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Minerii Petri lei fruntași 
cu producfia...

pin prima zi a lunii martie, 
minerii din Petrila poartă cu 
Vrednicie în frunte steagul 
întrecerii socialiste pentru rea
lizarea sarcinilor de plan ce 
le revin și a angajamentelor 
de întrecere cu celelalte ex 
ploatări din bazin. Colectivul 
lor a extras pînă la data de 
8 a acestei luni aproape 500 
tone de cărbune peste plan și 
a îmbunătățit simțitor calita
tea producției. Cărbunele ieșit 
la recepție din abatajele Pe- 
trilei a avut în prima săptă- 
mînă din martie un conținut 
mai mic cu 1,2 la sută de cît 
norma de cenușă fixată.

Sectorul 1, în care majorita
tea brigăzilor lucrează cu ran
damente de 5—6 tone/post, 
conduce întrecerea dintre sec
toarele minei, avînd extrase 
peste plan, în prima săptămî- 
nft din luna martie, aproape 
300 tone de cărbune. Mai mult 
cu 318 tone de cît aveau în

Calitatea cărbunelui - problemă încă nerezolvată 
la unele exploatări miniere

La bilanțul muncii pe 1961, 
minerii Văii Jiului s-au putut 
mlndri cu rezultate frumoase 
și la capitolul calitate. Toate 
exploatările miniere din bazin 
au ajuns, pînă la finele anu
lui, să se încadreze cu cenușa 
cărbunelui extras în normă 
admisă și unele chiar sub ea. 
Nu același lucru se poate spu
ne despre calitatea cărbunelui 
In primele 2 luni încheiate din 
anul 1962. in ianuarie, de e- 
xemplu, mina Aninoasa a de
pășit cu 2,9 puncte conținutul 
de cenușă planificat, Petrila 
cu 2 puncte, iar Lonea și Vul
can cu 0,9 puncte. La fel, în 
luna februarie, minerii din A- 
ninoasa au extras cărbune a- 
vîiid un conținut de cenușă cu 
3 puncte mai mare de cît pre
vede norma admisă, cei din 
Uricani cu 1,5 puncte, Ьопез 
сц 1,4, Vulcan cu 0,5, iar cel 
din Petrila cu 0,1 puncte.

Din analizele de laborator 
rezultă că aceste depășiri se 
datoresc cenușilor destul de 
ridicate la sorturile +80 mm. 
(bulgări), 10—80 mm. și 0—10 
mm. Or, este limpede că a- 
cele colective miniere aminti
te sint certate cu calitatea și 
neglijează măsurile tehnico- 
organizatorice preconizate pen
tru îmbunătățirea calității 
cărbunelui cum ar fi: alege
rea șistului vizibil la locurile 
de muncă, exploatarea selec
tivă la abatajele cu interca- 
lații de steril în strat, halda - 
rea vagonetelor cu mult ste
ril mărunt în cărbune etc. Ca

plan au dat și minerii secto
rului II, iar minerii din secto
rul III și-au depășit, de ase
menea, sarcinile de plan cu 
aproape 200 tone de cărbune.

...iar minerii din Lupeni 
cu calitatea

Graficele întrecerii socialiste 
pe sectoare de la mina Lu
peni scot In evidență sporirea 
necontenită a producției de 
cărbune cocsificabil. Fiecare zi 
de muncă încheiată în abataje 
de harnicii mineri din Lupeni 
se soldează cu extragerea pes
te plan a 50—150 tone de căr
bune. Așa se face că în peri
oada 1—8 martie s-a obținut 
o depășire a planului pe ex
ploatare cu peste 800 tone 
cărbune.

Dacă în privința extracției 
cărbunelui planificat minerii 
Lupeniului ocupă locul doi pe 
bazin, la calitatea producției 
ei au muncit și mai bine. Prin 
aplicarea inițiativei „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat 
pentru șist" și crearea unei o- 
pinii de masă în rîndul mine
rilor pentru pușcarea selecti
vă și alegerea cu grijă a șis
tului din cărbune, s-a ajuns 
ca în prima săptămînă din 
luna martie cărbunele extras 
din frontalele Lupeniului să 
înregistreze o scădere de 2,1 
la sută a conținutului de ce
nușă. Această însemnată .re
ducere a șistului din cărbune 
face ca mina Lupeni să ocupe 
primul loc pe bazin în pri
vința calității cărbunelui ex
tras.

Cele mai mari merite la suc
cesele exploatării le au colec
tivele sectoarelor I A, I В, II 
și III.

litatea nu se realizează de la 
sine; pentru obținerea ei se 
acționează din afară, prin mă
suri de îmbunătățire a proce
sului tehnologic, prin ridica
rea conștiinței muncitorilor. 
Acest lucru îl amintim mine
rilor de la Uricani și Aninoa
sa, cadrelor de conducere de 
la aceste exploatări. Și de ce. 
Pentru că sînt singurele ex
ploatări din bazin care încă 
nu au rezolvat problema cali
tății cărbunelui în acest an, 
nu au luat exemplu de la alte 
colective miniere care și-au 
redresat calitatea producției. 
Mina Petrila, bunăoară, stătea 
și ea prost cu calitatea in pri
mele două luni din 1962. A- 
plicînd măsurile tehnico-orga- 
nizatorice preconizate pentru 
reducerea șistului din cărbu 
ne, ea a reușit ca în luna mar
tie să reducă cu 1,2 la sută 
conținutul de cenușă din căr 
bune și să se situeze a doua 
după mina Lupeni, care e frun
tașă pe bazin la calitate. Dînd 
de exemplu Petrila, cel în 
cauză cu calitatea ar putea o- 
biecta : bine, bine dar cum se 
poate da in același timp și 
producție multă și de calita
te ? Iată Că minerii din Pe
trila au extras în 8 zile din 
martie aproape 500 tone pește 
plan și au îmbunătățit simți
tor și calitatea. Minerii de la 
Lupeni sînt fruntași cu calita
tea, au ales cu grijă șistul din 
cărbune, reducînd cenușa cu 
2,1 la sută, dar acest lucru nu 
i-a împiedicat să depășească
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La jgheaburile Rheo au apărut bucăți1400 tone combustibil 
convențional 
economisite

Mecanicii Depoului de locomo- 
tive C.F.R. Petroșani au econo - 
misit în luna februarie 565 tone 
combustibil convențional. Această 
cantitate de combustibil este su
ficientă pentru a remorca 113 tre
nări cu supratonaj pe distanța Pe
troșani — Simeria și retur.

De la începutul anului și pînă 
în prezent mecanicii de locomoti
ve de la depoul C. F. R. din 
Petroșani au economisit în total 
1400 tone combustibil convențio
nal și importante cantități de u- 
leiuri speciale.

In fruntea acțiunii pentru rea • 
Uzarea a cît mai multe economii 
se situează mecanicii Radu Cor
nel, Maci Pavel, Roșea loan și 
Ozera Ferdinand, care au econo
misit lunar între 19 și 35 tone 
combustibil convențional.

planul, cu peste 800 tone în 8 
zile.

Colectivul minei Uricani e 
recunoscut cu posibilități fa
vorabile pentru realizarea in
dicilor de plan. Deci și a sar
cinilor ce-i revin la capitolul 
calitatea producției. Astfel 
stind lucrurile, e cu totul ne
justificat din partea minerilor 
uricăneni ca în a treia lună a 
anului să mai extragă cărbu
ne cu un conținut de șist ce 
întrece cu 2,1 procente norma 
admisă. Firește, în . acest fel 
succesele la extracția cărbu
nelui cocsificabil -r- peste 150 
tone depășire de plan în pe
rioada 1—8 martie — șînt um
brite. Și cind te gindești că cu 
puține eforturi și mai multă 
exigență în muncă acest lucru 
ar putea fi evitat. Ce s-ar pu
tea face la Uricani. Cărbunele 
extras din abatajele sectorului 
II de pe stratul 3 conține mult 
șist mărunt: 48—52 la sută și 
uneori chiar 60—70 la sută. 
Acest cărbune are particulari
tatea că în stare umedă și mă
runtă nu poate fi deosebit prin 
văz de cărbunele din vagone- 
te. Numai cînd începe, să se 
zvînte^ șistul cărbunos mărunt 
se deschide la culoare și poa
te fi văzut. Deci, dacă la lo
curile de muncă este puțin 
probabil posibilitatea de a se 
interveni la eliminarea șistului 
mărunt din cărbune, există, to-

ing. V. PLAS1NCIUC 
serviciul C.T.C. din C.C.V.J.
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Brigada de mineri condusă de Nicoară loan iucreasă 
într-un abataj frontal din sectorul II al minei Vulcan. 
In luna trecută ca și în primele zile ale lunii martie 
brigada a realizat un randament mediu de peste 4 tone 
cărbune pe post. Producția dată în acest timp a fost d4 
bună calitate.

IN CLIȘEU : Șeful de schimb Oprinescu Viorel dir. 
brigada lui Nicoară citește ortacilor săi un articol din 
ziar în care se vorbește despre succesele dobîndite în ul
tima vreme de brigada lor.

Un semnal scurt și alimen
tarea eu cărbune a spălătoriei 
s-a oprit. Venind de fi „bruții 
vechi", șeful de echipă Dumi
trescu Alexandru, întrebă 
printr-un gest pe spălătorul 
Konicska loan motivul opririi.

— La jgheaburile de spăla
re Rheo 0—10 mm. au apărut 
.bucăți". *

Intr-adevăr, în instalație pă
trunseseră bucăți de cărbune 
cu granulația mai mare de cla
sa 0—10 mm. ceea ce putea 
produce deranjamente în func
ționarea aparatelor de spălare. 
Asemenea preturbații dăunea
ză în același timp și calității 
cărbunelui cocsificabii. S-a con
trolat instalația și ^-a cons
tatat că tabla la ciururile cu 
rezonanță nr. 1 și 2, tabla de 
la capătul jgheaburilor pen
tru 10—80 mm. era perforată, 
însă nu s-a găsit nici o spăr
tură mai mare pe unde s-ar 
fi putut strecura bucățile cave 
iau provocat oprirea spălătoriei. 
De unde o fi venind ?

S-a pornit din nou alimen
tarea cu cărbune. După scurt 
timp, muncitorul spălător de 
la 0—10 mm. a apărut în fața 
șefului de schimb avînd' în 
mînă cîteva bucăți de cărbuni 
„nărăvași" care dovedeau că 
undeva la instalația de spă
lare există un defect.

Șeful de schimb a luat în 
mînă bucățile de cărbune, le-a

din sectorul III al minei Lonea își aduc din ț 
realizările brigăzilor miniere din sector. Ei a- 
real sprijin atît în aprovizionarea la timp cu 
cit și în ce privește asistența tehnică.

în fotografie pe maistrul miner Goncea loan
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Maiștrii mineri 
plin contribuția la 
cordă acestora un 
goale și materiale 

lată-i . }i 
artificierul Biro luliu în timp ce își întocmesc raportul asupra 
muncii desfășurate în schimbul lor.
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spart, cercetîndu-le cu aten
ție : a găsit mai multe bucăți 
de cărbune curat și cîteva de 
mixte și steril. Pentru cîteva 
clipe a rămas pe gînduri: da
că necazul provenea de la ca
pătul jgheabului nr. 2 cum dft 
apar bulgări de steril și mixte 
— unde ajunge numai cărbu
ne curat ? Și invers,, dacă este! 
vreo spărtură la ciurul fix de 
la jgheabul nr. 3, din acesta 
n-ar avea de unde să apară 
cărbune special în cantitate 
mare.

Situația era deci clară : lo - 
cui pe unde se strecoară supra- 
granulația nu poate să fie de
bit la ciururile cu rezonanță. 
La aceste ciururi sterilul nu 
este încă separat de bucățile 
de mixte din cărbune.

Nu s-a înșelat. De la locul 
de supraveghere a celor dpuă 
cadre mobile ale ciurului nr. 
2 căzuse barajul de cauciuc șl 
bucățile cădeau prin spărtura 
produsă.

...Remedierea nu a durat de- 
cît cîteva minute și instala
țiile au pornit din nou, cu 
toată capacitatea, pentru a 
spăla cărbunele cocsificabil a- 
tît de necesar Hunedoarei.

Șeful de echipă a pornit 
mai departe, pentru a contro
la și alte locuri de muncă.

ILIE КALANY OS 
preparația Lupeni
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AGITATORII-MODIL1ZAfORI Al OAMENILOR MUNCII 
LA ÎNFĂPTUIREA SARCINILOR TRASATE DE PARTID
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Sala festivă a exploatării miniere Petrila a găzduit 
recent o consfătuire a agitatorilor, organizată din iniția
tiva Biroului Comitetului orășenesc de partid Petroșani. 

La consfătuire au participat zeci de agitatori de la toate 
exploatările miniere ale Văii Jiului, precum și de pe șan
tiere, din uzine și Întreprinderi.

La consfătuire au luat parte tov. Negruț Clement, se
cretar al Comitetului orășenesc de partid Petroșani și alți 
activiști de partid.

In cadrai consfătuirii au fost prezentate referate pe 
diferite teme ale muticii politice de masă de către tov. 
Lăszlâ Ștefan, secretarul organizației de bază din sectorul 
III al minei Petrila, de către agitatorii Croitoru Gheor- 
gbe, Pleșa Ioan II și Enache Chiriță, mineri de la E. M. 
Petrila. In jurul referatelor prezentate au luat cuvintul 
numeroși partleipanți, care au vorbit despre metodele fo- 
Ic»4e In munca de agitație.

Consfătuirea a constituit un valoros schimb de expe
riență intre agitatori, un mijloc de Îmbunătățire a mun
cii politice de masă pentru Înfăptuirea sarcinilor puse de 
partid.

☆

Îndrumarea muncii de agitație, 
o sarcină permanentă, de răspundere

Succesul muncii politice ue ma 
să, al activității agitatorilor, de
pinde in mare măsură de condu
cerea ei permanentă de către or
ganizațiile de partid. In strînsă le
gătură cu sarcinile fiecărei uni
tăți economice, birourile organiza
țiilor de bază au sarcina să ins
truiască cu regularitate agitatorii, 
să le indice obiectivele concrete 
pentru care trebuie să militeze, 
precum și metodele de muncă pe 
care este necesar să le folosească.

Consfătuirea s-a oprit asupra u- 
nor aspecte ale muncii birourilor 
organizațiilor de bază cu agitato
rii.

In organizația de bază din sec
torul III al minei Petrila, a re
levat tov, Laszlo Ștefan, secreta
rul acestei organizații de bază în 
referatul prezentat, instruirea a* 
gita tori lor se face lunar precum 
și ocazional cu prilejul diferitelor 
evenimente.

Instruirile periodice sint stabili
te din timp de către biroul or
ganizației de bază, se prevede da
ta când va avea loc instructajul 
tema instructajului, precum și cine 
11 va face. Lunile trecute instruirea 
agitatorilor s-a făcut pe temele : 
Sarcinile agitatorilor în mobiliza
rea colectivului sectorului la reali
zarea indicilor de plan pe anul 
1962; instructaj ținut de tov. 
Tenczler Ștefan, șeful sectorului ; 
însemnătatea folosirii raționale a 
utilajelor și a extinderii tehnicii 
aoi“, ținut de tov. ing. Panait 
Ioan etc.

In alegerea temelor pentru ins
truirea agitatorilor, se au în vede
re, cum s-a mai arătat, cerințele, 
problemele arzătoare ale procesu
lui de producție. De pildă în lu
na ianuarie, din cauza slabei ca
lități a cărbunelui, sectorului III i 
s au rebutat 435 tone de cărbuae. 
Pentru remedierea acestei situații 
biroul organizației de bază a con
siderat necesar să instruiască agi
tatorii în legătură cu îmbunătăți
rea calității producției. Acest ins
tructaj a fost făcut la sfîrșitol lu
nii de către tov. ing. Ilădie Ghe- 
orghe, care a arătat cum trebuie 
să muncească agitatorii pentru mo
bilizarea minerilor la îmbunătăți
rea calității cărbunelui. Rezulta
ta! acestei instruiri precum și al

Din cuvintul
TĂNĂSACHE NICOLAE, mi

na Lupeni: „Agitatorii nu tre
buie s& rămînă Indiferenți fa
ță de nici un fenomen pe care 
11 Intllnesc fie negativ sau po
zitiv, să combată, ori unde 
s-ar afla, neajunsurile, indis
ciplina, risipa, lipsa de grijă 
față de utilaje, să militeze 
pentru stimularea și generali
zarea noului in munca și via
ța colectivelor unde lucrează".

FURDUI ROMULUS, mina 
Lupeni: schimburile de expe
riență între agitatori să fie 
organizate periodic n cadrul

muncii politice desfășurate de agi
tatori este elocvent. Pe luna februa
rie, sectorul nu a mai avut nici un 
vagonet de cărbune rebutat pentru 
șist vizibil. Cu prilejul instruirii 
agitatorilor, ia cuvintul întotdea
una secretarul organizației de ba‘ 
ză sau un alt membru al birou
lui care indică ce forme ale mun
cii politice să folosească agitatorii 
cum să îmbine munca de producție 
cu munca politică.

Biroul organizației de bază ins
truiește agitatorii și cu diferite o- 
cazii, evenimente. Un asemenea 
instructaj a fost organizat cu pri
lejul apariției „Directivelor CC. 
al P.M.R. cu privire la principa
lele criterii ale întrecerii socialiste". 
Acest document a fost prelucrat cu 
toți agitatorii, indieîndu-li-se să 
organizeze discuții la locurile de 
muncă pe marginea sarcinilor ce 
revin brigăzilor în lumina acestor 
Directive.

Un mijloc valoros folosit de bi
roul organizației de bază în con
ducerea muncii de agitație îl con
stituie și consfătuirile periodice 
organizate cu agitatorii. In aceste 
consfătuiri agitatorii prezintă in
formări despre munca pe care o 
desfășoară, despre metodețe pe 
egre le folosesc. Ia consfătuirea 
din luna februarie au prezentat in
formări agitatorii Șișu Virgil, pe 
tema cum desfășoară munca po
litică pentru respectarea N.T.S., 
Timar loan — cum își informea
ză ortacii despre evenimentele din 
țară și de peste hotare etc.

Despre experiența organizațiilor 
de bază în îndrumarea agitatori
lor au vorbit în consfătuire și alți 
tovarăși. Tov. Rotaru Dumitru, a 
arătat oă în sectorul I A al minei 
Lupeni agitatorii au fost instruiți 
cu cele mai importante probleme 
ale procesului de producție. Tov. 
Furdui Romulus de la mina Lu
peni, Grozavu Ioan dc la mina 
Vulcan, au vorbit despre atenția 
pe care o acordă birourile orga
nizațiilor de bază repartizării a* 
gitatorilor pe fiecare loc de mun
că, îndrumării și controlării ac
tivității lor.

Discuțiile au subliniat însemnă
tatea deosebită pe care o prezintă 
instruirea, îndrumarea și controla
rea permanentă a activității agi
tatorilor.

G---------------

papticipanțilop
fiecărei exploatări. Agitatori
lor să li se aducă la cunoștință 
din timp tema schimbului de 
experiență pentru a se putea 
pregăti în vederea discuțiilor.

GROZAVU IOAN, mina Vul
can : Foile volante folosite de 
comitetul de partid al minei 
Petrila pentru combaterea lip
surilor șl generalizarea expe
rienței înaintate constituie o 
formă valoroasă a muncii de 
agitație. Propun să se editeze 
asemenea foi volante șl la mi
na noastră. i

Calitatea producției — un obiectiv 
de seamă

In urma apariției Directive
lor C.C. al P.M.R. cu privire 
la criteriile principale ale în
trecerii socialiste, cît șl in ur
ma chemării la Întrecere lan
sate de minerii de la Lupeni, 
brigada in care muncesc și-a 
sporit preocuparea pentru îm
bunătățirea calității producției. 
In calitate de agitator am dus 
o muncă intensă de lămurire 
de la om la om In cadrul bri
găzii, arătînd ortacilor impor
tanța Îmbunătățirii calității 
cărbunelui precum șl căile prin 
care putem realiza acest obiec
tiv. Unii membri al brigăzii nu 
acordau atenție suficientă ca
lității producției, de exemplu, 
Băețoiu loan, vagonetar, nu 
alegea șistul vizibil la rol, 
Ciochină Nicolae, ajutor mi
ner, nu alegea șistul în aba 
taj. Atitudinea acestor munci
tori a fost discutată de întrea
ga brigadă. LI s-a arătat cît 
cărbune am pierdut pentru că 
n-au ales cu simț de răspun
dere șistul din cărbune. In 
cursul acelei luni noi am pier
dut 100 tone cărbune din cau
za nealegerii șistului vizibil, 
iar ca urmare am pierdut din 
cîșțigul total al brigăzii suma 
de 3.016 lei. Am făcut un cal 
cui minuțios și am arătat cu 
cît a cîștigat fiecare dintre 
noi mai puțin în urma aceste! 
pierderi.

In urma convorbirii, mai a- 
les in urma criticilor aduse a- 
celor care au neglijat alege-

rea șistului vizibil, calitatea 
producției brigăzii noastre s-a 
îmbunătățit șl nu am mai 
fost penalizați cu nici o tonă 
de cărbune, iar în momentul 
de față ne situăm printre bri
găzile fruntașe in cadrul sec
torului în lupta pentru o ca
ntate superioară a cărbunelui.

In convorbiri am arătat mi
nerilor din brigadă care sint 
căile prin care putem îmbu
nătăți calitatea 
felul cum trebuie 
găurile cînd dăm 
calație de piatră, 
nat ortacii să depoziteze pia
tra pe poditură. Cu vagoneta
rii de la rol am stat de vorbă 
și le-am arătat cum pot el să 
contribuie la îmbunătățirea 
calității cărbunelui. I-am în
demnat ca înainte de a pune 
marca să controleze fiecare 
vagonet dacă nu conține pia
tră.

Pentru îmbunătățirea granu- 
lațlei, extragem cărbunele mal 
mult din ciocanul de abataj. 
La rol urmărim 
pon de cărbune 
nu se sfarme.

Ca urmare a 
gitație pe care 
rat-o în cadrul 
răta că în ultimele 6 luni bri
găzii noastre nu i s-a rebutat 
nici o tonă de cărbune pentru 
șist vizibil.

ENACHE CHIBIȚA 
agitator, miner sectorul Ш 

mina Petrila

cărbunelui, 
amplasate 

de o inter- 
Am îndem-

să fie un tam- 
ca bulgării să

muncii de a- 
am desfășu - 

brigăzii pot a-

O

Respectarea N. T. S. — 
mereu în atenția noastră

Regimul democrat-popular ma
nifestă o grijă deosebită pentru 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor de muncă și de viață ale 
minerilor. In ultimii ani la mina 
noastră au fost luate numeroase 
măsuri pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă, mai ales 
linie de protecție a muncii. Prin 
extinderea în procesul de 
ducție a tehnicii noi se urmăreșt 
perfecționarea procedeelor tehno
logice, înlăturarea cauzelor cere 
ar putea periclita sănătatea mun
citorilor.

Totuși, condițiile specifice din 
subteran cer din partea muncito
rilor să respecte cu strictețe nor
mele de tehnica securității pentru 
a asigura realizarea ritmică a sar
cinilor de producție, fără acci
dente. In calitate de agitator am 
avut mereu în vedere să-i mobi
lizăm pe minerii din brigada îti 
caice lucrez la întărirea disciplinei 
la respectarea strictă a N.T.S.; la 
prevenirea accidentelor.

Ce am făcut eu în acest sens ?
Analizând împreună cu șeful 

brigăzii noastre tov. Somogyi Iu- 
liu, cauzele care pot da naștere 
la accidente, am hotărit să con- 
vocăm într-o zi liberă întreaga 
brigadă într-o consfătuire pentru 
a discuta despre felul cum trebuie 
să procedăm pentru prevenirea ac
cidentelor. Au fost criticați mine
rul șef de schimb Dușcă loan și 
ortacul lui, Bendea Petru pentru 
faptul că nu lucrau la locul de 
muncă cu casca de protecție.

Ca agitator am arătat că în re
gimul burghezo-moșieresc în Va
lea Jiului sau întâmplat nenumă
rate сагигі de accidente grave în 
care au pierit sute de oameni. A- 
ceasta din cauză că regimul but- 
ghezo-moșieresc nu dădea nici o 
atenție protecției muncii. Or sta
tul nostru manifestă o grijă deo
sebită pentru a apăra viața și să
nătatea muncitorilor. Am combă
tut neglijența unor muncitori mi
neri, îndeosebi a unor tineri care 
nu respectau 
curitate, 
timp și 
muncă.

Pentru

de
nu

ca

pe

pro-

uiiele norme de se* 
pildă nu armau la 
capturau locurile de

disciplina să fie res-

pectată de către toți membrii 
găzii, ținem cu regularitate

bri- 
cons- 

fătuiri de producție în cadrul bri
găzii unde discutăm pe larg nea
junsurile în privința respectării 
disciplinei, și a normelor 
nica securității.

Prin munca politică pe 
desfășurat-o ca agitator, 
că am contribuit la întărirea dis
ciplinei, la respectarea N.T.S. în 
brigadă. Acest fapt se, reflectă 
prin aceea că în brigada noastră 
nu mai sînt cazuri de indisciplină 
și abateri de la N.T.S. In ultimul 
an în brigada noastră nu a fost 
nici un accident. Iată o dovadă că 
minerii din brigada unde lucrez 
sînt conștienți de sarcinile ce le 
revin

PLEȘA IOAN II 
agitator, miner în sectorul XI, 

mina Petrila
------=—

de teh-

care am 
consider

Brigada trăiește 
o viață bogată

Comunistul Croitoru Gheor- 
ghe e șef de brigadă de peste 
12 ani. in lupia cu stratele de 
cărbune, brigada a trimis spre 
ziuă multe mii de tone de căr
bune peste plan. In prezent 
brigada lucrează la înaintări 
Unde obține realizări valoroase.

Succesele brigăzii sînt rodul 
preocupării continue a briga
dierului pentru ridicarea cali
ficării ortacilor lui, precum șl 
a grijii deosebite pe care o 
manifestă în calitate de agi
tator față de educarea tova
rășilor lui de muncă, pentru. 
ca odată cu ridicarea califică
rii lor profesionale, ei să de
vină oameni înaintați cu cu
noștințe politice și culturale 
bogate.

„In brigada noastră toți to
varășii sint încadrați în hnvă- 
țămîntul de partid, toată bri
gada frecventează cursurile u- 
niversltății muncitorești din 
cadrul clubului sindicatului 
din localitate, a arătat agita
torul Croitoru în consfătuire. 
Pentru a fi mereu la curent cu 
evenimentele interne și inter
naționale țin cu regularitate 
convorbiri cu brigada deșpra 
diferite evenimente relatate In 
presă, despre viața șl realiză
rile minerilor din Valea 
lui".

In brigada iul Croitoru 
orghe toți minerii sînt 
nați la diferite ziare, la 
netul agitatorului, pentru toți 
a devenit o obișnuință de a 
citi presa în fiecare zi. Agita
torul urmărește acest lucru 
îndeaproape, recomandă orta
cilor lui ce materiale anume 
să citească.

Cartea a devenit un prieten 
apropiat al minerilor din bri
gada lui Croitoru Gheorghe. 
'Nu de mult, în sala de lectură 
a căminului muncitoresc, în ca
drul brigăzii s-a ținut recen
zia asupra romanului „Bătăile 
în marș". Membrii brigăzii au 
mai citit, la recomandarea 
brigadierului, șl alte lucrări li
terare, dintre care, mal recent, 
romanele „Primăvara apele vin 
mari", „Oameni și pămînturi", 
„Plic albastru" și altele. - l '

Timpul liber, zilele de repaus, 
membrii brigăzii le petrec in 
colectiv. Se vizitează împreună 
cu familiile, discută 
viață, despre muncă, 
la club, la reuniuni, 
matograf, la excursii, 
săptămînă de muncă 
își petrec plăcut și 
timpul liber, îmbogățindu-șl 
cunoștințele, împrospătîndu-și 
forțele.

SARCINI DE VIITOR
! Consfătuirea agitatorilor a 
І prilejuit un prețios schimb de
< experiență. Participant la 
J schimbul de experiență au 
І propus ca asemenea consfă-
< tuiri să se organizeze periodic 
i pe ramuri de activitate și 
J chiar in cadrul exploatărilor
< și întreprinderilor.
< La sfirșitul consfătuirii a
> luat cuvintul In fața celor 
} prezenți tovarășul Negruț
< Clement, secretar al Comite- 
!; tulul orășenesc de partid Pe- 
J> troșani.
J Vorbitorul a arătat că 
$ schimbul de experiență și-a 
j dovedit din plin utilitatea și 
? urmează ca asemenea schim- 
S buri de experiență să fie or-
< ganlzatc și In cadrul celor- 
? lai te exploatări și Intreprin-
> deri. Consfătuirile, schimburi- 
s le dc experiență cu agitato-
< rii vor trebui temeinic pregă-
> tlte dc către comitetele de 
5 partid, asigurindu-se ca ele
< să constituie un imbold pu

ternic in activitatea agitato
rilor, un mijloc de generali-

Jlu-

Ghe- 
abo- 
car-

despre 
se duc 

la clne- 
După 
rodnică 

folositor

zare a experienței agitatori
lor fruntași, a metodelor îna
intate In munea politică de 
masă.

In continuare, tov. Negruț 
a vorbit despre sarcinile ce 
stau in fața agitatorilor. A- 
gitatorii trebuie să posede cu
noștințe politice și economice 
bogate, să constituie exemple 
personale in fața colectivelor 
unde lucrează.

Sarcinii organizațiilor de 
partid este să se ocupe In per
manență de completarea co
lectivelor de agitatori cu 
muncitori, ingineri și tehni
cieni de frunte, membri de 
partid precum și cu utemiști 
și tovarăși din activul fără de 
partid care se bucură de pres
tigiu și sint bine pregătiți. 
Organizațiile de bază vor tre
bui să instruiască temeinic a- 
gitatorii pentru ca fiecare să 
devină un mobilizator activ 
al oamenilor muncii la Înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid.



STEAGUL TOSU
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Prin hala imensă, pe lani baci 

greu îl distingi printre ceilalți 
muncitori. îmbrăcat intr-un halat 
închis, cu șapca trasă pe ochi, 
puțin adus de spate, el se oprește 
a fiecare banc de lucru. Urmă

rește atent cum lucrează oamenii, 
apoi își continuă drumul. II întîl- 
nești mai des lingă tineri, cu care 
stă de vorbă, le arată cum să 
muncească apoi, satisfăcut, se re
întoarce in biroul său. Aici își aș
terne pe masă cîteva 
meditează îndelung.

...Cu cîtva timp 
in urmă, in hala 
secției const’ ucții ; 
metalice de la U - dă
rina de repa at. fii 
utilaj minier din g g 
Petroșani ,g afla fdg- 
un agregat care 
prin proporții pâ- 'iCSi 
Tea neobișnuit a~ 
îci. In jurul lui cîții a tineri lu
crau de zor la montarea unor 
plăci exterioare. Mais'rul Cozma 
loan — căci despre el este vorba 
— aproape întregul ichimb și-l 
petrecea lingă acest agregat.

— E un cofraj mobil care se 
confecționează la noi in uzină 
pentru prima dată. El se foloseș
te la săparea puțurilor de mină, 
reducîndu-se prin această metodă 
aproape complet consumul de та 
terial lemnos pentru armare. Per
mite în același timp și o înaintare 
mai rapidă la săparea puțurilor, 
lani baci supraveghează personal 
confecționarea lui — mă lămu
rește tov. inginer Gudasz losif. 
șeful secției construcții metalice.

Deși această importantă lucrare 
a durat cîteva săptămâni. mais
trul Cozma loan și-a găsit timp 
să se ocupe și de alte probleme 
ale secției.

De la muncitorii din secție am 
aflat multe lucruri interesante din 
munca maistrului Cozma loan.

— Recent — îmi spunea un 
muncitor mai în vîrstâ — s-a dis
cutat mult despre posibilitatea tă
ierii fierului cornier la o foarfecă, 
lntr-una din rile numai ce ne po 
menirăm că împreună cu alți doi 
lucrători maistrul nostru montează 
un dispozitiv la foarfeci și tăiatul 
fierului cornier a fost rezolvat.

schițe și

Zică. Aceasta înseamnă economii 8 
nu glumă. Dar cele peste 10 ino
vații pe care le-a făcut și aplicat 
în secție... ?

Aprecieri asemănătoare despre 
maistrul Cozma fac mulți munci
tori din secție. Dar cel mai mult 
îi apreciază calitățile cei peste W 
de tineri care au fost calificați 
de 1 ani-baci. Munteanu Alexan
dru, Dalea Vasile și Vereș lulia- 
na, sudori de mina l-a, il aprecia
ză și-l stimează pe maistrul lo 
ca pe un părinte. Și au pentru ce!

0 El a fost acela 
care le-a destăi
nuit tainele me
seriei.

...Zilele trecute 
am întîlmt stînd 

de vorbă cu 
niște tineri care 
lucrau la construc
ția a două ins- 

tmpins vagoneți. li 
cum spun muncitorii

talații pentru 
„dăscălea1' 
din secție și împreună cu ei studia 
schița instalației.

— Să fiți atenți la montarea 
dispozitivului și să lăsați toleran
ța cit prevede proiectul că altfel 
îi bucluc — le spunea cu voce 
părintească- Apoi, bătîndu-i prie
tenește pe umăr, le ură spor la 
treabă.

Am stat de vorbă cu maistrul 
de la secția construcții metalice. 
Lucruri în plus n-am prea aflat 
de la el. Toate faptele din mun
ca sa le consideră obișnuite, iar 
pe tinerii din secție îi iubește deo
potrivă.

— Lucruri deosebite n-am fă
cut :■ datoria mea și nimic mai 
mult — spunea maistrul Cozma 
cu modestia care-l caracterizea
ză.

Da, într- adevăr tovarășul Coz 
ma loan și-a făcut datoria, dato
rie de comunist care e mai presus 
de toate.

FL. ISTRATE
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Echipa de fierari-betoniști condusă de Ciungulescu Marin 
lucrează de multă vreme pe șantierul de construcții din Pe- 
troșani. Dacă ar fi să se calculeze cîțf metri de armătură a 
așezat ea in cofraje la construcțiile de locuințe și social-cul- 
turale cu siguranță că s-ar ajunge la cifre impresionante.

Clișeul nostru înfățișează echipa fierar-betoniștilor în 
frunte cu șeful de echipă montînd armătura în cofrajul unui 
planșeu de la noile clădiri ce se ridică la Institutul de

--------©-----

Reparație superficială
lună în urmă, secția 
cooperativei „sprijl-

mine.

Cu o 
radio a 
nul minier*‘ din Lupeni a pri
mit, pentru reparație, de la I. 
Andrițoiu, mecanic la E. M. 
Uricani, un receptor heterodin 
care avea condensatorul va
riabil defect.

După o lungă șl amănunțită 
examinare a aparatului, 
Tusz, responsabilul secției 
fixat costul reparației la 
lei și a.promis că peste două 
zile (adică la data de 13 ia-

de
va fi 
func-

chiar 30 
continua 
unul din

! FRUNTAȘELE
! CENTRALEI
> Afară începuse să se înserez*- ,
> In centrala telefonică din stația
• C.F.R. Petroșani, acest lucru nici
1 nu se observase.
' Tuburile de neon, montate re-
, răspîndeau o lumină pli~ 1
, cută. De asemenea, linoleumul ’ 
I de culoare roz, întins pe parchet, 1
> dădea încăperii o ambianță plă~ 

cută.
Pe panoul din fața operatoarei, 

de serviciu se aprinse un beadeț <

j

5
1 c

I
__________ .______ ______ „ i

de culoare roșie. Nu trecu o se • ț

i.
a
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Prețul de cost a fost redus cu il 8 
lei pe bucata de armătură meta- 8

8 XJCOOO OO M OOOOOOOO OOOOOOOOOa OOOQ I

(Urmare din pag. l-a)
in 

cel

a foet 
puncte, 
puncte, 
cu 0,5

contri-

Succesele preparatorilor 
din Lupeni

La preparația Lupeni mun
cește un colectiv harnic care 
se achită cu cinste de sarci 
nlle ce-i revin.

Muncind cu hărnicie și pri
cepere, colectivul de aici a În
cheiat luna februarie indepli- 
nlndu-șl sarcinile de plan la 
producția marfă in proporție 
de 103,7 la sută.

Recuperarea globală 
Îmbunătățită cu 1,8 
cenușa redusă cu 0,6 
iar cenușa Ia special 
puncte.

Printre cei care au
bult mai mult la realizarea a- 
cestor indici se pot enumera 
membrii brigăzilor conduse de 
Gyorgy Ștefan, Erdoș loan, 
Drotzingher Andrei, maiștrii 
Rusu Petru și Ciula Vasile.

La realizarea planului de 
producție au mai contribuit și 
Hamzu Gheorghe, șef de bri
gadă de muncă patriotică, per
sonalul de pe locomotive, O 
prea Constantin, dispecer de 
transport, Moszkovici Leopold, 
maistru de încărcare, Kovaci 
Alexandru și mulți alții.

Frumoasele realizări ale pre
paratorilor s-au răsfrlnt po
zitiv și asupra salariilor. Pri
mele de depășire 

: s-au ridicat la 20 
pentru recuperare 
turnă.

In consfătuirile 
țle ce s-au ținut
7 și 8 ale lunii martie, mun
citorii, inginerii și tehnicienii 
preparației și-au luat angaja
mentul să lucreze In așa fel 
Incit să obțină rezultate și mai 
■frumoase.

ȘIPOȘ TEODOR 
corespondent

a planului 
la sută, iar 

la aceeași

de produc - 
în zilele de

tuși posibilitatea aceasta 
alte locuri. Astfel locul 
mai potrivit pentru trierea 
vagonetelor cu cărbuni și di
rijarea către haldă a celor re- 
butate, avînd conținut mare 
de șist mărunt ar fi In gale
ria 2. Dar 
face și din 
gonetele cu 
tă calitate 
la siloz șl strică Întreaga pro
ducție. Mai mare atenție ar 
trebui acordată la Uricani și 
alegerii șistului vizibil, caro 
poate fi eliminat în abataje. 
Numai faptului că minerii din 
brigăzi și maiștrii mineri ne
glijează această sarcină per
manentă a lor se datorește 
creșterii conținutului de ce
nușă la cărbunele blocuri u- 
neori plnă la 50 la sută.

Exemplificări de cauze o- 
biective, dar mai mult subiec
tive, care determină înrăută
țirea calității cărbunelui pot 
li făcute și în cazul minei A- 
ninoasa. Aici nerespectarea in
dicilor prevăzuți la calitate, 
In primele două luni din 1962, 
a atras după sine penalizări 
ln tone fizice de cărbuni, pro
porțional cu depășirea indici
lor la cenușă și umiditate, 
cea ce a defavorizat calculul 
prețului de cost. Mina Ani- 
noasa. avînd o depășire exa
gerată la cenușă, a fost pena
lizată pe luna Ianuarie cu 
1891 tone, iar pe luna februa
rie cu 1787 tone cărbune. Cu 
toate acestea, semnele de în
dreptare a situației calității 
la Aninoasa sint destul de 
vagt, conținutul de șist în căr
bune se menține încă mai sus 
de norma admisă. Va trebui 
ca aparatul tehnic de conM 
din conducerea minei să ve
gheze mai energic ca măsurile 
luate pentru pușcarea selecti
vă, alegerea șistului din căr
bune să fie aplicate cu perse
verență.

acest lucru nu se 
această cauză va- 
cărbune de proas- 
merg mai departe

Minerii din bazinul nostru 
și-au luat angajamente mo
bilizatoare pentru realizarea 
sarcinilor de. plan pe 1962, In 
lumina Directivelor C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socia
liste. Pe baza angajamentelor 
luate de mineri, pe C.C.V.J. se 
preconizează îmbunătățirea 
simțitoare a calității, cărbune
lui extras prin reducerea cu 
0,2 puncte a conținutului de 
cenușă. Mare grijă va trebui 
acordată alegerii șistului din 
cărbune. Nerespectarea cenușii 
admise atrage după sine o scă 
dere a recuperării la prepa
rare. O creștere de 1 punct la 
cenușă în cărbunii bruți, duce 
la scăderea cu cca. 1,5 puncte 
la recuperare și invers. In con
secință, această scădere a re
cuperării duce la nelndeplini- 
rea sarcinilor ce-i revin C.C.V.J. 
in cadrul planului de stat pri
vind livrările de cărbuni co
mercializabili. iar neindeplini-î 
rea livrărilor de cărbuni atra
ge după sine stagnări in alte 
ramuri ale industriei noastre. 
Iată de ce toate colectivele 
exploatărilor miniere, și In 
special cele vizate, vor trebui 
să aplice cu fermitate pe vii-' 
tor măsurile de îmbunătățire 
a calității : alegerea șistului 
vizibil la locurile de muncă, 
aplicarea exploatării selective 
jn abataje, îndreptarea 
haldă a vagonetelor cu 
runtă avînd peste 60 la 
conținut de șist (la mina
câni). Conducerile exploatări
lor trebuie să solicite spriji
nul organelor sindicale șf 
U.T.M. ca să primească ajutor 
pentru formarea unei puter
nice opinii de masă în rîndul 
minerilor, care să ducă la îm
bunătățirea calității cărbune
lui astfel ca să se ajungă la 
situația din anul trecut cînd 
nici o exploatare din Valea 
Jiului nu a depășit media a- 
nuală la cenușă față de pla
nul aprobat.

nuarie a. c.) receptorul 
pus In perfectă stare 
ționare.

A trecut 13, 16 și 
ianuarie și receptorul 
să zacă nereparat pe
rafturile atelierului. De fieca
re dată responsabilul secției 
invoca diferite motive. Ba a 
găsit in receptor o bobhiă ar
să care trebuie refăcută, ba 
legăturile interioare trebuie 
consolidate și nu are mate
rialul necesar și altele. Iată 
insă că într-o zi, după multe 
drumuri de la Uricani la Lu- 
peni mecanicul Andrițoiu a a- 
vut bucuria de a-și găsi apa
ratul reparat.

— Bun — și-a zis omul du
pă ce a încercat aparatul în 
toate chipurile — 82 lei repa
rația, 70 lei drumurile făcute 
cu autobuzul, plus cele 30 de 
ore pierdute dar... nu-i nimic, 
merită.

Durata bucuriei a fost insă 
scurtă. O privire mai latentă 
l-a pironit locului fără grai. 
Aparatura din interiorul cu
tiei aparținea altui tip de a- 
parat. Acest lucru era confir
mat și de seria înscrisă pe su
portul de aluminiu.

Descrierea încurcăturii șl a 
urmărilor acestei reparații nu-și 
are rostul. Evident este insă 
faptul că lucrînd după me
tode Învechite, personalul sec-. 
ției a dat dovadă de multă ( 
superficialitate și de foarte pu- ( 
țină conștiinciozitate. Ar ft 
bine ca pe viitor conducerea £ 
cooperativei să ajute mai sub ji 
stanțial colectivul secției ra- ( 
dio pentru a evita astfel da ( 
reparații care nu aduc clien- > 
ților declt neplăceri. <’

( cundi și operatoarea se prezentă: j 
S — Aici centrala, comanda nr. Л
> 7. Cu cine doriți să vorbiți î De )
? la capătul celălalt al firului șe dă- ) 
( du un număr de telefon. , l
> — E ocupat momentan, dar < 
' imediat ce se eliberează vă vom \ 
i’ suna. Și intr-adevăr nu trecuseră j 
i' decît 2—3 minute și, o dată eli- 1

I
berat numărul respectiv, cel c** 
dorea să vorbească avea asigurată \ 
legătura. (

In panoul vecin, colega de ser- Ș 
viciu cu numărul 6. nu mai pridt- У 
dea cu darea legăturilor. )

Era o oră de vîrf, oră cînd se ) 
adună și se transmit situațiile din І 

Ziua respectivă. (
Actuala centrală fiind cu со- \ 

rnandă dublă, ușurează foarte i 
mult munca operatoarelor și- tot- ) 
odată asigură o deservire mai ) 
rapidă a abonaților. I

Deși, cele două telefoniste lu- ( 
crează de puțin timp împreună, ( 

) totuși datorită colaborării între ( 
І ele precum și felului în care își Ș 

S fac serviciul, au ajuns si fie apre- J 
( date de întrecut personal din \ 
( complexul C.F.R. Petroșani. )

Foarte mulți nici nu știu, cum i 
le cheamă pe cele două tele fonts- ) 
te, știu doar atît : 
ori 6.

Dar să, facem 
ele î Operatoarea 
tovarășa Pîrvan Maria, iar nr. 7 \ 
e tovarășa Cristescu Ioana, ope- )

•

5 ) )

comanda nr. 7

cunoștință cu 
cu nr. 6 este

ratoare fruntașe la centrala tete" 
fonici din gara Petroșani.

I. CRIC*N 
corespondent

A. N1CULESCU

De ce atita

spre 
mă
suță 
Uri-

I

Deși în repetate rînduri, nu
meroși muncitori din Petro 
șani, Petrila și Lonea au se
sizat atît conducerea C.C.V.J, 
cit și pe cea a E. M. Lonea că 
trenul electric 
nic transportul 
ruta Petroșani 
Lonea circulă < 
In prezent nu 
măsură care 
țească situația.

Unbori 
motivează 
pendările 
diferitelor 
ne sau locomotive.

care face zii» 
de personal pe 
(Gara mică) — 
defectuos, plnă 
s-a luat vreo
Să imbunăcă-

gara C.F.I. Lonea 
întîrzlerile sau sus- 
curselor pe seama 
defecțiuni Ia vagoa-

nepăsape ?
Se pare însă că dezinteresul 

și lipsa de răspundere fac casă 
bună și acum cu tovarășii din 
conducerea C.F.I. Lonea. îi ar 
trebui să i-a exemplu de la 
muncitorii de la C.F.F. care 
au venit voluntar să ajute la 
desfundarea liniei Lonea—Pe
troșani și, bineînțeles să tre
zească prin activitatea lor a- 
tenția adormită a unor tova 
răși.

N-ar fi oare cazul să se pu 
nă șl aici treburile la punct ?

BMERIC MUNTEAN 
corespondent
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Pafto teme, împotriva адіаіеіеі ішіш
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moscova io (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 10 martie N. S. Hrușciov 
a primit la Kremlin pe H. Ya
mada, ambasadorul Japoniei 
în U.R.S.S., la cererea aces
tuia și a avut cu el o convor
bire.

Ambasadorul Japoniei i-a 
remis Iui N. S. Hrușciov un 
mesaj personal din partea lui 
H. Ikeda, primul ministru al 
Japoniei. In mesaj primul mi
nistru al Japoniei arată că 
guvernul japonez protestează 
împotriva hotărîrii Statelor 
Unite ale Americii de a relua 
experiențele nucleare în at
mosferă și roagă guvernul so
vietic să depună toate efortu
rile pentru încheierea grabni
că ă unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arme nucleare.

N. S. Hrușciov a declarat lui 
Yamăda că guvernul sovietic 
a făcut și va face tot ce de
pinde de el pentru încheierea 
unui acord cu privire la de
zarmarea generală și totală și 
încetarea’ experiențelor cu ar
me nucleare.

☆

DELHI 10 (Agerpres).
Ziarele indiene împărtășesc 

punctul de vedere al Uniunii 
Sovietice în problema dezar
mării generale și condamnă 
eu asprime poziția S.U.A. în 
această problemă.

„Hrușciov a subliniat în 
«iod just că declarația S.U.A. 
cu privire la reluarea expe
riențelor nucleare în atmosfe
ră constituie o lovitură pentru

A. A. Gromîko a sosit la Geneva
GENEVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmitea
A, A. Gromîko, ministrul A- 

iacerilor Externe al U.R.S.S., 
a sosit la Geneva pentru a 
participa la lucrările Comite
tului celor 18 state pentru

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

Vizita delegației Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne în Birmania

RANGOON 10 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de 8 

martie delegația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne con
dusă de vicepreședintele Marii 
Adunări Naționale acad. Ște
fan Nicolau, a fost primită de 
președintele Consiliului Revo
luționar al Uniunii Birmane, 
generalul Ne Win.

In cursul schimbului de pă
reri care a avut loc cu acest 
prilej a fost relevat caracte
rul constructiv al relațiilor de 
prietenie și colaborare romîno- 
birmane.

In dimineața aceleiași zile, 
delegația Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne a fost, 
de asemenea, primită de mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Uniunii Birmane, U Thi Han 
și de ministrul informațiilor 
și Culturii, colonel Saw Myint. 
Apoi delegația Marii Adunări 
Naționale a participat la un 
prînz oferit în cinstea ei de 
ministrul Afacerilor Externe.

Vineri 9 martie delegația 
Marii Adunări Naționale Ro
mîne a plecat cu avionul spre 
Moulmein unde a fost primită 
de conducători ai oficialităților 
locale.

După o scurtă plimbare prin 
oraș delegația a vizitat o în
treprindere forestieră care fo
losește elefanți ca mijloace de 
tracțiune. Apoi delegația a 

viitoarea conferință de la Ge
neva. Ea demonstrează că 
S.U.A. nu tind spre reglemen
tarea pașnică a problemelor 
internaționale", scrie ziarul 
„Navbharat Times".

Ziarul „Assam Tribune" sub
liniază dorința sinceră a 
U.R.S.S. de a se obține solu
ționarea problemei dezarmării. 
„Acceptînd propunerile anglo- 
americane referitoare la vii
toarele tratative de dezarma
re, scrie ziarul, Uniunea So
vietică a dovedit că dorește în 
mod sincer înfăptuirea păcii, 
întreaga vină pentru atmosfe
ra nesănătoasă creată îți aju
nul tratativelor cu privire la 
dezarmare o poartă puterile 
occidentale. Nu mai trebuie 
subliniat că declarația S.U.A. 
cu privire Ia reluarea în vii
torul apropiat a experiențelor 
nucleare in atmosferă a fost 
făcută în momentul cel mai 
nepotrivit".

☆

VIENA 10 (Agerpres).
Intr-un articol de fond zia

rul „Der Rundblick" condam
nă hotărîrea S.U.A. de a efec
tua experiențe atomice în at
mosferă considerînd-o o încer
care de a îngreuna lucrările 
Comitetului pentru dezarmare, 
de a torpila rezolvarea proble
mei dezarmării. Declarația pre
ședintelui S.U.A., Kennedy, cu 
privire la efectuarea experien
țelor, arată ziarul, a avut drept 
scop să pună chiar de la în
ceput sub ’Semnul întrebării 
rezultatele apropiatelor trata
tive cu privire la dezarmare.

dezarmare. El este însoțit de 
V. A. Zorin și V. s. Semionov, 
locțiitori ai minstrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., pre
cum și de experții și consilierii 
delegației.

participat la un prînz oferit în 
cinstea ei de prefectul distric
tului Tenasserim, U Thet-tin.

După-amiază membrii dele
gației au plecat cu automobi
lele în localitatea Mudon, un
de au vizitat o miare între
prindere de țesături precum șl 
stațiunea experimentală de 
pomicultură. In aceeași după- 
amiază delegația s-a înapoiat 
pe calea aerului la Rangoon.

In această călătorie oaspe
ții romîni au fost însoțiți de 
U Ba Thaung — reprezentant 
al guvernului, U Maung Maung 
Than, directorul adjunct al 
protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe și de alte per
soane oficiale birmane. De a- 
semenea, delegația a fost în
soțită de însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Ro
mîne la Rangoon, I. Zeleneac.

Bandiții din O. A.
PARIS 10 (Agerpres).
După cum relatează agen

ția France Presee, la 10 mar- 
itie, cu puțin timp înainte de 
deschiderea Congresului Na 
țional pentru apărarea păcii 
din Franța, în suburbia pari
ziană issy les-Moulineaux, o 
bandă de asasini ai O.A.S. au 
plasat o puternică încărcătu- 

I ră explozivă în interiorul unei

in întîmpinarea întflnirii mondiale 
a femeilor pentru dezarmare

BERLIN 10 (Agerpres).
Femeile de pe toate conti

nentele sînt unite în năzuința 
Jor spre o lume fără războaie. 
De aceea ele se pronunță e- 
nergic pentru rezolvarea grab
nică a celei mai actuale pro
bleme a timpurilor noastre — 
problema dezarmării generale 
fii totale, a declarat corespon 
dentului agenției TASS, C. 
Zanti, secretară generală a 
Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor, în legătu
ră cu intilnirea mondială a 
femeilor pentru dezarmare ca
re va avea loc la Viena între 
23 și 25 martie.

La adunarea mondială de la 
Viena, a spus C. Zanti, se vor

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

Uniunea națională a femeilor din Venezuela 
demască „ajutorul“ american

CARACAS 10 (Agerpres). 
TASS transmite:

Uniunea națională a femei
lor din Venezuela a organizat 
c adunare la Caracas în cursul
căreia Rosa Ratto Ciaro și Ar- 
jelia Laya, membre ale Consi-

=©= ------------

Demonstrație a șomerilor 
din Caracas reprimată 

de poliție
CARACAS 10 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Peste 500 de șomeri din Ca - 

racas au organizat o demon
strație pe străzile orașului. 
Poliția a deschis focul împo
triva demonstranților. O per
soană a fost rănită.

Reprezentanții șomerilor au 
declarat că demonstrația a fost 
o urmare a situației insupor
tabile în care se află mii de 
locuitori ai orașului rămași fă
ră lucru.

_=©=_

„Primire* de neuitat
NEW YORK 10 (Agerpres}.
S. LiurL corespondentul agenției 

TASS, transmite:
La 8 martie studenții colegiu' 

lui din San Diego au făcui lui 
Lincoln Rockwell, „fubrertd“ par
tidului nazist american o „primi
re ' pe care o va ține minte timp 
îndelungat.

După cum transmit agențiile de 
presă, Rockwell, care a vizitat co
legiul la invitația unui grup de 
tdtrareacționari, a fost lovit de un 
student în maxilar, iar apoi stu
denții au aruncat in el cu ouă 
clocite.

Încă înainte de a intra în aulă, 
studenții l-au întîmpinat pe Rock
well cu pancarte pe care se pu
tea citi inscripțiile s ,,Nazfstule, 
cară-te acasă 1“, „Jos Rockwell /“, 
fi cînd acesta a început să vor
bească a fost întrerupt prin stri
găte de dezaprobare 'fi batjocură. 
Rockwell, a trebuit să fie condus 
din aida într-un loc sigur fi a 
părăsit universitatea sub pază.

Sudenții indignați au avariat-, 
de asemenea, automobilul lui 
Rockwell.

S. continuă crimele 
mașini ce staționa în fața clă 
dirii unde urma să-și înceapă 
lucrările Congresul.

Potrivit celor transmise de 
agenția France Presse în ur
ma acestei noi crime a bande 
lor fasciste ale O.A.S. au fost 
omorîte două persoane, iar a- 
proximativ 50 de persoane au 
fost rănite. 

întruni delegate a peste 50 de 
țări. La Viena vor avea loc 
largi dezbateri cu privire la 
Influența favorabilă a dezar
mării generale asupra îmbu
nătățirii condițiilor de trai și 
de muncă ale femeilor și ale 
familiilor lor, asupra dezvol
tării continue a economiei ță
rilor, asupra luptei împotriva 
foametei, bolilor și neștiinței 
de carte.

Vorbitoarea și-a exprimat 
convingerea că intilnirea de Ia 
Viena va reprezenta o vie ma
nifestare a năzuinței femeilor 
spre pace și va înlesni unifi 
carea eforturilor lor în lupta 
pentru dezarmare.

liului municipal din Caracas 
au calificat programul ameri
can „Alianța pentru progres" 
drept un „program al alianței 
imperialiștilor cu latifundiarii 
și cu reacțiunea locală în in
teresul exploatării popoarelor 
din America Latină".

Imperialiștii, a declarat Ar- 
jelia Laya, au pornit o ofen
sivă urmărind să transforme 
țările noastre în baze pentru 
operațiuni împotriva Cubei re
voluționare. Dar aceste ma
nevre se întorc împotriva ce
lor care le-au pornit, deoare 
ce popoarele noastre care se 
străduiesc să pună capăt foa
metei șl mizeriei au ’drept e- 
xemplu Cuba care a deschis 
Calea spre cuerirea suverani
tății și independenței".

C. Gbenye a demisionat
LEOPOLDVILLE 10 (Ager

preș).
Agenția France Presse, ci

tind cercuri politice congole
ze, relatează că Christopher 
Gzenye, președintele Mișcării 
Naționale Congoleze, numit re 
cent vicepreședinte al guver
nului central congolez și-a pre
zentat demișia din acest post 
primului ministru Adoula. Re 
amintind împrejurările cunos
cute care au dus, după ares
tarea lui Gizenga, la izbucni
rea unei crize reale în sinul 
guvernului congolez, agenția 
arată că partizanii lui Lumum
ba au primit cu dezaprobare 
remanierea ministerială efec

PROGRAM DE RADIO
12 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 9,00 
Tinerețea ne e dragă, 10,08 
Cîntă corul de copii al Radio- 
televiziunii, 10,30 Melodii popu
lare romînești, 11,30 Almanah 
Științific, 12ДЮ Cîntă acordeo 
nistul Ilie Udilă, 12,15 Pagini 
din romanul „învățătorii", de 
Șerban Nedelcu, 13,05 Muzică 
de estra’dă în interpetarea so
liștilor noștri, 15,54 Muzică din 
filme, 16,25 Arii și duete din 
opere Interpretate de soliști 
ai operelor de Stat din țară, 

!17,30 Prietena noastră cartea, 
{19,25 Program pentru iubito
rii muzicii populare romînești, 
21,30 Mari cîntăreți de operă : 
basul Mark Reizen. PROGRA
MUL II. 12,45 Muzică ușoară 
de compozitori sovietici, 14,03 
'Arii și duete din operetele com
pozitorilor noștri, 15,00 Muzi
că populară din R. P. Bulgaria

La 14 martie

Ședința Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 10 (Agerpres). 
TASS transmite:

Ședința consiliului de secu
ritate a cărei convocare a fost 
cerută de guvernul Cubei a 
fost fixată pentru miercuri 14 
martie. După cum s-a anun
țat, în cererea sa guvernul 
Cubei arată că măsurile de 
constrîngere luate împotriva 
Cubei la conferința de la Punta 
del Este Constituie o agresiune 
împotriva suveranității Cubei 
și urmăresc să schimbe regi - 
mul unui stat membr’ al 
O.N.U.

— =0——

Bonnul elaborează o nouă lege 
îndreptată spre înterzioerea 

organizațiilor democrate
BONN 10 (Agerpres).
Guvernul vest-german a e 

laborat și transmis spre apro - 
bare la 9 martie în Bundestag 
un proiect de lege îndreptat 
epre înăbușirea organizațiilor 
și uniunilor democrate exis
tente încă în R.F.G. Potrivit ; 
proiectului de lege guverna*^' 
mental, pe viitor problemele 
cu privire la interzicerea ч- 
niunilor „ostile constituției", 
care ies din cadrul regional, 
vor fi rezolvate nu de miniștrii 
Afacerilor Interne ai landuri
lor, ci de ministrul. federal ai 
Afacerilor Interne de la Bonn. 
Nu este un secret că printre 
uniunile „ostile constituției" 
autoritățile vest-germane trec, 
de obicei, acele organizații ca
re luptă cu consecvență pen
tru pace, împotriva cursei 
Înarmărilor șl a pregătirilor de 
război.

Proiectul de lege al guver
nului prevede procedura con
fiscării bunurilor organizațiilor 
interzise.

tuată cu trei săptămîni ki ur
mă și care a constat In esen
ță în înlăturarea lui Gbenye 
de la Ministerul de Interne' 
pentru a fi numit vicepreșe
dinte, „post onorific dar fără 
puteri reale". Această măsură 
a fost luată deoarece Gbenye 
s-a pronunțat împotriva ares
tării lui Gizenga.

Dacă demisia lui Gbenye va 
deveni efectivă este de aștep
tat, după cum subliniază 
France Presse, ca și ceilalți 
miniștri și secretari de stat 
lumumbiști să-i urmeze exem
plul, provocînd astfel o seri
oasă criză guvernamentală.

și R. P. Ungară, 16,30 Vorbește 
Moscova ! 18,05 Cîntece și jo
curi populare romînești și ale 
minorităților naționale, 19,40 
Ghid muzical (17) (reluare), 
20,20 Concert de valsuri, 21,30 
Lecturi la cererea ascultători
lor.
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CINEMATOGRAFE
12 martie

PETROȘANI — AL. SAHIA S 
Fii fericită, Ani ! PETRILA :> 
Rapsodia ucraineană; ANI- 
NOASA: Pretutindeni trăiesc 
oameni; URIC ANI: Jucătorul. 
(Responsabilii cinematografe
lor 7 Noiembrie Petroșani, Lo- 
nea, Livezeni, Vulcan, Orivî- 
dia și Bărbăteni n-au trimis 
programarea filmelor pe luna 
martie).
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