în care noi 
ne-am pus speranța sînt și frații 
Golgoțiu care se acompaniază sin-t 
guri la chitară.

Dansatorii repetă și eî de zor 
Ia dansurile pe care le vor pre
zenta. în repertoriul lor sînt cu
prinse dansuri populare cu carac
ter local prețum și un dans cu 
temă.

Și brigada artistică de agitație, 
care s-a remarcat la cel de-al 
V-lea concurs, se află în plină 
pregătire. Ea a prezentat pînă a- 
cum mai multe spectacole în care 
a dat dovadă de multă maturitate 
în alegerea temelor ți în modul 
de prezentare. Pentru concurs bri
gada pregătește un program spe- 
cial în care tehnica nouă, prețui V 
de cost și mai ales calitatea pro
duselor sînt problemele principale 
pe care brigada și le-a propus să 
le includă în program. O notă bu
nă merită instructorul acestei for
mații, Gheorghe Negraru care a 
muncit cu pricepere și conștiincio
zitate la scrierea textelor.

în munca noastră artistică pri
mim un sprijin deosebit din partea 
comitetului de partid și al comi
tetului sindicatului de la mina A- 
ninoasa care ne îndrumă îndea
proape și ne ajută în rezolvarea 
multor probleme.

Sperăm că în fața juriului de 
la faza raională a celui de-al VI- 
lea concurs al formațiilor artistice 
de amatori să ne *prezentăm cu 
un program închegat, matur și să 
ocupăm un loc cît mai bun.

JOAN GORGAN
dirijor — clubul Aninoasa

REPETIȚII
De două ori pe săptămînă ti

nerii artiști amatori din Cimpa se 
întîlnesc la căminul lor cultural 
pentru repetiții. Pînă la faza de 
raion a celui de-al VI-lea concurs 
a mai rămas puțin timp și de a- 
eeea strădaniile lor de a prezenta 
un spectacol valoros sînt tot mai 
mari. Multi dintre ei sînt membri 
ai formației de teatru care anul 
trecut a ocupat locul doi pe țară. 
Și ei nu vor să știrbească presti
giul cîștigat pe drept cuvînt la 
București.

Printre cei care pot fi văzuți 
la repetiții cu regularitate sînt Ie- 
nulescu Nicolae, Lumînaru loan, 
Daj Viorel, Musca Maria, David 
Iosefinâ, Ienulescu Ana și alții.

ÎN FIECARE CASĂ - O CARTE NOUA I
Pe zi ce trece, bibliotecile, per

sonale ale celor ce muncesc se 
îmbogățesc mereu. Oamenii mun
cii văd în carte un prieten a- 
propiat, un sfătuitor înțelept.

Partidul și statul nostru des
fășoară o vastă acțiune pentru a 
face din cultură un bun al mase
lor largi, alocînd fonduri mari 
pentru dezvoltarea bazei mate
riale a activității culturale. In 
acest scop au fost create nenu
mărate biblioteci cu sute de mii 
de volume cuprinzînd cărți din 
toate domeniile de activitate, 
cărți care stau la dispoziția citi
torilor. Dar în munca de difu
zare a cărții în rîndul maselor, 
alături de biblioteci un rol deo
sebit de important îl au unită
țile „Librăria noastră" al căror 
număr a crescut foarte mult în 
ultimii ani. In Valea Jiului, de 
exemplu, au luat ființă noi libră
rii în localitățile Petroșani, Lo
nea, Vulcan, Aninoasa. Lupeni, 
Uricani și Petrila.

In scopul îmbunătățirii difu
zării cărții prin librării a fost 
organizată la Petroșani o con
sfătuire cu responsabilii de li
brării din Valea Jiului unde au 
fost invitați și factorii «are âu 

contingență cu munca de cultu
ralizare ca lucrători de la 
S.R.S.C., de la Secția de învă- 
țămînt și cultură a Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani etc. Din 
referatele prezentate la consfă
tuire a reieșit că unitățile „Li
brăria noastră" din Valea Jiului 
și-au depășit sarcinile de plan 
pe 1960 în medie cu 9 la sută.

Astfel, unitatea nr. 24 Petro
șani și-a îndeplinit planul de 
desfacere la cărți diverse în pro
porție de 100,9 la sută, unitatea 
din Vulcan — 102,6 la sută, cea 
din Uricani — 119.9 la sută, Pe
trila — 103,4 la sută, Aninoasa 
— 113,4 la sută etc.

Aceste rezultate reflectă do
rința tot mai mare a oamenilor 
muncii de a studia, de a citi, 
creșterea și îmbunătățirea pro
ducției editoriale precum și a 
muncii depuse de colectivele de 
lucrători din unitățile de librării.

Dar aceste rezultate nu tre
buie să mulțumească pe lucrăto
rii din librării. Deși planul de 
vînzări a fost îndeplinit și chiar 
depășit, munca de difuzare a 
cărții nu se ridică încă la nive
lul cerințelor.

Ce dovedește acest lucru? Că 

lucrătorii din librării nu au fo
losit toate posibilitățile și for
mele de muncă pentru difuzarea 
cărții în .rîndul maselor. Este 
știut că în activitatea de difuza
re a cărții un rol important îl 
au lucrătorii din librării. Aceș
tia nu trebuie să se considere 
simpli vînzători, cărora le este 
indiferent cine și ce cărți citește, 
dacă se vînd sau nu cărțile. Ei 
trebuie să fie difuzori pasionați, 
puitind mult suflet în munca cu 
cartea. De ei depinde în mare 
măsură cu cîte cărți pleacă cum
părătorul din librării și dacă 
ele sînt potrivite profesiei și pre
gătirii cititorului.

Lucrătorul trebuie să vorbeas
că cititorului cu multă căldură, 
să cunoască pregătirea, profesia 
și gusturile acestuia și pe aceas
tă bază să-i recomande cu com
petența necesară, cărțile cele mai 
indicate. Aceasta presupune pe 
de altă parte ca în rafturile li
brăriilor să existe întreg sorti
mentul de cărți, aprovizionarea 
acestor unități să se facă deci 
cu regularitate și operativitate.

Nu toți lucrătorii însă sînt 
pătrunși de sarcina importantă 
care le revine de a fi un ele

ment activ între carte și cititor.
Așa de exemplu sînt Beșleagă 

Maria de la unitatea din Petrila, 
Stoici Dinca — Lonea, Matei 
Miha-i — Vulcan și alții care 
s-au mulțumit doar cu realiză
rile obținute în urma vînzărilor 
numai la cererea cumpărătorilor 
fără a întreprinde acțiuni eficace 
de popularizare și difuzare, fără 
a sta îndeaproape de vorbă cu 
cumpărătorii asupra celor ce i 
interesează, ceea ce ar dori să ci
tească.

La consfătuire mulți lucrători 
și-au împărtășit din experiența 
ior în munca de difuzare, pre- 
zentînd metode concrete pentru 
o difuzare intensă a cărții. Ast
fel, s-a arătat că un mijloc e- 
ficace de difuzare a cărții este 
informarea operativă a cititorilor 
cu noile titluri apărute în libră
rii. Această informare se poate 
face prin multiple forme: bule
tinul „Cărți noi", afișe, cataloa
ge, colțuri documentare, buletine 
precomande, pliante, înștiințări 
verbale, în scris și telefonic etc.

Practica a arătat că mijlocul 
cel mai rapid de a da cartea ci
titorului este difuzarea la locul 
de muncă. Această metodă dă po
sibilitatea muncitorului de a-și 
procura în condiții avantajoase 
cartea de care are nevoie. Difu

zarea cărții la locul de muncă 
se face prin standuri permanen
te, special amenajate, în între
prinderi și instituții, iar acolo 
unde e cazul se pot organiza 
standuri ocazionale. Prezentînd 
în aceste' standuri cărțile cele 
mai potrivite locului de muncă, 
adică temele acestor cărți să 
fie strîns legate de specificul 
muncii din întreprinderea respec
tivă. muncitorul nu va ezita să 
cumpere aceste cărți știind că în 
ele va găsi fapte legate de mun
ca sa, va găsi un ajutor și îndru
mător prețios în realizarea sar
cinilor pe care le are.

Pentru cunoașterea temeinică a 
sarcinilor și cerințelor de zi cu 
zi, responsabilii de unități tre
buie să țină o strînsă legătură 
cu organizațiile de partid din 
întreprinderi și instituții, cu- co
mitetele de partid orășenești ca
re sînt în măsură să le dea un 
ajutor permanent și concret în 
munca de difuzare.

In felul acesta folosind toate 
mijloacele și posibilitățile vom 
face ca în fiecare casă să apară 
noi și noi cărți pentru ca oame
nii muncii să găsească în ele iz
vorul necesar de noi cunoștințe 
necesare unei tot mai înalte ca
lificări.

C. COTOȘPAN



STEAG U’ ROȘU

Intr-un cerc mineri
Cercurile pentru mineri, forme 

ale învățămîntului de partid, 
constituie un mijloc important 
de educare politică și economică 
a muncitorilor mineri. Tematica 
instructivă și, variată a cercuri
lor îmbină strîns cunoștințele e- 
conomice cu practica și sarcinile 
construcției socialiste, face cu
noscute documentele partidului 
nostru, contribuie 
nivelului politic și 
cursanților.

Printre cercurile 
lui de partid pentru 
mina Lupeni este și cel 
sectorul VIII, cerc al cărui pro
pagandist este tov. ing. Vasile 
Baciu. In cerc sînt cuprinși mi 
neri de la întreținerea galeriilor, 
mecanici de locomotive, lăcătuși 
subterani. Cursanțji manifestă 
mult interes pentru problemele 
ce se dezbat în cercul lor. N-au 
fost puține propunerile cursanți
lor atunci cînd în cerc au fost 
discutate probleme ca : „întărirea 
disciplinei în muncă — factor 
important în asigurarea trans
portului în bune condițiuni", 
„Lupta pentru economii — o- 
biectiv principal pentru reduce
rea prețului de cost al transpor
tului la sectorul VIU". La pre
darea acestor două lecții, propa*- 
gandistul a ținut seama de ne
cesitatea de a îmbogăți cît mai 
mult materialul pregătit cu e- 
xemple practice din cele mai 
concludente.

Discutîndu-se despre modul în 
care disciplina poate fi întărită 
în sector, cursanții au arătat cît 
rău pricinuiesc producției aceia 
care „nu s-au vindecat încă de 
boala 
de la 
rii de 
țeanu, 
negative date în acest sens. Lui 
i-a fost opus exemplul pozitiv al 
mecanicului de locomotivă loan 
Ștauder care n-a avut niciodată 
vreun nemotivat, își îngrijește 
cu dragoste mașina, face trans
porturi cu simț de răspundere, 

j In timpul discuțiilor cursan.-
* ții au făcut propuneri valoroase 

privind întărirea disciplinei în 
sector, propuneri pe care propa
gandistul le-a făcut cunoscute or
ganizației de bază și conducerii 
sectorului pentru a fi aplicate.

Interesantă și plină de învăță
minte a fost și lecția care se re
ferea la lupta pe care o desfă 
șoară colectivul sectorului VIII 
pentru obținerea de economii cît 
mai mari. Despre brigăzile con
duse de comuniștii Mătăsăreanu 
Ilie și Chinezu Viorel s-au spus 
cuvinte de laudă. Primul a con
tabilizat în caietul de economii 
al brigăzii sale pentru luna ia
nuarie peste 15.000 lei iar a 
doua brigadă mai mult de 8.000 
lei. Aceste economii au fost ob
ținute pe seama recuperării și re-, 
folosirii liniilor ferate, traverse-

la ridicarea 
ideologic al

învățămîntu- 
mineri de la 

de la

nemotivatelor". Mecanicul 
ascensorul vertical al mo- 
piatră, Romulus Băcănl- 
a fost unul din exemplele

lor, crampoanelor, ecliselor, plă
cilor de bază și a altor materiale.

Cercul specific pentru minerii 
din sectorul VIII ar putea însă 
obține rezultate mult mai bune. 
Trebuie spus că propagandistul 
cercului, tov. ing. Baciu Vasile, 
precum și biroul organizației de 
bază nu se îngrijesc de fiecare 
dată ca tematica și planificarea 
lecțiilor să fie respectate.

Așa de pildă în luna februa
rie, deși lecția care se refera la 
prețul de cost al transportului 
de la sectorul VIII ar fi trebuit 
să fie predată de tov. ing. Coman 
loan, șeful sectorului, ea a fost 
predată de tov. Baciu după cî
teva notițe care reprezentau da
tele „furnizate" de tov. Coman.

In luna ianuarie a existat de 
asemenea o situație asemănătoa
re. Tovarășul Pecheanu Vasile 
ar fi trebuit să pregătească lec
ția „Patriotismul socialist 
ternaționalismul proletar" 
cru pe care nu l-a făcut, 
de a lua măsuri ca lecția 
pregătită și predată, tov. 
Mihai care răspunde din 
biroului organizației de bază de 
problemele muncii de propagan
dă și agitație, precum și propa
gandistul cercului, au luat alte 
măsuri cu totul neadmise. Ei au 
fuzionat cercul cu un curs seral 
unde se predă o altă lecție, 
cotind că astfel au rezolvat 
cru rile.

In luna martie va trebui 
fie, pregătită de tov. Tomșa 
nest lecția privind „Introducerea 
tehnicii noi la sectorul VIII". 
Este de datoria biroului organi
zației de bază și a propagandis
tului de a se îngriji ca lecția să 
fie pregătită din timp, luîndu-se 
în același timp măsuri 
turare a lipsurilor care 
activitatea cercului.

Ângajamentul 
tinerilor mineri

Și in- 
lu- 
loc 
fie

In 
să

Chuda 
partea

so- 
lu-

să
Er-

de înlă- 
frînează

C. M.

într-una din primele zile ale 
lui martie tînărul brigadier David 
Ioan se afla împreună cu ortacii 
săi la clubul muncitoresc ,din Ani4 
noasa. Cîmpeanu Gheorghe, Her- 
lea Iuliu și Popa Ștefan, șefi de 
schimb, erau antrenați într-o dis
cuție aprinsă cu brigadierul.

— Iată ce-i băieți, zise briga
dierul David. Pe februarie noi am 
stat cel mai bine pe întreaga ex
ploatare. Nu ne-a luat-o înainte 
nici o altă brigadă. Randamentul 
planificat l-am depășit cu 40 la 
sută, planul de producție cu 24 
la sută, iar calitatea n-a lăsat de 
dorit. E drept că la toate acestea 
pe lingă mulțumirea noastră se a- 
daugă și salariul frumos. Avem 
un cîștig de 106 lei pe post. Să 
hotărîm acum împreună cum vom 
întîmpina cea de a 40-a aniver
sare a partidului.

— Va trebui să ne preocupe în
deaproape calitatea cărbunelui ex
tras — adaugă unul dintre șefii 
de schimb. Deci angajamentul nos
tru să fie : un 
ne cărbune de 
tate pe post.

La 6 martie 
David Ioan a 
ment de 6,89 
post, cu 3 zile mai tîrziu la 9 
martie aceeași brigadă raporta un 
randament de 7,31 tone — cu 2,05 
tone mai mult pe fiecare post. Pe 
baza randamentelor sporite planul 
zilnic pe prima decadă a lunii 
martie a fost depășit cu 293 tone 
cărbune de cea mai bună calitate. 
Calitatea cărbunelui a stat în cen
trul atenției fiecărui muncitor din 
brigadă. Alegerea șistului vizibil 
in abataj a făcut ca în prima de
cadă a lunii martie conținutul de 
cenușă din cărbunele extras din 
abatajul nr. 13 de tinerii din bri
gada lui David să fie redus ca 
1,2 la sută.

randament de 6 to
cea mai bună cali-

brigada condusă de 
realizat un randa- 
tone cărbune pe

LiCIU LUCIA
• ♦♦î

CĂRBUNE DE CALITATE
Colectivul see- 

.oruhî I al minei 
Petrila a încheiat 
prima decadă a 
lunii martie cu un 
frumo9 succes. Din 
abatajele sectoru
lui au luat drumul

spre lumina zile 1190 tone de 
cărbune de bună calitate în afara 
sarcinilor de plan. Printre brigă
zile care și-au adus din plin con-

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

tribute la dobîodirea acestui fru
mos succes se numiră acea con
dusă de Cucoș Gheorghe. Lucrtnd 
in abatajul figuri de pe stratul 6 
B, brigada sa a extras în numai 
10 zile 168 tone de cărbune în 
afara sarcinilor de plan. Cărbune 
mult și de calitate au extras ți 
brigăzile conduse de Demeter Ioan 
și Neagu Gheorghe.

IOAN CIUR 
corespondent

CARTEA TEHNICA
Comanda după program a mașinllor-unelte

In lucrarea recent apărută Sînt 
examinate problemele de bază ale 
automatizării mașinilor—unelte 
pentru așchierea metalelor 
principiile de programare a 
menziii acestor mașini.

Sînt descrise instalațiile 
comandă prin coordonate cu
sinuri, inductosinuri, instalații de 
transformator diferențial-elicoidal 
și cu traductor inductiv-liniar. 
De asemenea sînt descrise insta-

Și 
co

de 
sel-

lafiile ide comandă continuă cu 
înregistrarea programelor pe mai 
multe căi, cu repartiții după frec
vență a canalelor și sistemele cu 
capete magnetice elicoidale.

Scopul acestei lucrări este de 
a face cunoscute, unui cerc larg 
de ingineri și tehnicieni, princi
piile și sistemele de comandă au
tomată a mașinilor-unelte pentru 
prelucrarea metalelor prin aș- 
ah fere.

însemna CllM С0ШН(ШС СГСдІС ПН 8ІПІ fOlOSltC
Minerii spun adesea că cine bea 

apă din Valea Jiului oriunde s-ar 
duce tot la Jii se întoarce. Vorba 
lor s-a adeverit și în situația lui 

. Popa Dumitru. A plecat din sec
torul II al minei Uricani să-și 
satisfacă stagiul mi.itar și cînd a 
fost lăsat la vatră s-a reîntors la 
același sector prezentindu-se către 
șeful de brigadă Uliu Gheorghe.

— De astăzi iau în primire o 
nouă armă : ciocanul de abataj. 
Mă mai ascultă oare i

Ortacii l-au primit în mijlocul 
lor cu brațele deschise.

Cu cît treceau zilele cu
creștea Popa în ochii ortacilor ca 
un băiat de treabă, vrednic- El a 
duce zi de zi în brigadă vești noi :

— Știți cum stă sectorul nost' 
pînă ieri, 19 f Avem 642 torte de 
cărbune date peste plan. Dacă ne 
merge cum am început luna... dă- 
rîmăm munții.

Se prinde apoi vîrtos la muncă 
gîndind că și abatajul lor trebuie 
să adauge tone de cărbune la plu
sul sectorului.

atît

Popa a fost rechemat la Uri
cani atît de dragostea lui pentru, 
munci, pentru abataj și ortacii 
lui cit și din dragostea pentru. tî- 
nărul oraș minier, tot mai înflo- 

a- 
de

ritor. El și-a regăsit locul în 
printre vechii 

muncă...
—Au trecut cîteva 

întoarcerea lui Popa 
Prietenii lui au aflat 
aceasta. Unul din acești prieteni 
șt-a pus în gînd Zilele trecute să-t 
găsească. L-a căutat și fără prea 
mare greutate a aflat că Popa 
locuiește la căminul nr. 2 la ca
mera 310. Intr-o după-amiază din 
săptămîna trecută i-a făcut o vi
zită.

...Prietenul lui Popa a făcut 
ochii mari de cum a intrat în ca
mera 310. Cărți 
lit privirea prin 
că o fi greșit 
camerei nici nu
mă. Unul din locatari îi citea ce
luilalt versuri. Prietenul lui Popa

tovarăși

Zile de la 
de la armată, 
curînd despre

re-

peste tot. Și-a ro- 
prejur gtndindu-se 
adresa. Locatarii 
l-au luat în tea-

anun-strănută prefăcut pentru a-și 
ța prezența.

Recunoscîndu-și prietenul, 
sări din pat.

— Tu aici І
— După cum vezi — și 

își desfăcu larg brațele dorind si 
cuprindă întreaga cameră. Aici am 
fost cazat. Pe cît de cald am fost 
primit de ortaci în abataj, pe attt 
de rece îmi este în camera asta, 
spuse el amărît. Cînd vii din șut 
soba e rece. Pune mîna pe ea de 
te convinge. Nici măcar cenușa 
nu-i scoasă din ea. De aceea m-ai 
găsit îmbrăcat în haine groase. De 
vrei să aprinzi lumina trebuie să 
ăi grijă să nu fi zgillîit- In loc de 
întrerupător sint două fire. -Pe 
coridor întuneric. Lipsesc becuri
le. Uite sus pe perete sînt aouâ 
fire. Asta vrea să fie instalația 
pentru difuzor. Instalația este, dur. 
difuzor ba. Știi... în armată am 
citit cit șapte. Mi-a intrat în sin
ge dragostea pentru carte. Nici 
acum nu mă las bătut. Ai văzut 
doar cum citesc. Păcat însă ci în

Popa,

Popa

Autobuzul, plin cu călători aluneca lin pe panglica de asfalt 
a șoselei. Stăpîn pe volan și atent la circulație, șoferul Sipoș Ște
fan conduce atent mașina incit pasagerii nici nu simt că merg.

— Pentru noi conducătorii auto, lupta pentru calitatea pro
ducției, spunea deunăzi tov. Sipoș, se traduce printr-o grijă deo
sebită față de mașină, prin evitarea oricăror avarii și folosirea 
deplină a forței vii a mașini. Eu și tovarășul meu de schimb, 
Bodor loan, căutăm ca ia> fiecare drum să obținem economii de car
buranți șl lubrifianți.

...Fișa autobuzului cursă de Lupeni pe care muncesc cei doi 
șoferi este oglinda muncii lor rodnice. In februarie, echipa a eco
nomisit 75 litri! de benzină, adică cantitatea de benzină necesară 
pentru cel puțin 6 drumuri Petroșani — Lupeni și înapoi.

- La I.C.O. Petroșanii sînt și alți șoferi fruntași în muncă. Așa 
de pildă, șoferii Popa Gheorghe, Baky Framcisc de pe autobuzul 
50.168 Dv. au obținut în februarie 315 1. benzină economie.

IN CLIȘEU: Șoferul Sipoș Ștefan e gata de pleoaft în cuini.
-----------------C-----------------

lubrifianți.

In virtutea neglijenței
tivîndu-se cu un aer liniștii: „Nu 
pot... am ordin să stau numai 
lîngă semnal"... Parcă die la crar 
ler și pînă la semnal ar avea de 
parcurs kilometri pentru a-1 pune 
în funcție la nevoie I... Și piatra 
se scurge mereu pe crațer, du- 
cînd cu sine la lumina 
nul nepăsării față de 
producției.

Dar să căutăm puțin 
nesecat de unde piatra 
în cărbune. La capătul direcțio
nalului de la panoul II se aude, 
în imediata apropiere, răpăitul

Pentru oricare miner este o 
chestiune de jenă să vadă ieșind 
din mină vagonete cu cărbune 
purtînd pecetea proastei calități: 
șistul vizibil. Nu poate să-ți fie 
indiferentă calitatea cărbunelui 
gîndindu-te la neajunsurile pe 
care le aduce piatra ajunsă la 
preparație în tovărășia cărbune
lui : instalații uzate prematur, e- 
nergie irosită inutil cu trans
portul pietrei din subteran, chel
tuieli în plus. Cu toate acestea 
din păcate mai sînt unii care 
continuă încă să rămînă „stană 
de piatră" cînd e vorba de făcut’■ ritmic al-unui-ciocan de abataj, 
ceva concret pentru îmbunătăți
rea calității cărbunelui.

...Abatajul frontal panoul II 
din stratul 15, sectorul IV B, de 
la mina Lupeni. Craterul din di
recțional transportă fără între
rupere cărbunele extras din aba
taj. Dar ce-i asta ? Ș-a schimbat 
oare cărbunele culoarea ? Pe cra
ter „defilează" o cantitate res
pectabilă de piatră de toate mă
rimile ajungînd pînă la bucăți 
de zeci de kilograme. Piatra se 
apropie amenințător de sfîrșitul 
călătoriei prin direcțional, ur- 
mînd apoi să și-o continue mai 
departe spre rol pe crațerul co
lector. Dar nimeni nu-i oprește 
călătoria; nici chiar crațeristul 
Szabo Ștefan, care stă „în post 
fix" la semnal și cască din cînd 
în cînd plictisindu-se grozav. 
De-1 întrebi de ce nu pune mîha 
să arunce piatra de pe crațer ri
dică a neputință din umeri rțio-

sala de la etaj destinată clubului 
nu vezi nimic în afara geamurilor 
larg deschise pe care vîntul le 
trîntește cînd într-o parte cînd în 
alta. Popa continua să-și depene 
nemulțumirea. Prietenul îl ascultă 
atent pînă într-un moment cînd îi 
spuse:

— insoară-te și atunci scapi de 
belea. Ai cămin cald, ai condiții 
să citești în ” “
s&torit și am un apartament... 
cu pălăria.

Intrigat de
pa, tînărul Răducu loan care 
nă atunci ascultase atent conversa
ția celor doi, sări de sub pătură .-

— Vorbe! Se însoară Popa. 
Noi însă sîntem mulți și rămînem 
aici. Să ne însur&m toți, așa 
dintr-o dată ? Nu sînt atîtea fe
te în Uricani...

— DehI Dacă sfatul meu nu-i 
bun cereți și voi părerea gospo
darilor ele la mina Uricani poate 
vor găsi ei soluția cuvenită pentru 
ca voi să aveți condiții de odihnă 
mai bune în căminul nr. 2. Pen
tru că posibilități sînt...

C. MORAR U

tibnă. Ем m-am

soluția dată lui

zilei sem* 
calitatea

„izvorul" 
se scurge

că- 
jos

Po- 
pî-

Cîțiva metri parcurși pe lîngă 
un crafer scurt, așezat perpendi
cular pe cel din direcțional și 
iată-ne ajunși la o pregătire în 
cărbune unde lucrează brigada 
lui Golicza Dionisie. Minerul 
Cupoț losif taie de zor cărbunele 
din ort. Ortacul său lopătează, 
aruneînd de-a valma pe crațer 
cărbune... și șist rezultat din in- 
tercalația existentă în stratul 15.

Enervat, locțiitorul șefului de 
sector îl ia de îndată în primire:

— Ce faci, mâi frate. De ce 
nu alegi șistul din cărbune

— ? I ? •
Luat prin surprindere omul, 

încurcat, aruncă priviri întrebă
toare spre șeful de schimb. A- 
cesta dă un răspuns care pur și 
simplu trezește uimire :

— N-am știut că intercalația...
— Cuum ?... Pentru voi șistul 

din intercalație îi tot una cu căr
bunele ! — sare indignat ingi
nerul Popescu.

— Da’ n-avem unde-1 pune — 
încercă pe altă cale să se dezvi
novățească șeful de schimb.

— Depozitați-o undeva de o 
parte I O s-o băgăm în stive cînd 
va veni vremea să le facem... Nu 
vă dați seama că fiecare bucată 
de piatră aruncată pe crațer în
seamnă bani dați 
vostru! — ofteză 
ginerul.

Ceea ce spunea 
rul șefului de sector este o ex
periență amară pentru colectivul 
sectorului IV B. In luna ianua
rie cărbunele extras din abatajele 
Iui a avut un conținut ridicat de 
cenușă peste procentul admis. 
Sectorul a fost penalizat, pentru 
calitatea necorespunzătoare a pro
ducției, cu suma de 145.000 lei. 
Colectivul sectorului a pierdut în 
luna ianuarie cîteva sute de tone 
de cărbune, ce i-au fost rebutate, 
cu care depășirea de plan ar fi 
putut ajunge la peste 150C de 
tone. Și toate acestea în virtu
tea nepăsării unora.

I. BĂLAN

din buzunarul 
cu năduf in-

oftînd locțiito-
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„Un secol de poezie 
romînească“

ROMA 11 (Agerpres)
Sub titlul „Un secol de poezie 

romînească**, ziarul „Unita** pu
blică o cronică literară semnată 
de Renzo Nanni consacrată volu
mului „Antologia poeziei romî- 
nești“ care a apărut recent în 
limba italiană.

Subliniind că operele cele mai 
valoroase ale poeziei romînești au 
un profund conținut popular, au
torul relevă că în numeroase 
versuri scrise în trecut de poeții 
romîni, se resimte revolta împo
triva jugului otoman, denunțarea 
nedreptelor rînduieli feudale, dra
gostea pentru patrie și popor, în
crederea într-un viitor luminos.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 10 martie la Teatrul Mare 
al U.R.S.S. a avut loc o ședință 
festivă consacrată comemorării a 
100 de ani de la moartea lui Ta
ras Șevcenko, marele poet-uma- 
nîst, pictor, democrat revoluțio
nar din Ucraina. Această dată 
este sărbătorită pe scară largă 
în urma hotărîrii Consiliului 
Mondial al Păcii.

La ședință s-a 
tului primit din

riatului Consiliului Mondial al 
Păcii. Partizanii păcii din toate 
țările, se spune în salut, conside
ră viața și opera lui Șevcenko 
un exemplu remarcabil de luptă- 
pentru triumful umanității și 
dreptății sociale împotriva asu
pririi naționale.

A luat cuvîntul în continuare 
poetul Nikolai Tihonov președin
tele Comitetului sovietic pentru 
apărarea păcii, care s-a ocupat 
pe larg de viața și opera lui Ta 
ras Șevcenko.

pentru

---- o----

O poziție realistă
BRASILIA 11 (Agerpres)
Janio Quadros, președintele 

Braziliei a confirmat din nou ■„in
tenția fermă** a Braziliei de a se 
pronunța cu hotărîre în sprijinul 
includerii pe ordinea de zi a A- 
dunării Generale a O.N.U. a pro
blemei reprezentării R.P. Chineze 
în O.N.U.

\ După cum relatează
Prensa Latina, Quadros a declarat 
aceasta într-un memorandum a- 
dresat ministrului Afacerilor Ex
terne al Braziliei Alfonso Arinos, 
în care recomandă de asemenea să 
se dea indicații clare și precise în 
această problemă delegaților Bra
ziliei la O.N.U. ,

agenția

dat citire salu- 
partea secreta-

Semnarea unui protocol sovieto-francez
MOSCOVA 11 (Agerpres)
După cum anunță TASS la 10 

martie la Moscova a fost semnat 
protocolul cu privire la legăturile 
între U.R.S.S. și Franța în dome
niul științei, tehnicii, învățămîntu- 
lui și culturii, pe 1961-1962.

A fost elaborat programul de 
turnee ale artiștilor pe anul 1961. 
In Uniunea Sovietică va sosi în

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

împotriva creării 
americane

11 (Agerpres). 
recentei sale ședin- 
executiv al Sindica-

turneu Teatrul Național Popular, 
trupa de dramă a artistei Marie 
Bell, ansamblul de mimică al lui 
Marcel Marceau și o trupă de estra
dă. In Franța vor pleca în truneu 
trupa de balet a Teatrului „Kirov“ 
din Leningrad, orchestra de instru
mente populare rusești „Osipov" 
și ansamblul de cîntece și dansuri 
populare.

—O------

Chemarea partidului 
Neo Lao Haksat

HANOI 11 (Agerpres)
Comitetul Central al partidului 

Neo Lao Haksat a chemat popo
rul laoțian să’ ’ intensifice luptă 
pentru eliberarea țării și să con
solideze solidaritatea cu popoarele 
din Asia, Africa și din toate ță
rile lumii.

Apelul publicat în legătură cu 
sărbătorirea la 15
Laosului**, cheamă poporul laoțian 
să se unească și mai strîns în ju
rul guvernului legal al țării și al 
Partidului Neo Lao Haksat, să 
întărească forțele armate, să spo
rească producția și să lupte pen
tru eliberarea întregii țări.

LONDRA 
In cadrul 

te, Consiliul 
tului muncitorilor din transpor
turi și al muncitorilor necalifi- 
caji care întrunește peste 1.340.000 
de membri a confirmat din nou 
că este împotriva politicii în do
meniul apărării bazate pe folo
sirea și amenințarea cu folosi
rea armei nucleare. Despre a 
ceasta a anunțat la 10 martie în 
cadrul unei conferințe de presă 
de la Londra secretarul general 
al sindicatului, Frank Cousins.

Sindicatul muncitorilor din 
transporturi și al muncitorilor 
necalificati, a declarat Cousins, 
nu poate fi de acord cu declara
ția comună asupra problemelor

de baze militare 
în Anglia

apărării, diată publicității de Co
mitetul executiv al partidului la
burist și Consiliului general al 
Congresului sindicatelor britani
ce, deoarece în această nouă de
clarație liderii de dreapta ai par
tidului laburist și ai Congresu
lui sindicatelor britanice s-au 
pronunjat pentru crearea de baze 
militare străine în Anglia.

Cousins a declarat că politica 
sindicatului pe care îl conduce 
este determinată în acest dome
niu ca și pînă acum, de rezolu
ția adoptată de conferința Sin
dicatului muncitorilor din trans
porturi și al muncitorilor neca- 
lificați, împotriva creării de baze 
militare străine în Anglia și îm
potriva folosirii armei nucleare.

martie a „Zilei

---------------------- Q----------------------

Declarațiile lui Ahmed Ben Șerif
PARIS 11 (Agerpres).
Lagaillarde, organizatorul pu

ciului fascist care a avut loc la 
24 ianuarie 1960 în Algeria, s-a 
făcut vinovat de uciderea a mul
tor algerieni, scrie Ahmed Ben 
Șerif, fost ofițer în armata fran
ceză, în prezent în serviciul ar
matei de eliberare națională a 
Algeriei.

„La 13 aprilie 1957, se spune 
în extrasele din scrisoarea lui 
Ben Șerif, publicate de ziarul

„Le Monde**, au fost arestați 43 
de algerieni. Opt dintre ei au fost 
uciși bestial de Lagaillarde care 
pe atunci era ofițer în Algeria 
la o unitate de parașutiști. 32 
de persoane au dispărut în con
diții misterioase, iar alte trei 
lîncezesc pînă în prezent în în- 
chisoare“. Ben Șerif citează nu
mele celor uciși și deținuți.

„Operația О. N. este un paravan 
pentru agresiunea belgiană în Congo

LONDRA 11 (Agerpres).
Săptămînalele engleze 

bune“ și „New 
publicat articole 
„operația O.N.U.** ca fiind un pa
ravan pentru agresiunea belgia
nă în Congo.

Este absolut clar scrie „Tri- 
bune“ că adepții lui Lumumba 
ar fi exercitat puterea asupra în
tregului teritoriu congolez și 
în ziua de astăzi dacă nu 
fost agresiunea belgiană și 
șelile O.N.U.**.

„New Statesman** acuză 
rile occidentale că sprijină 
gile belgienilor în Congo, 
tămînalul cere să fie dezarmate 
toate trupele de mercenari! și să

Ecoul interaațiORal м lansării 
celei de a patra nave satelit in II.R.S.S,
HELSINKI 11 (Agerpres).
„Rușii, scrie corespondentul din 

Moscova al ziarului finlandez 
„Uusi Suomi“ s-au apropiat cu 
încă un pas de înfăptuirea zbo
rului cosmic al unui om, reușind 
să readucă pe pămînt nava cos
mică cu pasagerii săi... Oamenii 
de știință sovietici au reușit pen
tru a doua oară să rezolve în 
practică problema înapoierii pe 
pămînt care creează cele mai mari 
piedici în calea zborului cosmic 
al unui om“.

„O reușită experienjă cosmică, 
scrie în titlu „Kansan Uutiset" 
Cîinele s-a înapoiat teafăr. U- 
niunea Sovietică va putea în cu- 
rînd să trimită o rachetă cu un 
0in“.

va îndrepta un om. Toate ziarele 
subliniază că Uniunea Sovietică 
are posibilitatea să trimită un 
om în Cosmos. Ziarul „Stock- 
holms Tidningen" menționează 
că noua navă cosmică are totul 
pentru ca un 
s_pre Cosmos.

om să se îndrepte

★

TOKIO 11

★

COPENHAGA 11 (Agerpres).
....După cele două aterizări cu 

succes ale unor nave avînd pe 
bord ființe vii, scrie ziarul 
„Politiken“, se așteaptă ca în
tr-un viitor apropiat un om so
vietic să se îndrepte primul spre 
Cosmos**.

însăși aterizarea navei cosmi
ce gigantice întrun loc stabilit 
dinainte este apreciată de presa 
daneză drept o nouă și grandi
oasă realizare tehnică.

★

STOCKHOLM II (Agerpres).
Oamenii de știință sovietici au 

obținut o nouă realizare de o u- 
riașă importanță, scrie în titlu 
ziarul „Ny Dag“. Nu este de
parte ziuă cînd spre Cosmos se

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

(Agerpres).
„Oamenii de știință 

salută încă o dată cu 
noul succes al științei sovietice 
în lansarea și aterizarea cu suc
ces a navei cosmice pe bordul că
reia s-a aflat un cîine. Oamenii 
de știință japonezi subliniază că 
lansarea cu succes și aterizarea 
celei de-a 4-a nave cosmice ne 
apropie de zborul unui om în 
Cosmos**, astfel și-a început e- 
misiunea din 10 martie postul 
de radio Tokio.

Uniunea Sovietică, scrie ziarul 
„Mainiți**, a făcut încă un pas 
spre asigurarea securității zbo
rului unui om în Cosmos. „Că
lătoria unui om în Cosmos este 
apropiată**.

japonezi 
căldură

0 declarație a lui von Braun
WASHINGTON 11 (Agerpres) 
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, Werner von Braun, di
rectorul centrului pentru zboruri 
cosmice al Administrației naționale 
a S.U.A. pentru problemele astro- 
nauticii și cercetării spațiului cos
mic (N.A.S.A.), a declarat că oa
menii de știință sovietici „au un 
avans de mulți ani față de Sta
tele Unite în ce privește puterea 
rachetelor**.

Globke se bucupă de kiepedepea 
nelimitată a lui Adenauep

BONN 11 (Agerpres).
La 10 martie a avut loc la Bonn 

o conferință de presă a cancelaru
lui R.F. Germane, Adenauer.

Referindu-se la nota guvernului 
sovietic adresată guvernului R.F. 
Germane, cancelarul a lăsat să se 
înțeleagă că guvernul de 
nu este dispus să ducă 
reale în vederea încheierii 
tat de pace. „Trebuie să 
nem — a declarat el,

la Bonn 
tratative 

unui tra- 
ne opu- 

încheietii
♦ Л * ■

Lucrările Consiliului de Securitate

unui tratat de pace cu cele 
Germanii**, și de altfel el a 
gat — după cum subliniază 
ția vest-germană D.P.A. — că o a- 
semenea problemă „foarte delica
tă*- nu ar trebui discutată în pre
zent.

Vorbind despre poziția guvernu
lui R.F.G. față de căile de rezol
vare a problemei Berlinului, Ade
nauer s-a referit la conferința de 
presă a secretarului de stat al 
S.U.A., Rusk, declarînd că părerile 
S.U.A. și R.F.G. coincid în între
gime, După cum se știe, Rusk s-a 
pronunțat pentru menținerea de 
către Statele Unite a vechilor lor 
drepturi în Berlinul occidental.

Din declarațiile lui Adenauer 
rezultă de asemenea, că guvernul 
său rămîne mai departe interesat 
nu în stabilirea unui acord cu pri
vire la dezarmare ci, dimpotrivă, 
în înarmarea atomică a Germa
niei occidentale. „N.A.T.O., inclu
siv contingentele germane din ca
drul alianței — a declarat el — 
ar trebui să primească armament 
atomic dacă nu se va încheia un 
acord de dezarmare**.

Referindu-se la largul curent de 
opinie din Germania occidentală 
și din întreaga lume pentru demi
terea criminalului de răzoi Globke 
din funcția sa actuală, de secretar 
de stat al cancelarului federal, 
Adenauer a declarat că-1 sprijină 
întrutotul pe Globke și că acesta 
„se bucură de încrederea** sa „ne- 
limitată**.

----- O-----
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NEW YORK 11 (Agerpres). 
In ședința de vineri după- 

amiază a Consiliului de Securi
tate a continuat discutarea pro
punerii Liberiei de a se include 
pe ordinea de zi a Consiliului 
problema situației din Angola 
care se află sub jugul colonia
liștilor portughezi.

Intrucît nici un membru al 
Consiliului nu a ridicat obiec- 
tiuni împotriva propunerii Libe
riei, președintele ședinței a de
clarat ordinea de zi aprobată fără 
vot.

Delegatul Angliei care a luat 
cuvîntul în legătură cu aproba
rea ordinei de zi a găsit cu cale 
să declare că guvernul său „nu 
vede dovezi convingătoare în 
sensul că situația din Angola ar 
implica o primejdie pentru pace 
și securitate**. Reprezentantul 
Franței s-a străduit să dovedeas
că că Consiliul de Securitate 
n-ar fi îndreptățit să discute pro
blema situajief din Angola. El a 
declarat că Consiliul de Securi
tate „trebuie să se abțină de la 
un amestec în această problemă**. 
. Delegatul Turciei a sprijinit 
de asemenea pe reprezentanții 
puterilor coloniale în Consiliul 
de Securitate.
. Delegatul Ecuadorului și-a ex
primat la rîndul său „îndoieli** 
în ceea ce privește competenta 
Consiliului de a se ocupa de 
problema situației din Angola.

Apoi s-a dat cuvîntul delega-

po-fie create condiții pentru ca 
porul congolez să-și poată hotărî 
singur soarta.

„Guvernul** Kasavubu, subli1- 
niază „New Statesman**, este o 
ficțiune, iar Chombe ar fi fost 
răsturnat imediat dacă nu ar fi 
fost sprijinit de belgieni.

Guvernul Antoine Gizenga este 
singura grupare politică, care se 
pronunță pentru o adevărată in
dependență politică, cauză pentru 
care Lumumba a luptat cît timp 
a fost în viață, — subliniază 
„New Statesman**. Iar indepen
dența continuă să rămînă cauza 
cea mai scumpă pentru majorita
tea congolezilor.

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

Ziarul „Evening News" criiică 
pe Hammarskjoeld
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ACCRA II (Agerpres).
Influentul ziar ghanez „Eve

ning News** critică aspru O.N.U., 
și îndeosebi pe secretarul ei ge
neral, Hammarskjoeld, pentru 
sprijinul pe care-1 acordă clicii 
Kasavubu-Mobutu.

„Provoacă nedumerire, scrie 
ziarul, faptul că O.N.U. cercetea
ză cauzele asasinării lui Lumum-

ba, cînd lumea întreagă știe că 
Kasavubu a fost principalul com
plice al acestui asasinat mișelesc. 
Delegația lui Kasavubu tre
buie să părăsească O.N.U, 
iar Comandamentul O.N.U. în A- 
frita, care urmează să fie creat, 
trebuie să aibă libertatea depli
nă de acțiune pentru a. restabili 
pacea și viața normală în 
Congo*1.

s-a dedat 
împotriva

tului Portugaliei care s-a stră
duit să prezinte pe participanții 
la mișcarea de eliberare națio
nală drept un „mănunchi de hu- 
ligani** și a formulat argumente 
ridicole în spirit colonialist că 
Angola ar fi „o parte cu drepturi 
egale a Portugaliei**.

Delegatul Portugaliei s-a de
dat la ieșiri împotriva Liberiei 
și a învinuit de „calomnie** pe 
ziariștii străini care au descris 
recentele represiuni 
patrioților angolezi.

Delegatul portughez 
la atacuri calomnioase 
Uniunii Sovietice.

Delegatul U.R.S.S., V. A. Zo
rin, care a folosit dreptul său la 
răspuns, a amintit că delegatul 
Portugaliei a vorbit mult despre 
comunismul internațional, despre 
acțiuni teroriste și s-a referit la 
legi promulgate în Portugaliai 
în secolul al XVII-lea-. Trebuie 
să-i spunem, a arătat V. A. Zo
rin în continuare, că este abso
lut necesar să fie aplicate nu le
gile secolului al XVII-lea, ci le
gile celei de-a doua jumătăți a 
secolului al XX-lea, care sortesc 
pieirii colonialismul, inclusiv cel 
portughez.

A stîmit ilaritate răspunsul 
reprezentantului Portugaliei care 
a declarat că țara sa continuă 
să trăiască și astăzi „în spiritul 
aspirațiilor secolului al XVII- 
lea**.

Cu aceasta ședința Consiliului 
de Securitate a luat sfîrșit.

REDAGȚIA ȘT ADMINISTRAȚIA': Pefreșea!, Sir. Sfi. ®ieozehfa-De| ar. 86. leL Шепгімп 322, automat 269.

Ședință specială 
a guvernului blrmanez

RANGOON 11 (Agerpres)
U Nu, primul ministru al Bir- 

maniei, a convocat la 10 martie o 
ședință specială a guvernului în 
vederea examinării ultimelor eve
nimente legate de luptele arma
tei birmane împotriva bandelor 
gomindaniste care după ce au fost 
zdrobite de armata populară chi
neză de 
teritoriul

eliberare s-au refugiat pe 
Birmaniei.
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