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Primele zile din iunie
‘De A începutul lânii 

iunie; uazin s-au dat 
peste plait 1.540 tone 
de cărbune, din care pes
te 1000 tone cărbune 
cocsifipabil, iar calitatea 
cărbunelui extras ;sfa îm
bunătățit.

noi succese

In frunte
Lai,cele mai' multe din 

> sectoarele minei Lupeni, 
preliminarie zilnice sînt 
depășite, In fruntea tu
turor se află colectivul 
sectorului III cu marile 
sale frontale, care și-a 

l la zi cu 
de cărbune,

îtilțrncuc planul 
/ 1Д13 tone d<
^ră a avea nici un va
gonet rebutat pentru șist. 
La acesta sector, în fron
talele cortine de Ghio
ancă SatflK*” Ghioancă 
Ion șj, Spînu Petru se ex- 
trag pentru fiecare post 

•te 3,978 tone 
de cărbune.

plinit planul la zi în pro
porție de 107,4 la sută.

Sectorul I — sectorul 
cu cele mai bune rezul
tate din întreaga Valea 
Jiului în ' primele cinci 
luni ale anului 
.a extras peste .plan 
încă 596 tone de cărbu
ne și dă de riteva zile 
cărbune în contul lunii 
iulie. Minerii din brigă
zile conduse de Peter 
Victor, Gheorghe Tăha- 
se. Cucoș Gheorghe și 
din celelalte brigăzi ale 
sectorului și-âu depășit 
sarcinile de plan la' zi.' 
Și la sectorul III. toate 
brigăzile din abataje sînt 
cu planul depășit. In 
multe abataje ale. minei 
se muncește cu un ran
dament mediu de pește 
4,5—5 tone de cărbune 
pe post.

rii de lâ sectorul II Vul
can. In luna trecută, deși 
aplicată doar în ultima 
decadă de muncă, ini
țiativa s-a dovedit rod- 

‘ nică. Ea a fost însușită 
de brigăzile conduse de 
Bordea Emanoil, Boghia- 
nu Dumitru, Păcuraru 
Traian, Negrescu Vasile, 
Drob Gheorghe, care au 
obținut noi succese în 
îmbunătățirea calității căr
bunelui. Ca urmare, pro
centul de cenușă pe sec
tor se menține la limi
ta de 34,5—34,6 la su
tă față de 35,6 la sută 
cît admit normele inter
ne. Minerii sectarului 
și-au exprimat hotărîrea 
ca în luna iunie să ex
tragă peste plan 
țin 800 tone de 
cocsificabil și să 
nici un vagonet 
bune rebutat.

D. GRIGORESCU
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Nu de puține ori prin 
Lupeni pot fi văzute 
grupuri mari de tineri 
îndreptîndu-se spre dife
rite puncte ale orașului. 
Aceștia sînt tinerii din 
brigăzile de muncă pa
triotică. Ei au luat par
te pînă acum la zeci de 
acțiuni de folos obștesc. 
Cele mai multe ore de 
muncă patriotică le-au 
prestat tinerii din Lupeni 
la amenajarea parcului 
din centrul oraștilui care 
va purta numele de 
..Parcul tineretului".
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Minerii din brigada luii Bogdan Gheorghe de Ia sectorul 
I Vulcan și-au însușit inițiativa minerilor de la sectorul III 
Lupeni „Nici un vagonet de cărbune rebutat". In luna trecută 
brigada lui Bogdan a extras PESTE 1800 TONE DE CĂRBU
NE, cantitate la care n-a avut rebutate dedît 25 vagonete. IN 
CLIȘEU: Minerii Boi daca loan, Șerban Marin, Petra Tănase 
și Cojoc Constantin din această brigadă, discutînd despre po
sibilitățile ce le au ca în iunie să lichideze complet rebutu
rile.

activitatea organizațiilor sindicale

La strîns fier vechi.
cel pu- 
cărbune 
nu aibă 
de căr-

: Iși nunțiii titlul
Minerii din Petrila sînt 

fruntași în întrecerea so
cialistă pe bazin. In pri
mele 
din

6 zile de 'muncă 
iunie ei au înde-

Inițiativa se extinde

Printre minerii din . Va
lea Jiului care au îm
brățișat cu căldură che
marea brigăzii ftontelis- 
tului Ghioancă Sabin ele 
la Lupeni „Nici un va
gonet de cărbune rebu
tat" se numără ' și mine-

O bibliotecă
fiecare după, апііа-•Jn 

ză biblioteca . clubului 
ntinier din Aninoasa cu
noaște o vie animație. 
Zhrdc zed de țineri vin' 
și* împrpmută cărți pen- 
uji citit acasă. Alții vin 

_• în sala de lectură a bi
bliotecii unde consultă 

ds le și ziarele bi
bliotecii. De la începu
tul anului și pînă acum 
la biblioteca acestui club 

• au fost înscriși 1377 ci- 
\titori, care au citit în 

acest timp 11.636 cărți 
și- broșuri.

' Pentru mărirea numă
rului de cititori, colectivul 
acestei biblioteci a orga
nizat de la începutul a- 
nțilui peste 60 de ac
țiuni cu cartea. Ceea ce 
merită să fie subliniat 
în mod deosebit din ac
tivitatea acestei biblioteci 
este buna orientare a 
colectivului de conducere 
asupra organizării unui 
mare număr de mani
festări pentru populari
zarea cărții tehnice sau 
pe, - teme legate de pro
cesul de producție. Prin
și icc.jes amintim re-

----- O

activitate bogata
'■ cefiziile ’ și ’ prezentările 

făcute la cărțile : electri
ficarea minei, 
minerului, Cartea figu
rantului topograf, M&șini 
miniere precum și coftf- 
fătuirile cu temele: Or
ganizarea muncii în ca
drul brigăzii, cartea teh
nică, sprijin prețios în 
realizarea sardnilor de 
plan și reducerea prețu
lui de cost, la care și-au 
dat concursul ingmi ii 
Man Gavril și i. Radu 
Ion.

La creșterea număru
lui de cititori a contri
buit și împrospătarea 
fondului de cărți. In 
cursul acestui an, s-au 
cumpărat din fondul co
mitetului sindicatului pes
te 500 volume în valoare 
de 7000 lei. Astfel, în 
prezent biblioteca numă
ră peste 18.000 de volu
me. Toate acestea fac .ca. 
un număr tot mai mare 
de mineri și muncitori 
să devină cititori ai aces- 

biblioteci.

Cartea

Nou program 
de brigadă

In cadrul căminului 
cultural din Cimpa func
ționează o brigadă artis
tică de agitație compu
să din 118 persoane. Bri
gada desfășoară o vie ac
tivitate și caută să pre
zinte mereu programe 
noi. In noul program a] 
brigăzii intitulat „Aspec- 

. te din localitatea noas
tră" sînt popularizate o 
serie de realizări obținu
te în Cimpa. Printre rea
lizările oglindite 
gadă se numără 
ficarea cătunului 
la, împrejmuirea 
din Cimpa, construirea 
noii școli medii mixte 
din Lonea.

Cu acest program, bri
gada a prezentat pînă 
acum spectacole în Pe
trila, Lonea și Cimpa.

Printre cei mai buni 
interpreți din brigadă se 
numără : Răscolean Ghe- 
orghe, Novac Ernest, 
Triiă Petru.

In ultimul timp bri
găzile de muncă patrioti
ca de la Li peni au pre
dat I.C.M.-ului peste 70 
tone fier vechi, iar de la 
începutul anului 600 de “ 
tone. Realizările obținu
te pînă în prezent dove
desc că angajamentul ti-'' 
nerilor din Lupeni de a 
trimite oțelarilor hune- 
doreni pînă la sfîrșitul 
anului 700 tone fier ve
chi, va fi îndeplinit 
chiar depășit.

tei

Și

de bri- 
electri- 

Răscoa- 
școlii

Expoziție 
de fptografii

In ziua de 6 iunie a.c. 
în holul clubului central 
din Lupeni s-a deschis 
o expoziție de fotogra
fii, prima expoziție or
ganizată de cercul de 
fotoamatori al clubului. 
Aici sînt expuse peste 80 
de fotografii, cuprinzînd 
aspecte din viața nouă 
a oamenilor muncii din 
Lupeni, minerii la odih
nă în stațiunile balneo
climaterice precum și 
din vizitele și excursiile 
organizate în țară și 
peste hotare. Printre ex- 
ponenți se numără : Vizi 
Carol, Băluță Dumitru, 
Szabo Emetic, Alacke 
Iosif, Hercsik Francisc 
și alții.

C. BANAȚEANU

R. BALȘAN 
corespondent

• întreținerea instalațiilor telefonice ale minei Pe
trila cade în sarcina comunistului Toacă N olar 
șl a ortacilor săi.' El se achită cu cinste de im
portanta sa sarcină. IN CLIȘEU: Telefonistul 

4 Toacă Nicolae revizuind un telefon pentru Sub- 
, teran.
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Jise acordă atenție 
«mizării

La preparflția Petrila, comitetul 
sindicatului a dobîndit o bună ex
periență in ceea ce privește con
ducerea și organizarea întrecerii 
socialiste. In cadrul consfătuirilor 
de producție comitetul sindicatu
lui a reușit să stabilească obiective 
concrete ale întrecerii, strîns le
gate de specificul fiecărui loc de 
muncă din uzină.

La sectorul separație, de pildă, 
obiectivele întrecerii sînt axate pe 
îmbunătățirea continuă a calității 
producției prin alegerea manuală 
a șistului vizibil de pe benzile 
transportoare. Majoritatea munci
torilor de aici, se întrec pe bază 
de angajamente individuale, iar 
în alte sectoare de activitate cum 
sînt spălătoria și flotația, briche- 
tajul sau uscătoria, întrecerea pe 
profesii a fost organizată pe echi- 

? pe sau schimburi. ’ ’ '
Peste tot, la fiecare resort de 

activitate se muncește cu rîvnă 
pentru realizarea angajamentelor 
de întrecere. Preparatorii petrileni 
și-au fixat ca obiectiv să depă 
șească recuperarea planificată cu 
0,6 puncte, să reducă cenușa glo
bală a cărbunelui preparat cu 1,0/ 
puncte iar umiditatea cu 0,7 punc
te.

în scopul îndeplinirii obiective
lor de întrecere, comitetul sindica
tului, împreună cu corpul de teh
nicieni și ingineri s-a preocupat 
ca defalcarea lunară a planului 
de producție să se facă de fiecare 
dată cu 4—5 zile înaintea cons
fătuirilor de producție. De ase
menea, s-a mai stabilit ca cifrele

ÎN ABA TAJ Șî PE SCENĂ
mă la Aninoasa, tânărul Ște
fănescu Constantin s-a anga
jat ca muncitor la mină. La 
început a lucrat 
netar. Munca de miner a 
început să-i placă tot mai 
mult. Ortacii din brigăzile în 
care a lucrat l-au ajutat să 
cunoască tainele mineritului. 
A intrat la școala de califi
care unde după un an a pri
mit diploma de ajutor mi
ner. A continuat apoi cursu
rile penh и miner. Luna a- 
ceasta va da examenul pentru 
miner. Brigada lui Moisiu 
'Remus în care lucrează ca a- 
jutor miner este cunoscută ca 
o brigade fruntașă, cu oa
meni harnici pricepuți. O mică 
contribuție la realizările fru
moase obținute de brigadă a 

. avut-o și Ștefănescu. Fire ve
lit am fltcut totul pentru ei. Eu . selă, deschisă, harnic, nici

odată nu s-a tras înapoi d". 
la greu, muncind cu’ dragoste 
și însuflețire. De aceea și or
tacii lui l-au îndrăgit, l-au 
ajutat.

Cu un dezvoltat simț al 
umorului și cu un evident ta
lent ei și-a cîștigat un loc 
bine meritat printre artiștii 
amatori din Aninoasa. La 
programele prezentate de bri-

♦
♦ 
«
♦
• 4- Ascultă George, azi
« m-am întâlnit cu Geza baci 
J și m-a oprit în stradă. Știi
• ce mi-a spus ? Bravo băieți,
• ați luat premiul 1 pe regiu-
• ne la brigadă. Acum o să 
J mergeți la București. Vedeți
• să ne reprezentați cu cinste!
• Noi ne mîndrim cu voi.
t — Hm ! Și pe mine m-au
• oprit azi doi mineri de la
• sectorul 1. Același
• mi-au spus și mie.
• — Așa sînt minerii noștri,
• dacă ai pornit alături de ei 
J pe un drum, trebuie să mergi
• pină la capăt, fără să șchio- 
J pătezi. Ne simțim obligați
• față de aninoseni. Zău, cînd 
a ii văd cu cită dragoste ne
• înconjoară, ne sprijină, cît
• de mulți vin la spectacolele
• noastre am impresia că nu

lucru

X am plecat. Sînt dam obosit..
♦ Deabia am ieș t din șut. Ne
• întâlnim diseară Id club...
• Și într-adevăr ajutorul mi- 
ț nier Ștefănescu Constantin. 
J era-obosit. Praful de cărbune 
X încă, nu se ștersese întrutotul 
*de pe fața-i atât de bine cu-
♦ noscuta. de . anvtosent. .
• Venit cu vreo 3 ani în ur-
♦

ca vago-

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦

gada artistică de agitație el 
a fost nelipsit, fiind un in
terpret de bază. Paralel cu 
munca de interpretare el s-a 
angrenat ți în aceea de crea
tor de texte pentru brigadă. 
Împreună cu Liciu și Ne gr ar и 
Ștefănescu a putut fi văzut 
pînă seara târziu, la club, dis
cutând cu aprindere, fădnd * 
propuneri, scriind împreună- * 
Toți trei interpreți și creatori • 
ai programelor prezentate de ♦ 
brigadă s-au făcut repede cu- *

♦

♦♦
♦

întrecerii
de plan ce revin prncipalelor sec
toare de activitate să fie dezbătu
te cu întreaga masă de ^alariați, 
atît în consfătuirile de producție 
ale comitetelor de secții cît și în 
cele ale grupelor sindicale.

La preparația Petrila s-a înce
tățenit practica ca înaintea cons
fătuirilor de producție membrii 
comitetelor de secții sindicale, îm
preună cu tehnicienii să studieze • 
posibilitățile de îndeplinire a sar
cinilor de plan, să scoată la ivea^ 
lă noi rezerve interne, șă vină în 
cadrul consfătuirilor de producție 
cu sugestii și propuneri concrete, 
menite să ducă la îmbunătățirea 
activității economice din uzină.

Așa de exemplu, pentru îmbu- > 
nătățirea calității producției, mai 
mulși muncitori au groDu ca pro
bele de analiză a cărbunelui să fie 
luate cu regularitate, iar Direcția 
comencală din C.C.V.J. să asigure 
un liant corespunzător fabricării 
brichetelor, care în primul trimes
tru al anului au avut o rezistență 
medie de abia 76 la sută față de 
minimum 80 la sută rit prevedea 
normativul.

Cu prilejul consfătuirilor de 
producție se analizează de fiecare 
dată felul în care au fost duse 
la îndeplinire propunerile făcute 
de oamenii muncii, se 
măsuri concrete privind mai 
organizare a fiecărui loc de 
că, sînt scoase în evidență 
zările preparatorilor, felul 
întregul colectiv de muncă și-a în
deplinit angajamentul luat, se evi
dențiază în mod deosebit munci
torii, maiștrii și inginerii care s-au 
situat în fruntea întrecerii.

în cadrul întrecerii comitetul sin. 
djcatului a stabilit ca muncitorii 
cu o calificare ‘ ridicată cum sînt 
tov. Maior Iosif, Șofălvi Ludovic, 
Hogh Iosif, Colda Teodor și alții, 
care mereu se află la loc de frun
te, să ajute pe cei rămași în utmă, 
să ajungă la nivelul fruntașilor.

Ca urmare a preocupării comi
tetului sindicatului, lună de lună 
numărul muncitorilor aflați în în
trecere a devenit din ce în ce mai 
mare. De exemplu, în ultima lu

au fost cuprinse în întrecerea
2. ȘUȘTAC

stabilesc 
buna 
ШШГ 
reali- 

cum

nă

noscuți în Aninoasa apreciați 
și iubiți de public. Succesele 
brigăzii de agitație, din Ani
noasa sînt bine cunoscute oa
menilor muncii din Valea 
fiului. La cel de-al> Vl-lea

(Continuare in pag. 3-a)

* 
concurs pe țară, brigada ' a '* 
ocupat locui t pe regiune ur- J 
mînd, să se prcztr-.e lă Bu- • 
curești la faza finali La * 
succesul obținut de brigada J 
artistică de agitație din Ani- • 
noasa și-a adus fi Ștefănescu ♦ 
Constantin - părticica lui, de + 
contribuție. La fel ca și cei- J 
lalți ’membri ai brigăzii el nu ♦ 
dorește ca încrederea pe care ♦ 
și-au pus-o miner ti in ei să* 
fie spulberată la București. J

♦
C. COTOȘPAN î

Citiți în pag. , IV-a 

Conferința de la Geneva 
pentru Laos > - :

• -Creșterea producției mon
diale de petrol

• Dezbaterile în problema 
" angbleză
• De ce sînt: neliniștiți ra

siștii sud-atricanii
• Politica de' sprijinire a 

înarmării Bundeswehnilul 
condamnată'cu: asprime în 
Camera Comunelor

• In întreaga Italie Conti
nuă lupta оаь.епйог mun
cii pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață și de 
muncă
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Calitatea cărbunelui
toți indicii

Ridicarea continuă a produc
tivității muncii în vederea spo
ririi, pe această bază, a produc
ției industriale la nivelul sarci
nilor elaborate de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R., îmbună
tățirea calității, realizarea ■ de e- 
conomii — iată, rezumate în cî
teva cuvinte, principalele obiecti
ve ale întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea sarcinilor planului 
pe 1961. Partidul a pus în fața 
celor ce muncesc sarcina de a-și 
spori eforturile pentru ca lupta 
pentru creșterea volumului pro
ducției să se împletească strtns 
cu preocuparea pentru o calita
te superioară a producției, pen
tru reducerea în continuare a 
prețului de cost.

în condițiile specifice ale in
dustriei carbonifere, indicile pri
vind calitatea producției ocupă 
un loș deosebit. Îmbunătățirea 
indicelui de calitate, influențează 
pozitiv creșterea producției de 
cărbune, micșorează cheltuielile 
de producție, contribuind astfel 
la îmbunătățirea întregii activi
tăți economice a exploatărilor 
carbonifere. Pentru a ilustra a- 
cest lucru, să ne referim la da
tele dintr-un articol publicat în- 
tr-o recentă ediție a gazetei de 
perete „Minerul" Lupeni sub 
semnătura tovarășului Kiraly 

I Zoltan, contabilul șef al exploa
tării. Autorul articolului face o 
interesantă comparație asupra e- 
fectelor economice pe care le 
poate avea, pe de o parte, redu
cerea cu un procent a cenușei 
în producția pe un an a minei 
Lupeni, iar pe de altă parte de
pășirea cu un procent a nivelu
lui admis de cenușă la același 
volum de. producție.

UN CONȚINUT DE CENUȘA 
CU 1 LA SUTA MAI MARE DE 
CIT CEL PLANIFICAT LA PRO
DUCȚIA PE UN AN ÎN
SEAMNĂ:

— se rebutează din totalul 
producției de cărbune importan
ta cantitate de 13.000 tone.

— se scot din mină, împreună 
cu cărbunele, 9.286 m. c. piatră, 
pentru care se fac cheltuieli de4 
producție în plus, inutile, 
leare de 1.788.800 lei.

I — mina e penalizată 
calitatea necorespunzătoare
bunelul cu suma de 2.437.500 lei.

CE INSEAMNA REDUCEREA 
CENUȘEI CU 1 LA SUTA FAȚĂ

influențează pozitiv 
plaMitai I

DE PROCENTUL ADMIS, LA 
PRODUCȚIA PE UN AN ?

lei bonificații pen-

lei economii la 
porducție (trans- 
uzura utilajelor

in va-

pentru 
a căr-

— 2.437.500 
tru calitate.

— 1.637.700 
cheltuielile de 
port, energie, 
etc.).

— 1,87 lei economii la prețul 
de cost pe tona de cărbune.

— nici un vagonet de cărbune 
rebutat.

Cifrele sînt evidente, convin
gătoare, și ele subliniază Cît de 
importantă este inițiativa mine
rilor din sectorul III al minei 
Lupeni privind înfăptuirea în 
fiecare abataj a lozincii „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat" din 
cauza șistului viiibil.

Importanța ațâstei inițiative 
pentru îndeplinirea unuia din 
principalele criterii de întrecerii 
socialiste іДэдМв «tm Directi- 

îmbună-
____ - pu

ne în fața 5?ganizațiik>r de 
partid SARCINA DE A 6 POPU
LARIZA LARG. DE A DESFĂ
ȘURĂ O LARGA MUNCA PO
LITICA SPRE A ASIGURA A- 
PLICAREA El DE л CĂTRE 
TOATE BRIGĂZILE DE MI
NERI DIN ABATAJE.

Insistăm asupra acestui lucru, 
deoarece la unele exploatări mi
niere această inițiativă este slab 
popularizată. Chiar la mina Lu
peni, spre exemplu, un singur 
panou vorbește despre inițiati
vă, iar graficul producției nu a 
fost completat deloc pînă acum’ 
la rpbrica privind calitatea pro
ducției. Era necesar ca la toate 
exploatările miniere din Valea 
Jiului organizațiile de partid să 
instruiască colectivele de agita
tori, colectivele de redacție ale 
gazetelor de perete, spre a des
fășura o largă muncă politică de 
masă pentru aplicarea acestei ini
țiative, să ia măsuri concrete 
pentru ca lozinca „Nici un vago
net de cărbune rebutat" să fie 
aplicată în fiecare abataj.

Inițiativa minerilor din secto
rul III al minei Lupeni consti
tuie un mijloc puternic de mo
bilizare a tuturor minerilor din 
abataje la muncă rodnică pentru 
îmbunătățirea calității căbunelui. 
De aceea, organizațiile de partid, 
sindicale, organizațiile U.T.M. 
trebuie să ia toate măsurile pen
tru aplicarea ei largă.

vele C.C. al PM R — îmb 
lățirea calitătU #QdeRjei - 
ne în fața Organizațiilor 
partid SARCINA DE A 6 PO

Inițiativa a prins rădăcini 
în toate abatajele sectorului 

Nan Traian, secretarul organizației de bazâ din sec. III Lupeni
Inițiativa „Nici un vagonet de 

cărbune rebutat" a prins viață 
în cadrul unei consfătuiri de pro
ducție pe sector care a avut loc 
luna trecută. Brigadierul comu
nist Ghioancă Sabin, care con
duce un frontal de mare capa
citate, a chemat la întrecere toa
te brigăzile de mineri de la ex
ploatările Văii Jiului pentru în
făptuirea 
gonet de cărbune rebutat", spre 
a obține 
cahtate, cu un procent de cenușă 
mai mic de cît cel admis.

Principala preocupare a orga
nizației noastre de bază a con
stat în aceea ca inițiativa bri
găzii lui Ghioancă Sabin să fie 
însușită de toate brigăzile sec
torului și aplicată cu eficiență.

Bineînțeles, în acest scop bi
roul organizației de bază a luat 
unele măsuri. In primul rînd am 
instruit agitatorii, precum și ac
tivul fără de partid, pentru a 
asigura aplicarea inițiativei la 
toate locurile de muncă. Reali
zarea acestui lucru cere o serie 
de măsuri. Poditură abatajului 
trebuie făcută cu multă grijă, 
trainic, astfel îneît atunci cînd 
se trece la exploatarea fîșiei de 
jos, să nu curgă steril din ta
van în cărbune. S-au organizat 
consfătuiri cu mecanicii de cra
tere ca atunci cînd 
steril în cărbune 
Cînd șistul vizibil 
țer e prea mplt, li 
opresacă craterul 
atenția minerilor, 
cientă măsură» este 
ner, la locul său 
aleagă șistul din

loZincii: „Nici un va-

astfel un cărbune de

văd bucăți de 
să-1 aleagă, 
ajuns pe cra
s-a indicat să 
și să atragă 
Cea mai efi- 
ca fiecare mi- 
de muncă, să 
cărbunele pe

care-1 taie, și să-l depoziteze în 
spate, pe poditură. In acest scop, 
organizația de bază a indicat 
măsura ca șefii de schimb să ți
nă evidența cantităților de șist 
ales, ținîndu-se seama de inter- 
calațiile de șist existente în 
strat.

Un șir de alte măsuri, între 
care pușcarea selectivă acolo unde 
stratul prezintă intercalații mai 
groase, încărcarea șistului în 
vagonete separate, îmbunătățirea 
asistenței tehnice din partea 
maiștrilor și tehnicienilor, îm
pletite cu o susținută muncă po
litică de masă, au dat într-ade- 
văr rezultate îmbucurătoare. Fa
ță de 39 la sută, cît este pro
centul admis, brigada comunis
tului Ghioancă Sabin a redus 
procentul dte șist în cărbune la 
31 la sută, cea condusă de tov. 
Spînu Petru — la 32 la sută, iar 
celelalte brigăzi au obținut șl 
ele succese frumoase în această 
direlcție. Agitatorii Apostol Pe
tru, Reșițaru Ioan, Brezeanu Du
mitru ș. a. au dobîndit o expe
riență prețioasă în mobilizare^ 
minerilor la lupta pentru calita
te, experiență pe care o vom stu
dia și generaliza.

Principalul rezultat al preocu
pării sporite pentru calitatea pro
ducției. este acela că de la apli
carea inițiativei, în sectorul nos
tru nu a fost rebutat nici un va- 
gonet de cărbune pentru șist vi
zibil; Locul penalizărilor pe ca
re le-ăm avut în primul trimes
tru pentru depășirea procentului 
de cenușă, îl vor lua bonifica
țiile pe care le vom primi pen
tru cărbune curat.

■O-----------------

DE LA 47 LA SUTĂ
' Bătălia pentru (Jn SUCCES 
o producție de 
cărbune de calitate cit mai bu
nă se desfășoară cu mult avînt tn 
rîndul minerilor din 

-Realizările obținute < 
din Uriqani în 
sînt însemnate. In cursul tri
mestrului I a. c. ei au redus con- 
Jinutul de cenușă din cărbune de 
la 47 — procentajul admis — 
la 45 la sută. Este un rezultat 
de seamă, pe care ei au căutat 
să-l dezvolte. Pentru aceasta ei 
au îmbrățișat inițiativa „Nici 
un vagonet de cărbune rebutat**, 
pornită din sectorul III al minei 
Lupeni. Inițiativa a fost larg 
popularizată de către agitatori în 
rîndul minerilor, ajungîndu-se 
ca ea să fie însușită de toate 
brigăzile de mineri.

La îndemnul agitatorilor, mi
nerii și-au analizat din nou po
sibilitățile pentru a ridica cali
tatea producției. Agitatorii Teo- 
dorescu Stancu, Ștefan Nicolac, 
Mischie Gheorghe, Rugină Mi
luță au discutat cu minerii des
pre importanța pușcării selective 
а stratelor cu intercalații sterile, 
i-âu îndemnat să aleagă cu grijă 
șistul vizibil din cărbune. Acum, 
pușcarea selectivă, alegerea șis
tului vizibil au devenit metode 
de muncă ale tuturor brigăzilor- 
Minerii s-au convins din propria 
lor experiență ce însemnătate au 
pușcarea selectivă și alegerea cu

I Uricani. 
de minerii 

această direcție 
cursul

Un nou obieeflv de infpecepe
Deseori agitatorii din șecț^^rUtățirii calității cărbunelui, co> 

miletul de partid și organiza
țiile de bază au discutat cu co
muniștii, cu șefii de brigăzi, in
ginerii și tehnicienii despre po
sibilitățile ce există pentru ca 
producția extrasă să fie de bună 
calitate. S-au luat măsuri ca în 
fiecare abataj să răspundă un 
număr de 2—3 membri și candi
dați de partid de calitatea pro
ducției.

Așa cum spunea deunăzi to
varășul Cenaru Gheorghe, secre- 
trul organizației de bâză din 
sectorul II. rodul muncii politice 
desfășurate de agitatori, de fie
care comunist în parte, s-a a- 
rătat în rezultatele bune pe ca
re colectivul minei noastre le-a 
obținut în primele 6 zile ale a- 
cestei luni.

Intr-adevăr. în aceste zile, mi
nerii de la Petrila nu au avut 
rebutat nici un vagonet de căr
bune. Ei au redus cu 0.5 la sută 
procentajul de cenușă din cărbu
ne față de norma internă și cu 
0,3 la sută față de angajament. 
La succesele obținute au contri
buit în mod deosebit minerii din 
sectoarele 1, II, Ill și altele.

rele productive ale minei Petrila 
țin convorbiri cu minerii despre 
necesitatea extinderii în toate a- 
batajele a inițiativei minerilor 
de la Lupeni „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat**. Asemenea 
convorbiri s-au ținut în aceste 
zile și în sala de apel cu mi
nerii din brigăzile lui Sidorov 
Vasile, NiStoreanu Gheorghe, 
Bartha Francisc, Cucoș Gheor
ghe și din alte brigăzi. In nume
roase abataje, inițiativa mineri
lor din sectorul III Lupeni a de
venit un nou obiectiv de între
cere.

De asemenea, în scopul îmbv-

LA 42 LA SUTĂ
de seamă al minerilor din Uricani

grijă a șistului vizibil. Iată un 
exemplu grăitor în această pri
vință. In urmă cu mai bine de o 
lună, unul din schimburile bri
găzii lui Nicolae loan din sec
torul I a neglijat cîteva zile în 
șir să puște aparte sterilul de 
cărbune. La controlul calității, 
producția din acest abataj a fost 
găsită cu un conținut de șist 
exagerat, iar brigăzii i-au fost 
rebutate 20 vagonete de cărbu
ne. Acest lucru a stîrnit în bri
gadă discuții aprinse. Agitato
rul Nicolae Ioan a arătat ortaci
lor cît de importantă este pușca
rea selectivă cînd stratul prezin
tă intercalații. De atunci fiecare 
schimb acordă o atenție maximă 
calității producției. Drept rezul
tat, în cursul 
cestei brigăzi 
le-au mai fost rebutate vagonete 
de cărbune.

O rodnică muncă politică au* 
desfășurat pentru popularizarea 
inițiativei „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat" și agitatorii 
din sectorul II. In urma convor
birilor avute cu agitatorii, mi
nerii din acest sector au venit 
cu noi propuneri pentru îmbu
nătățirea calității producției. Ast
fel, în prezent, se execută podi
rea abatajelor odată cu avansa
rea. frontului de lucru. Sterilul 
ales din cărbune se depozitează

definitiv pe podi- 
tură, ne mai fi- 

mutarea grămezilor

lunii mai nici a- 
și nici altora nu

ind necesară
de steril pentru a face poditură 
înainte de prăbușire, cum s-a 
procedat pînă acum. Acest sis
tem de lucru a fost aplicat în 
cursul lunii mai și de brigăzile 
■comuniștilor Poloboc Constantin 
și Siclodi Beniamin. Intr-o re
centă adunare, comuniștii din 
sector au mai propus crearea de 
puncte de control ale calității 
producției pe traseul parcurs de 
vagonete de la locul de muncă 
pînă. la culbutor. Colectivele de 
muncitori care controlează cali
tatea producției sînt formate din 
membri die partid și tovarăși din 
activul fără de partid, din rîn- 
dul muncitorilor de la transport 
și supraveghetori. Aceștia sesi
zează dacă vagonetele de la 
vreun Ioc de muncă conțin șist 
vizibil. De fapt acest lucru nu 
se mai întîmplă în ultima vre
me. In luna mai nici un vago- 
net de cărbune nu a mai fost-re
butat la mină Uricani pentru 
slaba calitate a producției. Dim
potrivă, minerii au redus conți
nutul de șist la 42,3 la sută. In 
aceasta constă succesul de sea
mă al minerilor din Uricani în 
lupta pentru calitatea producției: 
reducerea conținutului de cenu
șă de la 47 la sută — limita 
admisă la începutul anului — la 
aproape 42 ia sută.

Să generalizăm experiența pozitivă !
Inițiativa „Nici un vagonet de 

cărbune rebutat** e aplicată cu 
succes de numeroase brigăzi de 
mineri de la minele Lupeni, U- 
ricani, Vulcan, din sectoarele I 
Petrii», I Lonea șl din alte sec
toare. Paralel cu extinderea a- 
cestei inițiative la toate brigă
zile din abataje, organizațiile de 
partid, și sub îndrumarea lor 
conducerile minelor, comitetele 
sindicatelor, trebuie să acorde o 
atenție deosebită studierii și ge
neralizării experienței brigăzilor 
fruntașe în lupta pentru calitate.

Intr-adevăr, în direcția 
rii conținutului de cenușă 
bune, numeroase brigăzi 
vedit inițiativă, pricepere, 
rea selectivă, podirea cu 
abatajelor, atragerea mecanicilor 
de crațere la acțiunea de alegere 
a bucăților de șist, organizarea 
de posturi de control, îmbunat ă-

reduce- 
in căr
au do* 
Pușca- 

grijă a

ținea iluminării abatajelor — iată 
doar citeva din numeroasele mă
suri luate In interesul îmbunătă
țirii calității cărbunelui.

Experiența acumulată de bri
găzile fruntașe în ceea ce priveș
te calitatea trebuie să devină bwi 
al tuturor brigăzilor din aba* 
taje, astfel 
fie convins 
vagonet de cărbune rebutat*' pol. 
te fi realizată la toate locurile 
de muncă. Organizarea de schim
buri de experiență pe această te
mă, prezentarea de referate da 
către brigăzile' fruntașe în con
sfătuirile (fe producție asupra no
dului în care asigură alegerea 
șistului, studierea de către ca
drele tehnice a posibilităților de 
reducere a șistului în cărbune 
vor duce cu siguranță la noi suc
cese in îmbunătățirea calității 
cărbunelui cocsificabll și ener
getic.

ca fiecare miner #i 
că lozinca „Nici 'uf
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Ciad se acordă atenție 
organizării întrecerii 

(Urmare din pag. l-a)
Examenele de sfîrșit și de ab

solvire care se tin în luna iunie 
la școala serală economică de 
partid din Petroșani sînt un e* 
veniment de seamă în viata 5е®' 
Iii? Ele constituie totodată un 
prilej de recapitulare și aprofun
dare a materialului predat, de 
verificare a cunoștințelor elevi
lor dobîndite in cursul anului.

Pentru buna desfășurate a în
chiderii învătămîntuluî in aceas
tă formă a învătămîntuluî de 
partid, au fost luate din timp o 
serie de măsuti. Preocuparea 
principală a colectivelor de ca
tedră in această perioadă a fost 
in primul rind predarea tuturor 
lecțiilor și ținerea seminariilor 
programate. Datorită acestui 
fapt s-a reușit ca să se epuizeze 
complet programul prevăzut atit 

"• pentru anul I cit și pentru anul 
' II. O deosebită atenție s-a acor

dat organizării seminariilor și 
calității acestora, cu conducerea 
lor fiind însărcinați lectorii cu 
cea mai mare experiență.

O mare importanță s-a acor
dat perioadei propriu-zise de pre
gătire pentru examen. In acest 
scop planul de învățămînt a fost 
in așa fel întocmit îndt de la 
predarea ultimei lecții și pînă 
la examen să răminiă un timp 
de 10—15 zile. Astfel, s-a dat 
posibilitate elevilor ca in acest 
interval de timp să recapituleze 
materialul predat în cursul anu
lui. Pentru a veni în ajutorul 
lor, tot în această perioadă au 
fost organizate consultații indi
viduale precum și consultații co
lective cu temele: „Prețul de 
cost al producției industriale", 
„Planificarea economiei naționale 
a R.P.R.", „Prăbușirea sistemu
lui colonial al imperialismului" 
și altele. Colectivele de catedră 
au elaborat din timp problemele 
care urmează să fie discutate Ia 
examen, iar cabinetul de partid 
a asigurat pentru studiere biblio
grafia necesară.

Pe baza indicației Biroului 
Comîtehiiul orășenesc de "partid, 
s?a programat ținerea unui se
minar asupra Raportului pre- 

\ zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheotghiu Dej la adunarea fes
tivă organizată cu prilejul ani
versării a 40 de ani de la crea
rea Partidului Comunist din 
Rominia.

< Cu ocazia examenelor, o pro
blemă căreia trebuie să i se dea 
o mare atenție este legarea te
zelor teoretice de problemele con
crete ale producției. Mai ales în 
anul II lecțiile care s-au predat 
s-au ocupat pe larg de proble

mele actuale ale construcției e- 
conomiei socialiste și în mod 
deosebit de cele specifice Văii 
Jiului. Răspunsurile date de e- 
levi la examen, să fie astfel for
mulate incit să dovedească, pe 
lingă o temeinică pregătire teo
retică, și cunoașterea profundă 
a situației existente la locul de 
muncă unde lucrează. Discuțiile 
să fie axate pe documentele Con
gresului al IlI-lea al P.M.R., pe 
Directivele C.C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, precum și 
pe învățămintele ce se desprind 
din Declarația Consfătuirii re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești de la Mos
cova din noiembrie 1950.

Pentru ca examenele să se des
fășoare în bune condițiuru este 
necesar să fie respectate de către 
elevi zilele în care sînt progra
mați, iar comitetelor de partid le 
revine sarcina de a asigura con
diții optime de studiu și prezent 
tarea tuturor elevilor în zilele 
fixate. Timpul care a mai rămas 
pînă la examene trebuie folosit 
din plin pentru aprofundarea cu
noștințelor dobîndite în cursul a- 
nului școlar, prin care se va pu
tea asigura un nivel înalt discu
țiilor și obținerea de rezultate 
cit mai bune.

pe profesii 42 echipe, 36 schim
buri, 3 sectoare, numeroși tehni
cieni, în schimb mai puțini ingi
neri. Roadele întrecerii pe profesii 
nu au întîrziat să se arate. Numai 
în primele patru luni ale anului, 
de pildă, ca urmare a organizării 
temeinice a întrecerii, colectivul 
preparației Petrila a asigurat pri 
mirea unei cantități de 52.726 to
ne de cărbune brut peste plan, a 
depășit recuperarea planificată cu 
0,9 puncte, a redus cu 1,6 puncte 
conținutul de cenușă din cărbune 
față de sarcina planificată și cu 
0,7 puncte umiditatea la cărbu
nele preparat. în aceeași perioadă 
s-au realizat 3546 tone brichete 
peste plan, 302.000 lei economii, 
adică cu 172.000 lei mai mult de- 
cît angajamentul anual.

De asemenea, în luna mai pla
nul producției nete a fost depășit 
cu 13,7 la sută, iar planul de fa
bricare a brichetelor cu 147 tone.

La succesele obținute în cadrul 
întrecerii,: o contribuție de seamă 
au adus muncitorii de la spălă
torie și flotație din schimbul tov. 
Onea Aurel, care au totalizat 882 
puncte, iar la sectorul de briche
ta) cele mai frumoase rezultate au 
fost înregistrate de schimbul con
dus de tov. Maior Iosif. în frun
tea întrecerii pe profesii s'au mai 
situat schimburile tovarășilor Ne- 
grean Mihai, Grif Gavril și altele 
care au fost declarate fruntașe în 
întrecere.

------- =^-:ss—t ■■■—==
NIGOLAE POPON

Mischie Gheorghe conduce una din brigăzile minei Uricani frun
tașe în producție și in lupta pentru cărbune tot mai bum. In lu
nile aprilie și mai brigada sa, deși a depășit planul cu peste 
400 tone de cărbune, nu a avut rebutate mai mult de 3— 5 tone 
de cărbune. IN CLIȘEU: Minerii Negrișan Ștefan, Olaru Tudor, A- 
gachi Dumitru și Ciobănescu Grigore în fața panoului fruntași
lor minei.

Stare de asediu în Bolivia
LA PAZ 8 (Agerpres)
Agenția United Press Interna

tional anunță că guvernul boli
vian a decretat stare de asediu 
pe tot cuprinsul Boliviei.

Potrivit relatărilor agenției a- 
mencane, în regiunile miniere din 
Bolivia se desfășoară o vastă miș
care revendicativă. Muncitdrii au 
hotărît organizarea unui „marș al

foametei" în semn de protest îm
potriva modului neregulat am ti 
se plătesc salariile și a aprovizio
nării proaste . a centrelor miniere.

Aceasta este a doua oară în de
curs de patru luni cînd guvernul 
Estensoro a decretat stare de ase
diu în țară. In luna februarie 
starea de asediu a fost instituită 
după un val de greve ale mineri
lor și învățătorilor.

•O

A 11-a ședință a conferinței tripartite 
de ta Na Mon

XIENG KUANG 8 (Agerpres) 
După cura anunță corespon

dentul din Laos al Agenției Viet
nameze de Informații, la 7 iunie 
a avut loc cea de-a ll-a ședință 
a participanților la tratativele 
tripartite de la Ha Mon.

La ședință gruparea Furai 
Nosavan r- |k>ua Q n a pre
zentat piulWttfi un# pre gr am al 
viitorului tn#i # . coaliție In 
care slnt «xp«m h» ЯММІ confuz 
prtnctplHe И W*rtHtățil.

in apune ni-
'І.'Л i i- . ■ - ---------------------------------------

Pe marginea
HANOI 8 (Agerpres) — TASS 

transmite в
Tratativele dintre părțile intere

sate in Laos care se desfășoară 
in mica localitate din LaoșuL cen
tral Na Mon, au intrat în a doua 
tună. Sarcina participanților la tra
tative era să elaboreze condițiile 
armistițiului și încetării focului șl 
să ajungă la un acord asupra for
mării guvernului provizoriu de 
coaliție al Laosului și desemnării 
unei delegații laoțiene unice la 
Conferința de la Geneva. Pînă a- 
cum nu s-a realizat nici un acord 
asupra nici uneia din aceste pro
bleme. Sub diferite pretexte și u- 
■ near chiar fără nici un pretext, de- 
■legația grupului de la Savannaket 
se eschivează de ld'‘discutarea a- 
cestor probleme, punîrid pe primul 
plan controlul asupra încetării fo
cului.

La ultima ședință a tratativelor 
de la Na Mon, grupul de la Sa
vannaket a cerut trimiterea Comi
siei internaționale de supraveghe
re și control în Laos în localită
țile Padong, Sam Neua și Cbepon 
— regiuni aflate de mult în spa
tele zonei controlate de trupele 
guvernului legal al Laosului și de 
forțele Patet Lao.

mic despre necesitatea încetării 
intervenției armate a imperialis
mului american — principala cau
ză a tuturor nenorocirilor din 
Laos.

La 7 iunie participation la tra
tativele tripartite de Ia Na Mon 
au adoptat propunerea subco
misiei militare de a se permite 
comisiei internaționale de supra
veghere și control în Laos să 
se deplaseze la cîteva principale 
zone de luptă pentru a verifica 
la fața locului eficiența încetă
rii focului.

tpatativelop
Imediat după ce părțile inte

resate în Laos au ajuns la înțe
legerea de a înceta operațiunile 
militare în timpul tratativelor cu 
privire la semnarea acordului de 
armistițiu, rebelii au trimis în 
aceste regiuni grupuri det diver- 
sioniști și bandiți în frunte cu con
silieri și ofițeri americani care au 
început să desfășoare acțiuni te
roriste împotriva populației.

Guvernul legal al Laosului n-a 
putut îngădui ca în spatele fron
tului său să acționeze bande de 
diversioniști și mercenari ameri
cani care asasinează Și terorizează 
populația, după cutii d "arătat pri
mul ministru Suvanna Fumma fn- 
scrisoarea adresată copreședinților 
Conferinței de la Geneva.

La cererea populației și din or-’ 
dinul guvernului, trupele regale 
și forțele Patet Lao au început li
chidarea diversioniștilor fi, după 
cum anunță postul de radio „Vo
cea Laosului", în linii mari aceș
tia au fost nimiciți. Cea mai mare 
parte a tinerilor recrutați cu for
ța de rebeli s-au înapoiat la fa
miliile lor, iar restul bandelor s-au 
ascuns în junglă unde sînt desco-

Sectorul I al 
minei Lonea a

obținut în acest 
an rezultate din 
cele mai frumoase în producție. 
Așa cum s-au angajat, minerii 
de aici, au reușit ca lună de lună 
să îndeplinească îh mod ritmic 
sarcinile de plan, să obțină indici 
tchnico-economici mai buni decît 
cei prevăzuți.

După ce în primul trimestru, pe 
baza creșterii productivității mun- 

. cii, planul de producție a fost de
pășit cu 2595 tone de cărbune, în 
lunile următoare minerii sectoru- 

. lui au extras peste sarcinile pre
văzute 954 tone și, respectiv, 455 
tone de cărbune. Randamenul ob- 

\ ținut în abataje a depășit în me
die pe cel planificat cu peste 9 la 
sută. Acest lucru a fost posibii 
în urma îmbunătățirii aprovizio
nării cu materiale și goale, orga
nizării judicioase a fiecărui loc de 
muncă, ajutorului acordat de maiș
tri și conducerea sectorului bri
găzilor de mineri. Cu toate că 
tăierea cărbunelui se face fără puș- 
care, în abataje s-a obținut o a- 
vansare medie de 81 m.l. pe luna, 
avansare care depășește cu mult 
pe cea planificată. La pregătiri în 
steril, de asemenea, s-au obținut 
avansări între 45 și 55 m.l. pe 
lună.

O altă latură a producției — 
reducerea prețului de cost al căr
bunelui extras — a fost în tot 
timpul în atenția colectivului sec-

i
La sectorul I Lone a, lucrări bune, 

fără șist
însemnate succese. In primul tri
mestru, titlul de brigadă fruntașă 
în întrecere a fost cîștigat de bri
gada condusă de Berindei Aurel 
care a totalizat 184,5 puncte. In 
aprilie acest titlu Ta cucerit bri
gada lui Bălănescu Mănăilă. La 
pregătiri, prin îndeplinirea ritmi
că a planului, s-au evidențiat mi
nerii din brigada condusă de ia- 
cob Petru. Ei au obținut în medie 

unde avansări de peste
45 m. pe luna.

Intr-adevar, re- 
Astfel,produse de calitate superioarăzultatele obținute 
- — de minerii acestui

.................. ................................... ♦♦sector sînt dem
ne de laudă. Dar ei nu s-au oprit 
numai la acestea. In centrul preo
cupării lor, a maiștrilor și condu
cerii sectorului, a stat și stă în 
permanență problema calității pro
ducției.

La fel ca ceilalți mineri din 
plinele și sectoarele Văii Jiului ei 
s-au angajat să extragă cărbune 
cît mai curat, cu un procent de. 
cenușă mai miț decît cel admis. 
Sub îndrumarea organizației de 
partid, conducerea sectorului a 
luat măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui, 
comitetul de secție sindicală a 
organizat o întrecere între bri
găzi pentru alegerea cît mai atentă 
a șistului din cărbune. In abataje,

cărbune
torului. Iu acest scop au fost apli
cate o serie de măsuri eficiente, 
au fost 
existente 
nomii.

Toate 
dau și se execută la dimensiunile 
și sorturile specifice fiecărui loc 
de muncă. Materialele de susținere 
în abataje, înainte de prăbușire, 
sînt recuperate în mare măsură a- 
acolo 
si unea este mode 
rată și nu prezintă L3 IІ6СЙГ8 oOC 06 ПИИТ “—
pericol. / 
la lucrările pen
tru deschiderea și 
cercetarea abatajului nr. 12 din 
blocul III, 50 la sută din mate
rialul folosit a fost recuperat, iar 
transversala nr. 11, orizontul 602, 
blocul III, a fost armată pe o 
porțiune de 50 m. cu fier pocal 
recuperat din altă transversală.

Datorită măsurilor luate s-a 
reușit ca consumul de lemn și de 
exploziv să fie simțitor redus. Pe 
4 luni sectorul a făcut o economie 
de 103 m.c. de lemn și 1300 kg. 
de exploziv.

Aceste rezultate oglindesc efor
tul depus de întregul colectiv pen
tru îndeplinirea sarcinilor’ ce-i re
vin. Brigăzile de mineri bine or
ganizate, antrenate în întrecerea 
socialistă pe profesii, au înregistrat

valorificate posibilitățile 
pentru obținerea de eco-

comenzile de materiale se

șistul ales este 
încărcat în vago- 
nete separate pe 
oare nu se pun 

cînd în frontul de lucru 
intercalații, cărbunele și 
se taie separat, pușcarea

mărci ; 
există 
sterilul 
în cărbune, datorită condițiilor de 
zăcămînt, este eliminată în cea 
mai mare măsură în scopul îmbu
nătățirii granulației. In urma a- 
cestor măsuri, în fiecare lună din 
acest an, procentul de cenușă în 
cărbunele extras a fost sub cel ad
mis cu 2—3 și chiar mai multe 
procente. Cărbune de cea mai bu
nă calitate ș-a dat din abatajele 
101, 104, 107 și 209. Printre maiș
trii care, pe lîngă celelalte sarcini 
de producție, s-au ocupat îndea
proape de problema calității se 
evidențiază Benko Iosif și Balogh1 
Nicolae.

Nu de mult, aflînd de inițiati
va minerilor de ia sectorul III 
Lupeni de a nu avea „nici un va- 
gonet de cărbune rebutat", colec
tivul sectorului s-a angajat să in
tensifice și mai mult lupta pen
tru calitate. Inițiativa prelucrată 
pe schimburi si brigăzi a fost 
primită cu multă satisfacție. Toți 
minerii au hotărît ca eâ să fie ex
tinsă. Acest lucru dovedește preo
cuparea lor pentru a extrage căr
bune de bună calitate.

G. DUMITRESCU

i

periți și nimiciți de populație și 
de trupele aliate. La 7 iunie a 
fost curățată de bandiți mica lo
calitate Padong — fosta bază a 
diversioniștilor în spatele frontului 
trupelor guvernamentale.

încă un „Atlas” 
s-a prăbușit în flăcări

NEW YORK 8 (Agerpres)
Agenția United Press Interna

tional anunță că încercarea de 
lansare a unui nou tip de rache
tă intercontinentală „Atlas" făcută 
la 7 iunie la baza aeriană Van
denberg, California, a eșuat. Din 
cauze care „nu au fost încă sta
bilite" s-au produs o serie de ex
plozii îndată după ce dispozitivul 
de lansare a fost declanșat și ram
pa de lansare a fost înconjurată 
de un fum negru. Racheta care nu 
se ridicase decît cu cîțiva metri 
s a prăbușit în flăcări.

Un nou partid politic în Iran

TEHERAN 8 (Agerpres)
Agenția France Presse aminți 

crearea unei noi grupări politice 
îr, Iran „Partidul progresist din 
Iran". Dr, Arameș, fondatorul 
acestui partid, a arătat ci unul 
din scopurile principale ale parti
dului este obținerea retragerii 
Iranului din pactul militar 
C.E.N.T.O.
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Consiliul de SecuritateConferința de la Geneva 
pentru Laos

GENEVA 8 (Agerpres)
La 8 iunie G. M. Pușkin, (U- 

niunea Sovietică) și M, Macdo
nald (Anglia) copreședinți 
interim ai conferinței pentru 
os, au avut o întrevedere la 
ședința delegației engleze.

★
MOSCOVA 8 (Agerpres) 

TASS transmite:
La 8 iunie ministrul Afaceri

lor Externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, a părăsit Moscova pie
rind la Geneva pentru a parti
cipa la conferința internațională 
pentru reglementarea problemei 
laoțiene.

ad- 
La- 
re-

Pilili» de sdiiiioiit a 
(оМашаіі) io alpine

LONDRA 8 (Agerpres)
Sprijinul pe care guvernul en

glez îl acordă înarmării Germaniei 
occidentale provoacă o mare ne
mulțumire în Anglia. După cum 
s-a mai anunțat în urma vizitei 
pe care a făcut-o recent la Lon
dra ministrul de Război vest-ger
man, Strauss, guvernul englez s-a 
declarat de acord să livreze Ger
maniei occidentale importante can
tități de echipament militar ■— 
tunuri pentru tancuri, avioane cu 
reacție, motoare de avioane mi
litare, echipament și documentație 
tehnică pentru construcția de ra
chete etc.

Membrii laburiști ai parlamentu
lui au condamnat politica guver
nului de sprijinire a înarmării 
Bundeswehrului cerînd totodată 
ministrului de Război să răspundă 
la o serie de întrebări în legătură 
cu consecințele nefaste pentru Ma
rea Britanie ce decurg dintr-o ast
fel de politică. Intrucît ministrul 
de Război Watkinson nu era pre 
zent Ia dezbateri, la întrebări a 
tăspuns Profumo, ministrul fără 
portofoliu al armatei. Acesta a

In întreaga Italie

ani,
de la 523.5 milioane to-

Creșterea producției mondiale de petrol
LUXEMBURG 8 (Agerpres)
Buletinul Oficiului statistic al 

Comunității Europene arată într- 
un studiu publicat recent că pro
ducția mondială de petrol brut s-a 
dublat cu cursul ultimilor 
trecînd
ne în 1950 la 1.051,9 milioane 
tone în I960 (Î№ 1910, ea nu re
prezenta decît 29,5 milioane to
ne). In cursul ultimilor 10 ani, 
media anuală de creștere a fost 
de 7,5 Ia sută dar, spre sfîrșitul 
acestei perioade s-a înregistrat o 
tendință de scădere care permite

să se prevadă o încetinire a rit
mului de extracție.

In studiu se subliniază că pro
porția care revine S.U.A în to
talul producției mondiale a scă
zut de la 51,8 la sută în 1950 
la mai puțin de o treime în 
1960 — 32,8 la sută. In schimb 
partea U.R.S.S. în producția 
mondială s-a dublat. Partea ță
rilor din Orientul 
crescut de la 1,8 la 
la sută.

Studiul Oficiului
Comunității Europene remarcă 
faptul că U.R.S.S. este pe calea 
să ocupe locul al doilea în rîn- 
dul țărilor mari producătoare 
de petrol apropiindu-se de pozi
ția ocupată pînă acum de Vene
zuela.

Mijlociu a 
sută ta 25,4

statistic al

zi-

шашні hiMilii
in laeu

dedata»' lă '6| 
maaiti 
йза. 
a construi 
plasament de peste 6000 tone fie
care „este în сорсоігіаагё cu pla
nurile aprobarte-’îe «wnândamentul 
suprem al N.A.T.Q.". Profumo a 
refuzat să răspundă' la întrebă
rile laburiștilor în legătură cu pe
ricolul pe care îl prezintă continua 
înarmare a Germaniei occidentale. 
Atunci a intervenit laburistul 
Swingler care l-a întrebat pe Pro
fumo : „Faptul că guvernul bri
tanic este de acord cu orice re
comandare a N.A.T.O. în ce pri
vește sporirea înarmării Germa
niei occidentale nu înseamnă oare 
că guvernul britanic este părtaș 
la transformarea Germaniei occi
dentale într-o principală . putere 
militară în Europa occidentală ?“.

Răspunsul lui Profumo că Ger
mania occidentală „trebuie să joa
ce un rol deplin" în cadrul 
N.A.T.O., a stîrnit proteste vehe
mente din partea deputaților la
buriști.

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

dată Gee-
Uniunea 

oon- 
de 

un de-

Continuă lupta oamenilor muncii pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă

ROMA 8 Corespondentul Ager
pres transmite :

In întreaga 
lupta oamenilor 
îmbunătățirea 
viață și 
de zile 
cele 38 de 
aparțidînd monopolului 
menti", continuă greva 
prețul unor sacrificii grele 
perioada grevei 
primesc nici un fel de salariu).

Miercuri au declarat din nou 
grevă cei 30.000 de muncitori de 
la uzinele textile din Prato (pro
vincia Florența). Tot în aceeași 
zi au reluat greva muncitorii de 
la șantierele navale din Genova, 
La Spezia, • Livomo care aparțin 
grupului „Ansaldo", în urma re
fuzului patronilor de a continua 
tratativele 
nizațiilor 
încheierii 
muncă.

Italie 
muncii 
condițiilor

De 
de 
ciment 

„Italce- 
lor cu 

(în 
muncitorii nu

de muncă, 
muncitorii 
fabrici de

continuă 
pentru 

de 
20 
la

cu reprezentanții orga- 
sindicale în vederea 

unui nou contract de

----- O-----

Un protest al țăranilor 
francezi

PARIS 8 -(Agerpres)
După cum anunță agenția 

France Presse, joi dimineața lo
calul subprefecturii din orașul 
Morlaix, departamentul Finistere, 
a fost ocupat de țăranii din co
munele învecinate. în semn de 
protest împotriva scăderii prețu
rilor la produsele agricole. In 
tot cursul dimineții, la, Morlaix 
au continuat să sosească mii de 
țărani care au manifestat pe 
străzile orașului.

Agenția France Presse anunță 
că la Morlaix au fost trimise u- 
nități speciale pentru a evacua 
pe țăranii care au ocupat localul 
subprefecturii. S-au produs cioc-, 
niri între manifestanți și poliție.

------ O—

Dezbaterile în problema angoleză
NEW YORK 8 (Agerpres) 
In ședința din după-amiaza 

lei de 7 iunie Consiliul de Secu
ritate a discutat în continuare 
problema situației din Angola. 
Luînd primul cuvîntul delegatui 
Ceylonului, Goonawardena a sub
liniat că încercările colonialiștilor 
de a opri mișcarea de eliberare 
a popoarelor Africii sînt lipsite de 
orice speranță. El a arătat că ac
țiunile colonialiștilor portughezi 
din Angola sînt în contradicție 
flagrantă cu declarația privitoare 
la acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale, adop
tată de Adunarea Generală în de
cembrie anul trecut, 
Uniunii Sovietice.

Delegatul Indiei, 
damnat cu asprime 
nialiștilor portughezi
care au intensificat în ultimul timp 
genocidul împotriva poporului a-

din inițiativa

Jha, a con- 
crimele colo 

în Angola

Joi au declarat grevă 60.000 
de funcționari din serviciile Mi-, 
nisterului 
rului.

La sate 
gricoli din 
Italiei s-au extins în nordul tării, 
în Valea Padului, în provinciile 
Ferrara și Cremona.

Finanțelor și Tezau-

greva muncitorilor a- 
provinciile din sudul

0 n iă scădere a rezervelor 

valutare ale Angliei

LONDRA 8 (Agdrpres)
■ Luna mai a fost din nou defa
vorabilă Angliei din punct de ve
dere financiar. Dările de seamă 
publicate de trezoreria engleză in
dică pentru această lună o nouă 
scădere cu 16 milioane de lire a 
rezervelor valutare. Aceasta este 
cea de-a patra scădere consecuti
vă în acest an.

Corespondentul din Londra al 
agenției France Presse relatează 
că procesul de retragere a capita
lurilor străine, investite pe termen 
scurt în băncile engleze, continuă. 
Lira sterlină este acum cotată, în 
raport cu majoritatea devizelor, la 
nivelul său cel mai scăzut de la 
criza financiară din toamna anului 
1957. I

cestei țări. El a declarat că în 
ultima vreme portughezii, făcînd 
uz de bombe cu napalm și mitra
liere, au exterminat 30.000 de an
golezi lipsiți de apărare. Jha a 
amintit că Portugalia continuă pî
nă în prezent să primească ajutor 
din partea aliaților săi din 
N.A.T.O.

Delegatul Portugaliei, care a 
cerut apoi cuvîntul, folosind ter
minologia obișnuită a colonialiști
lor, a numit Angola, unde în pre
zent curge sîngele oamenilor lip
siți de apărare, drept o parte a 
„lumii libere", iar pe luptătorii' 
pentru independența acestei țări 
ca agenți ai comunismului mon
dial". Delegatul portughez a în
cercat să denatureze faptele pre- 
tinzînd că principalii vinovați de 
tragedia Angolei in-ar fi colonia
liștii ci înșiși 
i-a denumit

angolezii pe care el 
cu dispreț sălbatici.

De ce sint neliniștiți rasiștii 
sud—africani

JOHANNESBURG 8 (Ager
pres)

Creșterea în amploare 
tei populației africane din 
împotriva colonialiștilor portughezi 
umple de teamă nu numai cercu
rile guvernante din Portugalia. 
După cum reiese din informațiile 
agențiilor de presă o neliniște de
osebită resimte în legătură cu si
tuația din Angola guvernul Repu
blicii Sud-Africane. Verwoerd se 
teme de soarta propriului său stat 
polițist. Rasiștii sud-africani sint 
neliniștiți în fața perspectivei ca 
flacăra luptei de eliberate națio
nală din Angola să cugrințtă și

a lup- 
Angola

Iată de ce 
Sud-Africane 

cale un com*

----------------- ‘ -----------------

ÎN ALGERIA 
© Manifestații in sprijinul luptei pentru independență 
© Continuă actele teroriste ale ultracolonialiștilor 

PARIS 8 (Agerpres)
In cursul zilei de miercuri, în 

diferite orașe din Algeria au a- 
vut loc noi manifestații ale popu
lației algeriene. La Souk Ahras, 
sute de algerieni s-au adunat din 
nou în piața centrală a orașului 
cu steaguri ale Frontului de Eli
berare Națională scandînd în 
sprijinul luptei pentru indepen
dența Algeriei. Puternice forțe 
ale jandarmeriei și poliției au 
intervenit pentru a împrăștia pe 
manifestanți.

Autoritățile franceze continuă 
însă să manifeste pasivitate față 
de elementele ultracolonialiste 
care se dedau la acte teroriste.

Miercuri seara la Orleansville 
și la Constantine ultracolonialiș- 
tii au ucis trei persoane. La 
Oran un algerian a fost omorît 
de un glonț tras de ultracolo- 
nialiști care au reușit să dispară. 
In diferite cartiere din Alger au 
avut loc noi atentate cu bombe 
care s-au soldat cu rănirea a 

^numeroși algerieni.

„NUIAUA FĂCĂTOARE DE MINUNI...
I Știri apărute în presa engleză
1 arată că autoritățile britanice se 

străduiesc în fel și chip să re-
\ zolve, după cum spunea 
) tarul Ministerului de 
) V osper, „una din cele 
t noase probleme sociale 
r gliei" — criminalitatea 
[ Problema nu se pune 
( pentru prima oară. Cu 
\ ani în urmă, ministrul de Interne, 
) Butler, se plîngea alarmat în 
) Camera Comunelor că numărul 
} infracțiunilor comise de tineri în- 

tre 17 și 21 ani reprezintă o ci- 
fră de zece ori mai mare decît 

<; în 1938 1 
\ Delictele de acest fel au con- 
!i tinuat să crească. In ultimele luni 

J,1 ale anului 1960, de pildă, aproxi- 
•' mativ 11.000 de tineri sub 21 
) ani au fost arestați pentru dife- 
? lite „acte de încălcare a legii". 
r Pentru rezolvarea cit mai grab- 

nică a „acestei spinoase probleme 
ț sociale" se fac auzite felurite su- 

gestii. Cea mai proaspătă propu- 
(' nete pentru „educarea" tineretului 
/ este cea a procurorului general 
( al Angliei, Parker. El susține că 
ij î adoptarea unei legi care să in- 
\ găduie, „cel puțin pentru tinerii 
'» pînă la vîrsta de 21 ani", rein- 
!> ......................... . , . . . .

subsecre- 
Interne, 

mai spi- 
ale An- 
juvenilă. 

astăzi 
cîțiva

troducerea pedepsei corporale, 
desființată cu 14 ani în urmă, ar 
da „rezultate excelente"..,

„Metoda" constă în aplicarea 
de lovituri „cu trestie marină — 
pentru tinerii pînă la 17 ani, și 
cu o nuia de mesteacăn — pen
tru cei între 17 și 21 ani"...

lată deci că bățului de mestea
căn, ridicat dintr-odată la rangul 
de educator sui-generis, i se cere 
să facă ceea ce societatea burghe
ză nu este în stare să realizeze : 
un tineret educat și instruit.

Ziarista Mary Crozier de la 
■„The Guardian', a făcut recent о 
anchetă interesantă. Vizionînd о 
serie de programe transmise pen
tru tineret de B.B.C. și l.T.V. 
(televiziunea „independentă" en
gleză’) ea s-a apucat să noteze 
în carnet numai cifre. In cele trei 
sferturi de oră cit a durat „spec
tacolul" Earamie, destinat „tine
rilor pînă la 21 ani", ziarista a 
numărat „81 de împușcături (cam 
două pe minut! — n.rl), o tneă- 
ierare sălbatică, o bătaie, patru 
beții, un om împușcat, alți cîțiva 
răniți"...

Sute de împușcături, Zfid de în
căierări, bătăi, pumni, cadavre, 
beții, răpiri senzaționale etc., iată -

bilanțul semnificativ ■ făcut 
Mary Crozier la capătul celor 
teva „programe educative"- de 
leviziune pentru tineret, 
de ea în timpul unui singur week
end. Cît despre calitatea artisti
că, ziarista spune că programele 
nu conțin nimic „în afară de fio
rul violenței fizice"... Propagînd, 
așadar, în rîndurile tineretului 
deprinderi legate exclusiv de vio
lența fizică, înseamnă a-l călăuzi 
— după cum spune ziarista en
gleză — pe drumul apucat deja 
de zecile de mii de infractori 
imberbi...

■Evident, nuiaua de mesteacăn 
nu este nici pe, departe metoda 
indicată pentru Educarea tineretu
lui britanic. Dar dacă „pedago
gi?' englezi țin neapărat la nuia, 
n-ar strica dacă, pînă una-alta, 
„nuiaua fermecata' s-ar plimba 
nițeluș pe la B.B.C. și I.T.V., pe 
la editurile Deages-uhd, care pro
slăvesc crima și violența, și pe 
la redacțiile ziarelor de senzație 
de pe Fleet Street — numite pe 
drept cuvînt „trustul industriei de 
îndobitocire !“.

MIRCEA IORDAGHE
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Africa de sud-vest. 
guvernul Republicii 
a hotărît să pună la 
plot împotriva mișcării de elibe
rare națională din această regiune 
a Africii.

Corespondentul agenției France 
Presse din Capetown anunță că 
ministrul de Război sud-african, 
luînd cuvîntul în parlament, a 
declarat că guvernul va trimite în 
principalul port din Africa de sud- 
vest trupe pentru preîntâmpinarea 
„pericolului" care provine din An
gola. Navele militare și aviația 
de război — a declarat acesta — 
patrulează de-a lungul frontierei 
cu Angola. După cum rezultă din 
informațiile aceluiași corespondent, 
înaintea trimiterii acestor armate, 
au avut loc tratative secrete, între 
liderii militari sud-africani și co
lonialiștii portughezi.

-Л-

Л.

PDOORAM DE RADIO
10 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,15 Melodii populare romî- 
nești, 13,05 Concert de mu
zică ușoară, 14,00 Muzică popu
lară romînească și a minorită
ților naționale, 14,30 Muzică de 
estradă interpretată de mari or
chestre, 16,45 Cîntă or
chestra de muzică populară „Fla
căra Prahovei" din Ploiești, 
17,15 Muzică ușoară, 17,50 Ști
ința în slujba păcii, 18,32 Din 
muzica popoarelor din Africa și 
din America Latină. 19,15 Arii 
de virtuozitate din opere, 19,40 
Muzică de dans, 20,30 Ce e. nou 
în librării, 20,40 Noi înregis
trări primite din partea Radio- 
televiziunii Sovietice. 21,00 Mu
zică populară romînească, 21,3Q 
Activitatea cultural-artistică șî 
producția. PROGRAMUL II. 
12,30 Muzică populară romî
nească, 13,00 Program de lie
duri, 14,03 Muzică ușoară indo- 
neziană, 15,00 Muzică populară 
sovietică, 15,30 Fragmente din 
operete, 16,30 Interpret de mu
zică ușoară, .17,00 Cîntă Mano 
Lanza, 
din R. 
creația 
neanu. 
ț tonale, 
amator, . ____ I. ___ ,
21,45 Album artistic. 22,00 Mu
zică de dans.

17,35 .Muzică populară 
D. Germană. 18,05 Din 
compozitorului H. Măli-

19.30 Pe teme internă-
19,40 Estrada artistului
20.30 Muzică de dtans,

CINEMATOGRAFE
10 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Volga-Volga; AL. SA- 
HIA: Drumul spre înalta socie
tate; PETRILA : Palatul de cleș
tar; ANINOASA: Ursul alb; 
VULCAN : Șeful de gară; LU- 
PENI: Discipolul diavolului;
BARBATENI: Reîntoarcerea.
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