
1
Proletari din toate țările, uniți-ѵаы..

agul roșu Anul XIII 
XVIII №. 3564

Miercuri 
29 martie 

1961

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

I

4 pag. 20 bani

Ședința Сз tiitetului politic consultativ 
al țărilor Tratatului de la Varșovia

MOSCOVA 26 (Agerprea) TASS transmite:
La 28 martie s-a deschis la Moscova ședința 

Comitetului politic consulteKv ai t АН Іо г Tratatului 
de la Varșovia.

IN
• zi dc muncă rodnică in abatajele Văii fiului

Pentru îmbunătățirea continuă 
a desfășurării învățămîntului de partid

★ 
minerilor din 
cinstea glori- 
a partidului 

productivității

Angajamentele 
Valea Jiului în 
oasei aniversări 
prevăd creșterea 
muncii la cel puțin 1,100 tone 
pe post pe bazin și pe această 
bază depășirea planului anual 
cu 110.000 tone de cărbune din 
care 45.000 tone de cărbu
ne cocsificabil. Pentru ilus
trarea avîntului cu care se 
muncește să vedem ce a adus 
nou pentru mineri ziua de 27 
martie, o zi de muncă obiș
nuită.— *

cat • întreaga cantitate de căr
bune extrasă la 27 martie de la 
Uricani a fost de bună calitate, 
procentul de cenușă în cărbune 
a fost cu aproape 3,5 la sută 
sub norma admisă.

randamentul mediu a depășit 
1,075 tone pe post.

Educarea mar- 
a 

Și 
de

CU
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321 tone de cărbune 
de bună calitate

Și ziua de 27 martie a început 
pentru minerii de la Uricani în 
nota celorlalte zile. Minerii au 
coborît în abataje hotărîți să 
smulgă muntelui cît mai multe 
tone de cărbune. Chiar după 
primul schimb s-a văzut că ziua 
va fi la fel de rodnică ca și ce
lelalte La sfîrșit, producția ex
trasă a depășit cu 321 tone de 
cărbune sarcina zilnică de plan. 
Minerii s-au bucurat cînd au 
văzut că pe graficul întrecerii lor 
cifra care arată depășirea de plan 
a crescut la 6335 tone peste pla
nul lunar în loc de 6014 -tone cît 
fusese cu o zi înainte. S-au bu
curat mai ales minerii din bri
găzile conduse de Teodorescu 
Sțancu, Apostol Vasile, Timofte 

'"’SpiriSon și din celelalte brigăzi 
de la sectorul I care, toate la 
un loc, au extras peste planul 
zilnic 160 tone de cărbune. Nici 
brigăzile de la sectorul II n-au 
fost mai prejos. Din abatajele 
lor au ieșit la ziuă 161 tone de 
Cărbune peste plan. De remar-

însem- 
Lupeni 
In fie- 
a scă-

Și ziua de 27 
din acestea.

a fost dte 4207 
cu mult peste 

toate sectoa-

Producție sporită 
la Lupeni

Ultimele cîteva zile au 
nat pentru minerii de la 
zile de succese deosebite, 
care zi producția dată nu
zut sub 4200—4300 tone de căr
bune cocsificabil. 
martie face parte 
Producția extrasă 
tone de cărbune, 
plan. Aproape la
rele, ziua s-a soldat cu depășiri 
de plan. La sectorul I A, de pil
dă, în dreptul acestei zile se află : 
trecută depășirea planului cu 1 
214 tone cărbune, la sectorul II 
ziua de 27 martie a însemnat 44 
tone de cărbune peste planul zil
nic, iar la sectorul III, sectorul - 
marilor frontale, ziua s-a înche- ; 
iat cu depășirea planului cu 269 
tone de cărbune. Și la 27 martie 1 
ca și în celelalte zile, pe mină

------ --------= • • ♦ <

Succese la toate 
sectoarele

In dimineața zilei de 28 mar
tie dispecerul a raportat că de
pășirea planului lunar la mina 
Aninoasa însumează în ziua de 
27 martie 4748 tone, cu 485 tone 
cărbune mai mult decît în ziua 
precedentă. Porniți pe fapte mari, 
minerii aninoseni obțin zilnic 
succese în muncă. La 27 martie, 
de pildă, frontaliștii lui Gristea 
Aurel, cei din abatajele lui Mă- 
năilă Vasile, Sas Teodor, Muj- 
nai Nicolae și din alte abataje 
de la sectorul I și-au întrecut 
planul în total eu 252 tone de 
cărbune. Și la celelalte sectoare 
s-au obținut realizșări de seamă. 
In sectorul IV Priboi, de pildă, 
planul zilnic a fost depășit cu 
108 tone de cărbune. Minerii a- 
ninoseni dau cărbune curat. La 
27 martie întreaga producție da
tă de ei a avut un procentaj de 
cenușă cu 1,5 la sută mai mic 
decît norma admisă.

D. GRIGORESCU

Crește numărul cititorilor
ziPe 

bliotecii 
Petroșani 
tori. De la începutul anului acesta, 
în Fîșeîg БІЬІШейі au fost în
scriși 1760 cititori care au citit 
peste 14.000 de volume, cu 312 ci
titori ;i 2312 votase mai mult 
de cit in aceeași perioadă a anului 
trecut. Rezultatele bune obținute 
în acest an se datoresc organizării 
unor acțiuni interesante și atrac-

ce trece în evidența bi- 
centrale orășenești din 
apar noi nume de criti

• ••

Un schimb а
La termocentrală a început o 

nouă zi de muncă. In secții oa
menii din tură muncesc cu hărni
cie. De la cota cea mai înaltă a 
uzinei și pînă jos în hala uriașă a 
cazanelor activitatea se desfășoară 
cu însuflețire. De cîteva zile la 
termocentrală întrecerea e și mai 
avintată. In urma 
rectivelor C.C. al 
P.M.R., muncito
rii, inginerii șt 
tehnicienii de la 
Paroșeni s-au an
gajat să întîmpine 
cea de-a 40-a aniversare a partidu
lui cu noi realizări. Secția chimică 
a'hotărît să facă economii prin re
ducerea consumurilor 
muncitorii de la 
jat să respecte 
zuți și să pună 
inovație pentru 
lui tehnologic de concasare a căr
bunelui și de evacuare a zgurei, 
iar cei de la atelierul mecanic să 
recondiționeze un mare număr de 
piese scoase din uz și să îmbună
tățească calitatea celor nou con
fecționate.

...In fața pompei de injecție, de
montată parțial, lucrează echipa 
condusă de Berindea Lucian. Oa
menii verifică cu atenție piesă cu 
piesă.

— La rotor nimic de semnalat 
— afirmă lăcătușul Foamene Va- 
sile. Șeful echipei, un bărbat voi
nic de vreo 30 de ani privește 
întrebător la ceilalți lucrători .

— Șt noi am terminat, putem 
asambla — răspunde Vîlvoi Nis- 
tor.

De un timp, această echipă lu
crează după un nou sistem de or
ganizare. Reparațiile sau reviziile 
se execută după un plan defalcat 
pe oameni și operațiuni. Fiecare 
membru 'al echipei răspunde per
sonal de lucrul ce-i revine. Aceas-

dezbaterii Di-

l

specifice, 
cazane s-au anga- 
parametrii prevă- 
la punct o nouă 
ușurarea procesu-

început lucrul
tă metodă de lucru di rezultate 
bum. Echipa a redus pierderile 
inutile de timp cu 70—80 la sută 
De exemplu, nu de mult echipa a 
schimbat într-un timp record un ro
tor al ventilatorului de la moara 
de cărbune. Întreaga instalație a 
intrat în funcțiune cu 4 ore mai 
devreme.

an Berindea

Răsfoind proce
sele verbale de 
tecepționare a lu
crărilor executate 
observi că de la 
începutul ace \ tui 

Lucian, Poamene Va
sile, VilvOi Nistor și Mărzac Mi
hai au dat numai lucrări de cali
tate. Economiile realizate din re
cuperări au crescut și ele. Numai 
la o singură reparație ortacii lui 
Beiindea au recuperat peste 700 
kg. de tablă de 8 mm.

După asamblare. Berindea rosti 
scurt:

— Conectați! Pompa începu să 
funcționeze fără cusur. După cîte- 
va minute de ascultare atentă și 
încordată Berindea zîmbl oameni
lor săi apoi, ridieîndu-și sculele 
le făcut semn să-l urmeze.

In fața tablourilor de comandă, 
lingă turbinele în mișcare, in ate
liere sau privind atenți prin ochiu
rile cuptoarelor încinse, alți și 
dtți oamtn' lucrează de zor. Toți 
se întrec pentru același scop: să 
crească productivitatea muncii cu 
1,5 la sută, să reducă consumul 
de combustibil convențional cu 
pește 2000 tone și să realizeze o 
economie ele 1.300.000 lei. Zi de 
Zi pe graficele întrecerii, colecti
vul 
tul principalelor obiective noi și 
noi realizări. Ele exprimă dragos
tea 
aici întîmpină aniversarea glorioa
să a partidului nostru.

A. NICH1FOREL

tive de către lucrătorii bibliotecii 
centrale. Recenziile și expunerile 
asupra unor cărți, consfătuirile cu 
cititorii, serile literare, sînt nu
mai cîteva din acțiunile căre au 
făcut ca biblioteca să fie frecven
tată de un mare număr de cititori.

Printre cei mai pasionați cititori 
pot fi amintiți : Bănete loan, mun
citor la Depoul C.F.R. Petroșani, 
Biro Eduard, miner Petriia, Das
căl Florian și Cornea Ioan, mun
citori de la „6 August" Petroșani.

în ultimul timp au fost ținute ia 
bibliotecă recenzia romanului „Ne- 
deia din poiana Miresii" de N. 
Deleanu, seara literară „Despre 
viața și opera lui Al Sahla“, con
ferința „înflorește Valea Jiului", 
seara literară consacrată împlini
rii a 100 de ani de la nașterea 
marelui poet ucrainean Taras Șev- 
cenko la clubul minier din Pe
triia și altele.

In cinstea aniversării a 40 de 
ani de la crearea partidului, colecti
vul bibliotecii are prevăzut în 
planul său de acțiune numeroase 
recenzii, seri literare, conferințe 
etc. Dintre cele mai importante 
amintim recenziile la. lucrările „Po
vestiri despre Doftana" de M, 
Novicov, „Nuvele" de Al. Sahia, 
„Cîntul vieții" de Al. Toffia și al- 
tple. ;

xist-leninistă 
membrilor 
candidaților 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii, constituie una din principa
lele premise ale îndeplinirii cu 
succes a mărețului program de 
desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră elaborat 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. „Complexitatea sarcini
lor politice și economice care ne 
stau în față în actuala etapă de 
dezvoltare a societății — se ara
tă în Raportul prezentat dte to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej la 
Congresul al III-lea al partidu
lui — cere fiecărui membru de 
partid să îmbine munca practi
că de îndeplinire a sarcinilor în
credințate cu o permanentă preo
cupare pentru însușirea bazelor 
ideologiei marxist-leniniste ș* a 
politicii partidului".

Sub îndrumarea Comitetului o- 
rășenesc de partid Petroșani, co
mitetele de partid și birourile or
ganizațiilor dte bază <Jin Valea 
Jiului au depus o muncă susți
nută pentru ridicarea muncii de 
propagandă la nivelul cerut de 
cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. Organizațiile de partid 
au obținut o experiență prețioa
să în legarea învățămîntului de 
partid de sarcinile construcției 
socialiste. Lecțiile și seminariile 
în cercurile și cursurile de parțid 
constituie un mijloc eficace dte 
cunoaștere a sarcinilor planului 
de 6 ani, de mobilizare a mase
lor, în frunte eu comuniștii, la 
îndeplinirea lor. Studierea în 
toate formele învățămîntului de 
partid a documentelor Congresu
lui al III-lea al P.M.R. a impri
mat învățămîntului de partid o 

i strînsă legătură cu sarcinile ac- 
! tuale ale desăvîrșirii construcției 

socialiste, a dus la creșterea ni
velului muncii de propagandă, 
la intensificarea preocupării 
membrilor și candidaților de 
partid pentru studierea politicii 
partidului și aplicarea ei în 
viață.

GHEORGHE VIJDEA 
secretar al Comitetului 

orășenesc de partid

dcesta harnic notează in drep-

fierbinte cu care muncitorii de

Pregătirea propagandiștilor — 
garanția ridicării nivelului 

învățimfntului
Nivelul activității cercurilor și 

cursurilor învățămîntului de 
partid, depinde într-o măsură ho- 
tărîtoare de gradul de pregătire 
al propagandiștilor, . de metodele 
pe care ei le folosesc în condu
cerea cercurilor. Seminariile or
ganizate de Cabinetul de partid 
constituie principatul mijloc de 
pregătire a propagandiștilor, de 
generalizare a experienței pozi

In programul zilnic al căminului de zi din Petriia, in ul
timul timp, figurează tot mai des un punct deosebit de atră
gător pentru copii: jocul în aer liber. Intr-adevăr ce poate fi 
mai atrăgător pentru copii decît o plimbare sau un joc în 
soarele călduț de primăvară.

«
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tive în munca, 
de propagandă. 
Măsurile luate 
de Comitetul o-

rășenesc de partid pentru ținerea 
în cadrul pregătirilor de la ca
binet a unor lecții despre meto
dica conducerii cercurilor și se- 
minariilor, pregătirea propagan
diștilor de la cercurile de studie
re a Statutului P.M.R. și a Isto
riei P.M.R. în două centre — 
la Petroșani și Lupeni —, atra
gerea la munca de instruire a 
propagandiștilor a unor tovarăși 
cu o pregătire temeinică — aa- 
tiviști de partid, cadre de con
ducere din economie și aparatul 
de stat — au dus la îmbunătă
țirea activității propagandiștilor. 
Propagandiștii Gîlcă Nicolae de 
la mina Uricani, Solorenco Pa
vel dte la mina Aninoasa, Kava- 
sanski Ioan de la mina Petriia, 
Chinta Teofil de la mina Lonea, 
Pițurcă Constantin de la Petro
șani și numeroși alții care parti
cipă cu regularitate la pregăti
rile de la cabinet, expun în fața 
cursanților lecții atractive, docu
mentate, strîns legate de sarci
nile concrete ce stau în fața co
lectivelor respective, insistă asu
pra învățămintelor ce trebuie tra
se din materialul studiat. Așa de 
exemplu, Ia lecția „Îndatoririle 
și drepturile membrilor de 

.partid", propagandistul Burlacu 
Constantin, care conduce un dterc 
de studiere a Statutului P.M.1R. 
a dat numeroase exemple de fe
lul cum membrii și candidații de 
partid își îndeplinesc îndatoriri
le, a subliniat necesitatea respec
tării cu strictețe a disciplinei de 
partid. Cînd s-a seminarizat lec
ția, mulți dintre cursanți, între 
care tov. Navrady Laurențiu, 
Mîndreanu Nița, Chintă Gavrilă 
au venit și ei cu exemple luate 
din viața sectorului, arătînd și 
învățămintele pe care le-au tras 
pentru activitatea lor de viitor. 
De asemenea, tovarășul Kiraly 
Zoltan, propagandist la un cerc 
de economie politică de la mina 
Lupeni, la lecția „Salariul în ca
pitalism" a dat numeroase e- 
xempie culese din presă ' privind 
scăderea continuă a salariului 
real al muncitorilor din țările 
capitaliste, creșterea șomajului, 
înăsprirea pauperizării maselor 
muncitoare, în timp ce marile 
monopoluri realizează venituri 
uriașe pe seama intensificării ex
ploatării muncitorilor. In con
trast cu situația grea a munci
torilor din țările capitaliste, el 
a scos în evidență grija pe care 
statul socialist o poartă îmbu
nătățirii condițiilor de muncă și 
de viață a-le oamenilor 
venind în acest sens cu 
concrete din prevederile 
velo.* celui de al III-lea
al P.M.R.

muncii, 
exemple 
Directi- 

Congres

(Continuare în pag. 3-a)
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Experiența colectivului minei Petrila
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Minerit de la exploatările carbonifere din Va
lea Jiului au obținut pînă acum însemnate suc
cese în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Pe seama creșterii randamentului mediii 
la 1,065 tone pe post pe bazin, minerii și-au 
dapășit sarcinile de plan cu pești 60.000 tone 
de cărbune din care aproape 20.000 tone căr
bune cocsificabil. La aceste succese, ca și la 
cele obținute în 1960, nu și-au adus contribu
ția în egala măsură toate brigăzile din abataje 
și înaintări, multe din ele rămîntnd sub plan.

Comitetul orășenesc de partid Petroșani a 
trasat sarcini concrete exploatărilor miniere 

rs—•» * •> i ♦ odr

pentru aC6st an, sarcini care au drept scop 
îndeplinirea ritmică a planului de către toate 
brigăzile din abataje și înaintări. La unele 
exploatări (Uricani, Petrila) au fost asigurate 
asemenea condiții de muncă pentru mineri îneît 
în fiecare lună toate brigăzile își realizează 
sarcinile primite prin foile de acord. La ex
ploatarea minieră ’ Petrila s-âu obținut în pri

vința. ridicării tuturor brigăzilor de mineri Ia 
nivelul îndeplinirii și depășirii planului suc
cese însemnate. In pagina de față prezentăm 
aspecte ale experienței minerilor de la Petrila. 
Aceaetă experiență constă în..,

★

Sprijin concret pentru fiecare brigadă
> «a» •*•>-*•*

In anul trecut colectivul minei 
Petrila a extras peste plan în
semnate cantități de cărbune, a 
obținut indici înalți la producti
vitatea muncii. La mină însă a- 
proape 25 la sută din brigăzi 
nu-și realizau sarcinile de plan. 
Odată cu dezbaterea sarcinilor 
de plan pe 1981, maiștrii și in- 

conducerea minei au a- 
temeinic situația fiecărei 
de mineri în parte, au 
pe locuri de muncă, ce 

măsuri tehnico-organiza-

de plan 
a unelte-

Au trecut luni de zile de cină brigada de la abatajul 10 vest din 
sectorul 111 nu cunoaște ce este tămînerea în urmă. Minerii de aici, 
conduși de tov. Eartok loslf își depășesc în fiecare lună sarcinile 
de pla г cu 450—1000 tone de cărbune. In luna martie, de pildă, 
dia abatajul 10 vas: s-au dat peste plan 964 tone de cărbune de 
bună calitate, ca urmare a faptului câ minerii dau în fiecare zi circa 
2.600 torte de cărbune pesta plan de fiecare post prestat. ÎN CLIȘEU : 
Minerii ~ Farkaș Ludovic, Petric Victor, Bucur Alexandru și Roma
nise* 
gada 
punde

versatele abatajelor frontale și 
im galerii direcționale pe straiele 
subțiri transportul se face cu a- 
Jutorul troliilor de manevră.

Rezultatele tuturor strădaniilor 
colectivului sînt bune. In luna 
Ianuarie doar 15,8 la sută din 
brigăzile de la abataje și pregă
tiri au rămas sub plan, din cau
za depășirii posturilor planifica
te, Iar în februarie TOATE BRI
GĂZILE MINEI ȘI-AU ÎNDE
PLINIT SARCINILE DE PLAN.

Pentru ca succesul minerilor 
de la Petrila să fie intr-adevăr 
deplin, aici este încă nevoie de 
multă muncă mai ales in dome
niul sprijinirii brigăzilor de la 
pregătiri și deschideri. In două 
decade din martie 12 brigăzi au 
rămas sub plan (din acestea, 7 
brigăzi la abataje și 5 la pregă
tiri). La mină există convinge
rea fermă că și în martie toate 
brigăzile își vor realiza și depăși 
sarcinile de plan.

nu-și realizau sarcina 
din cauza utilajelor și 
lor din dotare care erau defecte, 
Pe mină s-a pornit o acțiune de 
verificare a întregului utilaj, a 
inventarului de unelte pe brigăzi, 
înlocuindu-se in mare parte cele 
cu uzură înaintată. Acțiunea a- 
ceasta trebuie extinsă 
nil de investiții unde 
la sută din brigăzi 
nele unelte uzate.

Aprovizionarea cu vagonete 
goale era una din cauzele care 
îngreunau mult ritmicitatea mun
cii în abataje. Prin planul de 
măsuri s-a prevăzut și au fost 
traduse în fapt o seamă de îm
bunătățiri în transport. Așa de 
pildă, curățirea vagonetelor se 
face cu hidromonitorul. Rezulta
tele de pînă acum 
cărcătura medie pe 
crescut cu circa 20 
iar la abataje s-a 
bună măsuri lipsa 
goale.

Pe lingă aceste măsuri cu ca
racter oarecum general, Ia mina 
Petrila au fost aplicate și unele 
măsuri specifice sectoarelor. Așa 
de pildă, la sectorul 11, stratul 
13 se pregătește acum din stra
tul 12 cu galerii diagonale scurte 
ceea ce a dus la micșorarea vo
lumului de pregătiri și deci la o 
mal bună plasare a abatajelor, 
reducerea lucrărilor de întreține
re. La sectorul IV în toate trans-

O-

Cointeresare

ginerii, 
naliăat 
brigăzi 
stabilit, 
anume 
torice să fie luate în 1961 pen
tru «a să fie create tuturor bri
găzilor de mineri condiții opti
me de muncă, să fie asigurată 
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan.

Prin planul de măsuri au fost 
repartizați și maiștrii mineri ca
re s& răspundă de îndeplinirea 
planului la< fiecare brigadă în 
parte. La sectoarele III și IV, ac
tivitatea a fost în așa fel orga
nizată incit toate brigăzile au 
continuitate în muncă, in ftbrua>- 
rie, de pildă, la sectorul IV bri
gada lui Dobrotescu Ioan a 
muncit o perioadă de timp la 
un abataj frontal (unde și-a de
pășit norma cu 11 la sută și a 
obținut up pîștig pe post de mi
ner de 80,78 lei) apoi a trecut 
la un abataj cameră unde și-a 

■ proporție derealizat norma
128 la sută.

S-a observat

In

că multe brigăzi

Îndeplinirea și depășirea planu
lui în mod ritmic asigură cîțtî- 
guri sporite minerilor. Acesta este 
un fapt bine cunoscut oricărui mi
ner. La Petrila, în toate sectoa
rele, aînt numeroase brigăzile care 
obțin cîștiguri mari ca urmare a 
importantelor depășiri de plan. Ia
tă cîteva exemple: In luna fe
bruarie, din abatajul unde mun
cește brigada condusă de Cristea 
Nicolae s-a extras cu 7,1 la sută 
mai mult cărbune debit prevedea 
planul. Pentru această producție,

- . ____ +

Maiștrii și tehnicienii

ți la secto- 
aproape 30 
au încă u-

arată că în- 
vagonet a 

kg. cărbune, 
remediat In 
de vagonete

a minerilor
brigada a realizat un cîștig pe 
post de miner de 100 lei. In luna 
anterioară cînd planul a fost înde
plinit întocmai, fără depășire, 
brigada « avut un cîștig pe post 
de miner de 72 lei. La fel, în bri
gada Iul Iszlay Mihai de la secto
rul IV unde planul pe februarie a 
fost depășit cu 5 la sută, cîștigul 
pe post de miner a fost de 89 lei, 
în timp ce în ianuarie pe postul 
de miner a revenit la 67 lei, pla
nul fiind îndeplinit ta proporție 
de 93,9 la sută.

Colectivul sectorului 111 al minei este cel care o dat 
semnalul întrecerii între sectoare pentru ridicarea tu
turor brigăzilor la nivelul îndeplinirii ți depășirii sar
cinilor de plan. „Noi ne-ат orientat întotdeauna, spu
ne tehnicianul Tenczler Ștefan, șeful sectorului, spre 
asigurarea condițiilor de muncă în toate abatajele 
prin eșalonarea judicioasă a lucrărilor miniere". Maiș
trii mineri se străduiesc să creeze minerilor condișii 
bune de aprovizionare cu materiale, cu goale. IN CLI
ȘEUL DE SUS ? Șeful sectorului, tehnicianul Tenczler 
Ștefan discută cu maistrul miner Bura Brutus proble
me tehnice legate de străpungerea suitorului de atac 
de la abatajul din panoul D stratul 7, dlndu-i indica
ții asupra felului cum trebuie să lucrez? minerii da 
aid. ___ ,

Victor împreună cu șeful de schimb Neda Gheorghe din bri- 
lui Bartok lt»if, ascultă sfaturile maistrului minier care ris- 
de abatajul

\

Forme

lor.
a

eficiente de mobilizare 
a colectivului

La mina Petrila toate brigăzile 
de mineri au condiții bune de mun
că, îți îndeplinesc ritmic sarcinile 
de plan. Acest succes de scamă 
își are izvorul în asistența tehnică, 
în sprijinul acordat fiecărei brigăzi 
in parte, dar și în munca de mo
bilizare a întregului colectiv la în
deplinirea sarcinilor de plan desfă
șurată de comitetul de partid, de 
comitetul sindicatului minei.

Un mijloc eficient folosit pen
tru mobilizarea minerilor și tehni
cienilor îl constituie „foile volante", 
scurte mesaje ale comitetului de 
partid către brigăzi sau maiștri în 
care stat evidențiate succesele sau,

I, fruntașă și pe mină, brigada 
lui Szekely Ștefan. In două de
cade din martie, această brigadă 
și-a depășit planul cu peste $0 
la sută. IN CLIȘEU: Șeful brigă
zii, tov. Szekely 
cu ortacul său, 
Dogaru loan.

La transversala 6 est în culcușul 
stratului 5 muncește cea mai bună 
brigadă de pregătiri de la sectorul

îndrumătorii brigăzilor
Sectorul I al minei a rămas în ultimele luni din 

anul trecut sub plan. Cauza a fost munca tehnică 
în cadrul sectorului defectuos organizată. Odata cu 
acest an, colectivul de conducere al sectorului a fost 
reorganizat, s-a îmbunătățit munca maiștrilor mineri. 
Acum sectorul I este fruntaș în întrecere pe mină, 
toate brigăzile își depășesc planul, minerii ciștigă 
bine. „Avem însă condiții să obținem rezultate șl 
mai bune, ne spune tov. ing. Boțea Alexandru, loc
țiitorul șefului de sector și tocmai această problemă 
o discutăm acum". Așa i-a surprins fotoreporterul 
nostru, pe inginer împreună cu maiștrii Dinciulescu 
Ntcolae, Picuram Argbir, Cioran Lazăr, Csorik Ște
fan și Crișan Marcel. (CLIȘEUL DE fOS1).

Ștefan împreună 
ajutorul miner

pe baza cunoașterii nemijlocite a 
stărilor de lucruri, stat arătate de
ficiențele.

Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, se face la fiecare sec
tor defalcarea planului pe brigăzi, 
împărțirea efectivului, urmărindu-Se 
ca fiecare loc de muncă să fie în
cadrat cu numărul de mineri, aju
tori mineri și vagonetari prevăzut 
de formația tip. Odată cu aceasta 
se are în vedere ca la fiecare bri
gadă să muncească membri sau 
candidați de partid, organizația 
de bază avînd deci un control asu
pra întregii activități tehnico-econo- 
mice a sectorului. La indicația co
mitetului de partid, birourile orga
nizațiilor de bază și conducerile 
sectoarelor analizează decadal mo
dul cum se îndeplinește planul la 
brigăzi luînd măsurile necesare de 
urgență.

Un alt factor este întrecerea so
cialistă pe profesii în care sînt an
trenate toate brigăzile și toți maiș
trii mineri. Comitetul sindicatului 
și comitetele secțiilor sindicale au 
stabilit obiective concrete de între
cere pentru fiecare profesie și 
printr-o evidență clară și operati
vă sînt aduse la cunoștința mine
rilor rezultatele întrecerii. Prin 
grafice sugestive așezate în sala 
de apel și mai ales prin carnetele 
de evidență ținute la zi, rezulta
tele întrecerii socialiste pe profesii 
au devenit larg cunoscute masei 
de muncitori. In consfătuirile de 
producție pe sectoare sînt popu
larizate brigăzile și maiștrii cei 
mai buni. în luna februarie, de 
pildă, cea mai bună brigadă de 
pregătiri a fost cea condusă de 
Szekely Ștefan de la sectorul I, 
br .ua cea mai bună de la aba
taje aceea condusă de Cotoară Vic
tor de la sectorul Ш, iar cel mai 
bun maistru tov. Dănciulescu Nî- 
colae de la sectorul I.
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CONCLUZIE
Ridicarea brigăzilor de mineri la nivelul îndeplinirii și 

depășirii sarcinilor de plan la mina Petrila s-a obținut ca ur
mare a aplicării unor măsuri posibile la toate exploatările Văii 
Jiului și anume: o concepție tehnică care asigură continuita
tea muncii brigăzilor, indiferent de condițiile de exploatare, 
sprijin eficient din partea tehnicienilor și inginerilor pentru fie
care brigadă In parte, o susținută muncă politică și organiza
torică de mobilizare a minerilor la realizarea ritmică a pla
nului.

Aplicînd aceste măsuri in continuare, colectivul minei 
Petrila va doblndi noi succese de seamă în întrecerea în cin
stea aniversării a 40 de ani de la înființarea partidului.

Față de succesele dobîndite, la mina Petrila există condi
ții pentru a se realiza indici tehnico-economici tot mai înalți. 
Pentru aceasta este însă necesar:

— criteriul de evidențiere în întrecerea socialistă pe pro
fesii să fie calitatea cărbunelui extras de brigăzi și revire,

— să se acorde mai multă atenție creșterii randamentului 
în abataje fn special la sectoarele I, II și IV,

— să fie aplicate măsuri concrete care să ducă la înde
plinirea ritmică a planului la brigăzile de pregătiri și des
chideri și, pe acest considerent, să se facă evidențierea maiș
trilor mineri,

— să se acorde mai multă atenție brigăzilor de la sec
torul de investiții pentru ca ele să-și îndeplinească ritmic 
planul, lfchidîndu-se deficiențele mecanice.



Alegerile în grupele sindicale

Шіііііі feiaraiiilor 
tt дііші plai

Cu câteva zile in urmă membrii 
de sindicat din grupa nr. 10 de la 
Depoul C.F R. Petroșani au avut 
adunarea generate pentru prezen
tarea dării de seamă și alegerea 
activului de conducere. La aceas
tă adunare au luat parte oeste 
30 de membri de sindicat. Orga
nizași ba echipe, membrii grupei 
sindicale sînt în primele rinduri 
ale luptei pentru executarea repa
rațiilor de bună calitate la loco
motive, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce revin colectivului de 
muncă din Directivele celui de-al 
lll leă Congres al partidului.

In primele doua luni ale anului 
membrii grupei s-au situat me
reu la loc de frunte in întrecerea 
socialistă pe depou. Acest fapt se 
concretizează în numeroase exem
ple. Iată numai cîteva din ele: 
In acest an membrii din grupa sin
dicală au redus cu 11 ore timpul 
de imobilizare a locomotivelor a- 
flate ia reparații, au obținut în
semnate economii la materiale. 
De asemenea, tinerii din grupa 
sindicală au participat efectiv la 
colectarea a 3 vagoane fier vechi, 
au prestat în total 450 ore de 
muncă voluntară.

Din discuțiile purtate pe margi
nea dării de seamă au reieșit ți 

-alte acțiuni importante întreprinse 
de membrii grupei în procesul de 
producție. în cuvîntul său tovară
șul Josan Adrian, vorbind despre 
calitatea reparațiilor a arătat că 
aceasta trebuie să fie obiectivul 
principal al activității membrilor 
grupei sindicale. El a arătat că de 
felul în care se asigură calitatea 
reparațiilor la locomotive, depinde 
securitatea și buna desfășurare a 
transportului feroviar.

In cadrul adunării au fost evi- 
dențiați tov. Aioji Ștefan, Deatcu 
Dumitru, Ionici loan și Surdu Mi- 

•hai pentru conștiinciozitatea cu 
care muncesc, pentru calitatea re
parațiilor pe care le execută.

In cadrul adunării grupă, mem
brii de sindicat și-au luat noi an
gajamente în muncă. Ața de pildă, 

, tovarășul Ivan Victor, s-a angajat 
să reducă cu 3 zile timpul de imo
bilizare a locomotivei nr. 342.005 
și cu 3000 lei cheltuielile de repa
rații prin recondiționarea unor 
piese, economisirea de materiale ne
feroase pentru armătura cazanului, 
cuzineți etc.

Alegînd noul organizator de gru
pă ți ceilalți activiști obștești mem
brii grupei s-au angajat să lupte 
cu însuflețire pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le stau în față, pen
tru întîmpinarea celei de a 40-a 
aniversări a partidului cu noi suc
cese în activitatea lor de fiecare

2. ȘUȘTAC

Realizări însemnate $1 un indice deficitar
Planul la lucrările de investiții 

de la mina Lonea a crescut cu 
peste 100 la sută în acest an față 
de 1960. Acest lucru arată că mi
na Lonea se dezvoltă în continuu. 
In vederea îndeplinirii ritmice a 
noilor sarcini de plan conducerea 
sectorului de investiții a aplicat 
pină in prezent o serie de măsuri 
eficiente, atît în vederea unei mai 
bune organizări a muncii cit și în 
scopul creșterii gradului de meca
nizare a lucrărilor. în sector au 
fost introduse două mașini noi 
de încărcat, la adîncirea puțurilor 
s-au introdus greifere, iar în vede
rea creșterii vitezei de perforare 
la lucrările de săpări se întrebuin
țează sfredele cu capete detașabile 
primite din U.R.S.S. în luna fe
bruarie a fost formată o brigadă 
complexă care execută în același 
timp lucrări de săpare, lărgire și 
betonare. Această brigadă, condu
să de Costinaș Mircea, deși lucrea
ză pentru prima oară după această 
metodă a obținut rezultate bune ; 
ea și-a depășit planul de produc
ție cu 14 la sută.

Pentru imbunâtâllrco continuu а (icsiâșurârll 
invâtomlntuini de partid

(Urmare din pag. l-a)

Grija pentru propria lor pre
gătire, pentru conținutul lecții
lor, a dat multor propagandiști 
posibilitatea dfe a desfășura o 
activitate rodnică. Sînt însă și 
cazuri cînd unele cercuri de în- 
vjțămînt funcționează defectuos, 
mai ales din cauză că propagan
diștii manifestă în activitatea 
lor o serie de lipsuri. Propagan
distul Boldur Cornel care con
duce un cerc de studiere a Sta
tutului P.M.R. de la mina Lu- 
peni nu pregătește lecțiile ce ur
mează să fie prezentate în fața 
cursanților, ci se mărginește să 
citească din broșură, iar uneori 
nici nu (ine semi narii la lecțiile 
predate. Asemenea lipsuri există 
și în munca propagandiștilor Bă
nică Nicolae șj Moram Nicolae 
de la mina Aninoasa. Nichita 
Gheorghe de la mina Uricani. 
Faptul că în unele cercuri expu
nerea propagandistului și semi
narizarea se fac fugitiv, durînd 
doar 40—45 de minute, că nu se 
trag învățăminte pentru activita
tea practica a cursanților arata 
că activitatea unor propagan
diști nu se desfășoară așa cum 
trebuie.

Comitetele de partid, birourile 
organizațiilor die bază, îndeo
sebi cele de la Uricani. Lupeni, 
Petrila și Lone a trebuie stă ia 
măsuri pentru ca teți propagan
diștii să participe cu regulari
tate la seminariile de pregătire, 
să-i controleze asupra felului 
cum își întocmesc planurile de 
expuneri și seminarii. De aseme
nea, organizațiile de partid tre
buie să atragă propagandiștii 
în sprijinul cursanților care în- 
tîmplnă greutăți la învățătură.

Eficacitatea — importantă 
cerință a învițămfntulul 

de partid
Principala atenție a organiza

țiilor de partid trebuie îndrep
tată asupra calității lecțiilor și 
seminariilor, asupra asigurării 
unui bogat conținut de idei.

Activitatea fiecărui cerc trebuie 
să se reflecte în ridicarea nive
lului dh conștiință al celor ce 
studiază în învățământul de 
partid, în creșterea contribuției 
lor la lupta pentru o productivi
tate înaltă a muncii, pentru ob
ținerea de economii, pentru re
zolvarea problemelor legate de 
îmbunătățirea calității producției.

Experiența a dovedit că acolo 
unde învățămîntul de partid se 
desfășoară în bune conctițiuni, a- 
ceasta se răsfrtnge pozitiv asu
pra îmbunătățirii procesului de 
producție, asupra ridicării nive
lului întregii munci de partid. 
Numeroși mineri, cum sînt tova
rășii Apostol Vasile, Demeter 
Augustin de la mina Uricani, 
Nagy Andrei de la mina Lupeni, 
Moraru Nicolae de la Vulcan, 
Cosma Remus de la mina Ani- 
noasa și numeroși alții care frec
ventează cu regularitate cercurile 
de învățămînt ia care sînt în

Un mare accent pune colectivul 
sectorului de investiții pe depăși
rea vitezelor de înaintare, pe creș
terea productivității muncii, pe ca
litatea lucrărilor executate. Condu
cerea sectorului, maiștrii și tehni-
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In sectorul de investiții 

al minei Lonea
о************************

denii se îngrijesc de aproviziona
rea brigăzilor cu materiale și goa
le. Rezultatele obținute de minerii 
de aici în luna februarie confir
mă strădaniile depuse. Planul la 
săpări a fost depășit cu 16,7 m.l., 
iar la betonăti cu peste 132 m.c., 
iar cel valoric a fost întrecut cu 
12 la sută. In medie vitezele de 
înaintare au fost de peste 40 m. 
Cele mai bune rezultate le-au do- 
bîndit brigăzile conduse de Petra 
Nicolae, Cosma Alexandru ți Si- 
chitiu Gheorghe.

Singurul indice la care se stă 
tnai slab este prețul de cost la 

cadrați, stnț fruntași ai întrece
rii socialiste, exemple de atitudi
ne înaintată față de muncă.

Numeroase cercuri de învăță
mînt. mai ales cele de economie 
concretă, vin în sprijinul proce
sului de producție, al îndeplini
rii sarcinilor economice. Cercul 
de economie concretă de la 
U.R.U.M. Petroșani, studiind u- 
nele probleme legate de crește
rea randamentelor și îmbunătă
țirea calității produselor, a pro
pus trecerea la confecționarea 
prin matrițare a brățarelor pen
tru stîlpii dte abataj, operație ca
re înainte se făcea manual. Im
portante propuneri pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui a 
făcut cercul de economie concre
tă din sectorul 111 al minei Pe
trila. La minele Lupeni, Vulcan, 
cercurile de economie concretă 
au făcut propuneri prețioase pri
vind extinderea armării metali
ce, creșterea vitezei de avansare 
a abatajelor și galeriilor, redu
cerea consumului de material 
lemnos și exploziv. Cursanții 
cercului de studiere a Statutului 
P.M.R. de la atelierul mecanic 
al minei Lonea sînt fruntași în 
producție, iar unii dintre ei, în
tre care tovarășii Gaboș Mihai. 
Smida Iosif, au devenit inova
tori.

Organizațiile de partid sînt da
toare să muncească neobosit pen
tru creșterea continuă a eficaci
tății învățământului de partid. 
Iți această perioadă ia un puter
nic avînt marea întrecere socia
listă în întîmpinarea celei de a 
40-a aniversări a partidului. O 
biectivele acestei mari întreceri, 
oferă cercurilor de economie con
cretă teme importante de studiu, 
prin care pot contribui la spo
rirea succeselor colectivelor mi
nelor și întreprinderilor în în
tîmpinarea glorioasei aniversări. 
Militînd pentru întărirea eficaci
tății învățămîntului efe partid, 
organizațiile de partid, propa
gandiștii, trebuie să asigure ca 
activitatea cercurilor să se reflec
te tu ridicarea nivelului muncii 
de partid, în îmbunătățirea pro
cesului de producție, în crește
rea rolului comuniștilor de mo
bilizatori ai maselor la îndepli
nirea sarcinilor economice.

Controlul — garanția 
îmbunătățirii activității 

cercurilor de învățămînt
Comitetele de partid de la Lo

nea. Uricani, Aninoasa, Petrila, 
precum și multe organizații de 
bază au analizat recent desfășu
rarea învățămîntului de partid, 
luînd măsuri pentru îmbunătăți
rea frecvenței, participarea pro
pagandiștilor la seminariile de 
.pregătire. Analiza periodică a 
desfășurării învățămîntului în" a- 
dunări, trebuie complectată cu tin 
control permanent asupra acti
vității cercurilor de învățămînt, 
deoareae astfel lipsurile pot fi 
descoperite din timp și luate mă

care s-au înregistrat pierderi de 
cea. 90.000 lei. Acest lucru nemul
țumește pe minerii sectorului, cu 
atît mai mult cu cit pierderea nu 
se datorește lor. De la 1 ianuarie 
a.c. de dnd a fost desființată fa
brica de betonite de la Lonea (în 
urma unei hotăriri a C.C.V.J.) a- 
provizionarea cu betonite a secto
rului de investiții și a sectoarelor 
de producție se face de la mțna 
Petrila. Transportul betonitelor pî- 
nă la Lonea se face în 2 etape, 
odată pînă la linia C.F.I. (la poar
ta minei Petrila) și a doua oară 
cu platforma pe această linie pînă 
la mina Lonea. Pentru a satisface 
însă cerințele, se mai închiriază 
autocamioane de la I.R.T.A. fapt 
care ridică prețul de cost al be- 
tonitelor cu cheltuielile de trans
port ce nu sînt prevăzute în devize. 
Față de 350 lei dt este prevăzut 
pentru 1 m.c. de betonite și cît 
costa cînd se fabrica la Lonea a- 
cum se plătește 449 lei pe m.c, 
lucru care a făcut ca sectorul să 

suri de înlăturare a lor. Numai 
lipsa de control poate explica de 
ce unele cercuri, cum sînt cele 
conduse de tov. Sziiszer Alexan
dru de la Uricani și Besenyei 
Ladislau de la Aninoasa sînt 
mult rămase în urmă față de 
program. Din cauze unui insu
ficient control, în activitatea u- 
nor propagandiști se manifestă 
lipsă de grijă față de calitatea 
învățămîntului. Membrii comite
telor de partid, ai birourilor or
ganizațiilor de baza, trebuie să 
exercite un control permanent a- 
supra activității cercurilor, să ia 
măsuri de îmbunătățire a pre
gătirii propagandiștilor, să vadă 
în ct măsură cursanții studiază 
materialul bibliografic și parti
cipă la discuții, să ia poziție 
împotriva tendinței unor cursanți 
de a veni Ia ședințele cercurilor 
nepregătiți. Combaterea formalis
mului ce se manifestă în activi
tatea unor cercuri, ținerea unei 
evidențe clare a frecvenței, a gra
ficelor din care să rezulte data 
și locul unde diferite cercuri își 
țin ședințele de învățămînt, în* 
tărirea răspunderii membrilor 
comitetelor de partid și birouri
lor organizațiilor de bază față 
de activitatea cercurilor reparti
zate, vor contribui la îmbunătă
țirea desfășurării învățămîntului.

O mare atenție trebuie să acor
de comitetele ae partid generali
zării experienței pozitive a pro
pagandiștilor, a cursanților frun
tași Ia învățătură, organizînd în 
acest scop schimburi de expe
riență. Aceste măsuri, luate de 
pe acum, vor contribui la pregă
tirea ■ încheierii în bune condi- 
țiuni a anului școlar al învăță
mîntului de partid.

Punînd în centrul preocupă
rilor lor grija pentru îmbunătă
țirea desfășurării învățământului: 
de partid, organizațiile de partid 
vor obține noi succese în pregă
tirea politică și ideologică a 
membrilor și candidaților die 
partid, îți ridicarea rolului lor de 
conducători și mobilizatori ai 
maselor la înfăptuirea politicii 
partidului.

Un anunț semnificativ
De cum intri în incinta uzinei 

electrice Vulcan îți atrage atenția 
un anunț. Prin el muncitorii uzi
nei sânt anunțați unde pot să-și 
petreacă concediul de odihnă. Pe 
anunț sînt trecute stațiunile Sinaia, 
Călimănești, Sovata, Lacul Roșu, 
Herculane și altele. Anunțul e 
simplu ca toate anunțurile. Conți
nutul său însă аге o semnificație 
adîncă. El vorbește despre dreptul 
la odihnă, despre grija ce o poartă 
partidul și guvernul tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră.

aibă pierderi însemnate la prețul 
de cost. Pentru rezolvarea acestei 
situații, care dăunează prețului de 
cost, conducerea combinatului tre
buie să reflecte asupra aplicării în 
timp dt mai scurt a Unor soluții 
corespunzătoare.

In luna martie, minerii de la 
sectorul de investiții al minei Lo
nea continuă să obțină rezultate 
la nivelul sardnilor. In prima de
cadă, toate brigăzile fiind peste 
plan, pe sector s-a realizat o depă
șire de plan de 14 la sută și o 
productivitate care întrece pe cea 
fixată cu 0,230 m.c./post. Brigăzile 
conduse de Cosma Alexandru și 
Rancea Alexandru au obținut cele 
măi mari depășiri. Prima și-a de
pășit planul cu 16 la sută, iar 
a doua cu 13 la sută, fiecare mun
cind cu un randament zilnic mai 
mare decît cel planificat la 20—30 
la sută.

Aceste rezultate dovedesc că în
tregul colectiv muncește cu însufle
țire, că minerii de aici sînt ho- 
tăriți. să obțină succese tot mai 
ae seamă în cinstea aniversării 
partidului.

ȘT. EKART

TELEGRAME
EXTERNE
n R, 5, ItehQȘlowacă

187.000 specialiști 
cu studii superioare
PRAGA 28 (Agerpres)
In 1958 în Cehoslovacia existau 

137.000 de specialiști cu studii su
perioare, față de numai 47.700 în 
1946. Pînă în 1965 numărul spe
cialiștilor urmează să crească cu 
circa 50 la sută.

In prezent nevoia de specialiști 
este mai mare dccit in trecut. In 
anul școlar 1961-^1962 in insti
tutele de învățămînt superior va 
fi primit un mare număr de scu- 
denți, în special în institutele t»h- 
nice și agricole.

185 ani de la înființarea 
Teatrului Mare 

din Moscova
MOSCOVA 28. — Corespon

dentul Agerpres transmite:
Azi se împlinesc 185 de ani de 

la înființarea Teatrului Mare din 
Moscova. Cu acest prilej, Gheor- 
ghi Orvid, directorul teatrului, 
Melik Pașaev, dirijorul principal, 
Boris Pokrovski, regizorul princi
pal și o serie de alți artiști de 
seamă au relatat, în cadrul unei 
conferințe de presă pentru ziariștii 
străini, despre bogata și multilate
rala activitate a acestui așezămfat 
de cultură.

In prezent, teatrul ace in reper
toriul sau 23 de opere ți 16 specta
cole de balet, dintre cele mai de 
seamă ale culturii muzicale ruse, 
sovietice ți universale. In fiecare 
seară 2155 de spectatori se delec
tează la spectacolele de o rară 
frumusețe ți măreție ale teatrului.

VIZITA LUI CEN I 
ÎN INDONEZIA

DJAKARTA 28 (Agerpres)
Răspunzînd invitației ministrului' 

Afacerilor Externe al Indoneziei, 
Subandrio, la 28 martie a sosit la 
Djakarta într-o vizită de prietenie, 
Cen I iotțiitor al premierului Con
siliului de Stat, ministrul Aface
rilor Externe ale R. P. Chineze.

In timpul șederii sale în Indo
nezia, Cen I va avea întrevederi cu 
președintele Sukarno ți cu alți 
membri ai guvernului Indoneziei.

Arestarea
Іиі Piter Raboroco

LONDRA 28 (Agerpres) —*
TASS transmite :

în Kenya a fost arestat cunos
cutul fruntaș al Congresului națio
nal african din Uniunea Sud-Afri
cană, PITER RABOROCO. După 
interzicerea Congresului național 
african în Uniunea Sud-Africană 
Raboroco a fost nevoit să intre in 
ilegalitate și apoi a reușit să plece 
din Uniunea Sud-Africană. Rabo
roco a fost arestat de autoritățile 
coloniale engleze la Nairobi unde 
se afla în drum spre Cairo la cea 
de-a treia Conferință a popoarelor 
Africii.

Numeroase organizații din Lon
dra, protestează împotriva arestă
rii lui Piter Raboroco și cer mi
nistrului Coloniilor al Angliei eli
berarea lui.

Greva a 2000 muncitori 
portuari din Anglia
LONDRA 28 (Agerpres)
Greva celor 2000 de muncitori 

portuari din Vonmouth și Bristol 
care revendică îmbunătățirea con
dițiilor de muncă continuă. In ur
ma grevei pe 39 de nave au înce
tat lucrările de încărcare-descărca- 
re. La mitingul care a avut loi 
la 27 martie, greviștii au hotărit 
să continuie lupta pînă cînd re
vendicările lor vor fi satisfăcute 
în întregime.
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Conferința 
popoarelor Africii

i CAIRO 28 (Agerpres)
La ședința din dimineața zilei 

de 27 martie a celei de-a 3-a con
ferințe a popoarelor Africii au 
continuat să facă declarații șefii 
delegațiilor.

La începutul ședinței conducă
torul delegației Rhodesiei de nord 
l-a informat pe președintele con
ferinței asupra tratativelor care au 
loc în prezent la Lusaka, centrul 
administrativ al Rhodesiei de nord, 
între reprezentanții africani și en
glezi. Delegații au hotărît să tri
mită guvernatorului Rhodesiei 
nord o telegramă în care își fac 
cunoscută hotărîrea „de a se opune 
intențiilor imperialiste ale guver
nului englez în Rhodezia de nord".

Ceea oe a caracterizat în cea 
mai mare măsură cuvîntările pos
tite la conferință a fost în primul 
rînd faptul că delegații nu s-au 
limitat numai să vorbească despre 
lupta popoarelor lor, ci au ridicat 
problemele de cea mai mare im
portanță care stau în prezent în 
fața Africii. Toți vorbitorii au ce
rut lichidarea imediată a rușino
sului sistem colonial.

Imperialiștii și oolonialiștii, a 
declarat reprezentantul Kenyei, 
Ronald Ngala, vor ca în cazul 
cînd din Africa vor fi izgoniți co
lonialiștii englezi, francezi, belgieni 
și ceilalți colonialiști ei să fie în- 
locuiți cu colonialiștii din Statele 
Unite". Ei uită însă că popoarele 
africane cer și luptă pentru lichi
darea completă a dominației colo
niale pe continentul african.

în aplauzele furtunoase ale de
legărilor Ronald Ngala a propus 
ca cea de-a 3-a conferință a po
poarelor Africii să ceară înlocuirea 
imediată a lui Dag Hammarskjoeld 
din postul de secretar general al 
O.N.U., retragerea trupelor O.N.U. 
din Congo, darea în judecată a lui 
Chombe, Kasavubu, Mobutu, Ileo 
și a celorlalte persoane răspunză
toare pentru asasinarea bestială a 
lui Patrice Lumumba și a tovarăși
lor săi și a declarat că sprijină 
guvernul Antoine Gizenga. Cereri 
similare au formulat în cuvîntările 
lor și alți delegați.

de

Lucrările 'Adunării Generale
N. U.

rația O.N.U. trebuie întărită și 
trebuie să i se imprime o direc
ție pozitivă ; orice imixtiune din
afară trebuie imediat interzisă ; 
trebuie să fie convocat parlamen
tul congolez și, fîn caz de nevoie, 
trebuie organizate noi alegeri 
sau un referendum sub controlul
O. N.U. ; întregul personal mili
tar și civil belgian trebuie să 
părăsească Congoul în decurs 
de o lună.

Recentele evenimente din Con
go, a declarat reprezentantul 
R.A.U., Lutfi, au un caracter foar
te grav, ele punînd în primejdie 
pacea și securitatea internațio
nală. Potrivit spuselor lui anu
mite greșeli săvîrșite de coman
damentul O.N.U. în Congo au 
dus la o situație paradoxală.

In încheiere el a enumerat mă
surile ce trebuie luate pentru pre- 
întîmpinarea unei catastrofe în 
Congo.

Reprezentantul Congoului cu 
capitala la Brazzaville, care a 
luat cuvîntul la sfîrșitul ședin
ței, a folosit tribuna Adunării 
Generale pentru atacuri calom
nioase împotriva unor state afri
cane independente, inclusiv Gui
neea și Mali. Folosindu-se de 
dreptul la răspuns, delegatul găi
nez a declarat că după discursul 
vorbitorului precedent nimeni nu 
se va mai îndoi că colonialiștii 
au desfășurat o „activitate inten
să" în Africa.

a O.
NEW YORK 28 (Agerpres) 
In ședință din după-amiaza 

zilei de 27 martie a Adunării 
Generale a O.N.U. a continuat 
discutarea problemei situației din 
Republica Congo. La discuție au 
luat parte delegații Ghanei, Re
publicii Arabe Unite, Uruguayu- 
lui, R.S.S. Ucrainene și delega
tul Republicii Congo cu capita
la la Brazzaville.

Ako Adjei, ministrul Afaceri
lor Externe al Ghanei a amintit 
propunerile prezentate Adunării 
Generale de Nkrumah, președin
tele Ghanei, apreciindu-le ca re
zonabile și realiste. El și-a ex
primat indignarea în legătură cu 
agresiunea belgiană împotriva 
poporului congolez, agresiune 
care continuă. Delegatul Ghanei 
a subliniat că atacurile soldați- 
lor lui Mobutu împotriva trupe
lor O.N.U. dau o lovitură gravă 
prestigiului O.N.U. și atestă o 
politică de slăbiciune. Referin- 
du-se la conferința de la Tana- 
rinive, Adjei a subliniat că acolo 
au fost expuse fățiș principiile 
dezmembrării Congoului. Părerile 
exprimate la această conferință, a 
spus el, nu reprezintă 
puțin punctul de vedere 
lației congoleze.

După cum a arătat 
de Externe al Ghanei, 
congoleză trebuie să fie izolată 
de politică și reorganizată; ope- 

----------------- O-------------
Ca urmare a Tnfrîngerilor suferite

cîtuși de 
al popu-

ministrul 
armata

Iti rînduriie rebelilor din Laos 
domnește descurajarea

LONDRA 28 (Agerpres)
Eșecurile suferite de rebelii 

lao-țieni au,fost recunoscute ofi
cial în Camera Comunelor. Re- 
ferindu-se,.la situația militară 
din Laos, Edward Heath, mi
nistru adjunct al Afacerilor Ex
terne al Angliei, a declarat — 
potrivit agenției France Presse 
— că „unitățile Patet Lao au 
tăiat șoseaua dintre Luang Pra-

,Ж_!

CHICAGO 28 (Agerpres)
Sub titlul „Dureroasele zile ale 

stagnării'- revista „LIFE" descrie 
unele aspecte ale vieții șomerilor 
americani.

,yiața șomerilor reprezintă o 
alunecare accentuată spre mizerie... 
familiile care primesc ajutoare de 
șomaj trebuie să se lipsească de 
hrană, să înapoieze obiectele cas
nice cumpărate pe credit^ să re
nunțe la ajutorul medical și să se 
afunde tot mai adine în datorii. 
Cînd perioada ajutorului de șomaj 
ia sjîrșit, șomerul trebuie să re
curgă la umilitoarea și insuficienta 
asistență publică".

ACEASTA ESTE SITUAȚIA 
ÎN CARE SE AFLA ÎN MO
MENTUL DE FAȚĂ PESTE 5,5 
MILIOANE ȘOMERI AMERI
CANI (CU 1,5 MILIOANE MAI 
MULȚI DECÎT ANUL TRECUT).

Combătînd optimismul de co
mandă al unor cercuri care încear
că să minimalizeze regresul econo
mic în care se zbate S.U.A., auto
rul articolului, economistul Hel
ler subliniază că economia ameri
cană nu a reușit să depășească sta
diul stagnării și că, există o înce
tinire îngrijorătoare a ritmului de 
dezvoltare economică a țării"... 
După ieșirea 
1958, scrie el, 
prea curtnd și 
gure folosirea 
de muncă".

Economistul 
de asemenea deosebit de îngrijorat 
de faptul că intervalele dintre cri
ze se reduc în 
recesiunea din 
nomic a durat 
recesiunea din 
dezvoltat timp

ieșirea din criza din 1958 a durat 
doar 25 de luni și țara a intrat 
din nou in recesiunea din I960".

Heller subliniază faptul că în 
general, în perioadele de „avint" 
economia americană nu a reușit să 
recîștige terenul pierdut în timpul 
recesiunilor'

bang și Vientiane". El a afirmat 
că luptele se desfășoară la 80 
de mile nord de Vientiane și 30 
de mile sud de Luang Prabang.

La rîndul său postul de radio 
Londra arată că trupele guver
namentale și unitățile Patet Lao 
se apropie cu repeziciune de Vien
tiane și de capitala regală Luang 
Prabang, iar în Laosul central 
au fost rupte legăturile dintre 
Vientiane și provinciile de sud 
ale Laosului.

In rînduriie unităților rebele 
domnește descurajarea îneît că
peteniile lor au organizat la Vien
tiane o paradă în speranța că le 
vor ridica moralul. Postul de 
radio Londra a anunțat de ase
menea că regele Laosului, care 
este prizonierul rebelilor a so
sit la Vientiane pentru „a 
moralul" unităților rebele, deoa
rece „pe întregul front al lupte
lor cu forțele Patet Lao se ma
nifestă semne de demoralizare".

ridica

economică
din recesiunea din 
refacerea a încetat 
nu a reușit să asi- 
deplină a brațelor

american se arată

permanență. „După 
1949 avîntul eco- 

45 de luni. După 
1954 economia s-a 
de 35 de luni. Dar

TEATRUL DE STAT „VALEA JIULUI
E Z I N T Ă : 

duminică 2 aprilie 1961, orele 19,30

P R
sîmbătă 1 și

ECOUL ÎNDEPĂRTAT
dramă în 3 acte, 4 tablouri

de Sava Goiovanislcii 
Regia artistică : Ion Pefrovici 

Scenografia : Olga Lupu-Scorfeanu

O. C. L produse industriale Petroșani

Anunță cumpărătorii că au sosit cantități importante 
de materiale de construcții ca: H

CIMENT 
V A R

IPSOS
CĂRĂMIZI 

CHERESTEA

La magazinul industrial nr. 69 din Lupeni, s-au pus in 
vinzare cantități importante de CIMENT.

și Carpați 
un serviciu

fel de 
și bău-

comen-

I. i. ₽. I. РЕТВДІШ
anunță publicul consuma

tor că a organizat la restau
rantele Minerul 
din Petroșani,
pentru servirea clientelei la 
domiciliu cu orice 
mîncăruri, dulciuri 
tiiri.

Înainte de a tace
zile rugăm consultați listele 
de meniu prin telefoanele 
restaurantelor Minerul (nr. 
151) și Carpați (nr. 138).
Astfel puteți fi serviți la do
miciliu cu mîncărurile pre
ferate.

Comanda se execută în cel 
mai scurt timp pasibil.

ÎNTREPRINDEREA 
COMUNALA 

ORĂȘENEASCĂ 
Petroșani 

telefon 541, 544 și 335 
execută pentru sectorul so
cialist și particular lucrări 
noi și de reparații la insta
lațiile interioare de apă, ca
nal și electricitate în toate 
localitățile din Valea Jiului.

Lucrările mai sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata 
In rate lunare.
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î Procurafi-vă de la 

1 „Librăria noastră 

j BIBLIOTECI 
: PERSONALE 
I de 100 și 200 lei 

I Plata cărților in 4 rate
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ALEGERILE DIN BELGIABelgienii s-au 
prezentat duminică 
26 martie la urnele de vot pentru națională a Belgiei este 
a alege 212 deputați* 106 senatori, 
din 175, precum și 696 consilieri 
provinciali.

După cum se știe, aceste ale
geri au fost organizate cu un an 
înainte de expirarea mandatului 
vechiului parlament. Ales la 1 iu
lie 1958, parlamentul a fost di
zolvat la 21 februarie 1961 cu a- 
sentimentul tuturor partidelor po
litice ca urmare a grevei de cinci 
săptămini a oamenilor muncii bel
gieni, prin care aceștia și-au ară
tat nemulțumirea față de hotărîrea 
guvernului Eyskens de a obține 
aprobarea parlamentului. pentru 
„legea unică" denumită și legea 
nenorocirilor.

„Legea nenorocirilor", înseamnă 
noi impozite și greutăți pentru oa
menii muncii, urmărește să com
penseze intr-o oarecare măsură 
pierderile marilor monopoluri, că 
urmare a aventurilor colonialiste 
în Congo.

Acțiunile sîngeroase ale colonia
liștilor belgieni în Q>ngo au făcut 
ca și pe plan internațional Belgia 
să fie compromisă în ochii întregii 
lumi. Acest lucru a determinat pe 
conducătorul Partidului socialist, 
Spaak să declare că „situația inter-

: foarte
proastă" și că „Belgia are împotri
va sa toată lumea".

In aceste condiții, nu apar de 
loc surprinzătoare rezultatele ale
gerilor generale care arată că prin
cipalul partid de guvernămînt, 
Partidul social-creștin a suferit o

♦

COMENTARIU

importantă înfrîngere pierzind ma
joritatea absolută pe care o deți
nea in senat și opt mandate in 
Camera Deputațilot și obținînd cu 
5 la sută mai puține voturi. Și ce
lălalt partid de guvernămînt, Par
tidul liberal a pierdut cite un man
dat atit in Cameră oit și in Senat.

Radicalizarea maselor populare 
din Belgia, dovedită și prin greva 
generală de cinci saptămjni, a 
făcut să crească numărul de vo
turi pentru partidul comunist. La 
alegerile de duminică partidul co
munist a obținut o importantă vic
torie. El dispune acum de cinci 
deputați, față de doi in camera 
precedentă. In consiliile provin
ciale comuniștii au obținut 11 lo-

curi față de trei 
în alegerile ante

rioare. Pînă și cei mai zeloși ad
versari ai comuniștilor recunosc în 
urma alegerilor că succesul comu
niștilor, la care nu s-au așteptat, 
constituie o mărturie a încrederii 
oamenilor muncii în acest singur 
partid care apără cu curaj pînă 
la capăt interesele lor .

Imediat după alegerile de dumi
nică guvernul Eyskens și-a prezen
tat demisia. Totodată au început 
primele consultări în vederea cons
tituirii noului guvern, din care, 
potrivit agențiilor de presă, ar pu
tea face parte partidele fostei 
coaliții guvernamentale, precum și 
Partidul socialist.

„Dacă este sigur că Eyskens a 
pierdut bătălia electorală și odată 
cu ea și puterea, arată agenția 
France Presse, situația nu s-a lim
pezit, deoarece printre partidele 
așa-zise „mari" nu există nici un 
adevărat „învingător".

Presa belgiană din 28 martie, 
referindu-se и la consultările care 
au loc în prezent între partidele 
politice prezice că „criza guver
namentală va dura pînă cînd se 
va reuși pe calea tratativelor de 
culise să se găsească o nouă for
mulă a unui guvern de coaliție.

C. OPRI CA

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2 Petroșani, „Str. Gh. Gheorghiu-Dei tu. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

PRODRAM DE RADIO
30 martie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal și. sumarul presei centrale
7.15 Muzică ușoară, 8,00 Din pre 
sa de astăzi, 8,30 Estrada melo
diilor, 9,30 Vreau să știu, 9,50 
Concert de muzică corală romî
nească, 10,40 Melodii populare ro- 
mînești interpretate de Felictan 
Fărcașu și Florea Burnea, 11,30 
Muzică ușoară sovietică, 12,00 Re
portaj : Colocviu despre calitate, 
12,25 Lucrări de compozitori ro- 
mini, 13,05 Muzică de estradă, 
14,00 Program emis de Studioul 
de radio Craiova, 14,30 Din fol
clorul popoarelor, 15,10 Concert 
de muzică ușoară romînească, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,30 Tinere
țea ne e dragă (reluare), 18,00 
Program interpretat de soliști și 
formații muzicale de amatori din 
regiunea București, 19,05 Tribuna 
Radio, 19,45 Transmisie din Stu
dioul de concerte a concertului or
chestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii, 22,45 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 14,30 „De toate 
pentru toți" (reluare), 15,00 Din 
operele comppzitorilor Sovietici,
16.15 Cîntece și jocuri populare, 
17,00 Muzică populară din R. S. 
Cehoslovacă, 17,20 Clubul în spri
jinul producției, 17,50 Valsuri, 
18,32 Arii din operete, 19,30 Din 
activitatea sfaturilor populare,
21.15 Concert de muzică popu
lară romînească, 21,45 Părinți și 
copii, 22,00 Cîntece de dragoste.

---- o----

CINEMATOGRAFE
30 martie

PETROȘANI — Al. Sahia: 
Bătrîna pianină ; ANINOASA: 
Asasinul din umbră ; VULCAN : 
Un cîntec străbate lumea; LU
PENI : Normandie Niemen;
BARBATENI : Nu aștețjta luna 
mai; URICANI : Norii părăsesc 
cerul.
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