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Cultura plantelor legumi 
noase a fost făcută de om 

Încă din cele mai vechi tim-
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puri, datorită faptului că ele ♦ 
măresc fertilitatea solului și * 
sporesc recoltele. Se cunoaș
te activitatea binefăcătoare 
a bacteriilor existente in tu- 
berozitățile rădăcinilor lucer
ne!, trifoiului și altor plante 
care asimilează azotul din
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Enigma 
leguminoaselor

A

aer îmbogățind astfel solul in 
substanțe nutritive asimila
bile de sistemul radicular al 
plantelor.

Recent, făcîndu-se încer
cări cu. ajutorul izotopilor 
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țeleaptă. De comun acord, cele 
două conduceri (a termocentralei 
și l.L.L.-ului) 
ta chiriilor să 
care salariat, 
fmtuiri să se 
tit fi din ce cauză-

La salariul trecut să vezi 
minune. Salariaților cantinei nu li 
s-a reținut chiria. Tovarășa Mun~ 
ceanu Rădița, salaristă la l.C.T. 
susține că s-ar fi omis trecerea 
lor pe listă. A doua zi ce să vezi. 
In loc de mărțișoare, mai mulțt 
solariați ai termocentralei se tre
zesc cu somații și încă recoman
date. Să luăm doar cîteva. Ciortea 
loan trebuie să plătească 155 lei 
restanță pe două luni, plus majo
rări, Boțgo Viorica — 88 lei, Du
ma Ludovica — 155 lei.

Ș-au luat ele somațiile și s-au 
trimis la l.L.L. Vulcan însoțite de 
adeverințe eliberate prin delegatul 
l onescu ~~ 
achitați.

Vine 
cum că 
I.L.L- in evidență nu se află acest 
lucru.

Dau oamenii fuga la contabili
tatea termocentralei. Statele 
plată arătau toate la 
țineri plata chiriilor 
respective.

Acum cei în cauză 
cu nedumerire. O fi ea convenția 
prin „buni" înțelegere dar cui îi 
convine să plătească de două ori 
chiria și in plus majorare ?

înainte vreme „Ariciul", gaza
ta satirică de la mina Vulcan, 
era arțăgos nevoie mare. De 
cumva se întîmpla să prindă pe 
careva că doarme în șut, ori pe 
altul că da cărbune șistos s~au cu 
alte lipsuri numai că se zbîrlea 
odată și ți-l și lua în țepi. Acela 
care era odată înțepat de „arici", 
se ferea ca de foc să mai gre
șească pentru a doua oară. „Ari
ciul" era cu ochii în patru. Cum 
vedea o nouă boacănă îl și lua 
în țepi pe autor.

— Măi, măi, tare-i arțăgos 
..ariciul" nostru — spuneau mi
nerii făând haz de cei luați în 
țepi.

— Să fie, că așa-i bine — spu
neau alții.

De la o vreme încoace însă dis
cuțiile despre „arici" sun: a com
pătimire.

— O fi bolnav „ariciul" nos
tru, de nu mai face nimic? se 
întreabă unii.

— Poate s-o fi îmblînzit — îl 
iau alții în zeflemea.

Cei care răspund de el ar tre~ 
însă să-i dea „ariciului" por- 
dubiă de sare și piper pen- 
a deveni din nou arțăgos.

І
4
4
«
♦ i 
«
♦
i 

ț 
ț 
ț 
i 
t 
« 
t « 
i 
i 
i
• 
« 
ț 
i 

* 
i 
i 
i
t
5 
i

Craiova, vechea capitală a Olteniei întinerește cu fiecare 
an. IN CLIȘEU *. Frumoasa piață Alexandru Ioan Cuza din ora
șul ♦cehilor bani.
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vopsltorl 
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UTÂ. ,.
schimbare al buteliilor de a- 
ragaz din Bărbăteni, pentru ca 
populația consumatoare gă 
sească „ușa deschisă'* In orele 
stabilite funcționării centrului.

...un dispozitiv automat pen
tru spălarea paharelor din bu
fetul „sterminos** Uricani. Gă- 
sitcrul poate depune obiectul 
căutat fie la bufetul sus amin
tit, fie chiar la conducerea 
T.A.P.L. Petroșani.

...meșteri sticlari șl 
pentru confecționarea 
me pentru unitatea de coafu
ră nr. 18 din Uricani. Ofertele 
se primesc pe adresa coopera
tivei „Sprijinul minier4* Lu- 
peni.

...o sală de așteptare pentru 
stația O.F.R. Lupeni. Găsitorul 
ei este rugat să se prezinte de 
urgență în... fosta sală de aș
teptare care în prezent are o 
altă destinație.

...un helicopter de înlocuire 
a autobuzelor I.C.O. pe traseul 
blocul magazin Lonea — Cim- 
pa, pe unde de un timp încoa
ce circulă autobuzele 
zile mari. Ofertele se 
I.C.O. Petroșani.

...orarul centrului

radioactivi s-a constatat 
sinteza azotului are loc 
tuberozitați, în timp 
bacteriile facilitează forma
rea șl dezvoltarea lor. Cu al
te cuvinte activitatea baete 
riiioi pe rădăcinile trifoiului, 
lucarnei etc. dă naștere iu 
țesuturile vegetale la tube- 
rozități, care asimilează a- 
zotul din aer.

Aceasta 
pentru care 
rațional al 
eulturile cerealiere este in
dicat să fie precedat de o 
cultură de leguminoase.

S-a calculat că rezervele 
de azot acumulate de legu
minoase pot servi pentru fer
tilizarea solului pentru 
perioadă de cel puțin 250 
300 de ani.

este explicația 
un asolament 

solului pentru
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Eugen cum că banii sînt

însă o altă
nu-i adevărat și că

hîrtie semnată 
la

rubrica re- 
cu sumele
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ZingiaRlropul
Cu ocazia unor săpături tă

cute în Tanganica au fost des
coperite craniul și dinții unei 
maimuțe antropoide. Această 
maimuță a fost botezată „zin- 
giantrop**, zingi fiind denumi
rea Africii orientale în limba 
arabă veche. Craniul 
găsit într-un strat 
conținea oase de 
păsări, reptile etc., 
eare au constituit, 
hrana maimuței. Vechimea o- 
semintelor descoperite este de 
circa 1.000.000 de ani. Avînd 
in vedere o serie de indicii, 
zingiantropul este considerat 
mai aproape de om deeît pa- 
rantropul, descoperit în Africa 
răsăriteană. In același strat cu 
zingiantropul au mai fo»t gă
site pietre ce par ușor șlefuite, 
ceea ce arată că această mai
muță începuse să folaseeacă 
piatra drept armă.

se întreabăPrin „bună" înțelegere
Precum se știe, Paroșeniul a- 

parține din punct de vedere teri
torial de orașul Vulcan. Cum de 
aici și pină în oraș sînt cîțiva ki
lometri, grijulii, cei din conduce
rea l.L.L. sector Vulcan s-au gin- 
dit să nu pună pe muncitorii de 
la termocentrală pe drumuri în 
fiecare lună pentru a plăti chi
ria.

— Or fi av'ind oamenii auto
buz la dispoziție — și~ au spus ei 
— dar de ce să-i facem să piar
dă timp prețios ? Cuvintele au fost 
urmate de o matură chibzuință în 
urma căreia s-a luat o măsură în-
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o Cinci tineri alpiniști 
cercetători științifici din R. P. 
Bulgaria au descoperit in mun
ții Rodope, în apropierea lo
calității Velingrad, o peșteră 
de o frumusețe excepțională, 
înzestrați cu bărci pneumati
ce și echipamentul necesar, el 
au parcurs pe un riu subte
ran 1310 metri, ajungînd în- 
tr-o serie de săli cu admira
bile formațiuni, cu perle de 
peșteră și cu patru lacuri.

• O expediție de alpiniste 
japoneze a urcat vîrful Deo 
Tibba (6800 m.) în Himalaia. 
Vîrful a fost atins de 
cele șase alpiniste, 
fiind de doi șerpași.

• La Kolobrzeg —
Polonă — se construiește un 
complex balnear pe țărmul' 
Balticii. Acesta va cuprinde un

două din 
ajutate

îrt R. P.

hotel, un cinematograf, 
taurante, braserii, cafenele, 
săli de tratament, o plajă a- 
coperită, prevăzută cu insta
lații de raze infraroșii și o pis
cină acoperită în care se va 
utiliza apă de mare încălzită. 
Complexul va fi astfel tot tim
pul anului la îndemîna celor 
ce au nevoie să-și îngrijească 
sănătatea.

• Alpiniștii din R.S.S. Ka- 
zahă au dat numele de „Julius 
Fucik** unui vîrf de 4000 m. 
din munții Ala-Tau. Pentru a 
cinsti memoria acestui erou 
al poporului cehoslovac, alpi- 
niștiî au montat pe vîrful 
muntelui o placă comemora
tivă pe care sînt scrise Ulti
mele cuvinte _ale lui Fucik : 
„Oameni, eu v-am iubit. Fiți 
vigilenți !‘\ •

Pe drumuri Înzăpezite de munte.

literele astea lipsă de la— Ce o fi Nae cu 
firmă ?

— Ce să fie, frate ? 
teres a celor în cauză.

— Asta i ! Să știi că ai dreptate.

Ele dovedesc lipsa de in-

Cartea
Cartea este prietenul nostru 

de care ne leagă o tu*nică a- 
fecțiune, un tovarăș de nedes
părțit. Dorința fiecăruia din
tre noi 
o mică bibliotecă personală, 
care să 
ratură 
că, beletristică, 
lucrări de spe
cialitate din do
meniul muncii 
noastre, precum 
șl alte 
menii.

Cum 
coastă

Cărțile, de preferință, vor fi 
aranjate astfel: se vor rfndui 
rafturi pentru cărți politice, 
de literatură, de știință, teh
nică etc. Apoi, în cadrul ge
nului de literatură, lucrările 
vor fl aranjate în ordinea al
fabetică a autorului (numele 
șl apoi pronumele).

Este bine să avem o eviden
ță a cărților existente în bi
blioteca noastră, fie prin în
scrierea lor Intr-un caiet, fie 
prin completarea unor fișe 
(cartonașe). Fișele vor fi așe
zate în ordine alfabetică, așa

Mtftți |lțnt
Intre riurile 

jșim și Tobei 
se întind tere
nuri fertile. Aici 
au fost 
sovhozuri 
obțin de 
mint urile 
lenite 
bogate,
locuri însă 
sărace in apă.

Direcția 
nomiei

a fost 
care mai 
rozitoare, 

animale 
probabil,

create 
care 

pe pă- 
desțe- 

recolte 
Aceste 

sînt

eco- 
apelor 

din Ținutul pă- 
mlnturilor des
țelenite a hotă- 
rît să 
iască 
duet 
lung 
km.

constru- 
un ape- 
gigantic, 

de 1.500

I< ANECDOTE
( f* Odată, cunoscutul matema- 
jj tician Poia, aflîndu-se împreună 
s cu elevii săi care studiau teoria 

probabilității, le-a povestit o îfi‘
< tirnplare despre un medic care

І
1 nu înțelegea această teorie.

Consultîndu-și bolnavul medi
cul a spus :

— O, dv. suferiți de o boală 
ț foarte serioasă. Din 10 bolnavi 
) numai unul scapă. Spaima bolna- 
? vului n-a fost mică. Doctorul în- 
< să, foarte entuziasmat' a conți- 
J rasat:

■ ț — Cu dv. s~a aranjat. Puteți 
fi liniștit. Nouă pacienți deja au 
murit. Dv. sînteți al zecelea, dea 
neapărat va trebui să trăifi.

Cn pictor suprarealist execu
tă un tablou în grădina unei fer
me. Fermiera se apropie de ei 
și privește pînza.

— Iți place ? '!
— Zău că da... Sint sigură că, J 

atita timp cit veți sta aici, pi
sările rm vor veni să ne mirăn- 
ce fructele.
V* In timpul unui banchet, scni~ 

to>ul american Hemingway ședea 
lingă un gentlemen, care îl sîcîia 
tot timpul cu întrebările.

— Care este după părerea dv., 
metoda cea mai burtă de a scrie ?
~ l-a întrebat la un moment dat 
acesta pe Hemingway.

— De la stingă la dreapta ~~ 
a răspuns calm scriitorul.

prietea Ыиі
cum sint așezate lucrările in 
raft. In aceste fișe vor figura : 
autorul, titlul cărții, editura 
și anul apariției (de exemplu 
— Eminescu — Poezii — ESPLA 
19S8).

Cărțile trebuie îngrijite cu 
oooo со 00.0000ootxxoooooooooo

Despre biblioteca 
personală

oooooqooqooooooooooooooooo

diferite do-

este de a ne alcătui

cuprindă cărți de lite- 
politl-

lucrări din

Cele 
să 

sau 
rup 
lipi 
im-

trebuie organizată a- 
bibllotecă ?

dragoste, 
care Încep 
se desfacă 
din care se 
filele se vor 
și se vor 

brăca cu hîrtie sau cu o coper
tă din material plastic. Pe co
tor vor fi lipite etichete cu 
autorul și titlul cărții.

De asemenea este necesar ca 
presa zilnică sau periodică să 
fie păstrată în ordine cronolo
gică (după dată). Legarea co
lectei se face prin perforarea 
și trecerea unui șnur prin fie

care exemplar. Toată colecția 
va fi așezată Intre două car
toane de aceleași dimensiuni 
cu ziarul sau 
ti vă.

Păstrarea in 
tecii ajută la 
tă a cărții căutate și totodată, 
contribuie la aspectul frumos 
și armonios al încăperii.

revista respec-

ordine a bibllo- 
g&sirea imedia-
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Organizația de partid — in fruntea luptei 
pentru redresarea producției minei

arătat că la a - 
s-a adăugat și 
defectuoasă a 
m,ai ales în ca
ii unde s-a fă-

In cursul lunii februarie, 
ia mina Vulcan procesul de 
extracție a cărbunelui a fost 
frînat de o sferie de greutăți 
care ne-au amintit de faptul 
că în trecut bogăția subsolu
lui nostru era jefuită crunt de 
Capitaliști. Datorită exploată
rii neraționale a stratelor de 
către foștii stăpîni ai minei, 
o serie de abataje âu întîlnit 
lucrări vechi, fapt ce a îngreu
nat mult munca minerilor. Au 
fost intîlnlte lucrări vechi pe 
stratul V, pe stratul III, blo- 
eul II în partea vestică, și în 
alte locuri. Se înțelege că în 
asemenea împrejurări se înre
gistrează pierderi de produc
ție care duc la rămînerea sub 
plan. Trebuie 
ceste greutăți 
desfășurarea 
transporturilor 
drul sectorului
cut simțită lipsa de material 
lemnos și goale.

Comitetul de partid al mi
nei a considerat necesar ca în 
aceste condiții să intervină o- 
perativ pentru luarea de mă
suri menite să înlăture rămî - 
nerea in urmă, să intensifice 
munca politică de masă pen
tru mobilizarea colectivului 
minei la învingerea greutăți
lor, la îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere.

In acest scop, comitetul de 
partid a convocat o consfă
tuire la care au participat 
conducerea minei, conducerile 
sectoarelor, tehnicienii în ca
drul căreia s-au dezbătut 
măsurile ce trebuie luate pen
tru redresarea producției mi
nei, pentru crearea de condi - 
ții în vederea realizării anga
jamentelor pe care colectivul 
minei și le-a luat în vederea 
înfăptuirii sarcinilor economi
ce elaborate de Conferința re
gională și Conferința

-л nească
lată 

suri: 
pentru 
jele 
rită, 
rile

- care 
său 
unei ________ __________
tdl 630 pentru îmbunătățirea 
transportului; cadrele tehnice 
din conducerea minei, din 
conducerile sectoarelor au fost

- , repartizate pe schimburi spre 
К л fi mereu in sprijinul brigă

zilor de mineri în lupta pen
tru învingerea greutăților.

Paralel cu măsurile organi
zatorice, s-au luat o serie de 
măsuri eficiente pe linia mun
cii politice de masă. La indi
cația comitetului de partid, 
organizația de bază din sec
torul de transport a convocat 
o adunare generală in cadrul 
căreia comuniștii au analizat 
în amănunțime modul 
trebuie muncit pentru a 
gura brigăzilor de mineri 
abataje vagonete goale și ma
teriale în cantități suficiente. 
S-a trecut la organizarea de 
scurte consfătuiri cu munci-

Л
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orașe- 
de partid Petroșani, 
citeva din aceste mă- 
asigurarea condițiilor 
a se obține în abată- 

frontale o producție spo- 
spre a compensa pierde- 

înregistrate în abatajele 
trec prin lucrări vechi 
intercalațil; introducerea 
noi locomotive la orizon -

cum 
asl- 
din

0=

70.000 lei economii
De curind la preparația Pe- 

trila s-a încheiat bilanțul rea
lizărilor pe luna februarie F. 
adevărat, imediat după sfîr- 
șitul lunii trecute se știa că 
acest harnic colectiv șl-a de
pășit planul de producție, că 
indicii de calitate au fost res
pectați întocmai. încheierea 
turnărilor contabile au arătat 
ce înseamnă reducerea iu de
curs de o i;,nă a consumului 
de energie cu 0,4 la sută de 
aburi cu 0,5 la sută, de aer 
comprimat cu 12 la sută. A- 
ceste economii, alături de o 
recuperare îmbunătățită eu 0,3 
puncte, a adus colectivului 
preparațlei Petrila o economie 
în luna februarie de 70.000 
lei

Cele mai însemnate contri - 
butii la acest succes au fost 
aduse de colectivele secțiilor 
spălare, bricheta] și transport.

♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 

torii mineri pe schimburi, pri- ♦
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desfășura o ♦ 
7 ./Л in ♦ 

din plin а ♦ 
programului de lucru, ț 
disciplinei, organiza ♦ 
bună a mupeii în a ♦

♦ 
arăta că măsurile 2

lej cu care se arată contribu 
ția fiecărei brigăzi la înlătu
rarea rămînerii în urmă și ce 
trebuie făcut în continuare 
pentru obținerea de realizări 
mai mari. Agitatorii au fost 
instruiți spre а Г 
muncă politică susținută 
vederea folosirii 
timpului 
întărirea 
rea mai 
bataje.

Putem _
luate s-au dovedit eficace. In ♦ 
abatajele frontale, cărora li ♦ 
s-a acordat o atenție deosebi-J 
tă spre a putea recupera ră-J 
minerea in urmă, randamen- ♦ 
tul pe post a crescut la 5,5 X 
tone față de 4,3 tone pe post J 
cît se realiza pînă nu de mult. ♦ 
Minerii de la frontale, spo- ♦ 
rittd intr-un timp scurt pro- X 
ductilitatea muncii cu ma! J 
bine de o tonă de cărbune pe ♦ 
cap de om, s-au dovedit a fi ♦ 
la înălțimea așteptărilor. S-au X

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

îmbunătățit realizările și în 
celelalte abataje, fapt care a 
asigurat o producție zilnică pe 
întreaga mină de 50—100 to
ne de cărbune mal mare declî 
cea planificată.

In frunte cu comuniștii, mi
nerii. și tehnicienii Vulcanului 
sînt hotărîți să învingă greută
țile, să muncească cu forțe 
sporite pentru a asigura înde
plinirea cu cinste a angaja
mentului de a da patriei can
tități sporite de cărbune 
sificabil si energetic.

IOAN CARPEN
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secretar al comitetului de partid •

al minei Vulcan <

Copiii și-au
sărbătorit mame it
Pregătirile începute 

mult timp în urmă, au luat 
sfîrșlt. Au fost învățate poe 
zii și cîntece noi, 
țat noi scenete 
pentru ziua de 8 
lată că a sosit și 
La grădinița nr. 5 
șani micuții 
ce au 
cîntat 
minat 
șulețe 
migală de mînuțele lor har 
nice, in flecare coșuleț, co
pii au pus cite un buchețel 
de ghiocel. La grădinița din 
cartierul Gh. Dimitrov — 
Petroșani copiii au pregă
tit 
un adevărat program artis
tic. cu piese, cîntece, poezii 
și, bineînțeles, nelipsitul Va
let, atît de mult îndrăgit de *

• « * » ♦
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«♦ * ♦ ♦
♦ ♦ * ♦ ♦
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♦

s-au învă- 
și dansur 
Martie, ș: 

această zi 
din Petro 

școlari, după 
recitat poezii si 

citeva melodii, au 
mamelor lor mici 
de hîrtie lucrate

în cinstea mamelor lor
0.

Roadele reorganizării muncii«
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De la începutul anului și pină in prezent brigada mine
rului Kibedf Franeisc din sectorul II al minei Aninoasa a extras 
peste prevederile planului mai mult de 10Ѳ0 tone de cărbune. 
Randamentul mediu realizat în acest timp se ridică la aproa
pe в tone cărbune.

IN CLIȘEU : Brigadierul Kibedi Franeisc (dreapta) dis
cută cu cîțiva ortaci de-ai săi după ieșirea din șut.

micuții școlari de aici, pe 
care l-au prezentat ieri du- 
pă-amiază. Grădinița nr. 3 
din Lupeni a pregătit și ea 
serbarea intitulată „Flori de 
primăvară" care s-a bucurat 
de mult succes.

Programe asemănătoare 
pentru ziua de 8 Martie au 
fost pregătite de către toate 
grădinițele. Astfel copiii 
și-au sărbătorit mamele.

o lună de cind lă- 
secțla construcții 

la U.R.U.M.P. și-au 
munca alcătuind 

producție. Rezulta -

In vizită la fpuntași
Intr-una din zilele trecute. Acest lucru 

ăflîndu-mă în vizită Ia secția canș^KSeiozitățli 
tîmplărie din cadrul l.l.L. „6 
August" Petroșani, m-am. în— 
tîlnit întîmplător cu cîțiva ti
neri ce lucrează în brigada 
condusă de comunistul Popa 
Petru. Din vorbă in 
ajuns la problema 
unu a brigăzi ?

— Cum stați cu 
de producție, tovarăși ?

— Binișor — veni răspunsul. 
Drapelul de brigadă fruntașă, 
pe care-1 deținem mal bine de 
un an și jumătate, sîntem ho- 
tărîți să nu-1 cedăm nici în 
ruptul capului.

Privind secția iți pui fără 
să vrei întrebarea:

— De unde iese această pro
ducție mare !

A trecut 
cătușii din 
metalice de 
reorganizat 
brigăzi de 
tele obținute în urma acestei 
reorganizări a forțelor de mun 
că sînt deosebit de frumoase

Astfel, planul de producție 
pe luna februarie a fost depă 
șit cu peste 10 la sută la ma
joritatea sortimentelor. Tot 
odată, o îmbunătățire simți
toare a înregistrat șl 
produselor. Produse 
mai bună calitate în 
bruarie au realizat

calitatea 
de cea 
luna fe 
brigăzile

conduse de tov. Mihăilă Ale
xandru și Chiș Teofil. De alt
fel toate brigăzile secției și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan.

Dornici de a obține rezult 
late și mai valoroase în între н 
cere, muncitorii din brigada 
nr. 3 au chemat la întrecere 
socialistă toate brigăzile din 
secție cu obiectivele: îndepli
nirea și depășirea planului de 
producție, îmbunătățirea cali
tății produselor și reducerea 
rebutului admis cu cel puțin 
50 la sută, realizarea de eco
nomii Însemnate la prețul de 
cost.

vorbă, am 
numărul

sarcinile

Acest lucru se datorește 
i și hărniciei 

muncitorilor, preocupării lor 
de a aplica metode menite să 
ducă la înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor de plan.

Angajamentul brigăzii este 
ca pe trimestrul I, să îndepli
nească și să depășească planul 
de producție, să dea lucru de 
calitate. In atenția brigăzii a 
stat și producerea de sortimen
te noi. Garniturile de bucătă
rie tip „Sibiu" și „1 Mai" sînt 
doar citeva din noile sortimen
te.

Cu asemenea tineri harnici 
nu încape îndoială că anga
jamentul luat va fi îndeplinit 
și depășit.

Оіщдішіа 
umilii noi

(Urmare din pag. l-a)

C. IOAN 
corespondent
.o» ■ -------

posibilitățile de aprovizionare 
cu goale erau depășite, încăr 
carea sterilului ocupa aproa
pe tot schimbul (pierdeam frec
vent din timp așteptînd goale) 
astfel că 8 ore de lucru nu mai 
ajungeau pentru a se putea 
Încheia complet ciclul de ope
rații : încărcat, armat, perfo- 
rat-pușcat și începerea încăr
cării din nou.

Obișnuit, pușcarea găurilor 
fiecare schimb o face cam du
pă 5 ore de la începutul șu
tului. Ne mai rămțne suficient

Din primele luni 
pe calea îndeplinirii angajamentelor

Sectorul И al minei Ani
noasa are o carte bună de vi
zită în ce privește îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de 
plan. Minerii de aici, maiștrii 
și inginerii studiind posibili
tățile ce le au s-au angajat ca 
In acest an să depășească pla
nul de producție cu cel puțin 
2500 tone de cărbune de bună 
calitate, să sporească continuu 
productivitatea muncii și să 
obțină economii la prețul de 
cost al producției.

In acest scop conducerea 
sectorului s-a ocupat îndea
proape de aplicarea măsurilor 
tehnico-organizatorice propuse. 
O mare atenție s-a acordat a- 
provizionărli ritmice a brigă
zilor cu materiale și goale,, fo
losirii din plin a utilajelor din 
sector. Maiștrii mineri repar
tizați să răspundă de cite 1-2 
brigăzi s-au străduit să acor
de acestora un sprijin concret 
șl eficient. Aceste măsuri au 
contribuit, alături de 
însuflețită a minerilor, 
deplinirea și depășirea 
nilor de plan. In luna 
rie planul de producție 
depășit cu 476 tone de
ne. iar randamentul obținut a 
fost mai mare decît cel pre
văzut cu peste 100 kg. de căr
bune pe post. In același timp

data de 
In urmă 
ia zi cu 
Aceasta

la prețul de cost s-a realizat 
o economie de 1,44 lei pe to
na de cărbune extrasă. In fe
bruarie însă, pînă la 
15, sectorul a rămas 
față de planul lunar 
520 tone de cărbune,
datorită unor condiții obiecti
ve. Minerii de aici însă nu s-au 
descurajat. Fiind ajutați de 
conducerea sectorului, de maiș
trii mineri ei au depus efor
turi susținute pentru lichida
rea rămînerii în urmă. Astfel, 
pină la sfîrșitul lunii pe sec
tor s-a realizat un plus de 
710 tone de cărbune, iar pro
ductivitatea muncii a sporit 
față de cea planificată cu 170 
kg. de cărbune pe post.

La aceste rezultate au con
tribuit multe din brigăzile sec
torului. Așa de pildă brigada 
condusă de Cosma Remus ca
re a fost dotată cu perfora
toare pneumatice rotative 
muncit cu un randament
peste 5 tone de cărbune pe 
post șl a extras peste 900 to
ne de cărbune în pluș de plan. 
De asemenea, minerii din bri
gada lui Pentek Alexandru, 
tot pe baza creșterii produc
tivității muncii și-au depășit 
planul de producție cu aproa
pe 500 tone de , cărbune, De 
mare folos le-a fost brigăzilor

miniere îmbunătățirea trans
portului prin introducerea u- 
nei locomotive de 4 tone pen
tru deservirea stratului 15. S-a 
reușit astfel ca în această pe
rioadă randamentul in abata
je să crească la 3,6 tone de 
cărbune pe post.

In afară de îndeplinirea rit
mică a planului de producție, 
colectivul sectorului s-a stră
duit să asigure și realizarea la 
timp a lucrărilor de pregătiri 
prevăzute. Pe lunile ianuarie 
și februarie planul la pregă
tiri a fost îndeplinit decadă 
cu decadă. Cele mai bune re
zultate au fost obținute 
brigăzile conduse 
Ioan, Laszlo Bela 
Alexandru.

Minerii sectorului
nei Aninoasa se străduiesc ca 
și în această lună să îndepli
nească cu succes sarcinile de 
producție. In prezent sectorul 
este la plan. Colectivul sec
torului preconizează însă ca 
pînă la sfîrșitul lunii produc
ția extrasă să depășească cu 
mult pe cea prevăzută. In a- 
cest fel, colectivul sectorului 
luptă pentru îndeplinirea îna
inte de termen a angajamen
telor asumate.

ȘT. EKART

de 
Și

II

a 
de

de 
Salak 

Kovacs

al mi-

munca 
la in- 
sarcl- 

ianua- 
a fost 
cărbu-

timp pentru a începe din nou 
încărcarea sterilului, după ce 
a ieșit fumul. Așa reușește 
brigada noastră să realizeze pe 
schimb 1,3—1,4 m.l. înaintare, 
iar fiecare zi de lucru s-o în
cheie cu o avansare de 4 m. 
și chiar mai mult.

Este important pentnș ran
damentul brigăzii ca în cursul 
săptămînii timpul de lucru 
să-l folosim exclusiv produc
tiv. De aceea unele lucrări au
xiliare cum ar fi mutarea ma
cazului mobil și apropierea de 
ort a liniei duble pentru ga- 
rarea vagonetelor le facem In 
afara orelor de lucru, în zile 
nelucrătoare. Participă de fie
care dată toți membrii brigă
zii și în 2—S ore dubla e pusă 
la punct. Apoi, în brigadă s-a 
încetățenit obiceiul ca flecare 
șef de schimb să raporteze, 
într-un caiet de raport, ce s-a 
lucrat pe schimbul său, cum a 
fost aprovizionat schimbul cu 
vagonete goale și materiale, 
ce greutăți a întîmpinat; fa
ce propuneri pentru bunul 
mers al lucrului pe schimbul 

' următor. Maistrul minier ține 
seama de ele și ia măsuri co
respunzătoare pe schiinbul său. 
Caietul nostru de raport, pe 
care-1 păstrăm cu grijă în lada 
de scule, constituie o oglindă 
zilnică a activițătii brigăzii 
noastre și, pe baza materialu
lui faptic consemnat în el, a- 
vem posibilitatea să facem o 
analiză temeinică, concretă a 
muncii în consfătuirile de 
producție.

Toate aceste criterii, care 
stau la baza stilului de-mun
că al brigăzii noastre, ne fac* 
munca rodnică și în luna mar
tie. In prima săptămînă de lu
cru am realizat în galerie o 
înaintare de 20 metri, Mun
cind tot așa, avem convinge
rea că brigada noastră va în
cheia luna martie cu cea mai 
mare avansare realizată de 
cind lucrează la Dîlja : 110
metri galerie dublă. Vom face 
totul pentru ca brigada noas
tră să se poată mlndri cu o 
astfel de realizare.
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Comunicatul 
•fîcial al plenarei 

C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 9 (Agerpres). —• 

VASS transmite :
A fost dat publicității urmă

torul comunicat oficial cu pri
vire la plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
jri Uniunii Sovietice ;

„La 9 martie 1962 la plena- 
де Comitetului Central al 
P.C.U.S. au continuat dezba
terile pe marginea raportului 
tovarășului N. S. Hrușciov „E- 
tapa actuală a construirii co
munismului și sarcinile parti
dului în îmbunătățirea condu
cerii agriculturii".

La ședință a luat cuvîntul 
tovarășii: G. S. Zolotuhin 
(prim-secretar al Comitetului 
regional Tambov al P.C.U.S.), 
I. S. Grușețki (prim-secretar 
al Comitetului regional Lvov 
al P.C. din Ucraina).

Cu aceasta dezbaterile
marginea raportului tovarășu
lui N. S. Hrușciov au luat sfîr- 
șit.

Tovarășul N. S. 
prim-secretar al 
P.C.U.S., președintele 
liului de Miniștri al 
ă rostit la plenara 
P.C.U.S. 
dere.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
adoptat în unanimitate o ho- 
tărîre la raportul tovarășului 
N. S. Hrușciov „Etapa actua
lă a construirii comunismului 
și sarcinile partidului în îmbu
nătățirea conducerii agricultu- 

chemarea Comitetului 
al P.C.U.S. către col- 
și colhoznice, munci - 

muncitoare din sovho- 
specialiști din agricultu- 

oameni de știință, lucră- 
comuniști 

oa- 
So-

• • • •

j. moch : oo atitudine tpufașă 
și arogantă**

pe

Hrusciov, 
C.C.' al 

Consi- 
U.R.S.S. 
С. C. ăl 

cuvîntarea fle închi-

al P.C.U.S.

WASHINGTON 9 (Ager- 
pres). — TASS transmite:

La 8 martie a fost semnat 
la Washington un acord între 
Uniunea Sovietică și S.U.A. cu 
privire la schimburile în do
meniul științei, tehnicii, învă- 
țămîntului șl culturii pe anii 
1962—1963.

O prevedere importantă a a- 
cestui acord constă in contri
buția reciprocă la organizarea 
de vizite ale deputaților So
vietului Suprem al U.R.S.S. în 
S.U.A. și ale membrilor Con
gresului american, în U.R.S.S.

In același timp a fost ela
borat acordul de colaborare 
între Academia de Științe a 
U.R.S.S. și Academia Națio
nală de Științe a S.U.A. Oame
nii de știință din U.R.S.S. și 
S.U.A. vor face vizite reciproce 
pentru a ține prelegeri, seml- 
narii, pentru a lua cunoștință 
de cercetările științifice și de 
lactivîtatea științifică din ță
rile respective.

Pentru a lărgi colaborarea in
ternațională în domeniul folo-

sirii energiei atomice în scopuri 
pașnice, ambele părți au con
venit să dezvolte pe bază de 

reciprocitate schimburile în a- 
cest domeniu, schimburi care 
nu se referă însă la date se
crete.

Acordul prevede un schimb 
de studenți, aspiranți și ti
nere cadre didactice. U.R.S.S. 
și S.U.A. vor continua schim
bul de filme, de delegații de 
cineaști și de programe 
radio’ și televiziune.
U.R.S.S. va fi organizată o ex
poziție a mijloacelor de comu
nicații, din S.U.A., iar în S.U.A. 
o expoziție de mașini-unelte 
sovietice pentru așchierea 
talelor.

Apordul a fost semnat 
partea sovietică de S. K.
manovski, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru legăturile culturale cu 
țările străine, iar din partea 
americană de Ch. Bohlen, con
silier special al secretarului de 
Stat al S.U.A.

de 
In

PARIS 9 (Agerpres).
Ziarul „Le Monde" a publi 

cat un articol semnat de Ju 
les Moch care a reprezentat 
ani de-a. rîndul Franța la tra
tativele pentru dezarmare. Au
torul condamnă hotărîrea gu
vernului francez de a nu par 
ticîpa Ia lucrările Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare.

Tratativele cu privire la pro 
blema dezarmării în ansamblu 
scrie el, vor începe pentru pri 
ma dată fără participarea 
Franței la Geneva la 14 măr-

tie. Jules Moch deplînge „pier
derea prestigiului" Franței din 
cauza „atitudinii disprețuitoa
re" față de o organizație inter
națională. El își exprimă te
merile în legătură cu izolarea 
Franței pe arena internaționa
lă

„Inchizîndu-ne într-o izola
re trufașă și arogantă, scrie 
Jules Moch, ne înlăturăm sin
guri din comunitatea interna
țională și renunțăm la efor
turile care se depun 
realizarea dezarmării, 
greșeală".

pentru 
Este o

me-

din 
Ro-

©

Poporul american protestează împotriva 
recentei hotărîri a președintelui 

Kennedy

Ѳ

Bandele fasciste ale O.A.S. 
își continuă fărădelegile

riî" și 
Central 
hoznici 
tori șî 
zuri, 
ră, 
tori din industrie, 
și comsomoliști, către toți 
menii muncii din Uniunea 
vietică".

*

-=©

un

Іа
BERLIN 9 (Agerpres).
La Leipzig a avut loc

miting cu participarea repre
zentanților sindicatelor din a- 
proximativ 30 de țări. Mitin
gul organizat de Uniunea Sin
dicatelor Libere Germane s-a 
transformat într-o puternică 
demonstrație a unității clasei 
muncitoare internaționale în 
lupta pentru unitatea de ac
țiune pentru coexistență paș
nică și dezarmare. Cei care au 
luat cuvîntul au scos în evi
dență, de asemenea, necesita
tea încheierii Tratatului de 
pace cu Germania care trebuie 
să pună capăt evoluției pri
mejdioase în Germania occi
dentală.

Ișl 
de 

a

WASHINGTON 9 (Ager
pres).

In S.U.A. crește valul de pro
teste împotriva președintelui 
Kennedy de a se relua expe
riențele cu arma nucleară în 
atmosferă/ La Washigtm, New 
(York, și în alte orașe din țară' 
Mu avut loc mari demonstrații 
de protest împotriva acestei 
hotărîri.

La Casa Albă și la redacțiile 
ziarelor continuă să sosească 
mii de scrisori în care nume
roși americani îngrijorați 
exprimă indignarea față 
urmările acestei hotărîri 

guvernului S.U.A.
„Vreau să-mi exprim pro

funda neliniște și dezamăgire 
In legătură cu hotărîrea gu
vernului de a se relua expe
riențele nucleare", scrie citi
toarea Jane d*Arista din Wa
shington în scrisoarea adresa
tă ziarului „Washigton Post 
and Times Herald".

„Probabil că hotărîrea a fost 
luată pe baza unor consideren
te politice și diplomatice, și 
cltuși de puțin morale și uma
nitare, arată in scrisoarea sa 
această cititoare. Este puțin 
probabil că trebuie să se mai 
sublinieze că dacă guvernul

6.U.A. se va călăuzi și pe vii
tor în acțiunile sale după a- 
cesțe considerente, poziția sa 
diplomatică șl politică nu va 
putea fi sprijinită de oamenii 
cinstiți". — ■

Sînt întristat și îmi dau sea
ma că am fost trădat, scrie 
Ralph Rose, într-o scrisoare 
adresată aceluiași ziar.

Comparînd poziția guvernu
lui precedent și a guvernului 
actual din S.U.A. în această) 
problemă, John Hoit din Bos
ton scrie într-o scrisoare adre
sată redacției ziarului „Wa
shington Post and Times He
rald" următoarele: „îmi este 
foarte greu să-mi dau seama' 
ce provoacă cel mai mare re
gret — fățărnicia fără margini 
a guvernului precedent sau 
machiavelismul actualului gu
vern".

ALGER 9 (Agerpres).
In momentul cînd la Evian 

delegația franceză și algeria - 
nă își 
bandele fasciste ale O.A.S. în
curajate de toleranța manifes
tată de autorități, continuă în 
majoritatea orașelor 
acțiunile criminale. 
Reuter relatează ca 
piu al atrocităților 
de ultracolonialiștl, 
Martie în plin centrul oralu
lui Alger, bandele O.A.S. au 
ștrangulat un algerîan, lăsîn- 
du-și pe corpul victimei „sem
nătura" : inițialele O.A.S.

La Oran la cartierul general 
al forțelor militare franceze

continuă tratativele,

algeriene 
Agenția 

un exem- 
săvîrșite 

că la 8

au avut loc joi două 
nice explozii. Agenția 
relevă că cele două explozii au 
avut loc la scurt timp după 
ce ministrul de Război al Fran
ței, Messmer, părăsise sediul 
cartierului general al forțelor 
militare franceze din această 
localitate.

Corespondentul din Alger al 
agenției France Presse subli
niază că numărul atentatelor 
cu bombe și focuri de armă ale 
O.A.S. pe întreg teritoriul Al- ’ 
geriei s-a ridicat la 8 martie 
la 38. In urma acestor atacuri 
teroriste 21 de persoane, în cea 
mai mare parte algerieni, și-au 
găsit moartea, iar alte 77 de 
persoane au fost grav rănite.

puter- 
Reuter

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

Acord între S.U.A. și Tailanda
S.U.A. urmează să intervină 
cu forțele lor armate fără a 
cere în prealabil acordul ce
lorlalți membri ai pactului a- 
gresiv S.E.A.T.O.

Tanarat a anunțat de ase
menea că ajutorul militar a- 
merican pentru Tailanda va 
atinge anul acesta suma 
de milioane de dolari.

LONDRA 9 (Agerpres).
In decursul lunii ianuarie 

armata șomerilor din Anglia a 
crecut cu 33.000 persoane. Po
trivit datelor publicate la 8 
martie de Ministerul Muncii,

Uriaș val de greve în Italia
ROMA 9 (Agerpres).
La 8 martie a avut loc

oeos-je-j

Puternice furtuni în S.U.A,

8

8v

NEW YORK 9 (Agerpres).
După cum anunță agenți

ile occidentale de presă, pu
ternicele furtuni care s-au 
abătut asupra coastelor es
tice ale Statelor Unite, cu 
toate că și-au mai pierdut 
din intensitate, continuă to
tuși să producă ravagii. Po
trivit agenției France Pres
se, pagubele provocate de u- 
ragane și inundații se cifrea
ză la cîteva sute de milioane 
de dolari. Numărul victime
lor se ridică, potrivit unor 
date incomplete, la 35 de 
morii. Președintele Kennedy 
a hotărît să declare întrea-

ga coastă de răsărit a S.U.A. ] 
începînd din Carolina de '< 
Nord și pînă la New York, ;5 
„zonă sinistrată". Mai multe i;

nave au fost aruncate de j 
furia apelor asupra coaste- S 
lor și distruse. In mare parte ji 
echipajele au pierit in valuri. S 
Insula Chincoteague din a- | 
propierea coastei statului 8 
Virginia a fost literalmente | 
acoperită de valurile care ? 
au atins in unele locuri inăl- î 
țimea de 8 metri. Toate ca- <• 
sele au fost acoperite de а- г 
pă. Lucrările de salvare sint $ 
mult îngreunate de vinturile !■ 
puternice care mai bintuie î 
încă. J

o 
nouă grevă națională a 50.000 
de constructori de nave ita
lieni. Reprezentanții muncito
rilor de la cele mai mari șan
tiere navale din Genua, Spe- 
zia, Triest, Veneția, Livorno. 
Neapole și alte orașe s-au a- 
dunat la Roma la o conferin
ță la care au hotărît să conti
nue lupta pînă la victoria fi
nală.

Luînd cuvîntul la conferin
ță, Elio Pastorino, secretarul 
Federației oamenilor muncii 
din industria metalurgică și 
constructoare de mașini, a sub
liniat că muncitorii de la șan
tierele navale cer majorarea 
salariilor, reducerea săptămînii 
de lucru și respectarea drep
turilor sindicatelor în între
prinderi.

Participanții la conferință 
au fost salutați de Agostino 
Novella, secretar general al 
C.G.M. din Italia. El a criticat 
cu asprime planul guverna
mental care prevede reduce
rea producției în industria 
.constructoare de nave, subli-

niind că înfăptuirea acestui 
plan ar transforma mii de cons
tructori -de nave în șomeri.

La conferință s-a hotărît să 
fie aduse la cunoștința guver
nului revendicările muncitori
lor de la întreprinderile cons
tructoare de nave.

130.000 de oameni ai mun
cii din industria de tricotaje 
au declarat, de asemenea, o 
grevă generală de 24 de ore. 
Aceasta este prima lor grevă 
generală.

La Milano, Verese, Capri și 
în alte centre ale producției 
de tricotaje au avut loc mari 
mitinguri și demonstrații ale 
oamenilor muncii în sprijinul 
revendicărilor greviștilor.

Din Palermo se anunță 
muncitorii de la minele de 
din Sicilia au declarat o
vă de 48 de ore în sprijinul 
revendicărilor cu privire la ma
jorarea salariilor.

In orașul Schio a avut loc 
o grevă generală a oamenilor 
muncii în semn de protest îm
potriva concedierii a 13 acti
viști sindicali de la uzinele 
constructoare de mașini „Smi
th" și „lima".

că 
sulf 
gre-

de* 50

»

BANGKOK 9 (Agerpres), - 
Vorbind despre acordul în

cheiat recent la Washigton în
tre S.U.A. și Tailanda, primul 
ministru Tailandez s. Tanarat 
a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă ținută la 8 
martie că el prevede că în ca
zul unei „agresiuni" împotri
va Tailandei în aceată țară 
vor fi trimise trupe americane.

---------------- ©

Crește șomajul în Anglia
la începutul lunii ianuarie în 
țară existau peste 416.000 șo-' 
meri totali.

Comentatorii economici sub
liniază că aceste cifre nu ilus
trează pe deplin proporțiile 
șomajului. Datele Ministerului 
Muncii nu includ zeci de mii 
de muncitori care din cauza 
samavolniciei patronilor sau 
dii motive de „economie" își 
pierd temporar slujba săptă- 
mîni și chiar luni de zile.

_=0=_

Catastrofă la mina 
„Saclisen“ 

DUSSELDORF 9 (Agerpres)'. 
După cum anunță agențiile 

occidentale de presă, la 8 mar
tie în mina „Sachsen" din lo
calitatea Hessen, bazinul car
bonifer Ruhr (R.F.G.) s-a pro
dus o explozie.

Potrivit unul comunicat o- 
ficial al Direcției cărbunelui, 
numărul victimelor, în urma 
exploziei, se ridică la 29 morțl 
Și 9 răniți. Lucrările de salva
re continuă.

După cum transmite agen
ția France Presse, autorități
le din landul Renania de nord 
—- Westfalia, au anunțat că nu 
sint încă în măsură să comu
nice un bilanț exact al catas-' 
trofei. 4
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