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ln 5 luni — 3.050 tone 
de cărbune peste plan

Lună de lună, de la începutul 
anului,, minerii de la mina Lo- 
nea I și-au îndeplinit cu succes 
sarcinile die producție. Lucrînd 
cu un randament care depășește 
pe cel planificat în abataje cu 
8 la sută, ei au extras peste pro
ducția cerută 3.050 tone de căr
bune, cu un procent de cenușă 
sub cel admis. In abataje, avan
sările medii obținute au depășit 
pe cele planificate cu 13 m. pe 
lună.

In această perioadă, prin fo
losirea de material recuperat la 
lucrările pentru deschiderea și 
cercetarea abatajului nr. 12 din 
blocul 3, susținerea 
tiune de 50 m. a 
rir

' cu

pe o por- 
transversalei 

U ^orizontul 602 blocul III 
_ fiej 'pocal recuperat și redu- 

, ce^eă* consumurilor specifice, sec
torul a realizat în 4 lunî eco
nomii la prețul de cost în va
loare de 130.000 lei.

Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de brigăzile con
duse de Berindei Aurel și 
nescu Mănăilă. ambele 
fruntașe în întrecerea pe 
sii. La pregătiri1 este în 
brigada lui Iacob Petru, 
rii din această brigadă, deși lu- 

, creară nemecanizat,, au obținut 
la lucrurile în steril avansări 
medii lutiare de peste ^m. 1.

; ----- o—

Brigăzi fruntașe
La fel ca și la celelalte sec

toare, minerii sectorului II de 
la Lonea se străduiesc să-și în
deplinească în mod ritmic sar
cinile de producție. In luna mai 
ei și-au depășit planul cu 144 
tone de cărbune, majoritatea bri
găzilor fiind cu planul realizat 
sau depășit. Brigăzile conduse 

Molnar Traian, Mîrza Vasile 
wBaciu Ioan, lucrînd cu un 
? rând ament mai mare de cît cel 

planificat cu 700—800 kg. de 
cărbune pe post, au obținut de
pășiri de plan între 3 și 5 la 
sută. Cîștigul mediu al mineri
lor din brigăzile respective este 
de 90 lei pe post.

S. EKART

Bălă- 
fiind 

profe- 
frunte 
Mine-

Sectorul 11 al minei Lonea * 
a extras în luna mai 144 tone j 
de cărbune peste plan, rozul- ! 
tat la care au contribuit atît S 
brigăzNe din abataje cît și ( 

—Zj de la pregătiri. Pentru ■ 
luna iimie colectivul acestui Ș 
sector s-a angajat să dea pes- j 
to pian cel puțin 250 tone de < 
cărbune. Despre acest nou an- > 
gajament vorbesc . minerii din ț 
clișeul nostru: Molnar Ion, ? 

< Kiraly Alexandru, Barboneanu 5 
; Constantin și Radu Ion, toți < 
/ din brigada lui Моіцаг Tra- /

>

«

'.cete

COMUNICAT

'Cărbutiele extras la mina Uricani in iunie are un procent- S 
taj de cenușă cu 4;5—5 la sută mai scăzut față de normele S 
stabilite. Printre brigăzile minei care dau cărbune fără șist se ' 
numără și cea a lui Uliu Gheorghe. IN CLIȘEU: Minerii Fo- 5 
dor Gheorghe, Vîlceleanu Constantin, Tyucodi Eugen și Vișan ) 
Alexandru din brigada lui Uliu Gheorghe, privesc cu satisfac- < 
ție. cărbunele de calitate extras de ortacii lor de muncă. j

...Colivia în care ne găseam co-1 
bora jn adîncuri cu. viteză. La 
mici intervale apăreau și dispă
reau, ca niște licurici luminile de 
lâ orizonturi. O scurtă smucitură 
fi colivia: se-opri ca ta o eomandâ 
la orizontul 548.

— Am ajuns — ne-a spus ing. 
Plăvtcheanu Dumitru, șeful secto
rului IV dl minei Vulcan. De aici 
voni merge pe picioare. Distanța 
nu-г prea mare. O azvîrlitură de 
băț... sîntem în sectorul VI. 
Numai să aveți de grijă cum 
mergeți pe galeria transversală. E 
apă și noroi mult. Un pas greșit 
și... gata baia. O baie mai ceva ca 
la Tekirghidl. Mulți dintre oame
nii sectorului nostru au făcut cu
noștință cu ea- Vă închipuiți cum 
s-au simțit ei atunci. Întreținerea 
acestei galerii cade în sarcina sec
torului III. Telul cu o „întreține" 
acest sector se cunoaște. Și cînd 
vă gindiți că și. conducerea minei 
are cunoștință de starea galeriei".

...Am intrat .în raza sectorului 
IV mergînd pe galeria direcționa
li din ■strtuuN'VII. De data a- - 
ceasta n-am mai înnotat în noroi 
și apă țină la genunchi ca pe 
transversală. Se bedea la tot pasul 
mînă dă gospodar a celor de la 
IV. Fiecare porțiune a galeriei 
era întreținută ca la carte.

Prima noastră cunoștință' 
frontul de lucru din sectorul 
o facem în abatajul frontal de 
stratul . VII- <■ Ații ■ munca era 
toi. Se pușcase cu o jumătate 
oră înainte, și membrii brigăzii lui 
Bălțatu' loan erau ocupați cu ale-

ger ea sterilului pe care-l aruncau 
înspre surpare.

— Noi ținem mult la calitatea 
producției — a spus brigadierul

■ Bălțatu. După cum vedeți aproa
pe toți ortac™ stnt m&bttizațita 
alegerea șistului. Și asta nu ftr 
tîmplător. Cu cîteva zjtle în ur
mă am aflat din ziar chemarea 
brigăzii lui Gbioancă Sabin de la 
Lupeni „Nici un vagonet rebutat 
pentru șist vizibil". Discutînd cu 
toți membrii brigăzii mele am luat 
hotărîrea să îmbrățișăm această 
chemare. Rezultatele se și vid. In 
ultimile zile în frontalul nostru, 
cu toate condițiile grele de zăci- 
mint, nu s-a înregistrat mă un 
vagonet de cărbune rebutat pentru 
șist. Și vă asigurăm că nici pe 
viitor n-o să avem vagonete te
butate.

Luîndu-ne rămas bun de la a- 
cești harnici mineri ne-ат întă
rit convingerea că ei vor face to
tul ca să dea o producție de ca
litate superioară. ..............

...Am continuat să vizităm alte
■ locuri de muncă - din sectorul IV.

G. MATBESGU

(Continuare în pag. 3-a).

La invitația președintelui Consiliului de Stat ai Republicii Popu
lare Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Republicii Indo
nezia, dr. Sukarno, însoțit de dr. J. Leimena, prim locțiitor al mi
nistrului prim, Wllujo Puspojudo, vicepreședinte al Adunării Popu
lare, Ahem Ernlngpradja, ministrul muncii, dr. Suharto, ministrul 
Industriei Populare, M. D. Mamangung, vicepreședinte al Parla
mentului și alte persoane oficiale, a făcut o vizită de prietenie în 
Republica Populară Romînă.

Președintele Sukarno și persoanele care l-au însoțit au vizitat 
obiective social culturale și științifice, întreprinderi industriale, pre
cum și construcții noi din regiunile București, Constanța și Ploiești. 
Căldura cu care președintele Sukarno a fost întîmpinat pretutin
deni constituie o expresie a sentimentelor de prietenie pe eare le 
nutrește poporul romîn pentru poporul 'Indonezian.

In timpul vizitei, conducătorii de stat ai Republicii Populare 
Romîne și Republicii Indonezia au avut un schimb de păreri cu 
privire ta situația internațională și la . relațiile dintre cele două 
țări. Convorbirile s-au desfășurat lutr-o atmosferă de sinceritate și 
înțelegere reciprocă și au vădit concordanța de vederi a celor' două 
părți in cele mai importante probleme internaționale actuale.

Cei doi președinți și-au manifestat voința de a milita cu per
severență pentru apărarea păcii, slăbirea încordării internaționale,' 
promovarea coexistenței pașnice, dezvoltarea relațiilor de colaborare 
internațională. El ău afirmat hotărîrea lor de a sprijini lupta îm
potriva colonialismului și imperialismului, pentru dreptul tuturor 
popoarelor la libertate și independență națională, pentru dreptul de 
a-și hotărî singure soarta.

In cursul convorbirilor, conducătorii de stat ai celor două țărr( 
au constatat cu satisfacție că relațiile politice, economice și cultu
rale dintre RepuHica Populară Romînă și Republica Indonezia se 
dezvoltă pe baza acordurilor încheiate, în interesul ambelor popoa
re. Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro-. 
mine și președintele Republicii Indonezia, anali zi nd perspectivele 
colaborării economice romîno- indoneziene, au ajuns la concluzia că 
există noi posibilități de lărgire șl adîncire a acestei colaborări.

Astfel, în concordanță cu dorința guvernului indonezian, Repu
blica Populară Romînă va livra indoneziei instalații complete, e-i 
chipamente industriale, mașini și utilaje pentru diferite ramuri ale 
economiei Republicii Indonezia; Aceste, liyjrări pe credit vpr. avea 
drept obiectiv realizarea cercetării necesare explorării, exploatării 
și prelucrării materiilor prime in produse finite și asigurarea servi
ciilor tehnice șl a instruirii personalului indonezian, pentru fabrt- 
ЙІё сМге;уог fi constrfflte.' Ițepublica Indonezia va livra produse 
âfe instalațiilor furnizate de Republica Populară Romînă șt'Hțe'
mărfuri de export ale Republicii Indonezia. S-a convenit asupra
creării unei comisii guvernamentale mixte permanente de colabora
re economică șl tehnică, care va supune celor două guverne propu
neri in vederea atingerii scopurilor de mai sus.

In acest sens, s-a încheiat un „Protocol privind dezvoltarea 
in continuare a colaborării economice și tehnicq și intensificarea 
comerțului in ambele Sensuri între Republica "Populară Romînă și 
Republic* Indonezia".

Protocolul a fost semnat de președintele Consiliului de Stat.pl 
Republicii Populare Romîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej și de preșe
dintele Republicii Indonezia, dr. Sukarno.

In timpul șederii sale în Republica Populară Romînă, președin
tele dr. Sukarno a invitat pe președintele Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și pe președintele Consiliului de Mlniș- 
tri al R. P. Romîne, ion Gheorghe Maurer, să facă o vizită în In
donezia. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd 
să fie stabilită ulterior.

Vizita președintelui dr. Sukarno în Republica Populară Romină 
a adus o contribuție importantă la întărirea și, dezvoltarea rela
țiilor de prietenie dintre Republica Populară Romînă Și Republica 
Indonezia.
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dor Nicolae și Ținea 
Iosif.

Alături de acești to
varăși, care srau dove
dit luptători neobosiți 
pe tărimul progresului 
tehnic, în registrul de 
inovații al Secției L 5 
Petroșani, 
inovatori, 
timp au apărut nume 
noi. Sînt numele inova
torilor Tic Gruia, Giu- 
ra loan și Rob Nico
lae.

Dar registrul de ino
vații mai arp multe fi
le albe, nescrise. Ele 
invită pe fiecare munci
tor, tehnician și inginer 
de la Secția L 5 Petro
șani să găsească soluțio
narea problemelor care 
frămîntă colectivul din 
care fac parte, să lupte 
pentru triumful tehnicii 
noi, pentru inovații.

I. CRIȘAN 
corespondent

zent la o nouă inovație 
împreună cu Ținea Io- 
rif.

în momentul de față 
in cadrul Secției L 5 
Petroșani se mai experi
mentează încă trei ino
vații destul de impor
tante pentru calea ferată 

: găsește 
un dispozitiv hidraulic 
pentru scoaterea rapidă 
a vagoneților cu motor 
din cale, propunere fă
cută de ing. Joni Nico
lae și Tudor Nicolae, un 
dispozitiv pentru scoate
rea balastului de pe ta- 
luzul liniei, propunere 
făcută' de Pretorianu 
Constantin și unul de 
blocare automată a ba
rierei mecanice in caz 
de defectare pe poziția 
închis, pentru prevenirea 
accidentelor, după pro
punerea inovatorilor Tu

troșani despre inovații, ' ^Au“e, ^e. Bpul 23,6 
primit nici 

un răspuns pentru sim
plul motiv că nu exista 
nici o inovație înregis
trată, nici un inovator.

Acum situația e cu to
tul alta, tle'lă începu- -. - . —-
tul anului 1961 și pînă ,iej.d,n beton armat, un printre care se 
în 
inovații i-au fost prezen
tate 6 inovații din" care 
4 au și fost acceptate și 
aplicate, iar în cursul a- 
nului trecut au fost în
registrate 22 inovații' 
dintre care un , număr ‘ 
de 18 inovații au găsit 
aplicație în cadrul sec
ției. Printre cele mai im
portante inovații ce ău cupoanele de șine de la 
fost propuse și se aplică vechile indicatoare.
se numără un cric pen- Unul dintre că mai 
tru îndreptat limbile la activi inovatori, Tudor 
schimbătorii de cale Nicolae, lucrează în pre-

pînă la tipul 49. Aceas
tă inovație aduce o eco
nomie anuală de 5000 
lei și a fost propusă de 
muncitorii Tinea Iosif 
și Țudor Nicolae.

Suportul stilp de flu-

prezent comisiei de mdi câtor hectomethc
- din beton ușor armat și 
indicatorul de declivi- 
tate din beton armat 
sfat inovațiile tovarășu
lui Jude loan. Prin pu-' 
nerea în aplicare a aces
tor trei inovații, anual 
șe realizează o econo
mie; de 12.000 lei și 
totodată se recuperează

ia rubrica 
în ultimul

Stat.pl


STEAGUL RQȘU

IN PLIN PROGRES TEHNICMINA VULCAN
TEHNICII M/MERtC

De ta începutul anului, minerii de la Vulcan au extras peste 
plan mai bine de 26.200 tone dfe cărbune, din care circa 18.000 
tone cărbune cocsificabil, au sporit productivitatea muncii la pes
te 1,020 tone pe post. Un rol de seamă 
cote, cu care colectivul de alei, fruntaș 
La avut și-l are progresul tehnic.

In primele 4 luni ale anului, 
ta Vulcan a*a încărcat mecanic 
prin fotooirea deplină a celor 2 
mașini E.P.M.-l și a 3 reîncăr- 
cătoare cu bandă circa 5830 шл, 
steril. Iar fn luna mai peste 1150 
m.c. «terii La galeria transver
sală spre puțul 11, blocul 9, o- 
rlzontul 705 s-au încărcat cu o 
mașină E.P.M.-1 în luna mai a- 
proape 400 m, c. steril

A crescut lună de lună volu
mul de cărbune extras din aba
taje susținute metalic. In primul 
trimestru al anului, 6033 tone de 
cărbune au fost date din fronta
lele minei susținute metalic, Iar 
In aprilie șl mai, prin darea In 
exploatare a unor noi abataje, 
s-au extras inel aproape 15.000 
tone de cărbune cu susținere me- 
taHel.

Datorită preocupării maiștrilor 
și inginerilor pentru introduce
rea armării modeme tn galerii, 
te mina Vulcan au fost armați 
In fier și bolțari de beton circa 
2100 m. galerie. „In sectorul 
nostru, spunea deunăzi ing. Stoi
ca Petru, șeful sectorului II, am 
ajuns acolo îneît toate preaba- 
tajele și pregătirile din stratul 
3 le susținem cu armături me
talice Т.Н., iar două frontale (la 
Guiu șl Drob) sînt susținute 
cu stîlpi G.H.H. in luna trecută, 
brigada lui Drob de exemplu a 
extras din frontalul său 763 tone 
de cărbune cu un randament ce 
depășește sarcina de plan eu a- 
proape 50 kg. cărbune pe poet". 
La sectorul 1 nici un metru de 
galerie săpat in luna mai nu a 
mai fost armat tn lemn ci totul 
fn fler Т.Н.

Extinderea susținerii metalice 
a avut o influență favorabilă a- 
supra scăderii continue a consu
mului de lemn de mină. In luna 
aprilie pe mină s-a consumat 
tu 12,5 m. c. iemn/1000 tone de 
cărbune mai puțin dedt In mar
tie, i«r după date aproximative 
consumul specific tn luna mal 
este mal scăzut. Mina Vulcan se 
află printre mimle din Valea 
Jiului cu cele mai reduse consu
muri specifice de lemn de mină.

în obținerea acestor suc- 
pe ramură, se ttfîhdrește,

promovarea progresului 
la тіпй au adu» o contri-

Ls 
tehnic 
buție însemnată inovatorii șl ra- 
ționalizatorii, studiile tehnice al
cătuite de tehnicienii $1 inginerii 
minei și prezentate în adunările 
cercului științific al minei. In 
primul rlnd trebuie menționată 
Inovația „Sistem de armare în 
abatajele cameră din stratul 3“ 
realizată de minerul șef de bri
gadă Păcuraru Tralan, inovația 
„Sistam de armare provizorie în 
fier cu săpare direct la profilul 
de betonare" realizată de Ing. 
Petruț Ion ți altele, cere, pre
zentate cu ocazia expoziției de 
inovații la nivelul combinatului 
din luna aprilie s-au bucurat de 
aprecierea unanimă. Studiul pre
zentat ia prima sesiune tehnică 
a maiștrilor mineri de către tov. 
Gherman Traian — „Organiza
rea rațională a lucrului la bfrto- 
narea galeriilor pentru obținerea 
unor viteze de avansare care să 
depășească 70 m./lună" a fost

socotit drept unui din cele mai 
bine documentate referate.

înfăptuirea consecventă a mă
surilor din planul de acțiune pri
vind promovarea 
tehnic se oglindește deplin 
succesele colectivului de atici 
colectiv fruntaș pe ramură — tn 
faptul că a sporit randamentul 
mediu, a scăzut consumul de 
lemn, de exploziv, de energie, a 
crescut la peste 60 m./lună a* 
vanearea tn abatajele cameră. 
Organizațiile de partid și comi
tetele de secții sindicale se îngri
jesc cu atenție de îndeplinirea 
măsurilor tehnice in cadrul sec
toarelor.

Rezultatele obținute pin* 
cum ia mina Vulcan lasă să 
întrevadă largi posibilități 
fața colectivului de aici. In pri
mul rînd va trebui acordată o 
atenție mal mare aplicării ace
lor măsuri tehnice care să ducă 
■ ft scurt timp la creșterea vite
zei de avansare tn abatajele fron
tale, trebuie folosite mai bina u- 
tilajele din dotare pentru încăr
carea mecanică în galerii, perfo- 
rajul electric să fie extins la 
toate locurile de muncă, în spe
cial la abatajele frontale.

ing. GH. DUMITRESCU

sa respectam 
, intrutetul 

nenneic
progresului

în

•e 
în

dc tchnka sccurllăfll muncii!
ia ultimii ani partidul și gu

vernul nostru acordă problemriot 
privind protecția muncii o grijă 
tot mai mare. La exploatările 
Văii Jiului secbeltuiosc an de an 
sume tot mai mari pentru a se 
asigura minerilor condiții de mun
că mai bune. Anul 
mele 4 luni s-au 
velul combinatului 
ne de lei pentru 
racter de protec
ție a muaai; ta 
mine au fost mo
dernizate, lărgi 
te și construite 
băi pentru mineri, 
au fost luate măsuri pentru evi
tarea pericolelor ta subteran, i-a 
întărit controlul asupra respectării 
N.T.S. La mina Lupeni minerii 
au fost dotați cu măști individuale 
de autosalvare, măsuri care va fi 
extinsă la toate exploatările.

Preocuparea celor însărcinați cu 
protecția muncii, grija fiecărui mi
ner sau muncitor ore intră in sub
teran sau muncește la suprafață 
pentru a-și asigura astfel de con
diții în dt să poată munci ta .de
plină siguranță, a dat roade bune 
pînă acutft. La o seamă de sectoa
re, la multe brigăzi de mineri nu 
au fost semnalate nici un fel de 
accidente. Mai sint însă unii mi
neri, tot mai puțini la număr care, 
fie din neștiință, fie dintr-o supra 
estimare a cunoștințelor și a vechi
mii lor în muncă comit abateri de 
la N.T.S., abateri care, »b at 
la timp, nu aduc daune. In cele de 
mai jos vom cita 
exemple pentru a 
altora.

Cu ocazia unui 
Vulcan ta sectorul III în luna mai, 
ia abatajul frontal din stratul 9 
orizontul 480, minerul Todoruț 
Vasile, șef de schimb, a fost gă 
sit cu o cantitate de exploziv în 
lada de scule. In abataj se obiș
nuia să se execute lucrări de puț 
care in lipsa artificierului. Minerul 
Todoruț Vasile a încălcat N.T.S. 
articolele 53 și 522, care interzic 
categoric ca explozivul să fie păs
trat de brigăzi, iar lucrările de 
pușcare să se facă numai de către 
artificier, după ce locul de mun 
că a fost temeinic controlat. La 
același loc de munci s-a stabilit 
că nici maistrul miner Băncilă 
Gheorghe nu și-a îndeplinit conș-
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pentru 
liții de

acesta, ta pri- 
cteltuit la ni- 
dtova milioa 
mături cu ca

tilneios datoria, nu a urmărit dacă 
abatajuJ a fost plasat normal, a 
permis ca lucrările de perforare 
să fie executate de muncitori care 
nu aveau calificarea corespunzătoa
re ți în cot schimbul său nu a 
inspectat locul de muncă.

Un alt control, de astă dată la 
mina Lupeni în sectorul II, la aba- • 
tajele frontale 
cui 4, a stos

j Pe teme de protecție 
a muncii

din stratul 5, blo- < 
în evidență că aici 
se obișnuia ca o- 
pcrațiile de tăiere 
si răpire să se 
facă concomitent.

dt 
nu 

(un 
va- 
au

Iacă
Atît la tăiere 
și la răpite 

s a respectat plasarea normală 
miner cu un ajutor miner sau 
gontor). La locurile de muncă __ 
fost plasați oameni cu calificare 
necorespun2ătoare lucrului ce tre
buia efectuat. Șeful de Sfcf<x ing. 
Meiuș Dumitru, maistrul ftțj-^âpal 
Drimboteanu Pavel, maistrul mi
ner Bădău Gheorghe au fost sanc
ționați pentru că, tolerînd cele de 
mai sus, au încălcat prevederile 
N.T.S., articol il 133, aliniatul 1 
și o dispoziție specială a C.C.VJ.

Am arătat mai sus observațiile 
a două controale de protecție a 
muncii la minele Vulcan și Lupeni. 
Din faptele menționate trebuie tra
se învățăminte pentru toți minerii, 
maiștrii și inginerii exploatărilor 
Văii Jiului, tn problemele de pro
tecție a muncii nu are ce căuta 
rutina, supraaprecierea cunoștințe
lor proprii. De acest lucru s a 
convnis pentru totdeauna mineriși 
Timofte Spiridon, șef de brigadă 
la mina Uricani, care ta „baza" 
experienței sale a fost la un pas 
de a sc accidenta, s-e convins fi 
minerul Bojte Pavel de la Vulcan 
și alții.

Numai măsurile generale cu ca
racter de protecție a muncii nu 
dau roadele așteptate dacă nu stat 
complectate și susținute printr-o 
puternică opinie de masă pentru, 
aplicarea lor întocmai. Pentru сгеа.ЛІ 
ren acestei opinii de masă, co
mitetele sindicatelor și comitetele 
de secții sindicale au un cuvtat 
gtcu de spus. Ele, prin inspectorii 
obștești, trebuie să mobilizeze pe 
toții minerii la o luptă activă sus
ținută pentru respectarea deplină 
. N.T.S., premisă de seamă pen
tru eliminarea accidentelor, pentru 
creșterea productivității muncii, 
pentru creșterea extracției de căr
bune.

IOAN ALMAȘAN 
inspector tehnic pentru protecția 

muncii

întff 
indus- 

firui 
noi 

strigi.

V.. '

Peisajul Viii Jiu
lui același în e* 
parenfi de am 
de Zile, te schim
bi totuși în fie
care an.

Pe lingi 
prinderile 
triale, pe 
Viii 
orașe, ; 
Așa au 
„străzile 
pentru 
tul de 
cum este funicu- 
land 4—5 Lupeni 
din clișeul alilu

apar 
noi 

' aparul fi 
aeriene"- 

transpor- 
cărbune,

Învățămintele unui schimb
Recent, la inițiativa comitetu

lui dc partid și a sindicatului 
de la mina Petrila, un grup de 
ingineri și mineri de la această 
exploatat: a făcut o vizită schimb 
de experiență la minele Barza și 
Deva din regiunea noastră. Sco
pul vizitei a fost documentarea 
ta privința folosirii perforajului 
umed ți Încărcării mecanice a 

La schimbul de expe- 
luat part: inginerii Bd-

zic (perforatoarele grele fiind sus
ținute pe coloane telescopice).

La cea mai mare parte din lu
crările de Înaintare, încărcarea se 
fide cu ajutorul mașinilor de În
cărcat. Am văzut la unde locuri 
că minerii, utilizînd cu pricepere

dceva asemenea 
fi de învățătură

control la miftj.

umed ți 
sterilului, 
riențâ au 
ta Cornel și Cotoroiu loan și mi
nerii șefi- de brigăzi Ia pregătiri 
Toth Gheza ți subsemnatul.

La cele două mine vizitate, 
perforarea umedă și încărcarea 
mecanică sînt aplicate pe scară 
largă. Se folosesc mașini poe
matice PML-5 și perforatoare pe 
coloană telescopică.

Pentru o mai bună exemplifica
re voi descrie separat cele două 
obiective văzute. Am stat de 
vorbă cu mulți minsri și toți au 
fost de părerea că perforarea u- 
medi, pe lingă că elimină circa 
76 la sută din praful rezultat la 
lucrarea de batere a găurilor și 
deci diminuează pericolul de îm
bolnăvire de silicoză, duce la creș
terea simțitoare a productivității 
muncii, la lichidarea în proporție 
de circa 80 ta sută a efortului fi*

Scrisori de la mineri

aceste mașini, nu mai au, prac
tic vorbind, nevoie de lopată 
pentru încărcarea rocii dislocate.

Rezultatele, ața cum ne-au fost 
ațâțate ți cum ne-am convins per
sonali stat dintre cele mai bune. 
La E. M. Barza, de pildă, o bri
gadă formată din 24 muncitori 
a obținut o avansare pe lună de 
412 m. galerie, lucrind în patru 
fronturi de lucru concomitent, în 
roci cu duritate mare. Pe fiecare 
om s-a realizat cîte 17,10 m. ga
lerie pe lună, adică un randa
ment de 92,8 m.c. steril pe post 
ți lună. In același tâmp ciștigul 
muncitorilor a crescut mult. Pen
tru miner i câștigul lunar s-a ridi
cat la circa 7200 lei.

Sînt rezultate pe care ți noi 
In Valea Jiului le putem obține.

de experiență
De altfel tov. Toth Gheza, șef 
de brigadă în sectorul II este ho- 
tărît să aplice în galeria de cap 
spre blocul zero, unde muncește, 
perforarea umedă cu perforatoare 
susținute pe coloană telescopică, 
iar pentru încărcare o mașină. Eu 
personal, intenționez să cer con
ducerii sectorului și exploatării 
să-mi facă un grafic de 
muncă pe patru schimburi și 
să-mi acorde săparea galeriei de 
transport principală de la lucră
rile spxiale de deschidere. Aici 
voi folosi tot ce am văzut la 
Barza și Deva.

Aplicarea în practică a învăță
mintelor schimbului de experiență 
depinde pe de o parte de cei care 
au luat parte la el, iar pe de alta 
ds felul cum conducerea C.C.V.J. 
va înțelege această problemă și 
va asigura brigăzilor de mineri 
înzestrarea necesară.

îmi permit să fac 
de la combinat unele
anume :

— participant!! la 
experiență să expună 
nare la care să fie 
brigadierii de la pregătiri și înain
tări, cele văzute ta Barza și De
va în mod detailat. In această - a- 
dunare să fie caracterizate posibi-

litățile existente ta Valea Jiului 
pentru aplicarea perforajului u* 
med și extinderea încărcării me
canice ta galerii.

— combinatul să se îngrijească 
de organizarea mai multor ase-

tovarășilor 
propuneri și

schimbul de 
într-o adu- 

chemați toți

menea schimburi de experiență la!__ -y ♦
alte mine din țară. \ V ЯЛЬшЛОЛТе TeVtTSWUtl

GHEORGHE TANASB J Uzinele „Artem" din Sverd-X
miner șef de brigadă mina Petrila „

NOTA REDACȚIEI: Schimbul * " de minâ centrifugale, reverii-1 
de experiență organizat de mina S bile, cu diametrul rotorului de I 
Petrila, ridică In fata organelor t 1000 mm și 1500 mm. Noile * 
7X5,—ела* г»"-"—

probleme deosebit de importa»- |/e> P*Mtru ^mrolul de |
te. E vorba mai ales de extinde- J distanți a poziției paravane- ț 
rea perforajului umed. Deși In s țar de dirijare a aerului, regime- f 
multe consfătuiri s-au luat an- . lui de сбМѴав dis- I
gajamente In acest sem deși J _____ .
cercetătorii de te S.C.S.M. au 
pus la punct un sistem de In
jectare laterală a apei In perfo
ratoare, totul nu a depășit Insă 
cadrul angajamentelor sau al ex
perimentărilor semilnduatriate. 
Nici In domeniul extinderii cap
tării prăfuiții cu aparatele Nem* 
csek nu s-au făcut prea mart 
progrese, la nivelul posibilități
lor, din cauza delăsării unor to
varăși cosnpetențl •*» materie. De 
aceea propunerile minoratul Qlto- 
orghe Tănaae tialtote temainic 
studiate la combinat șl infăptvlte.

t pogitivtM sie reversibilitate, de- ș 
! cuplarea motorului principal fi 

' pornirea PeritilaiorttM de retor- 
\ vi. Acerie ventilatoare au un d<r- 
bit de 20—40 md. aer!sec, la o 
prerittne statici do 240—400 

' hgdm.p. ai un tanddment fid 0J6. 
folosirea noilor tipuri de ven

tilatoare reversibila sa «e firi 
prea mari fonduri de inaeriifd, 
utilajele fiind simple p Ж -na^i 
figuratei de ^reeaatmfo. '

♦
*

«>
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• PUBLICITATETE BUNĂА С T I V I T Aținut bogat,- un 
atractiv

Pentru îmbunătățirea continuă 
a calității emisiunilor, la activi
tatea colectivului de redacție au, 
fost atrași mai mulți tovarăși 
din cele mai diverse ramuri de 
activitate: mineri, muncitori, in
gineri, tehnicieni, medici. O bu
nă parte xlHh cei 19 membri ai 
comitetului de redacție desfășoa
ră o bogată activitate, ca de pil
dă tov. Popa Viorel, de la pre
parata Petrila, ing. Cotoroiu 
loan, Cătană Vasile și Kristaly 
Anton de la mină. Sînt însă unii 
membrii ai colectivului între ca
re tov. Bucur Vasile. de la sec
torul C.F.F. Lonea. Barbu loan 
de la l.L.L, Gampi Francisc de 
la mină, Pociovelișteanu Titu, 
de la șantierul de prefabricate 
Petrila care nu-și aduc contribu
ția la activitatea stației. Din a- 
ceastă cauză calitatea unora, din 
emisiuni lasă încă de dorit. Cro
nica sportivă de pildă, nu s-a 
mai transmis de multă vreme, 
deoarece nu are cine o redacta. 
Tovarășii Tenczler și ing. Han
ning, de la mină, care au pri
mit sarcină din partea comitetu
lui de partid în acest sens, nu 
se achită de această sarcină. De 
asemenea, comitetele U.T.M. die 
la mină și oraș nu dau ajuto
rul necesar în alcătuirea emisiu
nii „Tinerețea ne e dragă" pen
tru a-i asigura un conținut bo
gat și un caracter atractiv,

Sfatul popular al orașului 
trila. care patronează direct 
ceasta stație, nu se preocupă 
bunul mers al ei. Mutat de 
proape un an de zile în noul 
cal, studioul nici în prezent
este capitonat și dotat cu mobi
lierul necesar. Mobilierul actual 
de care se folosește stația este 
împrumutat de la mină și dub. 
Sfatul popular neglijează de a- 
semenea extinderea rețelei de dli- 
fuzoare.

Pentru ca stația de radiofica- 
re din Petrila să-și îmbunătă
țească emisiunile, ea trebuie 
sprijinită efectiv.

U MANEA

h I

Pini anul trecut biblioteca că
minului cultural din Bărbăteni 
era considerată ca una dintre 
cele mai slabe biblioteci din Va
lea Jiului. Anul acesta. în urma 
Îndrumărilor primite de la sec
ția de învățămînt și cultură a 
Sfatului orășenesc regional Pe
troșani, activitatea acestei biblio
teci s-a îmbunătățit simțitor. 
Pînă acum, la această bibliotecă 
au fost înscriși 147 cititori. In 
acest timp din cele 1.473 volume 
ale bibliotecii au fost citite 611.

Pentru atragerea cititorilor la 
bibliotecă, bibliotecara Nedeicu 
Elena a organizat 3 cercuri de

in fiecare după-amiază, îhtre 
orele 17—18, minerii și ceilalți 
oameni ai munch din Petrila as
cultă emisiunile stației de radio- 
ficare din localitate. La această 
oră studioul stației transmite 
știri despre succesele obținute 
de colectivele întreprinderilor din 
oraș în întrecerea socialistă.

De două ori pa lună, in pri
ma zi a săptămînii, pot fi auziți 
vorbind le microfon mineri, in
gineri, tehnicieni inovatori. Ei 
împărtășesc diri experiența lor 
în lupta pentru sporirea 
ției, a productivității 
pentru îmbunătățirea 
producției și realizarea 
nomii. in ultimul timp 
cuvîntul .în fața 
brigadierii fruntași Mihai Ște
fan, Nistoreanu Gheorghe, Peter 
Moise, minerul Dogaru Sebas
tian și alții.

Emisiunea de marți este con
sacrată popularizării acțiunilor 
gospodărești de înfrumusețare a 
orașului. La această emisiune 
sînt popularizați cetățenii frun
tași în acțiunile întreprinse de 
sfatul popular pe linie gospodă
rească, locatarii care păstrează 
în mod exemplar spațiul locativ 
cit și comisiile de femei frunr 
tașe în acțiunile obștești. Intr-o 
altă emisiune, intitulată „Să cu
noaștem legile țării", sînt popu
larizate legile R.P.R. privind a- 
părareă zproprietății obștești, pre- 
curîi**^ a celei personale a cetă
țenilor. Se fac cunoscute cetățe
nilor legile circulației. In emi
siunea „Părinți și copii" sînt 
prezentate de către cadre didac
tice conferințe despre educarea 

, copiilor, școala și părinții, sînt 
popularizate acțiunile elevilor. 
Cu multă atenție este ascultată 
«misiunea de joi. In această zi 
se transmite emisiunea „Tinere
țea ne e dragă", consacrată ti
neretului. In cadrul acestei emi- 

. siuni se vorbește despre proble
mele de muncă și viată ale tine
retului, . despre rezultatele brigă
zilor de tineret, felul cum.își pe
trec tinerii timpul liber. In ulti
ma zi a săptămînii - se transmite 
emisiunea consacrată acțiunilor 
întreprinse de organizațiile de 
sindicat pentru 
voilor oamenilor 
fi trimiterea Ia 
dihnă, asistența 
suri pentru îmbunătățirea con
dițiilor de trai etc.

Probleme ale muncii pe șantier de care postul utemist 
îndeaproape!
control să se ocupe de felul cum 
se face aprovizionarea locurilor 
de muncă de către magazie, să 
зе,ocupe mai mult de acei tineri 
sau brigăzi care nu-și îndepli
nesc planul de producția, nu 
mențin ordinea la locul de mun
că sau neglijează ridicarea ca
lificării profesionale. De toate 
aceste aspecte postul U.T.M. nu 
se ocupă.

O sarcină importantă care stă 
în fața postului U.T.M. este 
aceea de a milita pentru ridica
rea pe o treaptă superioară a 
calității lucrărilor precum și 
pentru realizarea de cit mai mul
te economii. Acestea sînt obiec
tive centrale și ele cer o mare 
grijă pentru ridicarea calificării 
tinerilor, pentru lucrări și fini
saje <fe 
losirea 
în fata 
mlst de 
sarcina 
celor mai buni tineri, a frunta
șilor în producție. Toate aces
tea constituie obiective ale mun
cii postului utemist de control, 
îndrumat de organizația U.T.M. 
colectivul acestui post trebuie să 
treacă din nou la activitate rod
nică și să-și aducă astfel din 
plin contribuția la mobilizarea* 
tinerilor constructori la îndepli
nirea planului șantierului, la 
predarea în termen a obiectivelor, 
la îmbunătățirea calității lucră
rilor și realizarea de economii.

citit și 4 biblioteci yoiante. Din
tre acestea, cea mai frumoasă ac
tivitate o are biblioteca condusă 
de tovarășa Dorloți Ileana care 
a înscris 32 cititori. Printre ci
titorii cei mai activi ai bibliote
cii căminului cultural din Băf. 
băteni se numără țăranii munci
tori Bolosîn Victor, Oprișa lo- 
van, Dănescu Nicolae și alții.

Pentru viitor ar fi de dorit ca 
în cadrul acestei biblioteci sa se 
organizeze recenzii, consfătuiri 
și prezentări de cărți legate de 
viața și frămîntările țăranilor 
din Bărbăteni.

!
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Combinatul Carbonifer
Valea Jiului

produc- 
muncii, 
calității 
de eco- 
au luat 

microfonului L a or Ix
(Urmare din pag. l-a)

o

o n t u I

R. BALȘAN 
corespondent

5 4 8

flrupHl de Șantiere 
prefabricate 

Petroșani

are un post vacant de: 

MAISTRU ШТП. 
cu salariul de 1.100-1.450 
lei lunar. Solioitanțil se pot 
adresa pentru Informații 
la Grupul de șantiere pre
fabricate Petroșani, str.

Cărbunelui nr. 14.

satisfacerea ne- 
muncii, cum ar 
stațiunile de o- 

medicală, mă-

Pe- 
a- 
de
a- 
lo 
flU

ax.-

Ajunși la abatajul frontal de 
stratul 8—9 oamenii lucrau 
zor. Unii transportau lemn pentru 
armare, alții bițeau găuri cu ma
șina de perforați zăibăreau fi ur
mau. Atît brigadierul Cazan Pe
tru cit 
Pavel,
Mibai, 
fan ți 
demnă

p* 
de

și ortacii săi Petrovscki 
Bâatpanu Nicolee, Șușu 
Cacoveanu loan, Bigu Ște- 
alfii munceau cu hărnicie 
de laudă.

-* Ducă n-am întîlni arttea să
rituri și falii în strat, realizările 
noastte ar fi mult mai bune —

ne-a spus brigadierul Cătun. Ori
cum noi îi dăm bătaie ca si ex
tragem cărbune mult și de bună 
calitate. Nu ne lăsăm noi mine
rii învinși așa ușor de greutății 

Afirmația aceasta am avut pri
lejul să o am&m și în alte abataje 
din sectorul IV pe care le-am vi- 
zitat. Minerii, ajutorii mineri, va
gonetarii, toți sînt deciși si învin
gi greutățile prin care trec din 
emite condițiilor de zăcindnt, să 
fad totul pentru ca sectorul lor 
si se situeze din nou printre sec
toarele fruntașe de la mimt Vul
can.

o
O reparație ce se cere... reparată

Zilele trecute, o defecțiune la 
aparatul de radio cumpărat nu
mai de 2 săptămîni, m-a făcut 
să-l duc la atelierul cooperati
vei „Jiul" din Petroșani.

— Tovarășul ce dorește - an>
fost întrebat.

Mi s-a 
Suportul de 
Apoi prezint 
ranție dînd

defectat 
la plici - e 
certificatul 

Intre timp

picupul. 
. blocat.
de ga-

___... ____ ___- ___ r și răs
punsuri la Întrebării* «r îmi J-**" zi^înd : 
adresate.

De la Cabinetul orășenesc de partid
Vineri 9 

de la ora 
gătirea propagandiștilor din în- 
vătămîntul de partid, de la ur
mătoarele forme;

iunie a. c.. începînd
16. va avea ioc. pre-

>♦*♦♦♦♦*3

de control trebuie să se ocupe
lemn, se văd țevi de fier pentru 
schele metalice care ar putea fi 
folosite în interesul economisirii 
materialului lemnos. Oare aceas
tă deficiență nu poate fi văzută 
de colectivul postului utemist de 
control ?

In ceea ce privește lucrările 
de finisaj interior, cu toate că 
la unele blocuri s-a tras și ro
lul pe pereți, brigăzile de insta
latori de apă și electricieni mai 
fac multe modificări, spărgînd 
pereții. Unii tineri au mai sesi
zat că brigăzile de zidari lasă 
mortarul în lăzi de pe o zi pe 
alta unde, fiind amestecat cu ci
ment, se întărește și nu mai poa
te fi folosit. Pentru că a venit 
vorba de ciment, trebuie să ară
tăm că Intr-o zi au fost descăr 
cate în șanț două mașini de ci
ment peste care a ploat, degra- 
dfndu-se. De ce postul utemist 
de control nu îndreaptă focul 
criticii spre asemenea lipsuri ?

O altă problemă de care nu 
s-a ocupat postul utemist de 
control este risipa de material. 
Pe tot șantierul se pot vedea 
țigle, olahe și cărămizi sparte 
Radiatoarele de calorifer nu sînt 
stivuite, iar prin unde locuri 
stau azvîrliți elemenji noi de ra
diatoare, ciururi de sîtmă pen 
tru nisip și balast, coturi de țevi, 
material- lemnos. Unii muncitori 
md bot și acum cuie în uși sau 
în ferestrele proaspăt vopsite 
pentru a-și agăța hainele. Oare 
aceste lipauti nu pot constitui 
temele unor articole critice la 

... .... poetul U.T.M. de control ?
Și are dreptate. Chiar la lotul ... Biroul organizației de partid 
tău de muncă, sub ' schela de a propus postului utemist de

Pe la sfîrșitul anului trecut, 
la șantierul 7 construcții Lupeni 
a luat fiinfă un post utemist de 
control. Prin edițiile sale, postul 
utemist de control a contribuit 
in lichidarea unor deficiențe din 
munca tinerilor de pe șantier, 
venind cu propuneri pentru îm 
bunăfȘtirea procesului de pro 
ducțțe, pentru buna organizare 
a muricii $i realizarea de eco
nomii. Multi dintre tinerii indis- 
ciplinați sau din cei care dădeau 
lucrări de slaba calitate. în ur
ma criticilor ce le-au fost adre
sate de postul U.T.M. și-aU îm 
bunătății munca.

Dar de o bună bucată de vre
me colectivul postului și-a slă
bit activitatea. Cauza acestei si
tuații o constituie faptul că tov. 
Cîrstoiu Valentin, responsabilul 
postului utemist de control, con
sideră că pe șantier nu mâi sînt 
deficiente. Ce să criticăm ? -
se întreabă dînsul.

Această părere este 
și de ceilalți membri 
tivului postului U.T.M: 
trol.

In ce măsură sînt juste afir
mațiile tovarășilor din colectivul 
postului U.T.M. ?

Să facem un raid pe șantier, 
primul cu care am stat de vor

bă a fost tov. Moga Aurel, res
ponsabilul unei brigăzi de tineri 
zidari și tencuitori. 
Moga a arătat că la 
de fațadă se folosesc 
material lemnos, iar 
schelei metalice stau 
In spatele biroului șantierului.

susținută 
ai colec- 
de con-

Tovarășul 
tencuielile 
schele din 
elementele 

aruncate

г

— Economie politică anti î 
și II.

— Probleme de bază ale teo
riei marxist-leniniste anul I.

— Istoria P.C.U.S. anul I.

— Bine le vom pune la punct. 
Reveniți peste 3 zile ți, grăbin- 
du-se, salariatul cooperativei 
m-a condus amabil la ușă.

La termenul fixat, același sa
lariat mă primește ca pe o veche 
cunoștință, și după ce mă felicită 
pentru aparat pe care îl califică 
grozav mi-1 întinde gata „repa

ir .*■'•
A cam fost grea reparația. 

шеЩа» ax strîmbat. motorul, desfă
cut. șters, uns, asamblat etc., etc.

Am plecat satisfăcut după o 
călduroasă strîngere de mină.

— La revedere tovarășe.
— La revedere? Oare ce o fi 

vrîrid să spună cu aceasta co
operatorul ?

Abia, ajuns acasă, la Petrila 
. th-am dumirit. Picupul funcțio
na: tot ca înainte. Cîteva rotații 
ți o Oprire, cîteva rotații și o 
altă oprire. Era greu să mai fac 
în aceeași zi un drum pînă la 
Petroșani cu aparatul în brațe 
mai ales că afară ploua cu gă
leata. -Totuși, pînă una alta 
m-am hotărît să le spun tova
rășilor de la cooperativa „Jiul" 
să se lase de obiceiul de a efec
tua reparații ce se cer reparate-

bună calitate, pentru fo- 
chibzuită a materialelor, 
colectivului postului ute- 
control stă de asemenea 
popularizării experienței

ARAMA IOAN
secretarul comitetului orășenesc

U.T.M. Lupeoi

ANUNȚ
Atelierul de zonă 

C. F. R. Petroșani, an
gajează cu dată ime
diată
LĂCĂTUȘ 

Și SUDOR
Cel Interesat! se vor 

presents la Atelierul 
de soni Petroșani.

ANUNȚ
filiala 

vînzare 
In sta

O.N.T. „Carpați", 
Petroșani a pus în 
bilete pentru . locuri 
ți uni le Eforie, Vasile Roșită, 
Techirghiol, Mangalia, Cos- 
tinești.

De asemenea, mai sînt Lo
curi și pentru alte stațiuni 
bailneo-climaterice din țară.

Doritorii se pot prezenta 
la sediul filialei din Petro
șani, str. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr 23. , >

ТГ2

ЕІРІНШІІ ШІІІІІІ 

URIC ANI
Organizează în ziua de 30 

iunie 1961 la sediul exploa
tării un concurs pentru ocu
parea următoarelor: posturi: ■

— maiștri mineri
—■ maiștri transport
— maiștri electro-mecanld.
Se pot prezenta la con

curs cej care au diploma de 
maistru sau diploma de ab
solvire a unei școli tehnice 
echivalente, sau care la data 
de i iulie 1956 aveau o prac
tică de 12 ani în funcția de 
maistru.

Cererile, însoțite de actele 
necesare, se pot depune zil
nic la sediul E. M. Uricânf, 
unde se pot obține și infor
mații suplimentare.ZOTA CONSTANTIN 

miner E. M. Petrila

Si UE 
EUnOISTEM 
REfilUUEI

9
FMHILE 
HATURI! El I
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Ecoul СШНОГЬІГІІОГ nrușciov-Kcnncdij
Speranțe iitr-o («filiere 

litre 1st ti lest
I DELHI 6 (Agerpres)

Convorbirile istorice dintre Ken
nedy și Hrușciov, scrie ziarul -„Ti
mes of India" au dat speranțe că 
în viitorul apropiat va începe o 
adevărată destindere în relațiile 
dintre Est și Vest. Această întîl- 
nire a contribuit la crearea unei 
atmosfere internaționale încuraja
toare. Ea a contribuit de aseme
nea la stabilirea contactului per
sonal nemijlocit dintre cei 
oameni de stat.

к sosit timpul să se croiască calea 
spre un viitor mai bun

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
UNIUNEA SOVIETICĂ

Părerile

Stalingrad—Moscova
Magistrala electrică Stalingrad- ț 

Moscova, care se întinde pe o l 
distanță de 1.000 km., este una * 
dintre cele mai mari construcții ♦ 
energetice și constituie o verigă t 
importantă în sistemul energetic ț 
unic al părții europene a U.R.S.S.

Se prevede ca pînă la 13 au
gust — Zaua constructorului — 
toate construcțiile din cadnd a - 
cestui nod hidraulic să fie pre
date comisiei guvernamentale de t 
recepție.

cărjii
din cele mai populare parcuri • 
de cultură și odihnă ale capita- * 
lei. Aici 20 de edituri

Magisfrala electrică
STALINGRAD 6 (Agerpres). 
Hidrocentrala de la Stalingraa 
produs recent cel de-al zficelea 

miliard kWh energie electrică. O 
mare parte din această energie 
este transportată la Moscova.

> In curînd Moscova va începe 
să primească energie electrică de 
la hidrocentrala de la Stalingrad 
și prin cea de-a doua rețea de 
vest, a cărei construcție a intrat 
în faza finală.

niunii Sovietice și S.U.A. va pu
tea deschide calea spre pace 
pe pămînt.

După cel de-al doilea război 
mondial, scrie în comentariile sale 
ziarul „People Daily" s-au acu-

RANGOON 6 (Agerpres)
La 5 iunie toate ziarele 

mane au publicat sub titluri mări, 
informații în care relatează citi
torilor despre întîlnirile de la Vie
na, publică fotografiile lui N. S.
Hrușciov și J. Kennedy. în titluri ■ mulat multe probleme nerezolvate, 
ziarele subliniază că la Viena a 
avut loc un schimb de păreri în 
problemele cele mai importanta 
ale . contemporaneității. Omenirea 
a pbosit.de pe urma încordării in
ternaționale, scrie ziarul „Owav".
Credem, scrie ziarul, că schimbul 
de păreri dintre conducătorii U-

comentatorilor presei

bir- 9
9
9
9
9

a

doi

Fără îndoială că în decurs de 
două zile nu pot fi rezolvate toate 
problemele care s-ău strîns în 
cursul unei perioade îndelungate. 
Credem însă, subliniază ziarul, că 
a sosit timpul să se croiască ca
lea spre un viitor mai bun.

americane
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Luna

NEW YORK 6 (Agerpres)
Comentînd întîlnirea dintre 

S. Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., și J. 
Kennedy, președintele S.U.A., co
respondentul ziarului „New York 
Post", Joseph Berry, scrie: „în
tre cele două epicentre mondiale 
de o putere colosală — Casa Albă 
și Kremlinul — s-au reluat co
municațiile și declarația comună 
promite că aceste comunicații vot 
fi menținute", 
cestei întîlniri, 
Post" într-un 
nu a pierdut nimic și, poate, 
și cîștigat ceva".

Shackford, corespondentul trus
tului de presă „Scripps Howard", 
arată în ziarul „New York World 
Telegram and Sun" că după cit 
se pare S.U.A. ■„apreciază cu cir
cumspecție întîlnirea de la Viena 
care nu-și propusese scopul de a 
realiza un acord în problemele im
portante". „Numai viitorul va ară
ta, declar^..corespondentul, care

N.

„Ca rezultat al a- 
scrie „New York 

editorial, omenirea
a

vor fi urmările acestei întîlniri. 
Deocamdată . reprezentanții admi
nistrației Kennedy sfătuiesc să se 
abțină de la optimism, să se aș 
tepte și să se vadă".

Chalmers Roberts, coresponden
tul ziarului „Washington Post and 
Times Herald", arată într-o in
formație transmisă din Viena că 
în capitala Austriei a avut' loc 
„un schimb sincer de 
nu s-au realizat nici 
acorduri".

De fapt, subliniază 
este prima întîlnire postbelică la 
nivel înalt care nu a fost supra- 
apreciată anticipat și de aceea a 
putut justifica speranțele puse în 
ea.

Evenimentele ulterioare, scrie 
corespondentul în continuare, vor 
arăta care este rezultatul concret 
al acestor convorbiri a căror du
rată totală a depășit douăsprezece 
ore.

După cum arată „Star", în lu-
---- --------

păreri, dar 
Un fel de

el, aceasta

iN ALGERIA

Demonstrații în sprijinul dreptului 
poporului algerian

ALGER 6 (Agerpres)
în timp ce la Evian se desfă

șoară tratative între reprezentanții 
guvernelor algerian și francez, pe 
străzile orașelor din Algeria se 
desfășoară în permanență demons
trații ale populației locale în spri
jinul dreptului la autodeterminare 
al poporului algerian.

Cu prilejul funeraliilor unui de
monstrant ucis de poliția franceză 
la Bone în acest oraș a avut loc 
o procesiune de doliu sub lozinca 
■„Algeria este -ă poporului alge
riană la care au participat 10.000 
de oameni.

In orașul Bone, poliția a ata
cat pe manifestanți cu gaze Incri

la autodeterminare
mogene și cu grenade de mină. 
Algerienii s-au apărat cu pietre. 
Ei au construit baricade pentru a 
bara calea automobilelor poliției, 
împotriva algerienilor au fost a- 
duse mașini blindate care au des
chis foc. Au fost uciși doi alge
rieni și alți aproximativ 10 au 
fost răniți.

Pe teritoriul Algeriei nu conte
nesc actele teroriste ale ultraco- 
lonialiștilor care vor să intimideze 
astfel pe patrioții algerieni, pre
cum și pe francezii care sînt de 
părere că poporului algerian tre
buie să i se acorda dreptul de a 
rezolva el însuși problema viito
rului țării sale.

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

„El Mudjahid44 : Lupta armată 
trebuie continuată

TUNIS 6 (Agerpres)
Referindu-se la tratativele fran- 

co-algeriene de la Evian, ziarul 
„El Mudjahid", organul Frontului 
de Eliberare Națională a Algeriei 
care apare la Tunis, scrie că nu
mai un acord asupra garanțiilor 
politice va permite să se discute 
problema încetării focului. Pînă 
la un asemenea acord nici nu 
poate fi vorba despre o încetare 
a focului".

Ziarul califică drept manevră 
încetarea „operațiunilor ofensive" 
de către guvernul francez și arată 
că guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria respinge această ma
nevră. „După părerea guvernului 
nostru, scrie ziarul în continuare, 
lupta armată trebuie continuată 
pînă la satisfacerea principalelor 
aspirații ale poporului algerian".

întregul litigiu franco-algerian, 
arată „El Mudjahid", „poate fi 
aplanat numai pe baza unui acord 
între Franța și noul guvern for
mat în urma autodeterminări. Ori
ce altă procedură ar însemna o

negare a principiului autodeter
minării".

Analizînd apoi problema „ga
ranțiilor politice" ale autodetermi
nării, „El Mudjahid" relevă în 
mod deosebit intervalul premer
gător referendumului.

Ziarul subliniază în această or
dine de ideî că referendumul n-ar 
fi liber și legal dacă pregătirile 
pentru acesta și administrarea Al
geriei in cursul desfășurării lui 
s-ar afla în mîinile Franței.

mina menținerii contactelor dintre 
Moscova și Washington, întîlnirile 
de la Viena „au dus cel puțin 
înțelegerea dintre președinte și 
premier" de a menține un con
tact în toate problemele care pre
zintă interes pentru cele două țări 
și pentru întreaga lume".
------  ----- O-----

Declarația secretariatului
F. M. T. D.

BUDAPESTA 6 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

M.T.I., secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat 
a dat publicității o ; declarație în 
care salută tratativele franco-al- 
geriene de la Evian.

Tineretul din întreaga lume tre
buie să fie vigilent. El trebuie să 
depună eforturi ca aceste tratative 
să fie o etapă hotărîtoare pe ca
lea spre reglementarea conflictului. 
F.M.T.D. cheamă organizațiile de 
tineret să participe pe larg la 
pregătirile în vederea sărbătoririi 
la 5 iulie a Zilei solidarității in
ternaționale cu tineretul din Al
geria.
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MOSCOVA 6 (Agerpres)
In cadrul. Lunii Cărții care s-a 

încheiat recent în capitala Uniu
nii Sovietice s-au vîndut peste 10 
milioane de volume.

Luna Cărții s-a încheiat cu 
Sărbătoarea cărții organizată anul 
acesta în parcul „Gorki“, unul

R. P. BULGARIA

impor- * 
tante din Moscova au pus la dis- ' 

titluri.] 
de cărți. Cu acest prilej locuitorii 
capitalei s-au întîlnit cu scriitori, 
compozitori, oameni de știință.

poziția cititorilor 10.000 4
4
4
4a
4
î
4 
t
4
4
4
4

Munca patriotică pentru amenajarea orașțkm 
șî satelor

cut au fost construite în R.P. 
Bulgaria 72 de școli, 37 cămine J 
culturale, 51 de băi, au fost aii- i 
mentate cu apă 114 localități, au f 
fost amenajate parcuri și grădini j 
în 213 localități, au fost efectua- • 
te împăduriri pe o suprafață de • 
peste 10.000 hectare. *

ș

SOFIA 6 (Agerpres)
, Participarea populației din Bu.- 
f garia la amenajarea orașelor și 

satelor a devenit o mișcare largă. 
La munca patriotică iau parte ti
neri, muncitori din întreprinderi, 
funcționari, țărani cooperatori 
etc.

Prin muncă patriotică anul tre-

♦

*

9
*

♦ 
*

Ședința ordinară a Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru folosirea energiei atomice 

în scopuri pașnice
MOSCOVA 6 (Agerpres) - 

TASS transmite: ........
La Moscova a avut loc sub pre

ședinția prof. Vasili Егйеііапоѵ, 
ședința ordinară a Comisiei per-

-------- — •« =--------- ---------

Succesele P. C. Francez 
în alegerile cantonale

PARIS 6 (Agerpres)
La 4 iunie au avut loc în 

Franța alegerile cantonate (așa 
numitele alegeri ale membrilor 
Consiliilor generale ale departa
mentelor) .

Rezultatele acestor alegeri au 
arătat că alegătorii acordă pre
ferință partidtelor de stînga care 
au obținut împreună peste 55 la 
sută din voturi, pe primul loc si- 
tuîndu-se candidații Partidului 
Comunist Francez, care au obți
nut peste 1.200.000 voturi, circa 
19 la sută din totalul voturilor. 
In Departamentul Allier can
didatul comunist 
98 la sută din
multe alte departamente candi- 
dații comuniști au obținut mai 
multe voturi decît în alegerile 
precedente.

In același timp grupările de 
extremă dreaptă, îndeosebi pou- 
jadiștii au suferit 
înfrîngere.

43,5 la sută din 
adică și mai mulți 
dentele alegeri — nu au parti
cipat la vot. In cursul alegerilor 
de duminică circa o treime din 
locuri în consiliile generale nu 
au fost completate, întrucît nici 
unul dintre candidații respectivi

а obținut 
voturi. In

o puternică

alegători — 
ca în prece-

-------- —***■*—------------- --------

Situația din Zanzibar continuă să fie 
încordată

ZANZIBAR 6 (Agerpres)
Situația din Zanzibar conti

nuă să fie încordată. Autorită
țile coloniale au ’ extins starea 
excepțională asupra întregii in
sule. Continuă să fie aduse noi 
trupe engleze din Kenya. Au fost 
plasate gărzii militare la instala
țiile petrolifere, uzinele electrice

și la aeroporturi. Toate școlile 
sînt închise.

Potrivit agenției France Pre- 
sse, bilanțul oficial al inciden
telor provocate de colonialiști cu 
prilejul recentelor alegeri gene
rale din Zanzibar era luni de 57 
morți, 360 răniți și 598 de per
soane arestate.

nece-nu au obținut majoritatea 
sară de voturi pentru a putea fi 
aleși. De aceea, la 11 iunie va 
avea loc al doilea tur de scru
tin âl alegerilor cantonate, în’ 
cursul căruia un candidat va 
putea fi ales chiar cu majoritate 
simplă de voturi.

Presa de dreapta îndeamnă 
partidele burgheze să se consti
tuie în blocuri pentru a împie
dica alegerea candidaților par
tidelor de stînga.

i 
manente a C.A.E.R. pentru folo
sirea energiei atomice în scopuri 

"pașnice. La ședință au participat 
delegațiile tuturor țărilor membre 
ale C.A.E.R.

Călăuzită de principiile diviziu
nii socialsite a muncii, Comisia 
a examinat programul de lucrări 
și de măsuri în vederea specia
lizării și cooperării în domeniul 
producției. aparatelor și utilajelor 
pentru folosirea în economia въ 
țională a, izotopilor radioactivi, 

■precum și- a mijloacelor de'pro
tecție pentru cei care lucrează cu 

' substanțe l radioactive. ■ Au fost a- 
doptate hotărîri menite să ducă la 
dezvoltarea continuă a colaboră
rii tehnico-științifice și economice 
în acest domeniu.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de deplină înțe
legere reciprocă, unanimitate și co
laborare frățească.

PROGRAM DE RADIO
8 iunie

(reluare), 15,00 Opera „Cei patru 
bădărani" de Wolf Ferrari, actul I,
16.30 Cîntă Tita Bărbulescu, violo
nistul Costică Dură și acordeonistul 
Sile. Ungureanu, 17,35 Muzică u- 
șoară, 18,05 Muzică de estradă,
19.30 Din activitatea sfaturilor 
populare, 20,00 Din muzica po* 
poarelor sovietice, 20,15 Muzică 
de estradă, 21,15 Prelucrări de 
folclor ale compozitorilor noștri,
22.30 Muzică de dans.

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal și sumarul presei centrale, 
7,15 Muzică de estradă, 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 Concert de 
dimineață, 9,15 Muzică populară 
italiană, 9,30 Vreau să știu, 10,00 
Muzică de cameră de compozitori 
din țări socialiste, 11,03 Mari so
liști sovietici, 11,45 Muzică de ba
let, 12,30 Reportaj, 13,05 Concert 
de muzică ușoară, 14,00 Program 
emis de Studioul de radio Iași,
14.30 Din muzica de operetă a 
compozitorilor noștri, 15,10 Mu
zică populară romînească , 15,30 
Concert popular, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 16,45 Muzică ușoară,
17.25 Din folclorul popoarelor,
18.30 Cronica economică, 19,05 
Tinerețea ne e dragă (reluare),
19.25 Noi înregistrări primite din 
partea Radiodifuziunii maghiare, 
19,46 Festival muzical „Primăvara 
la Praga — 1961“, 21,30 Muzică 
de dans, 22,50 Muzică de estradă. 
PROGRAMUL II. 12,10 Muzică u- 
șoară sovietică, 13,00 Muzică popu
lară din Banat, 13,30 Din lirica 
țărilor socialiste, 13,40 Muzică din trimis programarea filmelor 
operete 14,30 Almanah științific luna iunie).

——O—

CINEMATOGRAFE
8 iunie

PETROȘANI — AL. SAHIA; 
Drumul spre înalta societate; 
7 NOIEMBRIE : Volga, Volga ; 
PETRILA: ~ '
ANINOASA 
VULCAN: 
Ursul alb ;
BARBATENI : Bîtă ieși din sac. 
(Responsabilii cinematografelor 
Lonea, Livezeni și UriCani n-au 

pe

Palatul
: Șeful 

Setea ;
CRIVIDIA :

de cleștar; 
de gară; 
LUPENI:

H 8;
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