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LA MINADÎLJA

Попсе rodnkâ, pregătiri 
dc noi socccsc

10 metri galerie peste plan

Ca și în lunile din urmă, 
harnicii mineri din brigada 
condusă de comunistul Deme
ter Augustin, obțin în februa
rie viteze mari de înaintare ir. 
galeria de c&astă a minei Dîl- 
ja. in primele două decade 
ale acestei luni, obtinînd un 
randament mai mare cu 1 m.c. 
steril/post de cit cel planifi
cat, brigada a realizat o îna
intare de 58 metri galerie 
dublă, depășind planul pe pri
mele două decade cu 10,5 m.l.

De remarcat că lucrarea mi
nieră e de calitate : galeria se 
înscrie riguros în pantă, direc
ția și profilul prescrise de ser
viciul topografic.

sare încă ne realizate în țara 
noastră prin metoda obișnui
tă de săpare a puțurilor de 
mină.

Loc nou de muncă, brigadă nouă

4 pag. 20 bani

Citiți în pagina IV-a:
•Dezarmarea generală — calea spre paee — Seoul nioSfM’l 

mesaj al lui N. S. Hrușciov.
• Lucrările sesiunii Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace. !
• Comentatori bine informați consideră că guvernul englez | 

nu împărtășește punctul de vedere al Washingtonului.
• Crește mișcarea revendicativă a oamenilor muncii din I 

R.F.G.

A început săparea puțului 
principal

Acest eveniment, așteptat cu 
mdlt interes de colectivul mi- 

TiM Dîlja, a avut loc zilele tre
cute cînd minerii brigăzii con
duse de Nistor Ioan II au per
forat și pușcat primele găuri 
sub gulerul puțului principal, 
mâreînd prin aceasta începe
rea Săpării propriu-zise a pu
țului.

La această importantă lu
crare minieră din bazinul car
bonifer al Văii Jiului se vor 
folosi celâ mai noi cuceriri ale 
tehnicii miniere moderne : co- 
frajul mobil și mecanizarea 
încărcării sterilului în puț cu 
graifere. In prezent se fac ul
timele pregătiri pentru intro
ducerea cofrajului mobil în 
puț. Brigada a excavat 5 m.l 
sub gulerul puțului, iar din 
ziiîa de 26 februarie va înce
pe să betoneze această por
țiune, creind astfel spațiul ne 
cesar introducerii cofrajului 
mobil. După ce se va atinge 
o anumită adîncime, care st 
permită introducerea graifere 
le4 și minerii vor fi însușii 
Ujlizarea acestor utilaje d: 
mare productivitate, lucrările 
de săpare a puțului principal 
Dîlja vor intra într-un ritm 
accelerat de desfășurare, cînd 
se vor atinge viteze de avan-

Pe măsură ce minerii pă
trund cu galeria principală 
tot mai adine în inima mun
telui, la orizontul 607 se des
chid noi locuri de muncă. Nu 
de mult, din galeria princi
pală a fost atacată galeria 
transversală spre puțul orb nr. 
1. După ce ă fost terminată 
porțiunea de racordare și s-a 
trecut cu săparea galeriei la 
profil dublu, la noul loc de 
muncă a fost repartizată să 
lucreze brigada nou înființată 
pe care o conduce minerul 
Matyuș Ludovic.

Primele rezultate înregistrate 
în muncă de brigadă sînt pro
mițătoare. Schimburile brigă
zii conduse de minerii Sido- 
renco Stelian și Kallo Elemer 
își organizează bine lucrul și 
folosesc cu pricepere utilajele. 
Din ziua de 12 februarie de 
cînd au început lucrul, Matyuș 
Ludovic și ortacii săi 
realizat ritmic planul 
nînd pînă la data de 22 
intare în galerie de 13 
In curînd, cînd la
muiică al noii brigăzi va fi 
introdusă mașina de încărcat 
E.P.M. 1, munca minerilor din 
brigadă va fi mai spornică.
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Satisfacerea în bune condi
tion! a cerințelor de transport 
presupune, la orice exploatare 
minieră, o bună funcționare a 
locomotivelor de mină pe tra
seele din subteran. La mina 
Aninoasa revizia periodică, 
buna întreținere a locomoti
velor constituie obiectivul nr. 

,1 în munca mecanicilor din 
sectorul VII transport, iată, 
în clișeu, pe comuniștii Trifa 
Nicolae șl Enache Vasile pre
gătind o locomotivă eleetrică 
de 4 tone pentru a fi trimisă

♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦
* 
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
*
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦ 
'♦
♦

-----------------0-----------------

„Maiștri ai randamentelor 
sporite"...

J
...Așa sînt cunoscuți la 

mina Petrila membrii bri- 
Igăzii Iui Cîșlaru Ioan din 
sectorul III. In fiecare lună 

ei realizează randamente 
medii de peste 7 tone cărbu
ne pe post. In luna februa
rie, de exemplu, minerii din 
această brigadă au lucrat cu 
un randament mediu de 7,3 

<; tone cărbune pe post.
> IN CLIȘEU : Șeful 
? schimb Rotaru Ioan din
2 gada lui Cîșlaru citește or- 
z iacilor săi un articol dfu ziar 
£ în care se vorbește despre 
? realizările brigăzii lor.

I ' /

Mina Aninoasa să dea 
cărbune mai bun

de 
bri-

Minerii, tehnicienii și ingi
nerii de la Aninoasa au reușit 
să extragă peste angajamentul 
ce le revine pe ianuarie și fe
bruarie 1.300 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii planî- 

■ ficată pe exploatare a fost 
■’depășită cu 44 kg. de cărbune 
pe post. La prețul de cost s-a 
abținut o economie de'21.000 
lei.

Față de depășirea planului 
la extracția cărbunelui și față 
de creșterea obținută la pro
ductivitatea muncii, colectivul 
de la Aninoasa trebuia să ob
țină o 
cost de 
lei cit 
nuarie. 
nu s-a 
nă de cenușă la cărbunele tri
mis preparației Petrila. In lu
na ianuarie, de exemplu, 
fost rebutate — din cauza șis
tului — 1435 tone de cărbune.

: prin creșterea procentului de 
; cenușă de la 30 la sută plani

ficat la 32,9 la sută. Și, fireș
te s-a ajuns în acest fel ia 

; încărcarea prețulUl de cost cu 
; 180.000 lei.

Cel mai mare procent de ce
nușă în cărbune, s-a înregis
trat la sectorul IV Priboi. Din • 
cele 1435 tone de cărbune, re
butate pe mină, sectorului IV 
îi revin 700 tone. Intre bri
găzile acestui sector care au 
depășit cu mult norma admi
să la conținutul de șist. în căr7 
bune sînt cele ale tov. Ungu- 
reanu Vasile, Codrea Gheor-

ghe, David Nicolae, Forlafu 
Marin, Moisiu Remus șl altele. 
La sectorul I, brigăzile lui 
Prâța G'nerasim și Berei. Dio- 
nisie au fost penalizate cu 
cite 125 tone cărbune, Răduca 
Florea de la sectorul III cu 111 
tone și Stanciu Nicolae cu 32 
tone. La sectorul III brigăzii 
lui Casma Remus i s-âu scă
zut din realizat 55 tone, cefei 
conduse de Godrea Gavrllă 44 
tone și Kibedi Frapcisc 50 to
re de cărbune.

Problema reducerii procen
tajului de cenușă, nu a fost re
zolvată nici în lună februarie. 
Pînă în prezent, exploatarea 
este penalizată cu 1.127 tone 
cărbune. Prin rebutarea aces
tei producții se încarcă prețul 
de cost pe. luna februarie cu 
aproape 140.000 lei. Pe lîngă 
aceasta o mare parte din bri
găzi își micșorează procentul 
de realizare a planului și o 
dată cu aceasta, cîștigul. . ‘

La probele de șist efectuate 
în ultimele zile, s-a constatat 
că brigăzile conduse de Вегёі 
Oionisie și Opreanu loan din 
sectoral I. .др,, țn„jj^care
vagonet de cărbune 10—80 kg. 
șist peste norma admisă. A- 
eeeașl ăitdșție.se rtlă și la.bri
găzile conduse de Stan Gheor- 
gțje, David Nicdlae din secțo- 
rul IV, JKlbedi Francisc de la 
sectorul II si altele. Aceasta a

C. DANILA ’ ' 
tehnician mină Aninoasa
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începe lucrul
la genunchi. Au ajuns. Vîntul 
suflă mînios în rafale prelungite 
ridiând nori de ninsoare. Nu se 
mai vede nici la dOi pași. Elec
tricienii privesc cu îngrijorare vi
tregia timpului. Toți se gîndesc la 
un singur lucru: Cum să ridice
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Lăcătușii pot

С И к n € T
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Noaptea se dedrami. alunec 
pieziș printre coclauri, pierzîn 
du-se în univers. Se ivesc zorile. 
Mantia lor a împrumutat ceva din 
albul strălucitor al zăpezii. Pe 
dealurile Dîljei, pe cărarea abia 
ghicită dintre troieni, urcă piep
tiș un tractor. De 
la poala dealului, 
dacă l-ai privi 
ți-ar părea o gî' 
ză mică, mică d‘- 
tot. Tractorul s-a
oprit. Motorul a amuțit și el.

— Mai departe nu putem urca 
tovarășe Borotea, spuse tractoris 
tul, un tînăr scund înfășurat în~ 
tr-o blană mițoasă lungă pînă la 
pămînt. Omul de alături rămase 
pe gînduri. Privirea lui scruta 
coama dealurilor deasupra căro
ra trebuia ridicat cablul 
tractorul.

— Bine „Moș Gerilă“ 
el zâmbind.

...Tractorul a coborît
Bdrotea luliti, șeful brigăzii de e- 
lectricieni a rămas lingă cablu. 
Trebuia să~i sosească ortacii, la- 
tă-i înairttînd prin zăpada pînă

adus cu

— spuse

la vale.
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____ _______________ ,__ _______ ____  ♦
cablul înfășurat pe tambur era* 

așa de greu că nici nu l puteai J 
urni din loc. ♦

Zoltan Petru, un tînăr cu fața .
măslinie și cu genele acoperite de X

cbiciută spuse : ♦
—- Știți ce facem. Desfacem ca- ♦ 

blul de pe tambur și îl ridicăm * 
pînă acolo sus. Apoi... *

— ldeia ta e bună mii Zoltan. ♦ 
Așa vom face — spuse Borotea. ♦

Cablul a fost desfășurat de ♦ 
nu~i mai vedeai capătul. 11 puteai^ . .. . ... . #
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Angajamentul luat a fost. г. eț - ♦ 
rât. Lăcătușii de la I.C.M.M.. Pe- J 
troșani puteau începe lucrările ♦ 
chiar de a doua zi dimineața— ♦

MARIN CALIN ♦

cablul pînă sus la 
puțul auxiliar al 
minei Dîlja. Lu-

nâ de curent e~ 
lectric, care va uni T.D.-ul puțu
lui principal al Dîljei cu cel al 
puțului auxiliar trebuie terminată 
cit mai grabnic. Mîine doar var 
veni lăcătușii să înceapă lucrările.

urmări- doar după zvîreblirea „de 
șarpe de sub zăpadă. Electricieni 
cu fețele asudate uitaseră de vint 
și de ninsoare. Privirile lor eras 
ațintite acolo sus unde stîlpii de 
fier așteptau și ei cablul de cu
rent electric. Borotea a ajuns' c-’
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Se odihniră puțin. Acum cab 
Iul trebuia ridicat pe liniă aeriană. 
De fapt asta era treaba cea та 
grea. Cu toate greutățile, elec
tricienii înaintau stîlp cu . stilp 
spre T.D.-ul puțului auxiliar, $ 
ultima... „reduta1 a fost cucerită. 
De-acum linia aeriană era gata

economie la prețul de 
200.000 lei și nu 21.000 
a realizat pe luna la- 
Aceasta din cauză că 
respectat norma inter -

au

(Continuare în pag. 3-a)

Crește ntua&pul abonamentek>p
la ziare

In fiecare' dimineață, din o- 
ficiul P.T.T.R. Vulcan, facto- 

drum 
Cu 
cu

rii poștali pornesc la 
spre cartierele orașului, 
toții poartă tolbele pline 
scrisori și ziare. Factorul poș
tal Mateescu Iile, de exemplu, 
difuzează zilnic pește 300 a - 
bonamente. La rîndul său, fac
torul Mustățea loan, difuzea
ză 286 abonamente la ziare și 
reviste.

Numeroase abonamente st 
fac și direct la locurile de mun
că de către difuzorii volun
tari. Uzina electrică din Vul
can nu-i chiar așa de mare. 
Cu toate acestea, datorită spri
jinului difuzorilor voluntari de 
aici s-au făcut abonamente 
trimestriale la presă. în valoa 
re de 11.500 lei.

La mina Vulcan, numărul a-

și reviste
bonamentelor a crescut la toa
te publicațiile. Numărul abo
namentelor la Munca de 
Partid, de exemplu, este acum 
de 221 față de 102 cit era îna
inte, iar la Lupta de clasă ele 
s-au ridicat de la 70 lă 146. 
Ziarul local „Steagul roșu" 
pătrunde tot mai mult în rîn- 
durile minerilor. Față de cele 
776 abonamente din perioada 
anterioară, acum la mină sînt 
1102 cititori ai ziarului local.

Creșterea numărului de abo
namente dovedește preocupa
rea organizațiilor de partid, a 
difuzorilor voluntari și facto
rilor . poștali păntru răspindi- 
rea presei în rîndurile mase
lor

STOICOVICl MARIA 
oficiantă Р.Т.ТЛ Vulcan •
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CARTEA U 101 MAI OAMENI Al MUNCII!
Munca de difuzare a cărții, 

la nivelul posibilităților
£u opera de construire a so

ața Usinului în patria noastră, 
«в rol de seamă îl are ridica 
rea nivelului politic, cultural 
și tehnic al oamenilor muncii. 
Unul din mijloacele importan
te care slujesc acestui scop 
este cartea. Prin grija parti
dului și guvernului editurile 
pun la dispoziția oamenilor 
muncii, mii de cărți noi, în 
tiraje necunoscute in trecut 
in țara noaatră. In aceiași timp 
se creață condiții din ce in ce 
mai bune pentru răsplndlrea 
cărții, printr-o bogată rețea de 
librării și biblioteci atit In 
mediul urban cît și in mediul 
rural.

In această direcție succese 
de seamă au obținut și lucră
torii din librăriile Văii Jiului 
care s-au preocupat în tim
pul anului 1961 să-șl îmbună
tățească munca de difuzare a 
cărții prin intensificarea mun
cii de popularizare a cărții, 
informarea cititorilor, recruta
rea unui număr cit mai mare 
de difuzori procentuali și vo
luntari al cărții in așa tel in
cit toate Întreprinderile și in
stituțiile din localitățile Văii 
Jiului să aibă organizate stan
duri de cărți.

Ca urmare a măsurilor luate, 
rezultate bune în munca de 
difuzare a cărții, în compara
ție cu anii anteriori, a obți
nut librăria „Ion Creangă*' din 
Petroșani, care a ajuns la o 
cifră medie de difuzare carte 
pe cap de locuitor in 
de 15,04 lei.

Rezultate bune s-au 
și in ceea ce privește 
rea cărții la locul de 
Astfel, difuzorii 
Florica, de la 
Paroșeni, a difuzat cărți in 
rîndul muncitorilor șl tehni
cienilor in 1961 în valoare de 
peste 12.000 lei, Ferenczi Mi
hai, de la sfatul popular Pe
troșani, a difuzat cărți în va
loare de 9.200 lei, Feru Victor, 
de la I.O.M.M. Petroșani de 
11.800 lei, sau Enuică Ioan, de 
la C.C.V.J. Petroșani, de 11.200 
lei. Asemenea exemple bune 
se pot da și din rindul difu- 
zorilor din iocalitățile Urlcanl, 
Lupeni, Lonea ete. Cu toate 
rezultatele bune obținute, in 
munca cu cartea s-au mani
festat și o serie de lipsuri.

Slab au muncit librăriile din 
Petrila și Vulean, care în anul 
1961 au Înregistrat un progres 
foarte mic, fapt ce se datoreș- 
te, în primul rind, slabei o- 
rientări a lucrătorilor din a-

valoare

obținut 
difuza- 
muncă. 

Munteanu 
termocentrala

ceste librării. Astfel, librăria 
din Petrila a Înregistrat o di
fuzare de carte în medie pe 
cap de locuitor în valoare doar 
de 3,50 lei, iar librăria din 
Vulcan în valoare de 3,80 lei. 
Cît privește rezultatele obți
nute de către librăria din A- 
ninoasa, acestea sînt și mal 
slabe. Aici cifra medie de di
fuzare carte pe cap de locui
tor a înregistrat un regres și 
anume de la 3,90 lei realizat 
în i960, în anul 1961 s-a rea
lizat doar 3,58 lei carte difu
zată pe cap de locuitor.

Lucrătorii din aceste unități 
n-au solicitat In suficientă 
măsură sprijinul organelor lo
cale de partid, pentru a ex
tinde numărul dlfuzorllor pro
centuali și voluntari în Între
prinderi și instituții.

In vederea înlăturării lipsu
rilor constatate in activitatea 
desfășurată in anul 1961 de 
către lucrătorii din librării, 
C.L.D.C. Hunedoara-De va, a 
constituit la Începutul acestui 
an o brigadă care s-a depla
sat la majoritatea Întreprin
derilor din localitățile Văii 
Jiului, unde, cu sprijinul or
ganelor de partid, a reușit să 
recruteze un însemnat număr 
de difuzor! procentuali și vo
luntari de carte. Astfel, s-a a- 
juns de la 40 de standuri de 
carte existente în 1961 la 102 
standuri în ianuarie 1962 care 
deja au început să dea rezul
tate bune, cum sînt standurile 
de la mina Petrila. U.R.U.M.P., 
Teatrul de stat, școlile nr. 1, 
2, 4 și 5 Petroșani, școala 
1 Lupeni, școală de 4 ani 
Dilja, școala de 7 ani din 
cronl etc.

Gu sprijinul organelor
partid și cu ajutorul difuzori- 
îor procentual^ și voluntari, 
cartea a pătruns pe o scară 
mal largă în rîndul minerilor 
și tehnicienilor din Valea Jiu
lui. Acest lucru este concreti
zat de însăși rezultatele ob
ținute de către librării, care 
în luna ianuarie 1962 au reușit 
să difuzeze o cantitate mult 
mai mare de cărți, în compa
rație cu aceeași lună a anului 
1961. Este suficient să arătăm 
că librăria „Ion Creangă" din 
Petroșani, Librăria Noastră din 
Lonea și altele, au difuzat cărți 
în luna ianuarie a. c. cu peste 
50 la sută mai mult față de 
luna ianuarie 1961.

nr. 
din 
IS-

de

RUSTICEANU IOAN
îndrumător C.L.D.C, Deva

&I

— Mi-ați adus cartea care 
v-am rugați Am văzut-o }i la

Deși recent Înființat, standul de cărți de la E. M. 
___ cîștigat multi prieteni. La fiecare ieșire din 
«■”♦ minerii se opresc In fața standului amenajat în sala 
de apel, cumpărlndu-și diferite cărți. Difuzorul voluntar 
Geizi loan se îngrijește ea standul să fie aprovizionat cu 
cele mai noi cărți.

IN C’JSEU : Un aspect de la standul de cărți de la 
E. M. Petrila.

ț Deși n 
( Petrila și- 
v <•••♦ minerii <
(

>
(

STANDUL
Simbătă. O zi obișnuită de 

școală. Pe Coridor ca și în cla 
să, liniște deplină, auzindu-se 
doar glasul profesorului care 
explică noua lecție.

Deodată clopoțelul sună. Pe 
coridor încep să 
puri de copil.

— Haide-ți să 
cărți noî au mal 
stand copii, se 
pionierei Urițescu Mioara care 
ieșea printre ultimii elevi din 
clasă. Eu mă duc să-mi cum
păr două cărți. Am strîns bani 
pentru aceasta

— De unde să cumpărăm — 
întrebă mirat Șerban loan.

— Din clasă, de la secția 
maghiară. Astăzi s-a deschis 
și la noi un stand de cărți, 
continuă pioniera Urițescu 
Mioara. Îndrepți ndu-se cu pași 
grăbiți împreună cu prietena 
sa Anghel Rodica spre standul 
de cărți. Bătură la ușă.

— Da, răspunde învățătorul 
Biro Eugen — și cele două pio 
niere deschid ușa și intră.

★ WWWWA

apară gra

vedem ce 
apărut la 

aude glasul

DIFUZORUL VOLUNTAR
Pentru ca oatheoii muncii din 

uzine. fabrici, mine, din instituții 
și școli, să-și procure mai ușor 
cărțile care-i interesează, să cu
noască mai repede noutățile lite
rare, s-a inițiat și organizat sis
temul de difuzare a cărții la lo
cul de muncă cu sprijinul difu- 
zorilor voluntari.

De felul în care difuzorul de 
carte știe să-și organizeze munca, 
de perseverența cu care insistă 
pentru ca o lucrare cu un conți
nut valoros și actual să-și gă
sească ecoul cuvenit, depinde 
ajungerea cărților în miinile citi
torilor, creșterea continuă a nu
mărului acestora.

De aceea este necesar ca di
fuzorul de carte să mențină o le
gătură permanentă cu librăria 
pentru a se informa asupra cărți
lor noi apărute, alcătuind astfel 
din timp note de comandă. Can
titățile de cărți pe care le coman
dă vor trebui să corespundă cu 
posibilitățile sale reale de difu
zare.

In vederea alcătuirii unor co
menzi cît mai juste este bine și 
chiar necesar ca difuzorul să se 
consulte cu cumpărătorii, cu biblio
tecarii din întreprinderi, cu con
ducerile organizațiilor de partid și 
de masă. Pentru aceasta este bine 
ca el st poarte asupra sa un car-

nețcl în care să-și noteze cere
rile cumpărătorilor, acesta fiind 
criteriul principal de care trebuie 
să țină seama la întocmirea co
menzilor pe care le va transmite 
librăriei. Afară de aceasta el tre
buie să consulte materialele de in
formare bibliografică pe care i le 
pune la dispoziție librăria cu a* 
jutoriil cărora poate cunoaște lu
crările existente în rețeaua de di
fuzare.

de

Cum trebuie să se desfășoare 
munca în întreprindere...

Sarcina principală a difuzorului 
este să atragă cît mai mulți oa
meni ai muncii să cumpere cărțile 
ce se găsesc la stand.

In acest scop materialele
popularizare pe care librăria le 
pune la dispoziția difuzorului în 
mod gratuit, îi sînt de un 
folos.

Astfel buletinul „Cărți 
care apare lunar, cuprinde 
tuturor lucrărilor apărute în 
respectivă și, a celor în curs de a- 
pariție, prezentări și recenzii ale 
celor mai importante lucrări po
litice, beletristice, științifice, teh
nice, de artă etc. Această publi' 
cație trebuie difuzată în rindurile 
cititorilor imediat după apariție. 
Pentru informarea cumpărătorilor,

real
• <s noi 

lista 
luna
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— Vrem să cumpărăm și no. » 
ceva cărți tovarășe învățător. ♦ 
Se poate ?

— Da, 
doriți.

Șerban 
leagă.

— Am
tor. Mi-am ales cărțile aces
tea : .întoarcerea tatii din 
război". „Un călăreț pierdui 
In steoă". „Adam și Eva. oare 
slnt strămoșii noștri ?“ și 
. Nunta Zamfirei" de Coșbuc 

La rîndul ei pioniera Uri 
țescu și-a ales cărțile „Venea 
o moară pe șiret" de Sado 
veanu. iar Anghel Rodica ,,Emb 
detectivul".

— Neapărat vreau să-mi fa1, 
biblioteca mea personală, spu 
se Șerban Ioan. Am pînă a- 
cum 50 de cărți și mai string 
eu. Avem acum standul nostru

...Pauza a trecut și 
intrat la ultima oră, 
că de acum înainte 
standul lor de cărți.

»

poftiți și alegeți ce | 

loan începe să a-ț
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»și găsit tov. Învăță
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se recomandă ca lista cărților noi 
apărute, care se găsește în cuprin
sul publicației, să fie lipită pe un 
carton și afișată la locuri vizibile sau 
pe afișiere, în ateliere, secții, bi
rouri, coridoare. In același fel se 
procedează și cu alte materiale de 
informare cum sînt,: pliantele, pros
pectele, semnele de carte, afișe etc.

Pentru ca activitatea de popu
larizare să fie cît mai eficace este 
necesar ca difuzorii voluntari să 
solicite sprijinul comitetului sindi
catului și al organizației de U.T.M. 
care să desemneze oameni cores
punzători pentru acțiuni de popu
larizare și difuzare a cărții în sec
ții, ateliere, sectoare.

Acțiunea propriu zisă de difu
zare a cărții constă în deplasarea 
difuzorului la locul de muncă al 
salariaților cu unul sau mai multe 
titluri pe care le recomandă ci
titorilor.

Difuzorul de carte trebuie să fie 
prezent, cu cărțile ce le are spre 
difuzare la ședințele mai impor
tante cu caracter politic sau pro
fesional. De asemenea, trebuie să 
asigure manuale și materialul bi
bliografic pentru cursanții ce stu
diază în cadrul diverselor forme 
de învățămînt politic și tehnic. 
In acest scop, el va trebui să țină 
o permanentă legătură cu propa
gandiștii, ceripdu-le periodic lista
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Unui ain cei 102

alții din secția noastră. Știți des
pre care e vorba. Cartea 
despre sudura electrică și 
genă.

— Da. da, am fost ieri 
luat de la librărie mai 
bucăți.
dacă vrei să anunți și pe ceilaltj * 
muncitori din atelierul electric *

4
i
4
4
4 ’

aceea
auto-

și am 
multe 

Uite-o asta e. Te rog

muncitori din atelierul 
că am adus cărțile care mi le-au 
cerut.

Și difuzoarea voluntară de 
carte Zamfirescu Ana de la 
U.R.U.M.P. trecu in carnetul pen
tru evidența debitorilor, un nou 
cumpărător, un nou prieten al 
cărții. Dar cîți asemenea prie
teni nu are cartea la U.R.U.M.P. 
Forjorul Măgureanu Dezideriu a 
cumpărat mimai în luna februarie 
câți de peste 60 lei, tinichigiul 
Kemen Alexandru de 50 lei, ingi
nerul Crăciun Dumitru de 130 
lei, funcționara Berger Silvia de 
100 lei. Difuzoarea Zamfir Ana 
este bine cunoscută de toți mun
citorii de la U.R.U.M.P. Mun
citoare conștiincioasă în producție, 
ea a reușit să devină în scurt 
timp și o difuzoare fruntașă. Nu
mai în luna februarie de la stan
dul de care răspunde au fost Ъіп- 
dute cărți în valoare de 1530 lei. 
Deși acesta este un rezultat bun, 
Zamfirescu Ana nu este mulțu
mită Angajamentul ei este v *e 
a vinde cărți, lună de lună, în 
valoare de peste 2000 lei. Desi
gur că acest angajament va fi 
îndeplinit așa cum au fost înde
plinite toate sarcinile ce i-au fost 
trasate de organizația de partid.

Muncitorii vin cu plăcere, la 
ea să cumpere o carte, să-i spu
nă cam ce fel de cărți să aducă 
Nu de puține ori merge și ea 
prin secții, stă de vorbă cu mun
citorii, îi întreabă ce ar dori să 
citească, le vorbește despre căr
țile care se află la stand.

Toate cerințele sînt notate și 
unele din ele, în scurt timp sînt 
satisfăcute.
’ Așa muncește Zamfirescu Ana, 
unul din cei 102 difuzori 
luntari de carte din Valea Jiu
lui.
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au și eî

CORNEA TITU

cu bibliografia pe care aceștia o 
indică cursanțiior.

...și în școală
Difuzorul de cărți din ș 

are sarcina de a se îngriji de asi
gurarea elevilor de la cursurile de 
zi și serale cu lucrările prevăzute 
în programa analitică pentru lec
tura suplimentară, precum și cor
pul didactic cu lucrările de peda
gogie și metodologic apărute.

De asemenea, atunci rind 
școli se organizează recenzii,

1П 
con

cursuri literare ghicitoare și alte 
asemenea manifestări culturale, di
fuzorul trebuie să fie prezent cu 
lucnările legate în special de te
matica concursului sau 
ței.

Pentru a fi in măsură 
mande o carte existentă 
difuzorul trebuie să cunoască ti
tlul și autorul, conținutul lucrării

reia
Pe

categoria 
cartea 

care le află
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de cititori 
se adresează; 

numai

că- 
date 

r- ---- __ __ _____ citind
el însuși și folosind din plin toate 
mijloacele de informare care îi sînt 
puse la îndemînă.

Folosind 
metode 
ca cu 
luotar 
sarcina 
aceea de propagandist al cărții în 
rindurila oamenilor muncii.

de 
mun- 

vo~

toată gama 
și mijloace în 
cartea, difuzorul 

se va putea achita de
de Onoare pe care o are,

IN VITRINELE LlERARlEf 
DIN PETROȘANI

— PĂRINȚII — de Willi Brebel.
— PALATUL DE GHEAȚA — 

de Lajtnikov.
— SE NAȘTE ÎNTREBAREA

— Ion Popescu-Puțuri.
— SAMÎNȚA ÎN NISIP — de 

Piplboim.
— SCRIERI ALESE — Con

stantin Miile.
— CONSTANDINA 

Stancu.
— ZEII 

LIMP 
Z^LE 
Luca.

— PORTARUL REPUBLICAN 
— de Lev Cassll.

— OPERE ALESE vot. V — L. 
Rebreanu.

Saharia

COBOARA DIN O- r 
— Dimos Rendls.
DE IULIE — Ștefan
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Din activitatea organizațiilor de partid CU TOATE FORJELE COLECTIVULUI
Instruirea agitatorilor

In desfășurarea muncii po
litice de masă, organizațiile 
de bază de la mina Lupeni se 
sprijină de colectivele de agi
tatori, alcătuite din cei mai 
buni muncitori fruntași In 
producție și tehnicieni din toa
te sectoarele minei. O mare 
atenție se acordă instruirii a- 
gitatorilor Pe baza unei te
matici aprobate de Biroul Co
mitetului orășenesc de partid 
Petroșani, comitetul de partid 
de la mină asigură o temeini
că instruire celor peste 800 a- 
gitatori de la exploatare. In
struirea se face pe organiza
ții de bază și schimburi. Pînă 
in prezent au fost expuse in 
fața agitatorilor 5 lecții : „Sar
cinile agitatorilor ia locurile 
de producție pentru creșterea 
necontenită a productivității 
muncii'*, „Prețul de cost și 
căile reducerii lui", „Sarcinile 
agitatorilor privind reducerea 
prețului de cost al cărbunelui", 
..Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
despre importanța reducerii 
prețului de cost".

O activitate susținută de 
mobilizare a agitatorilor la

—=0— _____

Ciclu de conferințe 
științifico-culturale 

la I. M. P.
, De curînd comitetul sindicatului 
din I.M.P., în colaborare cu ca
drele de specialitate, a inițiat un 
ciclu de conferințe cu caracter 
științifico-cultural pentru cadrele 
didactice d? aici. La conferințe au 
fost invitați și actori ai Teatrului 
de stat „Valea Jiului" precum și 
cadre didactice de la Școala popu
lară de artă.

La prima întîlnire a fost pre
zentată conferința „Despre ciber
netică" de către asistentul Romeo 
Vomișescu de la catedra de mate
matici, iar din partea teatrului a 
luat cuvhitul actorul Gh. Iordă- 
nescu care a prezentat piesa, pusă 
de curînd în scenă, intitulată 
„Doi medici11.

La oea de a doua întîlnire și-au 
dat concursul catedra de Geome
trie descriptivă prin asistentul 
Zamfir Vasile care a conferențiat 
despre „Aluminiu, metalul viito- 
ului" și prof. Ciorgoveanu Petru 

ne la Școala populară de artă, care 
a prezentat poemul simfonic „Vîl- 
tava" de Smetana, „Vals fantezie" 
de Glinka și alte bucăți muzicale 
imprimate pe bandă de magneto
fon.

In planul de muncă al comitetu
lui sindicatului de la I.M.P. au fost 
prevăzute și alte cicluri de confe
rințe științifico-culturale care vor 
fi organizate în timpul liber al 
cadrelor didactice de aici
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Delegații prezent! la conferința de dare de seamă și alegeri a comitetului sindicatu
lui preparației Petrila au analizat, Intre altele, și posibilitățile de Îmbunătățire a muncii 
cultural-educative de masă în rîndurile preparatorilor. Trecînd la îndeplinirea măsurilor 
Stabilite de conferință, zilele trecute comitetul sindicatului a convocat pe toți responsabilii 
cu munca culturală de ma să din secțiile și grupele sindi cale din uzină într*o ședință în 
care au fost luate măsuri concrete în vederea mobilizării unui număr tot mai mare de 
muncitori, tehnicieni și ingineri în diferite formații artistice de amatori care își desfă
șoară activitatea la clubul din oraș.

IN CLIȘEU : Tov. Ecobescu Gheorghe, responsabil cu munca culturală de masă în 
comitetul secției sindicale de la brichetaj șl administrație prelucrînd în fața responsabi
lilor culturali nlanvl de masuri n»r*-' —x*x<;--~ (,7u-
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cursurile de Instruire desfășoa
ră organizațiile de bază din 
sectoarele I A, II, III, IV В șl 
Vili, unde frecvența este de 
90—98 la sută. Mai slab se 
ocupă însă de mobilizarea a- 
gitatorilor la Instruire biroul 
organizației de bază din secto
rul IX electromecanic. In a- 
ceastă organizație, frecvența 
agitatorilor la primele lecții 
s-a ridicat doar la 60 la sută.

Mineri destoinici 
primiți în partid

Organizațiile de bază de la 
E. M. Lonea, indrumate îndea
proape de comitetul de partid, 
se preocupă de întărirea con
tinuă a rîndurflor lor prin pri
mirea de candidați și noi mem
bri de partid. De la începutul 
acestui an și pînă în prezent 
la mina Lonea au fost pri
miți 36 membri și candidați de 
partid dintre cei mat destoi
nici mineri. Cele mai frumoa
se rezultate ln munca de pri
mire în partid le-au obținut 
organizațiile de bază din sec
toarele П, Ш, V șl altele care 
în acest an au primit între 
6—10 membri și candidați de 
partid. Printre cei primiți de 
curînd în rîndurlle membrilor 
și candidaților de partid se 
numără tov. Preduț Ilie și A- 
gache Dumitru din sectorul II, 
David Ștefan șl Pop Pompei 
din sectorul Ш.

Cursanții tnvăfămîntului de partid — 
fruntași în produefie

La termocentrala Paroșeni 
își desfășoară activitatea în 
acest an de învățămînt și un 
cerc de economie politică. 
Lecțiile și seminariile ținute 
la acest cerc au dezbătut pro
blemele privind industrializa
rea socialistă, colectivizarea 
agriculturii, legea economică 
fundamentală a socialismului 
și legea dezvoltării planice 
proporționale a economiei na
ționale.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat și studierii documente
lor Congresului al ill-lea al 
P.M.R., îndeosebi Directivelor 
cu privire la planul de dez
voltare a economiei naționale 
pe 6 ani.

Pentru a asigura însușirea 
temeinică a materialului de 
către cursanțl, propagandistul 
cercului, tov. Căpățînă Vasile, 
participă cu regularitate la 
pregătirile organizate la ca
binetul de partid din Petro
șani, pregătește cu grijă fie
care lecție, consultînd în acest 
scop un bogat material biblio
grafic, iar la predări accentuia- 
ză îndeosebi problemele mai 
importante ce trebuie reținute 
de către cursanțl.

In acest fel cursanții reu
șesc să-și însușească în mod
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Adunarea in care s-au întrunit 
recent ceferiștii din Depoul de lo
comotive Petroșani s-a desfășurat 
într-o notă de vie însuflețire. Pes
te 30 de fochiști, mecanici de loco
motivă, muncitori de la atelierul 
de reparații, maiștri s-au grăbit 
să ia cuvîntul în adunare pentru 
a aproba obiectivele pe care colec
tivul. depoului și le-a prevăzut în 
noile angajamente de întrecere lua
te în lumina Directivelor С C. a! 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii' socialiste. 
Cuvinte calde de aprobare au fost 
însoțite de propuneri concrete, de 
sugestii îndrăznețe pentru îmbună
tățirea muncii în toate comparti
mentele ei și a o ridica la nivelul 
îndeplinirii cu succes a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate 
pe 1962. Și e firesc ca un colet*- 
tiv să procedeze așa cînd în fMța 
sa stau obiective importante de 
întrecere ca :

— Depășirea planului de pres
tații cu 1 la sută ;

— îndeplinirea planului de 
transport, în condiții de deplină 
regularitate și siguranță a circula
ției ;

— Reducerea la limită minimă 
posibilă a avariilor și evenimen
telor de circulație ;

— Eliminarea totală a defec
tărilor de locomotive în parcurs ;

— Reducerea consumurilor spe
cifice de combustibil convențio
nal cu 5 la sută, de ulei mineral 
cu 4%, iar de ulei special plus 
volvalină cu 5 la sută, față de nor
ma tehnică de consum.

In sprijinul îndeplinirii cu cins
te de către colectivul depoului a 
angajamentelor luate, mecanicul de

temeinic materialul predat. 
Important de subliniat este și 
faptul că cei mai buni cursanți, 
ca de exemplu Crainic Petru, 
maistru, Popescu loan, munci
tor, Otlăcan Iosif, șeful de tu
ră ia turbine sînt fruntași și 
în procesul de producție.

Amintim numai cîteva din 
inovațiile și raționalizările fă
cute de cursanții cercului de 
economie politică care au mă
rit siguranța de funcționare a 
centralei, și anume: Stand 
pentru încercat supapele de 
siguranță: Cuptor cu mufă cu 
arzător de gaze raționalizate 
în cadrul laboratorului chimic; 
Concasor pentru sfărîmat zgu
ra de la pîlnia rece a cazane- 
lor; Schimbarea bucșei de 
bronz la vanele de medie pre
siune cu vana sub presiune — 
raționalizări concepute de tov. 
Crainic Petru, Popescu Ioan 
și alții.

Aceste inovații și raționali
zări au contribuit in mare mă
sură la perfecționarea proce
sului tehnologic, la ușurarea 
executării unor operații, la 
obținerea de importante suc
cese in realizarea sarcinilor de 
producție.

VERONICA POPESCU 
corespondentă
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locomotivă Roșea loan s-a anga
jat ca împreună cu brigada sa de 
pe locomotiva 230.013 să reducă 
cu 8 la sută consumul specific de 
combustibil r cu 2 la sută consu
mul de lubrifiahți față de norma 
tehnică stabilită. Pe baza remor- 
cării de trenuri cu supratonaj și 
întreținerii în bună stare de func
ționare a locomotivei pe care lu
crează, mecanicul Bodnariu Stelian 
și-.a luat angajamentul să reducă 
cu 10 la sută consumul de com
bustibil convențional. Șeful atelie
rului de reparații, tov. Moldovan 
loan s-a angajat ca atelierul de
poului să reducă timpul de imo
bilizare a locomotivelor la repara
ții-

Participanții la adunare au suge
rat mai multe măsuri tehnico-or- 
ganizatorice pentru asigurarea în
deplinirii angajamentelor. Mecani
cul de locomotivă Abrudean Ale
xandru a propus să se monteze în 
depou instalația de alimentare a lo
comotivelor cu nisip, care va duce 
la scurtarea timpului de alimen
tare a locomotivelor și ușurarea 
muncii fizice. Mecanicul Bogățea- 
nu Nicolae a sugerat idei a de a se 
confecționa din resurse proprii un 
dispozitiv de manipulat aparatele 
de purjare la cazanul locomotivei 
în timpul mersului.

In anul 1962 se vor face re
vizii și reparații generale la loco
motivele cu seria 40. Va fi necesar 
un mare număr de piese. Pentru 
a se îmbunătăți și ușura transpor
tul acestor piese de la remiza Sub- 
cetatc la atelierul depoului Petro
șani, inginerul Magdalia Constan
tin a propus să se facă demersuri 
la forurile competente pentru a i 
se repartiza depoului un camion 
auto. Pentru ca revizia locomoti
velor să poată fi făcută în bune 
condițiuni, mecanicul de locomo
tivă Marcu Gheorghe a cerut să 
se repare canalele din remiză, iar 
mecanicul Urîțescu Romulus a

Tinerii se bucură de
Executarea lucrărilor la timp 

fi de burtă calitate, este unul din 
obiectivele principale care stau 
în fața muncitorilor de la ate
lierul mecanic al sectorului /X 
de la mina Lupeni. In acest scop, 
aici se desfășoară o largă acțiune 
de ridicare a calificării profesio
nale a tinerilor care nu de mult 
au părăsit băncile școlilor profe
sionale. Fiecare tînăr se bucură 
de sprijinul celor vîrstnici. Me
seriași cu experiență cum sînt 
frezorul Mișik Alexandru, tini
chigiul Miclea Florea, sudorul 
Cioflica Simion, lăcătușul Duban 
Anton și alții, se preocupă in
tens de ridicarea calificării pro
fesionale a tinerilor. Frezorul Mi-

Mina Aninoasa să
(Urmare din pag. l-a)

făcut ca procentul de cenușă 
pe mină să crească in luna fe
bruarie la 32,6 la sută față de 
norma admisă, care e 30 la 
sută.

De aici reiese că șefii de 
sectoare, șefii de brigăzi și 
mai ales maiștrii mineri nu 
dau atenția cuvenită calității 
cărbunelui. Planul de măsuri 
pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui nu este pus ln a- 
plicare. Este adevărat și fap
tul că în ultimul timp o mare 
parte din abataje se găsesc pe 
culcuș. Tocmai de aceea însă 
trebuie să se dea o mai mare 
atenție alegerii șistului. Nu 
se respectă pușcarea sepa
rată a intercalațiilor mai 
mari de steril. Conducerea 
sectorului VI transport nu an
trenează îndeajuns în munca de 
alegere a șistului pe muncito
rii din circuitul puțului prin
cipal de extracție. Această 
treabă ar putea-o face șl mun
citorii din stația funicularu- 
lui. Alegerea șistului de pe 
banda de 50 m. se face numai 
de un singur om cu o capa
citate de muncă redusă.

Conducerile sectoarelor pro
ductive ar putea lua șl alte 
măsuri care să ducă la redu
cerea șistului lr> cărbune, cum 
ar fi; executarea corectă a 

solicitat schimbarea coloanei dc 
apă din stația Pui cu o altă coloa
nă cu debit mai mare de la care 
să sc poată alimenta mai bine lo
comotivele.

Comitetul sindicatului C.F.R. 
împreună cu conducerea adminis
trativă a depoului, îndrumate de 
organizația de bază, au preconizat 
o seamă de măsuri în vederea ri
dicării la un nivel mai înalt a în
trecerii socialiste. Personalul din 
brigăzile de pe locomotive a fost 
reorganizat în grupe sindicale, pe 
locomotive.

Un mare accent se pune pe ri
dicata nivelului cunoștințelor pro
fesionale și întărirea disciplinei în 
muncă. Mecanicii instructori Cri- 
țan Gligoc și Comșa Mihai au pri
mit sarcina ca zilnic să instruiască 
la școala personalului pe fochiști Și 
mecanici asupra felului cuta t> 
buie să respecte instrucțiunile 
serviciu și să-și însușească cele Ihai 
potrivite procedee de remorcet tre
nurile cu supratonaj, reducerea tim
pilor de mers, eliminarea defecțiu
nilor în parcurs, executarea la 
timp a micilor reparații cu mijloace 
proprii pentru a evita defecțiunile, 
în parcurs etc.

O acțiune bună e și aceea că 
în fiecare dimineață, înainte de 
începerea lucrului, grupele sindi
cale din atelierul depoului anali
zează felul cum au fost executate 
reparațiile la locomotive în ziua 
precedentă. Dar cîte măsuri teh- 
nico-organizatorice și politice nu-, 
s-au luat, în cîte direcții ale mim" 
cii nu au fost îndreptate toate for-- 
țele colectivului din depoul Petro
șani interesat să valorifice toate 
posibilitățile în vederea realizării 
exemplare a sarcinilor de plan pe 
1962 și a angajamentelor de în^ 
trecere*! ‘

VIRGIL CETERAȘ.
tehnician principal;

Depoul de locomotive Petroșani

sprijinul celor vîrstnici
șik Alexandru, de exemplu, in 
ultimele 6 luni a ajutat în ridica
rea calificării pe tinerii Rîpan 
Constantin, Dreptate loan, Sirbu 
Nicolae fi alții. Lazăr loan a 
învățat de la tovarășul Mișik 
Alexandru cum trebuie strunjite 
diferite lagăre fi alte piese. Ti
nerii lonescu Gheorghe, Nicula 
Gheorghe, de asemenea, ^au în
vățat multe de la acest muncilor 
cu o înaltă calificare profesio
nală.

Ca urmare a ajutorului primit 
de la muncitorii cu experiență în 
muncă, tinerii din atelierul me
canic execută lucrări de calitate 
tot mai bună.

LAZAR DEMETER
.0-----------------

dea cărbune mai bun
podirii la prăbușirea abataje
lor, spre a împiedica curgerea 
sterilului din felia superioară; 
executarea corectă a pereților 
dintre camerele alăturate — 
aceasta ar evita pătrunderea 
rambleului din abatajul ram- 
bleaț în cel aflat în lucru. Sec- 

. torul II Aninoasa nu a studiat 
încă posibilitatea de exploa
tare a stratului 15 sub inter- 
calație, metodă aplicată în 
trecut la acest sector și care 
a dat rezultate bune. Bună
oară, brigăzii lui Cosma Re
mus din abatajul în trepte 
răsturnate de pe stratul 15, 
dacă ar fi aplicat această me- 
lodă, nu i s-ar fi rebutat 55 
tone cărbune pe luna Ianua
rie. Exploatarea sub interca- 
lație in stratul 15 se aplică cu 
rezultate bune doar la secto
rul III Piscu, unde brigăzile 
conduse de Schneider Franclsc 
și Sereștei loan dau cărbune 
de cea mai bună calitate.

Pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui trebuie să fie 
folosită din plin experiență 
bună a anului trecut, cînd mi
na Aninoasa a fost fruntașă 
pe bazin în privința calității. 
Conducerile sectoarelor, maiș
trii mineri și brigadieri să de
pună toate strădaniile pentru 
ca la locurile de muncă șistul 
din cărbune să fie ales cu a- 
tențle.



STEAGUL ROȘU

DEZARMAREA GENERALA - CALEA SPRE PACE
HRUȘCIOV —

Intîlnirea șefilor 
de guverne ar fi 

de dorit
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Este absolut limpede că în- 

tilnirea șefilor de guverne ar 
fi de dorit, scrie în ziarul 
„Pravda" din 24 februarie, 
John Bernal, președintele e- 
xecutiv al Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, în le- 
fttură o» apropiata conferin
ță a Comitetului celor 18 pen
tru dezarmare, care trebuie 
să-și înceapă lucrările la 14 
martie.

Dar, scrie in continuare Ber
nal, pentru ca această întîl- 
nire să fie eficace, trebuie ca 
popoarele să-i dea un impuls, 
cerind guvernelor dezarmarea 
generală și pacea.

Mesajul lui N. S. Hrușciov 
arată John Bernal, a subliniat 
uriașa însemnătate pe care o 
acordă guvernul sovietic lu
crărilor comitetului și că aș
teaptă să obțină rezultate de 
la această conferință.

Kennedy și Macmillan res- 
pingînd propunerea lui Hruș
ciov au dovedit prin aceasta 
că ei speră, în genere, să e- 
vite necesitatea de a se în- 
tîlni la nivel înalt, dacă lu
crările Comitetului vor ajun
ge la impas. Propunerea lor 
ca această întîlnire a șefilor 
de guverne să aibă loc mai 
tîrziu este o tactică veche.

John Bernal scrie că în pre
zent în toate țările, diferitele 
mișcări ale partizanilor păcii 
desfășoară o campanie pentru 

lucrările Comitetului celor 
țări pentru dezarmare să 
încununate de succes.

------------------- - ■ ’■

— ECOUL NOULUI MESAJ AL LUI N. S.

Politicienii americani cuprinși 
de o vădită

NEW YORK 24 (Agerpres). 
TASS transmite :

Cercurile oficiale din Wa
shington au întîmpinat cu 
iritare vizibilă noua inițiati
vă a șefului guvernului so
vietic.

Departamentul de Stat nu a 
putut opune nici un fel de ar
gumente concrete ideilor cla
re ți convingătoare cuprinse 
ta noul mesaj al lui N. S. 
ЦИИсіоѵ în care acesta reia 
propunerea ca lucrările Corni- 
tătaiui celor 18 pentru dezar
mare să înceapă la nivelul șe
filor de guverne (de state). 
Urmărind vădit să preîntîm- 
pine reacția favorabilă pe ca
re această inițiativă o produ
ce în mod firesc în rîndurlle 
opiniei publice americane, el 
a făcut un pas cu totul neo
bișnuit în practica diplomati
că. Fără a publica mesajul 
lui Hrușciov și fără a aștepta 
răspunsul președintelui, De-

©

nervozitate
partamentul de Stat s-a gră
bit să afirme că mesajul șe
fului guvernului sovietic ar a- 
vea un caracter „de propa
gandă" și a respins propune
rea lui „în mod neoficial".

Temindu-se pe bună drep 
tate că tratativele serioase în 
legătură cu dezarmarea pot 
Împiedica intensificarea cursei 
înarmărilor care se desfășoarf 
în prezent In Statele Unite 
politicienii din Washington 
manifestă o vădită nervozita
te. Ei exercită presiuni din ce 
în ce mai puternice asupra 
președintelui cerindu-i să se 
înceapă experiențele nucleare 
în atmosferă înainte de înce
perea lucrărilor Comitetului 
celor 18. Ei se tem, scrie „Wall 
Street Journal", că „în viitor 
tratativele îndelungate Și pre
siunile din ce în ce mai mari 
ale țărilor neutre vor îngreuna 
foarte mult efectuarea expe
riențelor".

Comentatori bine informați consideră 
că guvernul englez nu împărtășește punctul 

Washingtonului
ale mesajului lui N. S. Hruș- 
ciov.

Ziarul
„nu se 
progres 
mării — N. R.) fără o întîl- 
nire la nivel înalt". „De ce 
să nu încercăm s-o organi
zăm ?, întreabă ziarul. N-a- 
vem nimic de pierdut, ci nu
mai de cîștigat".

Ziarul cere să se dea „un 
răspuns constructiv" la noul 
mesaj al șefului guvernului 
sovietic.

După părerea ziarului, un 
asemenea „răspuns construc
tiv" ar fi o hotărîre de com
promis cu privire la întîlni- 
rea șefilor guvernelor U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei „înaintea în
ceperii conferinței propriu zise".

de vedere al
LONDRA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Noul mesaj adresat de N. S. 

Hrușciov lui Macmillan și Ken
nedy este discutat cu însufle
țire în Anglia. Deocamdată 
nu s-a dat un răspuns oficial 
mesajului, dar comentatorii 
bine informați consideră că 
guvernul englez nu împărtă- 

. șește punctul de vedere ăl 
Washingtonului care și-a fă
cut cunoscută în grabă ati
tudinea negativă față de noul 
mesaj.

Potrivit agenției Reuter, 
Macmillan a spus acest lucru 
lui Kennedy în timpul unei 
convorbiri telefonice prin ca
blul transatlantic.

Toate ziarele engleze au pu
blicat expuneri amănunțite

„Guardian" scrie că 
poate obține nici un 
(în problema dezar-

că 
ÎS 
fie

Lucrările sesiunii Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 24 (Agerpres).
După cum anunță Ceteka. 

în zilele de 22 și 23 februarie 
s-au desfășurat lucrările se
siunii Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace.

Sesiunea a adoptat în una
nimitate proiectul de lege pre
zentat de guvern cu privire la 
bugetul pe anul 1962 șl a ra
tificat, de asemenea, o serie 
de proiecte de lege.

-=©

Op№a piililii franceză cere 
ійягі eneroice pentru a te 
pine tapat actelor terorlite

PARIS 24 (Agerpres).
Bandiții fasciști au încercat 

la 23 februarie să comită un 
nou atentat împotriva ziaru
lui „L’Humanită", organ cen
tral al Partidului Comunist 
Francez.

Un muncitor tipograf a des
coperit Ia timp — între rota
tive — o bombă în greutate 
de trei kilograme. Explozia a 
putut fi preîntîmpinată.

La 22 februarie fasciștii au 
încercat să arunce în aer o 
mare librărie din Cartierul 
Latin. In timpul zilei, cînd în 
librărie se aflau cîteva zeci de 
cumpărători, fasciștii din „Or
ganizația armată secretă" au 
pus o bombă cu o mare forță 
între cărți.

• Opinia publică franceză este 
indignată de faptul că pînă 
în prezent huliganii fasciști 
își continuă crimele și cere 
măsuri energice pentru a se 
pune capăt acestor acte tero
riste.

Veniturile bugetului pe a- 
nul 1962 vor fi de 123.322 mi
lioane coroane, iar cheltuielile 
de 123.201 milioane coroane. 
Veniturile din sectorul socia
list vor reprezenta 86,8 la sută 
din veniturile globale ale bu
getului. Partea principală a 
fondurilor bugetului (89 Ia 
sută) va fi folosită pentru dez
voltarea economiei naționale, 
învățămîntului, culturii, pen
tru ocrotirea sănătății și ne
voi sociale.

In cadrul dezbaterilor se
siunii a luat ■ cuvîntul Vaclav 
David, ministrul Afacerilor 
Externe, care a răspuns la 
problemele ridicate de depu- 
tați referitoare la situația 
ternațională.

Sn-
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Cpește tnișcarea revendicativa 
a oamenilor muncii din D. F. G
BONN 24 (Agerpres).
In Germania occidentală 

crește mișcarea revendicativă 
a oamenilor muncii pentru 
majorarea salariilor. Metalur-

au obținut 
cu șase la 

concedii- 
Sindicatul 
industria

Шіиісвіога a rcgimalai de la Satgan
In ultimul timp, Washing

tonul manifestă o atenție cu 
totul deosebită pentru Vietna
mul de sud.

După acordul de la Geneva 
din 1954, in urma căruia, prin 
diferite manevre ale diploma
ției dolarului. Washingtonul 
și-a instaurat dominația in 
regiunea de sud a Vietnamu
lui, S.U.A. au reușit să trans
forme Vietnamul de sud în- 
tr-un cap de pod al planuri
lor lor agresive in Asia de sud- 
aet.

înlocuirea marionetei fran
cezilor, Bao Dai, cu marione
ta americanilor, Ngo Dinh 
Diem, nu a schimbat cu nimic 
situația economică și socială 
a populației din Vietnamul de 
sud. Dimpotrivă, „ajutorul" a- 
merican acordat clicii diemiste 
apasă tot mai greu asupra 
populației țării.

Ne mai puțind suporta ex
ploatarea și umilința la care 
e supusă de clica diemistă, 
populația din Vietnamul de sud 
a trecut la luptă.

Dindu-și seama de poziția 
șubredă pe care o au în Viet
namul de sud, S.U.A. au înce
put în grabă să treacă la ac
țiune.

Abținîndu-se deocamdată de 
la o debarcare masivă de tru
pe, S.U.A. au mărit in mod 
substanțial numărul „consilie
rilor" și „instructorilor" mili
tari. La dispoziția diemiștilor 
slnt- puse cantități tot mai 
mari de arme și muniții. La

Saigon, sosesc mereu după 
cum relatează presa occiden
tală, zeci de elicoptere îm
preună cu personalul de deser
vire compus din ofițeri și sol
dați americani. Aceste elicop
tere sint menite să ajute la 
transportarea trupelor de re
presiune sud-vietnameze în di
verse părți ale țării pentru 
înăbușirea luptei forțelor pa
triotice.

Ajutorul S.U.A. dat clicii 
diemiste este sortit eșecului 
deoarece forțele patriotice, 
care zl de zi își măresc efec
tivul, obțin succese în lupta 
dusă împotriva trupelor Iul 
Diem și a celor americane. 
Forțele patriotice care luptă 
în Vietnamul de sud au drept 
călăuză programul Frontului 
Național de Eliberare. Acest 
program preconizează, printre 
altele, retragerea personalului 
și materialului militar al 
S.U.A. din Vietnamul de sud, 
restabilirea imediată a păcii, 
încetarea operațiunilor milita
re, aplicarea libertăților de
mocratice, dizolvarea actualei 
așa-zise Adunări naționale și 
alegerea unei noi adunări, e- 
laborarea unei noi constituții 
și alegerea unui nou preșe
dinte. In domeniul politicii 
externe, acest program pre
vede o politică de pace și de 
neutralitate.

Populația Vietnamului de 
sud sprijină programul Fron
tului Național de eliberare. 
Tot mai mulți ofițeri superiori, 
precum și funcționari ai ad

ministrației diemiste se pro
nunță pentru o politică de in
dependență și neutralitate. Ca 
o ilustrare a acestei situații 
pot fi citate unele fapte rela
tate de agenția de presă Eli
berarea din Vietnamul de sud. 
Recent, un mare număr de 
soldați diemiști din districtul 
Tay Mint au întors armele 
împotriva ofițerilor lor, trecînd 
de partea unităților locale de 
rezistență patriotică. O parte 
importantă a membrilor găr
zii civile din orașul Kontum 
s-a' predat forțelor populare. 
Ulterior, peste 1000 de mem
bri ai miliției din provincia 
a cărei capitală este acest o- 
raș, au părăsit centrul rde In
strucție și s-au întors la că
minele Юг. Numeroase sînt a- 
semenea cazuri care ilustrea
ză că Diem este părăsit tot 
mai mult de „oamenii" săi.

Mînia provocată de prezen
ța trupelor americane, reacția 
populară față de măsurile dra
conice impuse de administra
ția diemistă ilustrează că, cu 
tot efortul S.U.A. de a salva’ 
clica diemistă, zilele acesteia 
sînt numărate. Colacul de sal
vare aruncat 'de S.U.'A. mario
netei lor din Vietnamul de 
sud, nu-1 scapă pe Ngo Dinh 
Diem. El va avea aceiași soar
tă ca și înaintașul său Bao 
Dai.

Prin luptă, forțele patrioti
ce avînd sprijinul populației, 
vor aduce independența și li
bertatea Vietnamului de sud.

AL. GÎNJU

giștii din R.F.G. 
majorarea salariilor 
sută și prelungirea 
lor cu trei zile, 
muncitorilor din
chimică și Sindicatul munci
torilor agricoli și forestieri au 
cerut, de asemenea, majorarea 
salariilor. Conducerea sindica
tului minerilor a 'declarat că 
la 31 martie va denunța con
tractele de salarizare a 415.000 
de muncitori și funcționari 
din regiunile carbonifere Ruhr 
și Saxonia Inferioară în sco
pul de a obține majorarea sa
lariilor.

LONDRA. Un număr de 
șoferi de autovehicule, care se o- 
cupă cu livrarea către firmele de 
desfacere a produselor societății 
de automobile „Ford“, au reluat 
lucrul la .23 februarie, după greva 
încununată de succes în sprijinul 
revendicărilor cu privire la maja"*' 
rarea salariilor și la apărarea drep
turilor sindicale.

BONN. Sîmbătă a sosit la 
Bonn venind din Berlinul oc
cidental ministrul Justiției al 
S.U.A., R. Kennedy. Imediat 
după sosire el a plecat la re
ședința lui Adenauer pentru 
convorbiri politice cu cancela
rul vest-german.
. LQNRDA. Greva minerilor de 
la mina New Lount lingă Col
ville (Lestershire) s-a încheiat cu 
succes. Greviștii au obținut satis
facerea revendicărilor cu privire 
la majorare# salariilor.

SANTO DOMINGO. După 
cum transmite agenția United 
Press international în seara 
zilei de 23 februarie în capi
tala Republicii Dominicane, 
Santo Domingo, au avut loc 
demonstrații antiguvernamen
tale. în semn de protest îm
potriva instaurării „stării de 
urgență", grupuri de tineri do
minicani au manifestat f «e 
străzi scandînd lozinci în eftre 
Statele Unite sînt făcute răs
punzătoare pentru exilarea din 
țară a unor fruntași politici 
ai opoziției.

In aceeași zi, guvernul do
minican a dat publicității un 
comunicat în câre artă că, în 
virtutea „stării de urgență" 
au fost exilați șapte lideri 
politici ai opoziției.

<*

PROGRAM DE RADIO
26 februarie

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului, 8;30 Muzică ușoară,. 
9,00 Tinerețea ne e dragă, 
10,30 Muzică de estradă, 11,03 
Muzică din opere, 11,30 Alma
nah științific, 12,16 Pagini li
terare care oglindesc lupta po
porului Mgerian împotriva 
colonialiștilor, 13,05 Concert 
de estradă, 14,00 Din cele mai 
cunoscute melodii populare 
rominești, 14,30 Muzică din o- 
peretele lui Franz Lehar, 15,45 
Muzică ușoară din țări socia
liste, 16,25 Arii și ansambluri 
vocale din opera „Cosi fan 
tutte" tie Mozart, 17,30 Prie
tena noastră cartea, 19,25 
Program pentru iubitorii mu
zicii populare romînești, 20,50 
Tribuna Radio, 21,30 Pagini 
orchestrale din opere. PRO
GRAMUL II. 21,15 Opere inspi
rate din lucrările lui Victor 
Hugo, 12,45 Muzică ușoară de 
compozitori din R. P. Ungară,

14,03 Arii și duete din operete, 
15,00 Muzică populară romî- 
nească și a minorităților na
ționale, 15,30 Muzică de estra
dă, 16,30 Vorbește Moscova ! 
18,05 Melodii populare romî
nești, 19,00 Din creația corală 
a compozitorilor noștri înain
tași, 19,40 Ghid muzical (15) 
(reluare), 21,30 Lectură dra
matizată din povestirea „Soar
ta unui om" de Mihail solo- 
hov, 22,00 Concert de muzică 
populară rusă.
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CINEMATOGRAFE
26 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEM-f 
BRIE: Omul cu două, fețe; 
AL. SAHIA : Defileul; PETRI - 
LA : Volga Volga; ANINOASA t 
Urmașii; VULCAN: La ordin 
să trăiți: URIC ANI: Lumină 
la fereastră.
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