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Extinderea inițiativei minerilor de la Lupani, 
oaarcM «portantă a sindicatelor miniere

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

I

L5**?

poate numi, pe 
ziua de odihnă

...Așa se 
drept cuvînt, 
de la sfîrșitul săptămînii tre
cute. Ceata deasă din zorii zi
lei de duminică prevestea o zi 
frumoasă. Cînd soarele încă nu 
răzbise perdeaua de nori ce 
inundaseră Valea, primele gru
puri de excursioniști au și în
ceput să urce...
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Atît de fierbinte a fost soa- < 
rele duminică. încît dealurile • 
din împrejurimile localităților ( 
Văii Jiului deveniseră... o pla- 
jă^- ufvărată din păcate fără... 
apă. Cei mai tineri, iar dintre 
vîrstnici cei mai ambițioși, ca
re iubesc într-adevăr natura, 
nu s-au mulțumit cu dealurile. 
In grupuri, grupuri sute de 
mineri, funcționari, oameni ai 
muncii împreună .cu familiile 
lor au pornit spre cabanele 
din împrejurimi, bucurîndu-se 
din-plin.de aer și soare.-Pen
tru mulți însă duminica ex
cursiilor s-a transformat într-o 
plimbare de cîteva sute de me
tri, lipsindu-le mijloacele de 
transport. Sindicatele au deci' 
datoria ca din cînd în cînd, în 
funcție de starea atmosferei, 
să organizeze petrecerea tim
pului liber de către oamenii 
muncii în aer liber și soare.
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Toate galeriile sectorului I al minei Vulcan se susțin cu І 
armături metalice. Brigăzile de mineri care muncesc Ia pregă- * 
firile sectorului obțin zilnic rezultate bune, dau lucrări de t 
calitate. La loc de frunte se află și brigada lui Tițu Tom*. 2

|N CLIȘEUMinerii din brigada lui Tițu Toma: Gabor « 
Vasile, Rus Dragomir, Pascu Constantin și Mureșan Tudor, în f 
așteptarea intrării în șut, disțcută despre munca lor. Ceea ce ț 
preocupă brigada este obținerea unei viteze de avansare tot т 
mal mari. J
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Pe lingă... Gambrinuss
Uitată luni de zile, grădina ) 

t^de vară „Gambrinus" de la
Intrarea în defileul Jiului, a S 
devenit duminică centrul de ) 

£ atracție al majorității moto- C 
j cicliștilor din Valea Jiului. In ) 
•r special după terminarea celor ( 
A două meciuri de fotbal dte la j

Lupani și Vulcan în incinta ) 
......... • * “
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Bătrîna Uzină electrică Vulcan 

întinerește ,și . se înfrumusețează 
.pe. zi ce trece; La întinerirea^ 
contribuie îuifpgul- "colectiv, dar 
mai ales brigăzile din cadrul 
secției de investiții. Brigada de 
zidari condusă de utemistul .Gră- 
ieruș Florin a muncit cu hărni
cie Іа. schimbarea aspectului in
terior-, șL exterior al uzinei. Ea 
este ajutată, în permanență de 
brigada- de dulgheri în fruntea 
căreia se află.membrul de partid 
Balaj Aladar. Muncind la schele 
și diferite1 lucrări de dulgherie, 
brigada- obține realizări de plan

de 133 la sută. La înfrumuseța
rea uzinei își aduce contribuția 
Si brlgada.de j opșikori a utemis- 
tului Cârdoș Idsif.

GROS VIOREL 
corespondent

După aproape o lună de - la 
lansarea inițiativei „№ci un va- 
gonet rebutat pentru șist vizi
bil" de către minerii de la Lu- 
peni, ea este aplicată cu bune 
rezultate de numeroase brigăzi 
<fe mineri de la minele Lupani, 
Uricani, Vulcan. Lenea. In căr
bunele extras din abatajele con
duse de Ghfoancă Sabin, Ghi- 
oancă loan. Feher Vasile, Dia
na Olița de la mina Lupeni, 
feodorescu Stancu. Mischie Ghe- 
orghe, Poloboc Constantin de la 
mina Uricani. Bălănescu Ema- 
noil de la Lonea. Drob Gbeor- 
ghe, Gagy loan, Bogjiianu Du
mitru, Păcurar Traian de la mi
na Vulcan procentul de rebuturi 
pentru depășirea cantități ad
mise de șist vizibil a fost com
plet lichidat sau redus la mi
nimum posibil.

Practica de pînă acum arată 
că la sectoarele unde atît orga
nizațiile de bază de partid cit și 
comitetele de secții sindicale au 
înțeles de la bun Început însem
nătatea initiative! Iul GMoancă 
Sabin și duc o muncă intensă 
pentru extinderea și aplicarea 
ei la toate locurile de тцпаа, 
acolo s-au obținut cantități mari 
de cărbune peste plan cu un pro
centaj de cenușă tot mai scăzut. 
Poate fi luată drept exemplu 
activitatea depusă de comitetele 
secțiilor sindicale ale sectoarelor 
III, I А. IV A de la Lupenî, I 
și II Vulcan, I Uricani, I Lonea.

In prima jumătate a lunii iu
nie calitatea cărbunelui cocsifi- 
cabil și energetic, deși în gene
ral bună, nu este încă la nive
lul posibilităților actuate.. La mi
na Lupeni, procentul de cenușă 
în cărbunele extras este cu» circa 
0,2 la sută sub norma admisă, 
dar ar fi putut fi mai scăzut da
că și la sectoarele I В, II, IV B, 
V sud organele sindicate ar fi 
dovedit o preocupare mai activă 
pentru extinderea inițiativei mi
nerilor din sectoral’Uf. Aceeași 
observație -este valabilă și pen
tru mina Vulcan, minele Uricani, 
lonea. »

La Lupeni, de exemplu, corni-

f

grădinii se adunase un adevă- , 
rat parc de mașini, motocicle- 1 
te și biciclete. Afluența mare ] 
de consumatori a pus la încer- i 

adoi. 1 
dumi- . 
să în- 
deser- 1

care pe ospătarii 1 de 
T.A.P.L.-U1 ar putea ca 
nica, în funcție de timp 
tărească personalul de
vire pentru ca cei vertiți aid 
să nu fie nevoiți să-și aducă 
cu ei și... bere.

D. MIHAIL
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LA PRACTICA
Iată două fețe tinere aproape 

de aceeași vîrstă : Ștefic Maria
na, muncitoare în secția plapu- 
mărie a întreprinderii de indus- 
tre localq Petroșani și Bonda 
Dorina, elevă în practică de pro
ducție. Prect in , se vede și dm 
clișeul alăturat „practicanta" a 
prins, gustul meșteșugului. Nici 
nu s-ar putea să fie altfel, cînd 
fifecăre pas." al ei! spre cunoaște
rea „secretului profesional" — 
care de rrjult пц mai constituie 
un secret, în .întreprinderile, noas
tre socialiste îi este îndrumat de 
tînăra -„profesoară" Ștelic.

IN CLIȘEU/: Eleva : Bonda 
Dorina (dreapta) . și. muncitoarea 
Șțefic, Mariana.

Curs pentru ridicarea calificării
pricepere pentru a da patriei 
mai mult cărbune preparat, de 
cea mai bună calitate. Printre 
cursanții sîrguincioși se numă
ră Stoica Ioan, RusU Constan
tin. Dragomir loan și alții.

BADUTA CONSTANTIN 
CRAINIC.EANU MOISE 

corespondenți

De curînd. în cadrul prepa- 
ratiei din Petrila a luat ființă 
un curs de ridicare a calificării. 
Aici se predau lecții despre me
todele înaintate de. folosire , a u- 
tilajelor cu care este înzestrată 
preparați a. Lecțiile sînt' frecven
tate de un număr dte 39 tineri. 
Ridicîndu-și calificarea, muncito
rii vor lucra cu și mai multă

tetul sindicatului (președinte tov. 
Brașoveanu Vitelor) nu a luat 
încă măsuri pentru popularizarea 

• inițiativei, pentru extinderea ei 
la toate sectoarele minei. Unele 
comitete de sindicat, care s-au 
ocupat pînă acum extrem de pu
țin de extinderea inițiativei mo
tivează lipsa de preocupare prin 
aceea că „nu s-a primit indica
ții din partea Consiliului local 
al sindicatelor".

Primele rezultate ale aplicării 
inițiativei minerilor de la Lu
peni, acolo unde aceasta își tră
iește viața, sînt satisfăcătoare, 
calitatea cărbunelui dat fiind din 
ce în ce mai bună. De аюееа. 
este absolut necesar ca atît or
ganele sindicatelor cît și condu
cerile administrative să ia de 
urgență măsurile necesare pentru 
extinderea inițiativei la toate lo
curile de muncă din subteran. 
Folosind mai bine și operativ a- 
gitația vizuală, sindicatele au 
datoria să mobilizeze pe toți 
minerii și tehnicienii la lupta 
pentru lichidarea rebutării va-, 
gonetelor din cauza nealegerii 
șistului vizibil. Trebuie să fie 
mat larg popularizată experien
ța brigăzilor fruntașe în acțiu
nea de îmbunătățire a calității 
cărbunelui, prin panouri, confe
rințe tehnice, în consfătuiri de 
producție pe grupe și secții sin-, 
dicale. In acest sens ar fi indi
cată convocarea de către Consi
liul local al sindicatelor și 
C.C.V.J. a unei consfătuiri la ca
re să participe toți șefii de ЬгГ- 
gadă care lucrează în cărbune 
și unde să se facă un schimb de 
experiență asupra metodelor cele 
mai eficace de îmbunătățire a 
calității cărbunelui extras.

Este bună și va trebui extinsă 
acțiunea comitetului sindicatului 
de la Aninoasa, care a luat mă
sura de a mobiliza la aplicarea 
inițitivei în primul rînd pe mi
nerii sectorului I al minei, sec
tor unde sînt multe brigăzi care 
neglijează alegerea manuală a 
șistului vizibil. Asemenea acțiuni 
trebuie să se întreprindă la mi
na Lupeni în sectoarele I В și IV 
B, la Lonea în sectoarele II, III. 
IV. V, la Petrila în sectorul IV 
efc.

Comitetele sindicatelor au da
toria să militeze mai activ pen
tru ca îmbunătățirea calității 
cărbunelui să primeze în între
cerea pe profesii.

Organele sindicale precum și 
cele tehnico-administrative sînt 
chemate să acorde toată atenția 
luptei pentru cărbune tot mai 
mult și mai curat extinzînd ac
țiunea de alegere a șistului în 
abataje.
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♦iPE PRIMUL PLAN: CALITATEA

♦ . . .
♦ ‘ De după paravanele ltd electric, stilpii de

spre'1- tavanul: ha’e, fas ci- teaptă minerii de
:cuHs de lurăiriă irifbnsă, frontale. Prin mîinile 
albastră. -Intre paravăne, tînărului muncitor ’ trec 
spațiul '• e fesMiis ciți- die asemenea scocuri și 
va metri pătrați. .Și-n capete de acționare pen- 

,aceșt mic eompartimept, . _____ _ -r-
" totul ,e' în, ordine :. elet. funicular, 'schele metăli-

♦ - înalte -de tablă, țîșnesc abataj pe

♦
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« trezii pe un mic ilulap, ce pentru diferite coris- 
X. cîteva, pieșe ~ fișteapță tfucții industriale. Dese-
♦ să-și ia locul pe mașa. de ori, load de muncă es-
♦ știdțiră, altele, calde în- ___=

că, urmează să fie așeza-' ____ _
te alături, lîngă. cabi- EXfflÂKi
nă, intr-o, stivă ce se, 
înalță văzînd . cu ochi-,. 
semn că aici se muncește 
cu mult spor,

Deși' tinăr,
V oinicescu Gbeorgbe. se 
numără printre fruntașii 
secției construcții metali
ce. Are douăzeci și .șase 
de 
i-a

cîteva, pieșe “ ^așteaptă trucții industriale. Dese-

* ( că, urmaazfl sa fie așeza-

nă, într-o, stivă ce se. DE REPORTER

am, dar 10 din ei 
petrecut cu . clef tele 

de sudură în mână, aici, 
la • U.R.U.M.P. O mese
rie căreia i-a înțeles tai
nele fi a îndrăgit-o.

De la lead său de 
muncă, tîAărul ; 
simte pulsul muncii în 

' întreaga Vale a Jiului. 
J Din fier de profil U. 
♦ tăiat la anumite dimen- 

■■ siuni, prind viață, sub 
mâile de grade ale arcu-

prin fața controlului teh
nic. Pentru aceasta, tî- 
nirul sudor muncește fi 
învață. Pe baza expe
rienței, atmsultîndu-se 
cit tehnicienii secției, el 
caută să stabilească pen
tru fiecare . piesă, în 
funcție de grosimea, me- 
taltdui, de compoziție, 
cel mai potrivit regim 
de sudură, alege cu gri
ji electrozii corespunză
tori. Și toate acestea se 
împletesc cu experiența, 
cu dragostea față de me 
serie, față de muncă.

Munca sudorului elec
tric e într-adevăr fru
moasă. Prin sticla fumu
rie, privitea ■ 
muncitorului _ t____
gheazâ atent fierberea 
metalului, uniformitatea 
cusăturii, omogenitatea 
ei. Distanța dintre elec
trod fi piesă, viteza de 
deplasare a e’ectrodu- 
lui, mișcarea mtini 
— toate vin să contri
buie la obținerea unei 
tuaUri' de calitate fi în 
același timp frumoase. 
Sudorul-Voinicescu lucra

te vizitat de' maistrul 
sudorul comunist Cosma loan, 

unul dintre specialiștii în 
sudură a uzinei. Și tot
deauna pleacă mulțumit 

' •— Voinicescu lucrea
ză bine. Pi/rie mare prilț 
pe calitate, fi' aceasta 
e foarte important t

I nt r-adevăr tînărul
murțeitor, consideră că 
pentru a fi fruntaș nu 
e îndeajuns numai să ri- 

sudor . diet productivitatea, 
aepășefti tla-'^l 
primul rînd ' să dai 
cru bun, să nufți 
rușine de munca ta, pie
sele pe care le execuți 
să treacă fruntea sus prindea, сц ajutorul unui

ageră a 
suprave-

să
In 

lu- 
fie . la- sudarea stîlpilor de

abataj. După fiecare e- 
lectrod consumat, ’

ciocan ascuțit, stratul 
de zgură solidificat de 
sub care apărea o cu
sătură uniformă.

Dovadă a aprecierii 
pentru calitatea lucrului 
pe care-l execută, mun
citorul Voinicescu Ghe- 
orghe se numără printre 
sudorii de la U.R.U.M. 
Petro fam autorizați pen
tru sudarea cazonelor de 
presiune fi de multe 
ori e trimis să exe
cute asemenea lucrări 
acolo unde e ne
cesar. Așa â fost trimis 
la fabrica de oxigen de 
la Livezeni pentru a su
da trei recipienți nece
sari instalațiilor de obți
nere a oxigenului li
chid. A muncit cu simț 
de răspundere făcînd 
cinste colectivului care 
l-a trimis să ■■ efectueze 
această lucrare.

Iar aici, în cadrul sec
ției construcții metalice 
a uzinei, tînărul Sudor 
consideră drept cel ■ mai 
de seamă • obiectiv al în
trecerii cu ceilalți sudori 
electrici din .. sscție 
calitatea producției, căci 
numai astfel uzina va 
trimite minerilor din a- 
batdfe Utilaje at care să 
poată da cărbune mult.

I. BRANEA
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Actualitatea 
pe scurt

• La «eipa Vulcan, îD tecterel 
II a fose ни în exploatare un 
nou abataj frontal cu susținere în 
metal. Abatajul, încredințat bri
găzii lui Negreac Vîiite, exploa
tează rb ide din itxatul 3. 
Producția rectorului П crește cu 
aproximativ 10 la. iuta.

?

• In luna mai la mina Lupeni 
s-a înregistrat cel mai scăzut con
sum specific de lemn de mină pe 
Valea }Mui: 35,10 m.cJI00Q
tone d» cărbune. Acest fapt se 
datorefto extinderii susținerii 
densa. Iu aaipciă perioadă au 
extras» paste 40.280 tone de 
bttne. din frontalele armat»
talie, aproape 540 m. galerie s-au 
susținut cu metal, iar. 145 m. cu 
inele da bolțari.

ЯИО- 

fost 
ede
me-

La ACRE. Vulcan se execută în prezent o, coman
dă de bobine secundare pentru transformatorii de 440 
KVA ai lămpilor redresoare de Ja Lupani. Comanda aste în
credințată tînărului bobinator Ionică Petru și ajutoarelor sale 
Gheorghe Maria și Barkoczi Eva (vezi clișeul). Realizarea co
menzii a impus muncitorilor și tehnicienilor atelierului soluționa
rea unor dificile probleme tehnice deoarece s-au cerut bobine cere 
să funcționeze 1» o tensiune de 600 V în loc de 300 V cum se e- 
xecuteu dte obicei.

• Cu două mașini de încărcat 
tip G.N.L.-30 M, la mina Pe
trii» в-м «tras ți încărcat In 
luna mai 2520 tone de cărbune. 
In Valea Jiului funcționează 5 ase
menea mașini.

V

La Uricani: Mal
Cărbunele «tras de minerii de 

la Uricani în contul semestrului 
II se ridică la mai bine de 10 
mii de tone. Colectivul de aci 
și-a creat o faimă bine meritată 
că știe să muncească ritmic, cu 
randament din ce în ce mâi înalt. 
In fiecare lună din acest an, mi' 
serii celor două sectoare ale mi
nei ți-au depășit sarcinile de 
plan, iar productivitatea medie 
pe mină a crescut în jurul a 
1,280—1,300 tone de cărbunt pe 
post.

Cercetând mai amănunțit acti
vitatea minerilor 
se vede însă că ritmicitatea muncii 
lor nu este aceeași în toate com
partimentele de activitate. De pil
dă, In ce privește îndeplinirea pia
nului la lucrările de pregătiri, mi
nerii uricăneni nu se pot lăuda 
că muncesc ritmic. Dacă în pri
mul trimestru ei și-au depășit sar
cina de plan cu 239 <n. galerie, 
în lunile următoare, la sectorul I 
realizările au rămas în urma sar
cinilor de plan. Nici în iunie, du
pă o decadă de muncă, planul la 
pregătiri nu a fost îndeplinit în
tocmai.

In ce privește importanța care 
trebuie acordată lucrărilor de pre
gătiri, care formează baza produc
ției viitoare a minei, la Uricani se 
vădesc două concepții opuse: La' 
lectorul I, aceste lucrări sînt ne
glijate, pe cînd la al doilea sec
tor ele preocupă conducerea în a- 
oelași grad ca și producția curen
tă. Tendințele acestea reies din 
realizările obținute de brigăzile 
care sapă galerii în steril sau 
cărbune.

La sectorul II unde toate pre
gătirile se execută în steril viteza 
de avansare obținută este în me
die de 53,30 m/lună, pe cînd la

de la Uricani,

multa grija pruducflci viitoare
sectorul I unde aproape 80 la sută 
din brigăzi lucrează in cărbune 
(deci există premise pentru obți
nerea unei viteze de avansare mai 
mare) acest indice abia atinge în 
medie 49—50 m/iună I

De unde provine diferența â- 
ceaata ? Ea trebuie căutată, cum 
arătăm mai sus, în felul diferit de 
a privi lucrările de pregătire. La 
prunul sector al minei, din cele 
7 brigăzi de pregătiri, după o de
cadă din iunie, doar una singură 
(aceea condusă de Bora Grigore) 
și-a depășit sarcina de plan, în 
rest toate sînt sub plan, din cau
ză că aprovizionarea locurilor de 
muncă și asistența tehnică nu co
respund intrutotul nevoilor con
crete. La sectorul II situația-i alta- 
Aici brigăzile de pregătiri obțin 
viteze de avansare destul de mari, 
sînt ajutata efectiv, li »-au creat 
condiții bune de muncă. Brigada 
lui Sorescu Constantin, de pildă, 
la o galerie trensvenală a obți-

UI
vitezelor de avansare

măsuri de reparate sau întreținere. 
Pentru reviziile din zilele de re
paus se comandă un număr su
ficient de muncitori (in raport 
cu necesitățile!) asigurîndu-ll-se 
condiții bune de muncă. Se ur
mărește ca reviziile făcute să fie 
de cea mal bună calitate, incit 
nfei un abataj să nu sufere stag
nări de producție din cauze me
canice.

Acestea sînt principalele mă
suri cu caracter tehnico-organî- 
zatoric aplicate la sectorul III 
Lupenf. Mal trebuie însă arătat 
și alt aspect al muncii în acest 
sector, cor* a doa la creșterea 
vitezelor de avaneare tn fronta
le șl anume concordanța între

aut in iunie o avansare zilnică în 
medie de 3,63 m. galerie, adică 
circa 95 aa/lună.

Dinamica producției la mina Uri- 
caai este in continuă creștere. 
Pentru a face față sarcinilor vii
toare de plan, conducerea șeținișo- 
administrativă a minei; trebuie să 
se lndrerte cu mai multă atenție 
spre cr țca condițiilor necesare 
pentru ca planul de pregătiri să 
fie îndeplinit ți depășit în mod 
ritmic- Odată cu aplicarea unor 
măsuri care să ducă la îndepli
nirea planului, la pregătiri tre- 
bnie acordată o ‘ mare grijă cali
tății acestor lucrări. Cea mai 
mare parte din ele se susțin cu 
armături metalice, deci se pot 
execută la un înalt nivel calita
tiv.

Mina Uricani are posibilități 
suficiente pentru a-și realiza pla
nul la pregătiri în aceeași propor
ție ca ți planul de producție.

iot. GH. DUMITRESCU

—=★

Radiotelefon de mină
• Pentru deservirea unor locuri 
Ле muncă principala din subte
ranul tninelofi in U-R-S.S. a fast 
realizată o aparaturi radiotelefo- 
fiică specială. Ел cuprinde un post 
Ле radio fix situat la suprafață 
in camera dispecerului fi posturi 
de radio portative asigurate anti- 
grizutas. Durata de funcționare a 
posturilor portative este de 8 ore, 
fără a fi necesară schimbarea sur
selor de alimentare. Aparatura re- 
diotelefomci de mini, tiptd 
SJl.S.—, rezolvă o seamă de pro
bleme tehnice legale de propaga
rea undelor radio in subteranul 

'minelor fi ajută la o mai bună 
dmimre- tr- fender de producție. -

t;
J
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planului tehnic! 
sensul economisirii de material*, 
situația tn general nu-i încă sa
tisfăcătoare. La mina Petrija 
s-au consumat la fiecare o mie 
tone de cărbune 2,30 m. c. lemn 
mal mult decît era stabilit, cu 
toate că aici sarcina de plan de 
susținere modernă în galerii a 
fost depășită. Aceeași șltuație s-a\’ 
manifestat și la mina Vulcan.

Direcția principală tn care 
trebuie să a* ac
ționeze cu mai 
multă energie 1» 
exploatări este 
cea a reducerii 
consumului spe

cific de exploziv. Itf lupa mpî s-a 
consumat mai mult exploziv efeeft 
era planificat aiît pe cont de 
producție cît și pe cont de inves
tiții. Depășiri mari s-au sem
nalat la minele Ѵцісаіц-Uipenl 
și Uricani tn sectoarele -dfct In
vestiții și la Petrila în sectoa
rele de producție. Folosirea ex
cesivă a explozivului are urmări 
nefavorabile directe аэирга gra- 
nulației cărbunelui extras, rap-'^ 
tul este semnificativ pentru si
tuația d* la Petrila. Aici consu
mul specific de exploziv pe cont 
d* producție s-a depășit cu 15 
grame pe .tona de cărbune din 
care cauză procentul de cărbun* 
sortul 0—10 mm. în totalul pro
ducției extrase este cu 0,5—1 1* 
sută mai mare decît se admit*.

Sînt deci necesare măsuri cons 
crete pentru încadrarea în eon* 
șumurile planificate. La ехріогк 
țări trebuie întărit controlul a- 
supra muncii artificierilor. asu» 
pra respectării monografiilor te 
pușcare. J

După felul cum se îndeplinesc 
sarcinile din planul tehnic se a* 
preciază în bună măsură activi
tatea tehnico-economică я exș 
ploatărilor. De aceea îndeplinirea 
acestor sarcini în mod ritmic țren 
buie să fie privită cu seriozitate, 
pentru că acum există toate сотъ 
dițiile necesare respectării planu
lui tehnic.

Puncte de vedere

tone de căr-

Să dezvoltăm 
succesele 
obținute 

Tn îndeplinirea
După datele de care dispune 

combinatul, în luna mai sarcini
le dte plan tehnic au fost înde
plinite șl, în cea mal mar* par
te. depășite. Acesta este rodul 
acțiunii hotărîte întreprinse la 
toate exploatările pentru reali
zarea fiecărui indice din planul 
tehnic. La nivelul combinatului 
•>au încărcat cu mijloace meca
nice cu 1420 m. c. steril mai 
mult decît era 
planificat, s-au 
extras cu havare 
17.400 tone de 

cărbune, iar din 
abataje susți
nute metalic 3.803 
bune peste plan.

Rezultatele obținute la princi
palii indici de plan în urma a- 
ceetei activități tehnic» sînt mul
țumitoare : vitezele de avansare 
au sporit simțitor, fapt care, în 
ultimă instanță, stă la baza creș
terii producției, a productivității 
muncii și a reducerii prețului de 
cost. In 
avansat 
ba ta jele 
frontale 
simțitor

Deși în general planul tehnic 
pe luna mai s-a îndeplinit în 
condiții mult piai bune ca în lu
pii* anterioare, la unele exploa
tări și chiar pe combinat mai 
există încă lipsuri destul de mari. 
La mina Aninoasa,ade pildă, cu 
mașina GNL-BQ M -care a func
ționat s-au încărcât doar 1658 ; 
tone de v cărbune. ceea ce este 
încă puțin față de cerințe.

La serviciul tehnic al combi
natului trebuie soluționată odată 
problema alcătuirii celor mai 
bune profil* de armare în aba
tajele cameră unde se folosesc 
aceste mașini pentru ca ele să 
poată lucra Ia capacitatea de
plină

O latură importantă a muncii 
tehnice este redueerea consumu
rilor specifice. Dacă la unele ex
ploatări

galerii, luna trecută s-a 
în medie 42,5 m., în a- 
caaneră 71,5 m., iar în 
25,6 m., cifre care înfrec 
sarcinile de plan.

s-au făcut progresă în

lucrările de abataj și cele du 
pregătire. Urmărind zi de zi a- 
vanaarea în frontale șl la lu
crările pregătitoare, conducerea 
acestui sector (șef ing. Teodo- 
rescu Constantin) stabilește dtn 
timp durata de execuție a fiecă
rei lucrări de pregătire (plaslnd 
brigăzi corespunzătoare) incit la 
terminarea feliei în frontal, pre
gătirile pentru atacarea noii felii 
sînt asigurate.

Rezultatele dobândite de colec
tivul sectorului se oglindesc în 
graficul alăturat. Se poate vedea 
din grafic corelația între crep- 
terea vitezei de avansare în fron
talul lui Ghioancă Sabin — cri 
mai bun frontal pe exploatare — 
și creșterea producției extras*. 
Se poate vedea cum a crescut 
viteza de avansare de la o lună 
la alfa, de ia 18 m./lună la 25 
m./lună ș| fn același timp șf 
producția de Ia 8.367 ton* 1* pes
te 9.800 tone de cărbune pe lună. 
Scăderea producției în luna mm*- 
tfe se datorește faptului că fron
talul a exploatat o zonă a stra
tului 3 cu puternice intercalați! 
șittoase.

Un fapt pozitiv în activitatea 
sectorului este acțiunea hotărîtă 
pentru îmbunătățirea calftăț» 
cărbunelui dat. Dacă pîn* tn lu
na martie pe sector se rebutau 
113—410 vagonet* cu cărbune 
pentru șist neates, din aprilie 
sectorul a lichidat cu rebuturile. 
Aid a pornit șl a* apUc* cu •ac
ea* Inițiativa „Nici un vaganet 
d* cărbon* rebutat".

D. GR1GORESCU

i în creșterea

Fiecare lună din aqest an a-a încheiat pentru minerii secto
rului III Lupani cu însemnate depășiri de plan. Colectivul acestui 
sector datorează succesele de pînă acum ?— саге-l situează fn 
fruntea îatrecorii pe mină — alît creșterii productivității în aba
taje, cît și sporirii continue a vitezelor de avansare în frontalele 
sale, lată în ce constă experiența minerilor din acest sector în 
ceea ce privește vitezele de avansare :

Sectorul dispune de abataje 
frontale de mare capacitate (un 
singur frontal a dat Ш ahid a- 
ceșta' aproape‘tot attt cărbune 
cri are în planul lunar mina Lo- 
nea!) care exploatează tei felH 
orizontale stratul 3. AfșfwtiZa- 
rea abatajului este aea cunoscu
tă peste tot în Valea Лйійі:* 
transport cu crațere S.K.R.-11, 
așezate pe fișje și în ргеаЬэОД 
Iar susținerea se face încă di 
anul trecut cu stilpl metalici 
G.H.If.

Pentru îndeplinirea ritmiflă a 
sarcinilor dp Han și implicit și 
creșterea vitezei «te avansare, în 
abatajele frontal* ale sectorului 
s-au ștabHit șl se partreaaă <» 
seamă dț reguli printre care:

— Respectarea ctdbgremei de 
lticru, adică realizarea operați
lor în abataj în deplină concor
danță de timp, fapt qe a făcut ca 
în fiecare zi de muncă, indite 
rent de condițiile de exploatare • 
să se scoată o fîșie 
pe toată întinderea

— Omogentearea 
permanentizarea for. 
ceasta a fost luată 
md trecut -te» 4 cuțfa' orgMf-‘

de cărbune 
аКаАаЛмІм* 
brigăzilor, 

MMwra в- 
încă în a-

zaț|ei de partid. S-a mers pe M- 
nfa ca în abataje să se respecte 
formația tip de lucru, pe fiecare 
schimb afehidu-se un număr su- 
flcfent de nnneri pentru asigura
rea deplinei organizări a mun
cii. De asemenea, un fapt po
zitiv în activitatea organizatori
că a sectorului este acela că bri
găzile, odată alc&tntte, nu an 
fost descompletate șl nu Și-au 
schimbat locurile de muncă. Mt-' 
narii au istfel 
continuitate în 
muncă. Aceeași 
metodă s-a fp- 
tooit și in re
partizarea mai
ștrilor p* aba 
t»Je.

— Repararea 
și întreținerea 
la timp a utila
jelor. In fiecare 
săptăntină meca
nicii de crațer 
raportează me
canicului șef aii 
sectorului sta
rea utilajelor 
pentru a se pu
tea lua din timp"
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totrctfi ищи incrcazâ 

Muc
In brigadă lucrează 

meni, majoritatea tineri. Pe șe- 
МЙА brigăzii țt aheamă Bmsoa 
Joan, «un organizator șl- bobi
nator de. frunte, care știe cum șă 
stea de vorbă cu fiecare otn din 
brigadă.

fa brigadă se. dup» o luptă 
intensă- Ddaput» e pentru l^cul 
fatîi fa fatreoore, pentru titlul de 
„eri mal bun": Cine îl va cîș- 
tlga oare?

înainte Ле a porni întrecerea. 
Bortea loan susținea că toți ca
re lucrează în brigada șa aîrt 
deopotrivă de buni, că toți bobi
natorii din secția curent conticuu 
lucrează la fel de bina și d* re
pede. Curtnd însă și-a dat sea
ma «ă lucrurile stau altfel.

...Criteriile de bază ale între
cerii au fosț stabilite; calitate;

, economii la deviz; îngrijirea în 
bună stare a sculelor și dispo
zitivelor; inovații, raționalizări și 
generalizări; respectarea N.T.S.- 

'• ului. Ckteva zile, peste tot se 
vorbea de întrecere. In secțiile 
bobinei greu șl bobinai ușor a- 
ceeșși atmosferă entuziastă și de 
încredere în forțate concurenți- 
îor

Ir. zilele care sui urmat, mun
ca a devenit mai spornică, con
trolul de calitate mai exigent. 
Cfad uri bobinator executa o re
parație la bobina unui motor și 
depjuea valoarea devizului, fp- 
varastf săi nu-1 lăsau în pace.

— Tu nu știi să socotești ? ! 
Pentru fiecare greșeală găsită 
fa ștandul de probe ți șe scad 

, cîte 10 puncte din punctajul tn- 
- ' trecerii și pentru fiecare procent 

de depășire a prețului de deviz 
pierzi tot atftea puncte. Cu ce 
o să mai rămîi?

Urmărind îndeaproape mersul 
fatreceriL Bercea Ioan ajunse 
»«*Șl dea seama că a greșit dnd 
a crezut că toți tovarășii săf 
ăfat la fel de îndemânatici șl de 
pricepuți.

...pol membri ai brigăzH s-au 
desprins de reHalți. Amîndoi ti
neri, elevi seraliștf. Cîteva zfle 
bătălia pentru locul întîi se dă-

i

ave» ceva la M. Deci aceleași 
cordițlf de muncă. Si cu toate 
amsa Băncilă 
ІМ; Țintea cu

Fată cum se prezența situația 
întrecerii taamte do a interveni

bun*'. La calitate, amîndoi oon- 
curențji aveau 100 .puncte; la e 
«momii Țintea avan I9Q puncte 
realizate, iar Băncile 1 IA puncte; 
1» N.Ț.S., Băncilă 50 puncte, iar 
Țintea cu 20 puncte mai puțin, de
oarece a încălcat normate tehni
cii securității munqii lucrînd cu 
scute ««corespunzătoare ceea ce 
putea să producă lui și tovarăș 
șilor săi accidente.

In cele din urmi, Băncilă i-a 
Întrecut pe toți după p lună 
de întrecere — Inotpînd cu șe
ful de brigadă^ șl termlntnd cu 
prietenul său 
cerea aceasta 
gadă a tras 
tloase.

Băncilă i-a 
membrii brigăzii pentru că a 
muncit cu multă tragere de ini
mă șl cu un înalt simț de rij»- 
pondere, luptînd în primul rîțfd 
cu el însuși ca să devină mai ' 
bun, exemplu demn de urmat 
Șl a reușit. Odată eu el, întrea
ga brigadă a ajuns să lucreze 
la nivelul mediu al fruntașilor.

In întrecerea care se desfă
șoară acum pentru titlul de „cri1 
mai bun" fn secția curent con
tinuu de la A.C.R.E. Vulcan se 
acordă aceeași atenție respectă
rii costului de devia, calității 
lucrărilor, grijii pentru scule și 
utilaje ca și N.T.S.-ului și disci
plinei. fa privința absenților ne
motivate și a întîrzteriior, a» 

poate spune că toți membrii bri
găzii eînt la fel: Nici unul nu 
lipsește nemotivat și nu are în
târzieri.

Țintea. Din între- 
însă întreaga bri- 
învlțămtnte pre-

întrecut pe toți

MARGARETA MICA

нота
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Echipa pe care o conduce Lupa .Ladislau a Înregistrat în | 
fiecare lună 8 acestui an depășiri df plan între 15—30 U ; 
sută. De aceea, colectivi*! prepacșțfel petrila vpcbește cu res< ț 
pect despre membrii echipei de la flotați* în frunte ou comu- t 
Matul Lupa Lsdlslau, , , , .t

IN CLIȘEU; Lupa Leislau fi oțtaoii sal* dlacutlișd,, tn, t 
fața birourilor preparației despr? calitatea prpdușelor, . ?

bătălia pentru locul întîi se dă
dea, între cei doi — ceilalți ră- 
mînînd în urma lor.

Băncilă Stelian avea în lucru 
reboblnarea unul rotor de 200 cai 
putere Șl un colector de 100 cai 
putere. Țintea Petru, tovarășul’ 
său de brigadă, școală și cămin, 
area cava la fel. Deci aceleași 
condițl de muncă. Si cu toate 
ацяеа Băncilă a luat-o Înainte» 
ІМ;Țintea cu 16 puncte!

Fată cum se prezența situația 
întrecerii taamte de a interveni 
acel «axa care a hotărît cut să 
i ее atribuie titlul de „cel mail

dea, între cei doi — ceilalți r#- 
mînînd în urma lor.

SȚAȚIA DE
Liniștea înserării a coborît lin 

peste crestele munților din îm
prejurimea stației Banița. Nu se 
mai auzeau nici zbomofele me
zinilor de găurit de la cariera 
de piatră йіц apropierea gării. 
Numai impiegatul de mișcare 
din stație, Chelaru Petre, nu mai 
avea asUmpăr.

Trebuia să compună- trenul 
C 97 cu 30 vagoane cu calcar 
pentru Hunedoara și din cauză 
că vagoanele goale sosiseră în 
ultimul timp nu erau încă toate 
încărcate.

■— Dați-i zor fraților, că altfel 
rămîn vagoanele pînă mîine sea
ră neexpediate —- se adresă el 
încărcătorilor.

încărcătorii au înțeles chema
rea și, muncind cu sîrg, au reu
șit să încarce toate vagoanele 
într-un timp record. Datorită 
hărniciei minerilor impiegatul de 
mișcare a reușit să compună și 
să expedieze trenul conform mer

Băncilă Stelian avea în lucru
reboblnarea unul rotor de 200 cai
putere Șl un colector de 100 cai 
putere. Țintea Petru, tovarășul’ 
său de brigadă, școală și cămin,

a luat-o înainte»
16 puncte I

acel «eșa саге a hotărît cut să
I »e atribuie titlul de „cel mai

ao.eao.

mișcare a reușit să compună și 
să expedieze trenul conform mer
sului. Pentru cei neinițiați în 
tainele exploatării căilor ferate, 
stația Bănița nu prezintă nimfe 
deosebit față de restul stațiilor, 
atîta doar că e așezată în punc
tul col mai înalt de pe secția 
Filiași-Simeria.

Insă pentru exploatarea căilor 
ferate, stafia Bănită are o im* 
portantă mare. Toate trenurile 
de ia Petroșani spre Simeria so
sesc aici remorcate <fe două sau 
chiar trei locomotive care tre
buie detașate și îndrumate cu

sului. Pentru cei neinițiați în
tainele exploatării căilor ferate,
stația Bănița nu prezintă nimic
deosebit față de restul stațiilor,
atîta doar că e așezată în punc
tul col mai înalt de pe secția 
Filiași-Simeria.

Insă pentru exploatarea căilor 
ferate, stația Bănită are o im*
portantă mare. Toate trenurile
de ia Petroșani spre Simeria so
sesc aici remorcate <te două sau
chiar trei locomotive care tre
buie detașate și îndrumate cu

Pe urmele materialelor publicate

„Mărunțișuri" și urmările lor 
sînt deja acoperite de „rabiț" 
(plasă de strml) și se lucrează 
la tencuirea lor definitivi.

La aceleași trei blocuri — L, 
M. N — instalatorii șantierului 
au mai făcut o „minune**: au 

toate tevrt» 
cert duc apa caldă le radiatoa
rele caloriferelor pentru a Ie 
proteja contra ruginei; dar... le-au 
vopsit numai în față unde 
vede, pe ctad spatele țevilor (i 
tea dinspre perete) a rămas ne
vopsit, derf neprotejat.

Trei blocuri întregi la care in
stalatorii au făcut lucrări de 
mîntuială, care ttr trebui să ru
șineze pe ce| care le-au execu
tat l Cum de nu au văzut aceste 
fapte inginerul Ciomu Mihai, 
șefa! șantierului, maistrul Manea 
Florin care răspunde de blocu
rile în cauză, Inginerul Andrees- 
cu Marin, șeful instalatorilor, 
tov. Osnaga, dirigintele șantie
rului ? Undei este controlul pe 
faze a lucrărilor, predarea bl 
preluarea cu proces verbal â di
feritelor «lucrări executate de e- 
chipe și brigăzi?

Mai sînt și alte „mărunți
șuri" din acestea pe șantierul 
Livezenf. Astfel, legătura de ma
să’ la instalațiife electrice s-a 
făcut la conductele de apă prin 
fire cu părți descoperite; în ca
zul unui scUrt-oIrcuit. firul va 
face contact prin tenciri»”1 și tot 
peretele va scutura... Mai sînt

I

Cu peste două luni în urmă, 
fa ziarul „Steagul roșu** a fost 
publicat articolul „Mărunțișuri** 
și urmările lor.,.** în care erau 
criticate unele neglijențe care se 
manifestau pe șantierul Livezenimanifestau 
ta privința lucrărilor de finisaje vopsit eu 
Ce măsuri _1._
conducerea lotului pentru lichi
darea unor asemenea lipsuri? 
Mai sînt încă deficiențe în a- 
cșastă direcție? lată problemele 
urmărite zilele trecute cu prile
jul unei vizite pe șantierul res
pectiv.

Blocul N după graffc, ar ur
ma să fie predat în folosință 
ta efîrșltul lunii iunie. In rea
litate, predarea acestui blpc — 
n »i I celorlalte blocuri de pe 
șantier — se va face mult mai 
tîrzlu, căci toate lucrările sînt 
rămase în urmă. SI vedem scara 
I-a. In apartamentul 6, instala
torii au montat țevile de coloa
nă pentru apă și chiar le-au izo
lat cu carton. Cum arată țevile 
sub izolație? Scoțînd cartonul 
rămîi înmărmurit: sub IșMațje, 
țevile de apă sînt murdarei pli- 

' ne de tencuilă. Fără un pic de 
remușcare, cartonul de izolație a 
fost pus peste țevile murdare, 
acoperite de mortar. Și Ia ce
lelalte apartamente, de la etajele 
I, II, III situație este aceeași: 
aceeași este și la blocul M, unde 
de asemenea s-a făcut izolați». 
La blocul L, actete țevi murdare

s-au luat de către

> se
(par-

..."

încă multe cutii de duze așeza
te mai tnlăuntru sau înafară de 
tencuială ceea ce dă un aspect 
urtt pereților Ia blocul M, scara 
II, ap. 5 și altele, ttmplăria u- 
șllor și ferestrelor este pusă vra
iște ceea ce duce la deformarea ef.

Acest șantier, Livezeni, este 
mult rămas în urmă șl сц o sea
mă de lucrări. Noua scoală are 
termen de predare data de 30 
iunie. Dar, de săptămîni de zile, 
au fost scoși din ea toți munci
torii care executau lucrările de 
finisaj: blocurile Г și H Care tre-> 
bufau predate încă la... 81 mar
tie, nu Sînt gata nici ădum; noul 
pod peste Slătinioara, care tre
buia executat de mult, nu s-a 
început pici acum, amenajarea 
terenului din j tirul blocurilor 
vechi nu se execută; în spatele 
blocului N sînt grămezi de pă- 
mînt care se ridică pînă lă fe
restrele apartamentelor umezind 
pereții de cărămidă fără a fi e- 
vacuate.

Cum 'se pot împăca construc
torii comuniști de pe șantierul 
Livezenf cu această stare de lu
cruri de pe șantierul lor, cu ase
menea „mărunțișuri** care nu fac 
cinste. Cit timp îi mai trebuie 
conducerii șantierului Petroșani 
pentru a studia situația, a lua 
măsurile corespunzătoare pentru 
a informa redacția asupra efi- 
cientei acestor măsuri ?

Ml HAI ȘTEFAN

PE MUNTE
alte trenuri sau izolate înapoi 
la Petroșani, la fel »e întțmplă 
și cu trenurile ce sosesc de la 
Simeria spre Petroșani și a că
ror locomotive se înapoiată la 
Pui.

Dacă după vechiul mers, pen
tru trenurile ce soseau de la Pe
troșani, pentru operația de deta
șare- și «rteȘare brâu fixate ' 26 
minute, după noul mers această 
operație trebuie făcută în numai 
8 minute.

Primele zile au ■ decurs mai 
greu. Personalul • nu era obiș
nuit cu un timp așa de scurt, 
încetul cu încetul, s-a obișnuit 
și acum totul merge strună. A 
trecut aproape o lună de la 
schimbarea mersului și din sta
ția Bănița nu a plecat nici un 
tren întîrziat.

Stația Banița are și o .activi
tate comercială bogată. De aci 
se încarcă zilnic vagoane cu 
calcar pentru furnalele de la 
Hunedoara șl Călan, Intrucît 
vagoanele ce sosesc pentru în
cărcare sînt lăsate prin dezle
gare din trenurile ce sosesc de 
la Simeria, operația de introdu
cere la încărcare, din lipsa de 
partidă de manevră, este făcută 
de «npiegații do mișcare tn tim
pul liber dintre trenuri cu loco
motivele duble ce au o staționa
re mai mare.

Muncind cu avînt el colaborînd 
cu exploatarea minieră din lo
calitate, muncitorii ceferiști din 
stația Banița au reușit ca de la 
începutul lunii iunie și pînă în 
prezent să depășească planul de 
încărcări cu peste 9 la sută.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute de către turele con
duse de impiegații de mișcare 
Filigeanu Dumitru și Chelaru 
Petre.

Umilirii di mtl№i
•Aproape că ne-am obișnuit cu 

ei văzîndu-i -cum își desfac 
„mărfurile'1 în1 zdele de plată și 
avans în jurul exploatărilor mi

ne seu in piețe. De profesiuni 
obscure, îmbrăcați în batne de 
ѵ̂ есГ. pomădați și mereu zâm
bitori, „politicoși" cu clienții, cu 
priviri ce vor să pară agreabile 
dar care nu pot- ascunde un luciu 
viclean ce le trădează pafta după 
un .riftig ușor, acest soi de ne
gustori transformă locurile unde 
se așează în adevărate bazare de 
vechituri. Profitînd de autorizația 
legali care le dă dreptul să vindi 
lucruri, de artizanat sau unele mărun
țișuri, ei comercializează cu acest 
prilej, și. cîte un obiect „рса&опаГ- 
scos diatr-nn balot doldora căra ii 
întovărășește pretutindeni. Da exem
plu, numitul Ri'zoi Petru cu dorni
cii jt Arad, -desfăcea-în piața de 
lq Aninoașa în data de 15 iunie 
a-ț; 10 tablouri de „ocazie" re- 
prezemîttd țigănci, la pseț da 
230 lei bucata. Mai pipărate sini 
prețurile madonelor.

— Asemenea tablouri valorează 
5000 lei dar dumneata’.e care văd 
că te pricepi la pictură, ți i dau 
cu numai 500 — i-a spus negus
torul vagonetarului Leucă loan 
de la nuna Aninoasa. Alături de 
astfel de mărfuri, negustorii de 
vechituri mai vind și cravate pic
tata cu sfincși, palmieri, nuduri 
sau simple fâșii de pînză colorate, 
pantofi de antilopă, stilouri, dv> 
fetite haine zebrate, flori de 
birtie ceruită, plante eu puteri cur 
rațțve miraculoase etc.

Pentru asemenea vechituri sepa
re de mult din uz, unii induși în 
trorarg plătesc sume mari. ,

Pentru decorarea interioară a 
locuințelor noastre, magazinele co* 
mgrțtdut de stat oferă din abun
dență cumpărătorilor minunate lu
cruri de artizanat, librăriile, fon
dul plastic pun la dispoziția dori
torilor gravuri, acuarele și fru
moasa reproducere-,după celebrii 
wștrt pictori Grigarescu, Lu bec , 
Băncilă și alții, iar expozițiile căr* 
euriler de- artă plastică cu vtoetarț 
pot aricind satisface cerința ama
torilor de lucrări originale-

Organele competente trebuie si 
fie mai exigentă cu acei care îtf 
mod sfidător lezează bunul gust 
și fac din. comerțul cu vechituri 
o afacere rentabilă pentru buzuna
rul lor.

A. NICHIFOREL

Pe cînd repararea 
drumului ?

Cu cîțiva ani în urmă s-a 
executat modernizarea drumului 
Aninoasa — Iscroni: o parte in 
asfalt, iar alta în beton.

Iată însă că porțiuni întregi, 
chiar în comună, din drumul as* 
faltat, s-au stricat imediat după 
execuție. Aceasta însemnă ci, 
О.СЛІ.М. care a executat lucră' 
rile, a făcut lucru de mîntuiallL

Locuitorii Aninoasei întreabă 
Q.C-M.M.-ul: ctnd se va face\ 
reperarea drumului slab executat iI. CRIȘAN 

corespondent
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ba New York au început

Tratativele sovicte-o®crtranc In problemele 
dezarmării бскгаК Я

о йіеміів

WASHINGTON 20 (Agerpres) 
TASS transmite:

La 19 iunie, ora 15 (ora lo
cală), la Departamentul de Stat 
al S.U.A. au început tratativele 
sovieto-americane în problemele 
dezarmării generale și totale. 
Delegația sovietică este condusă 
de V. A. Zorin, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., iar delegația america
nă de J. McCloy, consilierul pre
ședintelui Kennedy pentru proble
mele dezarmării.

Scopul tratativelor este de a 
găsi căile de rezolvare a pro
blemei dezarmării generale și to
tale. Participanții la tratative 
trebuie de asemenea să cadă de 
acord asupra componenței orga
nului în cadrul căruia vor con-

tinua tratativele în această pro
blemă.

Intr-o сотмЫге ai еммроп- 
dentul agenției TASS, $еЫ йен 
legației sovietice V. A. Zocfn a 
declarat: „Am venit aici pentru 
a discuta fondul proteetneî, ан 
dică pentru a disetrta aspectele 
concrete ale problemei dezarmă
rii generale șl totale, cea «al 
urgentă șl importante dintre 
toate problemele care stau astăzi 
în fața lumii".

Judecind după recentele dis
cursuri ale unor senatori și mem
bri ai CongresiM, precum* șl 
după știrile publicate de presă, 
se poate observă încă de pe a- 
cum o anumită tendință a păr
ții americane de a pune accen
tul asupra discutării problemelor

Comunicatul informativ asupra 
primei întîlniri

NEW YORK 20 (Agerpres)1. .TASS transmite :
După încheierea primei întîlnirii sovieto-americane pentru pro

blemele dezarmării, participanții au dat publicității următorul co
municat: „Astăzi, 19 iunie, în conformitate cu acordul stabilit an
terior între guvernele U.R.S.S. și S.U.A., la Washington a început 
schimbul de păreri în problemele dezarmării șl reluării tratativelor 
într-un organ corespunzător, a cărui componență urmează să fie 
stabilită de comun acord.

Delegația U.R.S.S. este alcătuită din V. A. Zorin (conducăto
rul delegației), locțiitor al ministrului! Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., M. A. 

Menșikov, ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., A. A. Grîzlov, general
colonel, I. G. Usaciov, șef adjunct al secției organizații interna
ționale a Ministerului! Afacerilor Externe al U.R.S.S., precum și 
din consilieri și experți.

Delegația S.U.A. este alcătuită diin John J. MacCloy, consilie
rul președintelui! pentru problemele dezarmării, Edmund A. Gu- 
Hior>, director, adjunct al Agenției Centrale, d$ planificare în dor 
meniul dezarmării, Adrian Fisher, consilier adjunct al președintelui, 
Roland I. Spiers, directorul secției politice а Agenției Centrale <fe 
plani care în -domenhtb dezarmării, Robert Matteson, director în 
Agenția Centrală de planificare în domeniul dezarmării precum șî 
din consilieri și experți.

Părțile americană și sovietică au făcut un schimb de păreri cu 
privire la procedura de lucru și căile de rezolvare a sarcinilor 
care stau în fața lor“.

tetele
procedurale referitoare la compo
nența și sistemul de lucru al Co
mitetului pentru dezarmare.

Nu se poate să nu se releve, 
de asemenea, că tratativele so- 
vieto-americane se deschid în at
mosfera campaniei tot mai in
tense pentru reluarea experiențe
lor nucleare’de către Statele U- 
ulte, După cum se știe, în memo
randumul în problema încetării 
experiențelor cu arma atomică 
și cu hidrogen, înmînat de N. S. 
Hrușcfov, șeful guvernului sovie
tic, lui J. Kennedy, președintele 
S.U.A., în timpul întîlnirii lor de 
la Vfena se propune ca, avfnd 
în vedere impasul la care s-a a- 
juns din cauza puterile occiden
tale Ia tratativele de la Geneva 
cu privire la încetarea experien
țelor nucleare, să se înceapă cu 
problema principală, adică cu 
problema dezarmării generale șl 
totale. Această cale de 
simultană a problemei 
tuturor experiențelor cu 
cteare și a problemei 
rii generale și totale ar permite 
să se lichideze toate dificultățile 
ivite la tratativele de la Geneva.

Totuși, în memorandumul de 
răspuns al S.U.A. dat publicită
ții de Departamentul de Stat la 
17 iunie, această propunere so
vietică rezonabilă este respinsă.

Acest memorandum al S.U.A. 
a avut un puternic ecou în rîn- 
durile adepților de Ia Washing
ton ai războiului rece, care des
fășoară cu o nouă forță campa
nia pentru reluarea imediată de 
către Statele Unite a experien
țelor nudeare.

а Шіпіііі wziîwzâ 
!i [Mintia

QUITO 20 (Agerpres). —
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, Sarios Julio Ar- 
nosemena, vicepreședintele Ecu- 
adorului, și o serie de membri 
ai congresului an plecat cu a- 
yîoniri într-o vizită în Uniunea 
Sovietică și Gehoslovacia.

Ивіввеа siffl
h ■ u».

f.

înaintea plecării Anroseme- 
na a declarat: Nu sîntem o de
legație economică, Plecai . în 
alte țări convinși fiind că con
tactele personale între condu
cătorii a diferite state contri
buie la menținerea păcii și ргй- 
teniei în întreagă lume,

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

Iuri Gagarin în orașul natal

rezolvare 
încetării 

arme mu- 
dezarmă-

GJATSK 20 (Agerpres). 
locuitorii din Gjatsk l-au 

îniîmpinat ou bucurie pe con
cetățeanul tor Iuri Gagarin, 
primul cosmonaut sovietic.

In parcul din oraș a avut 
loe un mare miting la care 

l au participat și locuitori din 
1 satele apropiate. 
ț Iuri Gagarin a mulțumit 

din inimă concetățenilor lui 
m pentru primirea caldă ce i-au

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

Greva marinarilor americani

făcut-o. El a vorbit despre 
zborul său, subliniind că a- 
cesta nu este declt începutul 
cuceririi Cosmosului. , - <*'

Gagarin a vizitat școala 
medie din Gjatsk, unde a în
vățat și care îi poartă nu
mele.

Plină de căldură a fost în- 
tîlnirea ou locuitorii satului 
de lîngă Gjatsk unde s-a 
născut Iuri.

NEW YORK 20 (Agerpres).
La 20 iunie, greva marinarilor 

americani a intrat în cea de a 
cincea zi. După cum transmite 
agenția France Presee, sute die 
nave de toate tonajele sînt în 
prezent imobilizate în porturile 
de pe coasta Pacificului și Atlan
ticului, precum și în porturile 
Marilor Lacuri situate între 
S.U.A. și Canada. In portul New 
York sînt postate pichete de gre
vă în fața a numeroase cheiuri 
iar în rada portului patrulează 
„nave-pichet". Agenția sublinia
ză că numărul vaselor imobili-

---------- —^_O—------ —

Tratativele de la Na Mon
Datorită obstrucției delegației rebelilor ședința prevăzută 

pentru 19 iunie nu a avut loc
ia parte la tratativele tripartite 
de la Na Mon. Comisia interna
țională a fost de acord cu aceas
tă hotărîre.

Totuși, reprezentanții grupării 
Fumi Nosavan-Boun Oum eoni 
tinuă în mod neîntemeiat să stă
ruie asupra cererii lor. Recurgînd 
la șantaj, ei au refuzat să par
ticipe la tratative la 19 iunie 
au părăsit sala de ședințe.

XIENG KUANG 20 (Agerpres) 
ȚAȘS transmite:

Din cauza obstrucției grupării 
Fumi Nosavan-Boun Oum nici 
ședința stabilită pentru 19 iunie 
în cadrul tratativelor politice și 
militare de la Na Мои nu a pu
tut avea loc.

După ce au sosit cu întîrzie- 
re, reprezentanții! grupării de la 
Savannaket au cerut din nou să 
fie invitată la tratative Comisia 
internațională de control deși fu- 

' sese deja realizată o înțelegere 
în această problemă. Reprezen- 

• tanții guvernului regal șî aî 
partidului • Neo Lao Haksat au 
respins această cerere cu nimic 
justificată, atrăgînd atenția aJ 
supra faptului că în cursul tra
tativelor, la 7 iunie, șefii dele
gațiilor celor trei părți au hotă- 
rît ca începînd de la 9 funie Co
misia internațională să nu mai

o-

O-------

Prezențe romînești 
peste hotare

BUDAPESTA 20. Corespon
dentul Agerpres transmite:

Ansamblul de cîntece și dan
suri al Forțelor Armate ale R.P. 
Romîne care după spectacolele 
prezentate în R. S. Cehoslovacă, 
întreprinde un turneu de două 
săptămîni în R. P. Ungară, a dat 
în seara zilei de 19 iunie pri
mul spectacol în marele 
sporturilor din Cșepel. 
mul prezentat a fost 
aplaudat de spectatori.

La 20 iunie ansamblul a ple
cat în turneu prin țară.

palat al 
Progra- 
călduros

Și

Condamnați pentru 
că au protestat împotriva 

armei atomice
NEW YORK 20 (Agerpres).
Opt tineri partizani ai păcii 

americani care au luat parte la 
23 noiembrie anul trecut și la! 
28 ianuarie anul acesta la de
monstrațiile de protest împotri
va lansării la apă a unor sub
marine atomice înzestrate cu .ra
chete „Polaris'* la Groton (sta
tul Connecticut) au fost con
damnați Ia închisoare pe terme
ne diferite.

Cinci din cei opt americani au 
fost condamnați la cîte un an 
închisoare, iar ceilalți la câte 
șase luni închisoare.

Luptele patrfoților angolezi
LUANDA 20 (Agerpres).
Sînt aproape patru luni de ciad 

în regiunile nordice ale Angolei, 
se desfășoară puternica luptă de 
eliberare națională a poporului 
angolez împotriva colonialiștilor 
portughezi. Raidurile detașamen
telor patriotice nu încetează nici 
măcar o singură zi. Ataqmd prin 
sus prindere, patrioții angolez' taie 
comunicațiile colonialiștilor, ridică 
obstacole pe drumurile principale, 
aruncă în aer poduri, dau lovituri 
aerodromurilor și importantelor 
centre strategice ale coloniali ?tilor.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, in ultimele 24 de ore patrioții 
angolezi au întreprins noi atacuri 
puternice in regiunile nordice ale 
țării. Ei au distrus podul peste 
rîul Denges, din apropierea cen
trului Aldeia Vicosa, au tăiat șo* 
șeaua Quitex—Aldeai Viosa și au 
organizat numeroase raiduri în re
giunea centrului Vila Caionga. Co
respondentul agenției France Pres- 
se anunță că o operațiune de mare 
anvergură a avut loc în nordul 
Angolei; în apropiere de Luanda. 
Patrioții angolezi au angajat o pu
ternică lupta cu o patrulă militară 
portugheză în regiunea Carmona. 
Corespondentul la Luanda al zia
rului ;,Diario Popular" relatează 
că lupta la care au luat parte un 
număr mare de africani a durat 
mai multe ore. Trupele colonialiste 
au suferit pierderi însemnate. Ace
lași corespondent anunță că atât în 
regiunea Carmona cit și în regiv- 
nea Ucua au fost distruse sistema
tic plantațiile de cafea ale colonia
liștilor.

Nici in regiunile sudice din 
gola nu domnește liniștea. 
Porto Alexandre și la Novo/

dondo, situate în extremitatea sudi
că a Angoței? populația africană 
s-a răsculat împotriva autorități
lor colonialiste care își intensifică 
persecuțiile împotriva indigenilor 
care muncesc în aceste porturi,

Patrioții angolezi au dezlănțuit 
un atac puternic și în portul Am- 
briz distrugând poziții ale colonia
liștilor

Colonialiștii portughezi se stră
duiesc fosă să reprime cu orice 
preț lupta peatru' independență a 
poporului angolez. Pentru aceasta 
ei au dezlănțuit o „ofensivă deci
siva". CorespShdeWBf tgențfei Re
uter anunță' că trupele polopialwte 
au început o largă ofensivă în 
Augoia de (Pftd, fo regiunea 
lrt&ții-4 Nâtmmangorigo, unde sînt 
concentrate foțțe patriotice. In a- 
propierea acestei localități, are Ioc 
deplasarea unor coloane militare 
portugheze care efectuează în ace
lași timp așa-numite operațiuni 
de curățire.

zate în porturi crește cu fiecare 
oră-

Se extind acțiunile de solida
ritate ale muncitorilor americani 
cu, marinarii greviști. După ra
finăria societății „Sinclair Oil" 
din Houston (Texas) care și-a 
închis porțile duminică deoarece 
muncitorii au încetat lucrul la 
19 iunie s-a închis și una din 
rafinăriile societății „Țexacos 
Anacortes" din statul Washing
ton. In orașul Boston șoferii cis
ternelor petroliere au hotărît de 
asemenea să-i sprijine pe mari
narii greviști. Ca urmare, de la 
rafinăria societății „Texaco" nu 
au mai fost transportate 200.000 
de galoane de petrol și benzină.

-----O-----
ALGERIA

il

Demonstrație pașnică 
reprimată sîngeros

ALGER 20 (Agerpres). -ri
Agenția France Presse anun

ță că, la 19 iunie, în localita
tea Taher a avut loc o putemni- 
mică manifestație a populatei 
algeriene. Sute de locuitori* pur- 
tînd drapele ale Frontului de 
eliberare națională și pancarte 
pe care scria „Abbas lă pute
re !“s-au adunat în centrul ora- 
ișului Taher, cerînd acordarea 
independenței Algeriei.

* WpJopstfWiwșnică a lo
cuitorilor din Taher â fost ata
cată de forțele polițienești fran
ceze. Forțele de represiune au 
tras în plin în participanții fo 
/miting omorînd 11 persoane și 

I rănind alte 28.
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Cluburi muncitorești în Cuba
recreare pentru muncitorii cubani 
șî familiile lor. La o recentă ple
nară ■ a Confederației oamenilor 
muncii din Cuba s-a hotărît ca 
pînă la 1 ianuarie 1962, cea de 
a - treia aniversare . a revoluției 
cubane, să fie înființate 286 de 
asemenea cluburi.

HAVANA 20 (Agerpres).
In întreaga Cubă se înființea

ză cluburi muncitorești. * La Ha
vana 14 cluburi luxoase, în tre
cut frecventate numai de milio
nari, au intrat în patrimoniul 
oamenilor muncii. Aceste cluburi 
sînt acum centre de educație și

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Concert de 
9,05 Muzică populară 
că, 9,30 Vreau să știu, 
zțcă ușoara dfo țări 
11,03 Arii și dansuri 
„Ruslan și Ludmila" de Glinka, 
12,00 Cîntece de dragoste și jo
curi populare romînești, 12,37 
Cîntece inspirate din lupta po
poarelor pentru pace și libertate, 
13,05 Buchet de melodii. 14,30 
Muzică din operete, 15,10 Mu
zică populară romînească tatei- 
pretată de cîntăreața Ana Ispas 
și violonistul Stan Simion, 16,15 
Vorbește Moscova! 17.25 * Prelu
crări de folclor ale compozitori
lor sovietici, 18,30 Tribuna Ra
dio, 19,05 Tinerețea ne e dragă 
(reluare), 21,30 Lectură .ghici
toare r Cîntăreți ai păcii. - PRO
GRAMUL IL 12,10 Concert de 
muzică ușoară, 13,03 Din folclo
rul popoarelor, 14,30 Almanah

dimineață, 
romîneas- 
10,30 Mu- 
socialiste, 
din opera

(reluare), 15,Q0 Opere 
din lupta popoarelor 

pentru libertate, 15,45 Muzică u- 
șoară, 16,30 Melodii populare 
rqmînești, 17,35 Muzică ușoară, 
18,05 Estrada melodiilor, 18,45 
Să învățăm limba гиэд cîntînd, 
1.9,40. Cîntece sovietice inspirate 
din, lupta pentru apărarea patriei, 
20,00 Muzică populară din Afri
ca, 20,30 Interpreți, de muzică 
ușoară, 21,45 Părinți și copii.
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CINEMATOGRAFE
22 iuijle . ’

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pescuitori în ape tulburi; 
AL. SAHIA: Garibaldi; PETRI- 
LA:- Socoteli greșite; , ANINOA- 
SAt: Pas cu pas; VULCAN: Dr. 
Soim; GRIVIDIA: La doi pași 
de graniță; LUPENI : Eroii vii; 
BARBATENI: In pragul vieții; 
URICANI.: Poveste nordică.
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