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In cinstea conferinței 
orășenești a femeilor 
sînt în pregătire variate 
acțiuni cultural-artistice. 
Colectivul de actrițe de 
la Teatrul de stat din 
Petroșani împreună cu e- 
levii 
artă 
lion 
meii.

Programul medalionu
lui va cuprinde prezen
tări de fragmente din di
ferite lucrări literare în-

Școlii populare de 
pregătesc un meda- 
literar închinat fe-

chinate unor femei 
seamă, figuri de luptă
toare pentru fericirea po
porului

Tot 
ferinței 
meilor 
recenzie pe marginea ro
manului „Zile de primă
vară", iar pe marginea 
filmului „Evdochia" va 
avea loc un concurs ciae 
știe cîștigă, concurs ce va 
fi organizat de cinemato 
graful „Al. Sahia".

muncitor.
în preajma coi- 
orășenești a fe- 

va fi organizată o

Se intensifică munca 
educativă

alegerilor 
comisiilor 

localitățile

Cu prilejul 
comitetelor și 
de femei din 
Văii Jiului s-au stabilit 
numeroase măsuri în pri
vința inteiisificarii mun
cii educative în rîndurile 
femeilor. Aceste măsuri 
se trqdrc în viață.

In caftierul Livezeni 
din Petroșani au fost în
ființate 16 
citit. In 
nr. 2 și 5, 
veaaă cite

noi cercuri de 
circumscripțiile 
de
5

pildă acti- 
cercuri de

citit. La activitatea 
curilor noi create au fost 
atrase pînă acum 230 de 
lemei. Cercurile de citit 
sînt îndrumate de tov. 
Torok Paulina, Feher 
Viorica, Mulea Victoria, 
Vuia Maria.

In comuna Iscroni a 
crescut, de asemenea, nu
mărul cercurilor de citit. 
Față de 10 cercuri de ci
tit cite erau înainte. în 
prezent activează 39 cer
curi.
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Pe teme cetățenești

Extinderea susținerii metalice în abataje și ga
lerii constituie una din principalele preocupări ale 
conducerii sectorului IV de la mina Lonea. IN 
CLIȘEU: Șeful sectorului IV tov. ing. Marian 
Nicolae discutînd cu maiștrii mineri Sicoi Iosif 
și Mocani, Mircea despre lucrările ce urmează 
se efectueze.
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BRIGĂZI FRUNTAȘE

să

Intre brigăzile sectorului II al minei Aninoasa 
se desfășoară o vie întrecere pentru 
și depășirea sarcinilor de producție, 
gadă se străduiește să-și

. crul, să

I îndeplinirea
Fiecare bri- 
temeinic lu- 

timpul direct 
minerilor de

, a
o îndatorire care nu trebuie neglijatăI

comunale

noi bucurii

bucuria ce- 
într-un a-

• care ocupă apartamentul 30 
din blocul I, are o restanță de 
520 lei, iar Munteanu Doina, 
contabilă la I. E. Lupeni, care 
ocupă apartamentul 31 în blo
cul D, are o restanță de 640 
tei la plata chiriei. De multe 
luni nu au achitat de aseme
nea chiriile funcționarul An
gliei Viorel din Petroșani, pro
fesorii Răduțiu Eugen și Pîl- 
dea Alexandru din 
medicul Dan Mircea 
vulcan și alții.

Sînt, de asemenea.

Vuican. 
tot din

I
I

La sectorul VII investiții și 
montaje al minei Lupeni agi
tatorii au Tost instruiți de că
tre biroul organizației de bază 
cu sarcinile ce le revin în le
gătură cu respectarea N.T.S. și 
prevenirea oricăror abateri de 
la aceste norme.

Instruiți de biroul organiza
ției de bază, agitatorii desfă
șoară o muncă susținută pen
tru educarea minerilor în spi
ritul răspunderii pentru res
pectarea N.T.S. Agitatorul Chi- 
riac Nicolae, maistru 
ține cu regularitate 
biri cu minerii din brigăzile 
de care răspunde pe teme ale 
protecției muncii, le dă îndru
mări cu privire la 
perforajului umed, a 
lor „Nemcsek", la

minier, 
convor-

folosirea 
aparate- 
armarea 

; conform monografiei. O susți
nută muncă politică desfășoa
ră pe această linie și agitato
rii Zarif Tudor, Farkaș An
drei, artificieri, Huda Mihai, 
Mihuț Pavel, Pojescu Sebas
tian, mineri. Rezultat al acti
vității acestor agitatori, la lo- 
crrile de muncă unde 
ei se respectă cu 
N.T.S.

in sectorul nostru 
nuiește, de asemenea, 
brigăzile care execută lucrări 
mai 
cesc

repartizați agitatori de frunte 
care să îndrume minerii din a- 
ceste brigăzi, să urmărească 
respectarea întocmai a reguli
lor de protecție a muncii. Ast
fel, deși aceste brigăzi lucrea
ză în condiții speciale, la lu
crări de montare în planuri în
clinate și în puțuri, transpor
turi de utilaje, la betonăTi în 
galerii și la înaintări, ele au 
reușit să elimine complet ac
cidentele și totodată să-și de
pășească cu regularitate sar
cinile de plan.

In sectorul nostru au fost 
înființate cursuri de ridicare a> 
calificării profesionale în ca
drul cărora se predau lecții în 
legătură cu transportul în a- 
bataje, pe galerii, in legătură 
cu mașinile de extracție, com- 

de

lucrează, 
strictețe

se obiș- 
ca la

presoare, pompe, stații 
transformare, instalații de for
ță etc. La aceste cursuri 
fost predate, de asemenea, lec
ții pe teme ale tehnicii secu
rității muncii în care s-a vor
bit minerilor în mod amănun
țit despre măsurile necesare 
pentru prevenirea accidentelor. 
Agitatorii îndeamnă pe mun
citori să frecventeze aceste 
cursuri.

au

А. ARDELEAN 
membru în biroul organizației 

de bază — sectorul ѴП 
mina Lupeni

importante sau care mun- 
in condiții speciale, să fie
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La Grupul școlar minier Petroșani

Printre elevii seraliști
fiecare zi, după-amiază, Р°г

Pe șantierele Lupeniului, Vul
canului, Petroșenilor se dau în 
folosință mereu noi blocuri șl 
concomitent cu acestea se toar
nă temeliile altora. La Ani
noasa a intrat nu de mult în 
funcțiune o nouă alimentare 
cu apă, tot mai multe străzi 
ale localităților noastre sînt 
Inundate de lumina lămpilor 
fluorescente. Fiecare din aces
te realizări aduce 
oamenilor muncii.

Cît de mare este 
lui care se mută
partament nou ! Apartamente 
mari, luminoase, cu lumină e- 
lectrică, apă, cu băi și alte de
pendințe. Intrînd în noile blo
curi, oamenii muncii își dau 
Incăodată seama că e de da
toria lor să răspundă grijii ce 
le-o poartă statul nostru de
mocrat-popular, care alocă fon- 
eur importante pentru a le 
asigura o viață mai bună, în
grijind noile locuințe, achitînd 
cu regularitate chiria, taxele 
comunale. Marea majoritate a 
oamenilor muncii consideră 
plata la timp a chiriei și a ta
xelor comunale drept o înda
torire de care trebuie să se a- 
chite cu cinste, acestea oglin
dind o atitudine înaintată fa
ță de societate.

Din păcate mai sînt unii ce
tățeni care consideră că au nu
mai drepturi nu și îndatoriri, 
și care în mod cu totul neper- 
mls „uită" luni de-a rîndul să' 
plătească chiria, lumina, apa 
și celelalte taxe comunale.

Iată eîteva exemple de ce
tățeni care deși ocupă aparta
mente spațioase și luminoase 
în noile blocuri, n-au achitat 
chiria de multă vreme către 
sectoarele I.L.L. Așa sînt de e- 
xemnlu tov. Ionel Iile, șef de 
gară, care ocupă apartamen- 

'4 tul 2 în blocul 15, scara ѴП- 
Petroșani. El are de plătit drept 
restanță la chirie suma de 190 
le. Funcționarul Casan Vasi
le cu domiciliul în blocul L a- 
pj.-tamentul 5—Lonea are 100 
lei restanță la chirie. Misek 
Hermina, laborantă în Lupeni

unii ce
tățeni care au restanțe mari 
la plata pentru curent electric, 
ană și alte taxe comunale. Tov. 
Ciccân Nicolae, Mlelușoiu loan,

organizeze 
mărească 

productiv. întrecerea 
aici pentru a da cit mai mult căr
bune de bună calitate se soldează 
mereu cu noi succese. In luna a- 
-ccasta,- pînă la data de.22 inclu
siv, ei au extras peste sarcinile de 
plan 351 tone de cărbune și au 
sporit productivitatea muncii 
70 kg. de cărbune pe post, față 
de cea planificată. Cele mai bune 
rezultate pe sector le-au obținut 
brigăzile conduse de Kibedi Fran- 
cisc și Cosma Remus. Prima, mun
cind 
decît 
tonă
în plus de plan, 554 tone de căr
bune, iar a doua și-a depășit pro
ducția prevăzută cu 330 tone de 
cărbune. Prin succesele obținute 
cele două brigăzi sînt fruntașe în 
întrecerea

CU

cu un randament Hiat mare 
cel prevăzut cu aproape o 

de cărbune pe post, a extras,

I

7» 
fi văzuți îndreptîndu-se spre Gru
pul școlar minier Petroșani nume
roși elevi seraliști din anumite lo
calități ale Văii Jiului. Peste 90 
la sută din ei sînt maiștri electro
mecanici de 5—10 ani....

...In anul UI, cei 33 de seraliști 
se pregăteau pentru ora 'de mașini 
miniere. După ce profesorul, ing. 
Legrand Iosif, făcu apelul, desfă
cu un pachet.

— V-am adus tezele de sfîrșit 
de trimestru... Ele sînt mai bune 
decît cete din primul trimestru al 
anului 'dțȚx spuse ingtneru. cu gîm~ 
betul pe buze.

După ce fiecare elev și-a văzul 
nota, se trecu la lecția de Zi, Pri
mul ieși la răspuns tovarășul Ma~ 
rincan loan, energeticul sectoru
lui 1 al minei Aninoasa, care răs
punse corect la întrebările puse. 
Apoi trecu la loc mulțumit. A pri
mit o notă bună. L~a urmat la 
răspuns tov. Sicoi Sabin, maistru 
la sectorul de transport al ace
leiași exploatări. Rînd pe rînd 
alți elevi au răspuns la întrebările 
ce li s~au pus. Fiecare din ei s-a 
pregătit temeinic pentru această 
oră, s~a străduit să dea răspunsuri 
cit mai bune.

Cadrele didactice ale școlii de
pun eforturi susținute pentru a 
sprijini activitatea elevilor sera
liști, pentru ca materia predată să

cu preocu- 
procesul de 
clasei, tov.

_=0=—

socialistă pe sector.(Continuare in pag.. 3-a)(Continuare in pag, 3-a)

Masele largi de oameni ai muncii citesc cu interes lucrările conferinței pentru dezarma
re de la Geneva.

Iată în clișeul nostru un grup de muncitori și funcție nari de la T. C. Paroșeni adu
nați într-o pauză, în jurul agitatorului Berinde Lucian care te citește pasaje din planul so
vietic de dezarmare generală și totală prezentat Comitetului celor 18 state.

fie în strînsă legătură 
pările de zi cu zi din 
producție. Dirigintele 
profesor Niță Gheorghe, vine de
seori în sala de clasă în mijlocul 
elevilor, le dă sfaturi de felul cum 
trebuie să învețe, îi ajută in cla
rificarea unor probleme neînțelese. 
La anumite materii, mai greu de 
înțeles, dirigintele organizează dis- 
:uțfi speciale cu elevii. Acest lu
cru a dus atît la lărgirea orizon* 
tultii 'de cunoștințe al elevilor cit 
și la aprofundarea mai temeinică 
a unor’ capitole din materia pre
dată.

La școală sînt mulți elevi frun
tași la învățătură cu care școala se 
mîndrește, așa cum se mîndresc și 
colectivele de muncă în mijlocul 
cărora își desfășoară activitatea 
maiștrii de la seral. Printre frun
tașii la învățătură se numără ’>'» 
Iacob Alexandru de la mina Petrila. 
E un elev bun, cu dragoste față de 
învățătură. E energeticul sectoru
lui de investiții al minei. Are a 
înaltă calificare profesională, e 
fruntaș în producție. Cînd răspun
de la întrebările puse de profe
sori, face o strînsă legătură între 
lecția predată și munca din sec
tor. De asemenea, electricienii Czî- 
rachi Ștefan, Bako Dionisie, Lo~ 
chainer Francisc, maistrul V oină 
Petru sînt doar cîțîva dintre frun
tașii la învățătură. Cu toți se pre
gătesc sîrguinăos, răspunzînd ast
fel prin fapte condițiilor bune de 
studiu pe care le au prin grija 
partidului și guvernului pentru ri
dicarea continuă a pregătirii lor 
profesionale.

Z. ȘUȘTAC

Prin folosirea 
mijloacelor tehnice

Sînt mai multe luni de cînd 
în eîteva 
și Lonea 
portoare 
cărcarea 
nelui. Minerii au învățat să le 
folosească tot mai bine și cu . 
ajutorul lor, obțin succese de 
seamă în îndeplinirea sarcini
lor de plan. La mina Lonea, a- 
semenea transportoare func
ționează în abatajele 566 șl 
403 de la Jieț. Cu ajutorul lor 
minerii din brigăzile conduse 
de Ciocea Vasile și Danclu 
Moise șl-au sporit productivi
tatea muncii cu peste o tonă 
pe post față de plan și au ex
tras mari cantități de cărbune 
fără efort fizic.

abataje de la Petrila' 
s-au introdus trans - 
blindate pentru in
și transportul cărbu-
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Preocupări ale cercurilor A.S.I.T. de la exploatări
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Scop precis: sarcinile concrete 
ale producției

Cercul A.SJ.T. de la mina 
Lupeni și-a ridicat simțitor a 
nul acesta nivelul activității. 
De fapt acest lucru se datoreș- 
te și sprijinului material și 
organizatoric mai efectiv ce îl 
acordă cercului conducerea ex
ploatării și sindicatul. Astfel, 
cercul își desfășoară acum ac
tivitatea într-o sală corespun 
zătoare special amenajată la 
clubul minier din localitate. 
Cercul A.S.LT. are aici asigu
rat tot ce e necesar pentru or
ganizarea de conferințe și con
sultații tehnice, citirea litera
turii de specialitate din biblio
teca tehnică și alte activități.

Inginerii și tehnicienii mi
nei Lupeni, membri ai cercului 
A.S.I.T., depun o activitate 
multilaterală pentru îmbogăți
rea cunoștințelor lor tehnico- 
profesionale. Totodată ei ur
măresc atingerea unei ținte 
precise : să contribuie la rezol
varea sarcinilor concrete ale 
producției. In acest scop, in 
luna februarie, a fost ținută 
conferința „Studiu asupra îm
bunătățirii indicilor tehnico- 
economicl la lucrările de ram
bleiere din minele Văii Jiului. 
In completarea conferinței, un 
număr de 50 maiștri, tehni
cieni și ingineri din sectoarele 
de rambleu au audiat comu
nicările despre tehnica lucră
rilor Йе rambleiere Ia minele

din R. P. Polonă pe care le-au 
prezentat Inginerii din condu
cerea exploatării Întorși de eu- 
r'nd dlntr-o vizită făcută la mi
nele din țara prietenă.

Tot pe linia problemelor e- 
conomice a fost organizat la 
începutul acestei luni un schimb 
de experiență între ingineri și 
tehnicieni avind ca temă folo
sirea celor mal eficiente me
tode de urmărire a indicilor teh- 
nico-economici ai producției. 
Cu acest prilej au prezentat 
referate interesante șefii sec
toarelor II, III, IV В și V sud. 
Un număr de 18 conferințe teh
nice pe diferite teme urmează 
să fie ținute de aici înainte.

Atenție deosebită acordă cer
cul A.S.I.T. de la mina Lupenl 
popularizării tehnicii noi și în
sușirii ei de către mineri. Lu
na trecută la abatajul frontal 
4 vest-3 vest a fost introdusă 
susținerea metalică 
..Schwartz" șl grinzi 
solă. La scurt timp 
ceasta cercul A.s.T.T. 
nizat un schimb de experiență 
la locul de muncă între to-i 
frontaliștii sectorului III. E 
prevăzut ca în curînd să plece 
în schimb de experiență la mi
na Petrila mai multi mineri si 
maiștri de la abatajele came
ră pentru a vedea practic me
toda de 
binată)

cu stllnl 
în con
ți upă a- 
a orga-

armare metalică (com- 
a abatajelor cameră.

Propagandă tehnică susținută
Pentru a face cunoscute oa

menilor muncii de la mina U- 
ricani cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne și 
astfel să-i ajute în dotoindireă 
cit mai 
nice și 
nivelul 
A.S.I.T 
IfiTpfeuhS cu cabinetul tehnic 
îndrumate de comitetul de par
tid acordă o atenție deosebită 
propagandei tehnice prin confe
rințe. In planul de activitate al 
cercului pe primul semestru 
sînt prevăzute să se țină 41 
conferințe tehnice pe teme de 
minerit, mecanică minieră, e- 
lectro-teh'nică etc.

Din martie incepînd acest

multor cunoștințe teh- 
să-și ridice continuu 

lor profesional, cercul 
de la mina Uricanl

plan prinde viată. Pentru cu
prinderea cit mai largă a ma
sei salariatilor Ia audierea con
ferințelor, acestea se țin pe ca
tegorii de muncă. In fiecare 
săptămînă se ține la mină cite 
o conferință 
mineri, 
forjori, 
fii de 
pentru 
Astfel.
nă acum conferința „Săparea 
lucrărilor miniere", șefii de 
brigadă ..Noțiuni de geologie si 
zăcăminte", iar tehnicienii și 
Inginerii conferința „Noutăți 
tehnice în mineritul mondial".

tehnică pentru 
strungari, electricieni șî 
separat una pentru șe- 
brigadă și una la club 
tehnicieni și ingineri, 
minerii au audiat pî-

I. BALAN

Prin măsuri tehnico-organizatorice 
chibzuite, la asigurarea ritmică

a necesarului de rambleu în abataje
Sectorul LX rambleu aduce 
contribuție Însemnată Ia reao

Uzarea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate de mine
rii de la Aninoasa pe anul 1962. 
Pină In prezent, muncitorii din 
acest sector au rambleiat în 
subteran aproape 600 m. c. 
peste plan. Conducerea secto
rului a luat din vreme o se
rie de măsuri bine chibzuite 
care să asigure realizarea rit
mică a planului de 
Care sînt acestea și 
transpune în viață

rambleu, 
cum le 

colectivul

Iată cite va 
măsuri teh- 
este îndea- 

completat

Au trecut numai cîteva luni de 
tind inovația ,,Dispozitiv de co
jit lemnul de mina* a fost pusă 
în aplicare. Cu toate acestea ea își 
dovedește pe deplin eficiența la 
depozitul de lemne de la mina Lu
pani, unde prin folosirea dispozi
tivului respectiv sînt reduse un 
rrumăr însemnat de posturi nepro
ductive pe lună. IN CLIȘEU: 
Dispozitivul de cojit lemn în po~ 1 
ziția obișnuită de funcționare.

de rambleiatori ? 
aspecte. Planul de 
nico-organizatorice 
pxoape urmărit și 
operativ pe măsura cerințelor
de rambleu din abataje. Pentru 
Introducerea in bune condi- 
țiuni a rambleului hidraulic în 
abataje se dă o deosebită im
portanță întreținerii conducte
lor de pe suitorii de aerai. Este 
vorba de suitorul Aninoasa -
centru, Aninoasa-est și suito
rul Priboi. In munca de între
ținere a conductelor se eviden
țiază echipa condusă de Beci 
Ambrozie.

De mare însemnătate pentru 
debitarea ritmică a volumului 
de rambleu cerut în subteran 
este intrarea eșalonată a aba
tajelor în rambleiere. Conduce
rea sectorului IX ține o strin- 
»ă legătură cu șefii sectoarelor 
de cărbune în vederea eșalo
nării abatajelor pentru ram
bleiere. In timp ce un abataj 
se rambleiază la altul sc face 
pregătirea (montarea conduc
telor). Așa a fost cazul cu a- 
batajul nr. 6 ți 17 de la sec
torul I și abatajele nr. 4 si 2 
<Fn seratul 5 de la sectorul II, 
Cin A sectorul I rambleiază în 
est la orizontul VIT. prin pil
ula est. 
h’eiază 
l'izowtul 
tril. De
Йе o ra hleiere rapidă a unor 
abataje cu producție mare, 
așa cum ă fnst cazul cu aba
tajul nr. 8 de la sectorul I. 
Pentru realizarea acestei sar
cini conducerea sectorului IX 
s-a orientat să rambleieze hi
draulic aripa vestică, și pneu- ‘ 
niatic aripa estică, ceea ce a 
asigurat volumul de rambleu.

Maiștrii de rambleu cit și 
muncitorii din diferite locuri 
de muncă se îngrijesc pentru a 
avea la timp materialele ne
cesare, ca : șuruburi pentru 
montarea conductelor, cuie pen
tru executarea pereților de scîn- 
dură la închiderea abatajelor, 
pentru ca rambleul să nu curgă 
în preabataj etc. Totodată ei 
luptă si 
economii

la sectorul II se ram- 
abatalele din vest, o- 
VII. prin pilula cen- 
rrulte ori este nevoie

pentru realizarea de 
la prețul de cost prin

ir .-.* -.-'’-e-*-*-'-.—

refolosirea după turnare a gar
niturilor vechi de plumb, re- 
Condiționarea (refiletarea) șu
ruburilor care au servit la mon
tarea conductelor, reducerea 
debitului de apă cu care se in
troduce rambleul, prin aceasta 
reducîndu-se consumul de e- 
nergie. Muncitorii de la pilniile 
de amestec ca 
nel. Ileju Ioan 
pot fi dați ca 
ceasta direcție.

Pentru a se i 
bleierc ritmică 
sporit de rambleu s-a montat 
u coloană nouă de tuburi grele 
pe suitorul centru, de la ziuă 
pînă la abatajul cameră nr. 17 
stratul 3, avind o lungime de 
900 m.l. Periodic se verifică 
Instalațiile din cadrul sectoru
lui (culbutoare, banda de cau
ciuc, ventilele de la bazine și 
plinii). Paralel cu măgurile teh
nico-organizatorice sînt în curs 
de aplicare și propunerile fă
cute de muncitori în ultima 
consfătuire de produci®. «- Prin
tre acestea sînt : confecționa
rea unei capre metalice din tu
buri de rambleu la suitorul est 
Aninoasa. pentru schimbarea Ia 
tfmp si în bune nondițiuni a 
tuburi)-r neeorf-snuw’ă^oaret 
repartizarea uniformă, pe 
schimburi, a oamenilor; înlo
cuirea scărilor deteriorate din 
suitorii de aeraj și altele. Pen
tru rambleierea la timp, în pe
rioadele de pregătire (montări 
de tuburi) se mențin in con
tinuu pline pilniile de rambleu 
(nîlnia centru cu o capacitate 
de MO m. c„ nîlnia din parc 
de 200 m.c.. pîlnia Piseu de 
30(i m.c., pîlnia Priboi de 200 
m.c.) precum și silozurile tam
pon de la moara nouă cu o ca
pacitate de 270 m.c. Prin toate 
aceste măsuri tehnico-organi
zatorice bine gîndite și aplica
te cu perseverență în procesul 
de producție, muncitorii și teh
nicienii sectorului IX Rambleu 
contribuie din plin la realiza
rea și depășirea sarcinilor de 
plan ce Ie revin mlneriWî de 
la Aninoasa.

C. DANILA
tehnician — mina Aninoasa

Bvînzâu Cer
și Corlan 
exemplu

Fetru 
în a-

ram- 
un volum

asigura o 
cu

Perforăm umed și realizăm avansări 
superioare celor obflnntc cu perioral uscat

Grija deosebită pe care statul 
democrat-popular o acordă ocroti
rii sănătății oamenilor muncii o 
simțim din plin manifestîndu-sc 
și în bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. O mărturie grăitoare în 
această direcție o constituie și 
hotărîrea luată de conferințele re
gională și orășenească de partid 
ca incepînd cu anul acesta să fie 
introdus perforajul umed la toate 
înaintările în steril de la exploa
tările miniere. Incepînd cu luna 
februarie această sarcină impor
tantă trasată de partid am tra
dus-o în fapt și la locul nostru de 
muncă. Brigada noastră sapă în 
prezent galeria direcțională în cul
cușul stratului 3 blocul Ц-L Este 
o lucrare de deschidere importan
tă la mina Uricani. Pentru a ne 
crea condiții cit mai optime de 
lucru, conducerea sectorului II a 
făcut din timp pregătirile pentru 
introducerea perforajului umed : a 
făcut captarea apei, montarea con
ductei de aducțiurie, a procurat 
piesele necesare perforajului pe 
cale umedă.

Auzim pe mulți mineri de la 
înaintări in piatră spunînd că nu 
se pot aici în ruptul capului aco
moda cu perforajul umed. încearcă 
o zi, două și se dau bătuți în fa
ța greutăților de început ; aban
donează acest sistem foarte bun 

de lucru la perforarea găurilor în 
piatră și reiau din nou perforajul 
uscat. Este oare permis să dăm 
înapoi în rezolvarea unei sarcini, 
în îndeplinirea unei îndatoriri ce 
o avem față de însăși sănătatea 
noastră ? Desigur că nu. Și briga
da noastră a avut greutăți la înce 
put. Cînd am trecut să perforăm 
prima dată cu apă lucrul ieșea 
cam pe dos. Nu aveam experiență,
cooooociaoauoooos0cooooQ900MQeo0aMQ

Fruntașii mineritului 
scriu despre experiența lor

nu știam cum e mai potrivit să 
fixâm manșoanele cu injecție late
rală și să reglăm apa. Manșoanele 
și garniturile pe care le-am folosit 
prima dată nu erau nici ele cores
punzătoare. Din această cauză 
curgea multă apă în afară și ne 
uda Apa se oprea și ea tot des 
din lipsă de presiune. Lucrul la 
pe/tciarea găurilor cu apă mergea 
anevoios. La un moment dat toți 
ortacii deveniseră neîncrezători și 
era cit pe aici să reîncepem per
forajul uscat. Dar ne-am dat la 
timp seama spre ce greșeală alune
căm. Am hotărît să luptăm îm
potriva lipsurilor materiale și or
ganizatorice. Ia ajutorul nostru a 
venit și conducerea sectorului/ Pri

mul tip de manșoane folosit (cu 
iriteriorul hexagonal) a fost schim
bat cu manșoane simple cu garni
turi circulare de cauciuc. Mecani
cul de sector s-a ocupat îndea
proape de perfecționarea pieselor 
folosite la perforarea cu apă. în
cetul cu încetul am căpătat și 
noi deprindere cum să le între
buințăm corect. Apa am început 
s-o reglăm corespunzător. In scurt 
timp am prins gust de lucru cu 
perforajul umed.

Sistemul nostru de lucru și îna
inte, cînd perforam uscat era cu 
găuri de pușcare lungi de 2 me
tri. La 24 de ore cîștigam în plus 
o operație de pușcare pentru ex- 
cavarea unui cîmp înainte. In felul 
acesta atingem viteze de avansare 
la un front de lucru oină la 50 
de metri pe lună. Tot găuri lungi 
de 2 m.l. perfotiăm și acum pe ca
le umedă. Perforăm cu 2—3 ma
șini deodată- Folosim sfredele cu 
injecție laterală avind tăiș în for
mă de Z armat cu plăcuțe vidia. 
Avem asigurată presiunea aerului 
comprimat de 4—4,5 atmosfere în 
continuu. Apa ajunge și ea la ort 
sub o presiune de 3—4 atmosfere. 
Rac se mai întîmplă ca sfredelele 
să se înfunde. Pentru a evita acest 
lucru controlam tot mereu robine
tul de reglare a apei de injecție. 
Cînd se înfundă totuși sfredelele, 

atunci le desfundăm cu ajutorul 
unor vergele din sîrmă de oțel 
anume pregătite.

Condițiile de lucru la perforarea 
găurilor s-au îmbunătățit radical. 
In timpul perforării ventilatorul 
poate fi oprit, dar praf nu se de
gajă absolut de loc la ort. Ume
zeala creată artificial împrospă
tează totodată și atmosfera locu
lui de muncă. Pentru a evita strîn- 
gerea apei și formarea noroiului 
în galerie, nu lăsăm să rămînă ca
nalul mult nesăpat în urma ortu-’ 
lui ; cum avem înaintați 10—12 
metri trecem și săpăm canalul. 
Toate acestea sînt spre folosul nos
tru- Folosind perforajul umed am 
ajuns să egalăm și chiar să între- 
cem vitezele de perforare realizate 
pe cale uscată. Acest lucru l-am 
demonstrat practic într-un schimb 
de experiența avut la începutul lu
nii martie cu șefii de brigadă 
Mihuț Pavel, Molod Tudor, Che- 
rebeț Ovidiu, Ungureanu Nicolae 
și alții de la sectorul VII investi
ții al minei Lupeni. Pe riad ei au 
perforat uscat cîte o gaură, iar 
noi, alături de ei, am perforat cu 
apă. I-am întrecut la fiecare serie 
de găuri, terminînd de fiecare da
tă de perforat înaintea lor. O gau
ră de 2 metri perforată de noi nu 
dura mai mult de 7—8 minute. 
De fapt în mod normal durata de 
perforare a unei găuri nu depă
șește 7—10 minute.

In cele două luni de aplicare, 
brigada noastră s-a putut convinge 
de avantajele multiple ce le aduce 

perforajul umed. El ne ocrotește 
sănătatea, ne ferește de îmbolnă* 
virea de silicoză și, dacă e bine 
organizat, nu frînează deloc ran* 
damentul muncii. Avem propria 
noastră experiență în direcția a- 
ceasta. Astfel, în luna februarie 
cînd am aplicat prima dată perfo- 
rajul umed am realizat o avansare 
de 75 metri depășind planul cu 
37 la sută, iar randamentul plani
ficat cu 0,75 m.c./post. Cîștigul pc 
post de miner s-a ridicat la 127,88 
lei. In lima aceasta realizările bri
găzii noastre promit să fie tot atît 
de frumoase. Numai pînă la data 
de 23 martie am obținut o avan* 
sare de 60 m.l., depășind astfel 
planul cu 32 la sută Randamen
tul realizat se ridică la 1,62 m. 
c./post față de 1,45 m.c. planificat 
pe post.

In viitor vom căuta să dezvol
tăm și mai mult realizările sco- 
țînd prin aceasta în evidență a ■ 
vantajele perforajului umed. Bri* 
gada noastră a hotărît să introdu* 
că la susținerea perforatoarelor su
porți telescopici pneumatici, ceea 
ce nc va scuti și de eforturi fizice 
în timpul perforării. Noi socotim 
că perforajul umed e o metodă 
bună de lucru introdusă la înaintă
rile în piatră și recomandăm tu
turor minerfloțr de la aceste lu
crări s-o aplice cu încredere și fă
ră întirziere.

CONSTANTIN SOBBSCU 
miner șef de brigadă la sectorul 

II Uricani ,
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Din activitatea organizațiilor de partid i

primit în rîndurile lor aproa- 
150 de membri și candidați 
partid. O activitate susținută 

această privință desfășoară bi-

Л/мясгіогі fruntațî primiți 
în partid

Primirea de noi membri și can
didați de partid constituie o pre
ocupare permanentă a organiza
țiilor de partid de. la exploatarea 
minieră Vulcan. In ultimele 4 
luni, organizațiile de bază de aic; 
au 
pe 
de 
îu
rouriie organizațiilor de bâză și 
comuniștii din sectoarele I, III, V 
șt altele care în perioada aminti
tă au primit intre 15—25 noi 
membri și candidați de partid. 
Printre cei primiți in rîndurile 
membrilor și candidaților de par
tid amintim pe tov. Căldărar Du
mitru. Kovacs Tiberiu. Roșea Va
ier, Ștefănuț Traian și aiți munci
tori fruntași care depun eforturi 
susținute în muncă, sînt in primele 
rînduri pentru creșterea producției 
și productivității muncii.

tat din rîndurile celor 
muncitori, oameni care 
dc prestigiu și autoritate. In pre
zent activul fără de partid din u- 
zină este format din' 120 de mun
citori. Cele mai frumoase reali* 
zări in munca cu activul fără de 
partid le-au obținut organizațiile 
de bază din secțiile mecanică, tur
nătorie și construcții metalice.

Pentru educarea tovarășilor din 
activul fără de partid organizațiile 
dc bază au trasat sarcini celor mai 
pregătit! comuniști să se ocupe de 
cite 1-2 tovarăși din activul fără 
de partid. Comuniștii au vorbit îa 
fața activului fără de partid des* 
pre folosirea judicioasă a utilaje
lor și instalațiilor, îmbunătățirea 
calității produselor, respectarea 
normelor de tehnica securității. De 
asemenea, îa fața tovarășilor din 
activul fără de partid s-au pre
zentat conferințe educative.

Ca urmare a preocupării 
educarea tovarășilor din 
fără de partid, mai mulți
aceștia au cerut organizațiilor de 
bază primirea lor în riadul can - 
didațiior de partid. Printre aceș 
tia amintim pe tov. Orban Ernest, 
Măciucă Gheorghe, Gomboș Vasi- 
ie, Lupu Victor $i alțj patru mun
citori fruntași care nu de mult au 
fost primiți in rîndurile candid a- 
ților.

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

mai buni 
se bucură

pentru 
activul 
dintre

Cresc rtnaurue acttvului 
firi de partid

Organizațiile de bază din 
țiile Uzinei de reparat utilaj 
oier Petroșani se sprijină în 
vîtatea lor 
cta partid.

sec- 
mi- 

acti- 
fărăpe un larg activ 

Acest activ este rccru-

'.Un magazin unde
In cartierul Crividia din 

Vulcan funcționează unitatea 
O.C.L. Alimentara nr. 46, un 
magazin unde locuitorii cartie
rului nostru intră cu plăcere.

Ce ne place nouă, gospodi
nelor m acest magazin ?

Oricînd pășim pragul maga
zinului sintem întîmplnate cu 
căldură. Sîntem întrebate po
liticos asupra celor ce dorim 
să cumpărăm. De fapt este 
ușor să alegi mărfurile pe ca
re le dorești. Magazinul este 
întotdeauna bine aprovizionat. 
Aici găsești de fiecare dată

:ф’.=г----

Conditii optime pentru 
pregătirea profesională

Acum citeva zile, laborato
rul de fizică generală a Insti
tutului de mine Petroșani a 
feet dotat cu noi aparate de 
laborator. Cu ajutorul lor stu
denții vor efectua experiențe 
în domeniul fizicii atomice. Ia
tă citeva din aceste aparate: 
NUMĂRĂTORUL DE PARTI
CULE CU TUBURI (fabricat In 
R.P.R.) se folosește pentru de
tectări de radiații radioactive, 
cosmice etc.; POLAROGRAFUL 
(fabricat in R. S. Cehoslovacă) 
eu ajutorul căruia studenții 
vor face multiple aplicații ca, 
de exemplu, studiul polariză
rii electrozilor din punct de ve
dere al 
diverse 
TWVT«- X 
TA DE 
lutorul
66 de experiențe îneeptnd de 
la punerea în evidență a cu
rentului continuu și alternativ 
pînă la realizarea montajelor 
de radio emisie-recepție pe 
frecvența de 3.6 MHZ și a ci
nematografului sonor. Trusa 
este dotată cu un alimentator 
universal ultramodern și este 
produsă de T.M.D. București.

Laboratorul a mai fost în
zestrat cu un caiorimetru „Ber- 
theloth" care servește pen
tru determinarea puterilor ca
lorice ale combustibililor, un 
wltratermostat importat din 
R.D.G. necesar studiului visco- 
zitățil lichidelor cu temperatu
ră etc.

Experiențele șl lucrările ce 
se vor face în viitor cu aceste 
aparate vor contribui din plin 
la pregătirea profesională a 
studenților înarni’ndu-5 cu cele 
mai noi descoperiri ale fizicii 
moderne.

mergem cu plăcere
mărfuri proaspete. Mărfurile 
așezate cu gust pe sortimente 
In rafturi dau un aspect plă
cut magazinului. Dar lucrătoa
rele nu se mărginesc numai la 
aranjarea mărfurilor. Ele țin 
să recomande diferite mărfuri 
dip sortimentul de care clien
tul dorește să cumpere. De a- 
ceea cumpărătorii pleacă în
totdeauna mulțumiți din ma
gazin.

Lucrătoarele din magazin, ti
nerele Ivan Lia, Pali Ecateri- 
na, Duna Valorica și Straifer 
Margareta, în frunte cu ges
tionara Dănilă lullana, pe lin
gă conștiinciozitatea de care 
dau dovadă in deservirea cum
părătorilor se străduiesc să 
depășească lună de lună pla
nul de vînzare al magazinului, 

in ultimele trei luni maga- 
■inul nr. 46 și-a depășit pla
nul de vînzare cu 6—10 îa sută 
lunar.

VICTORIA ISPAS
MARIA DUNA
corespondente

constantelor fizice în 
aplicații tehnice; O 

PENTRU EXPERIEN- 
ELECTRONICA cu a- 
căreia se fac în total

D. ALBESC!) 
corespondent

Activitate intensă
Artiștii amatori de la I.O.M.M. 

Petroșani desfășoară o intensă 
activitate culturală. Recent bri
gada artistică de agitație a 
întreprinderii a prezentat la 
stația de radioficare a ora
șului un frumos program 
artistic. Paralel cu acti
vitatea brigăzii au loc repeti
ții și ale echipei de dansuri de 
curînd înființată. Instructorul 
voluntar Oprea Emil a căutat 
să introducă în repertoriul e- 
chipei dansuri cu caracter lo- 
caL In curînd spectatorii din 
Petroșani vor avea prilejul să 
urmărească pe artiștii ama
tori de la I.C.M.M. Petroșani 
intr-un spectacol 
pregătesc acum.

—=O«—

pe care-1

Plata chiriBi, a 
(anuale — a

І1ИІІН
Matur a 

tare sa tretale aninați I
(Urmare din pag. l-a)

Ciocan Cornel — toți ingineri 
din Lonea — au de plată res
tanțe la taxele comunale In
tre 132—221 lei. Inginerul Du- 
la loan cu domiciliul în car
tierul Dimitrov, blocul I, a- 
parramentul 4, tehnicianul Ca- 
raliu Teodor, blocul 18, scara 
IV. apartamentul 8, Bltir Ma
ria, tehnician, blocul 25, scara 
III, apartamentul 10—Petro
șani, au restanță la plata ta
xelor comunale intre 241—460 
lei. Tov. Luca Costache. Re
mus Radu, Tinea Nicolae. Bi- 
nolt Gheorghe din Uricani au 
rămas in urmă cu plata taxe
lor comunale cu sume variind 
între 496—847 lei.

Cu greu pot fi justificate a- 
serienea r&mîneri în urmă la 
plata chiriei, a taxelor comu
nale ! spre deosebire de țările 
Capitaliste, unde chiriile ajung 
pînă la jumătatea salariilor 
muncitorilor, in țara noastră 
chiriile reprezintă sume foarte 
mici. Or tocmai aceste sume 
mici, pentru care ni se pun Ia 
dispoziție apartamente mari si 
frumoase, nu sînt plătite de 
cele mai multe ori de oameni 
cu cîștiguri mari, care ar tre
bui să fie exemple In această 
direcție.

Față de cei care nu-și achi
tă chiriile, taxele comunale, 
trebuie creată o puternică o- 
pinie de masă. E necesar să le 
arătăm acestor oameni că ne
glijarea plătii chiriei, a taxe
lor comunale, nu face de loc 
cinste unui om ăl muncii din 
tara noastră. Ei trebuie che
mați să intre în rinriul marii 
majorități ă cetățenilor con- 
stlențl care îndeplinesc la timp 
aceste obligații elementare.

j Utemiștli Burghel Mihai și Marian Constanța sînt bo- 
i binatori In secția A.C.R.E.V. de la Uzina electrică Vulcan. 5 Ca și ceilalți utetniști de aici el se preocupă în continuu , 
J de îmbunătățirea calității lucrărilor de reparații la, mo- ? 

toarele electrice. <
? IN CLIȘEU : Tinerii Burghel Mihai și Marian Constan- <, 

ța citesc un articol apărut la gazeta de perete a secției '» 
despre calitatea lucrărilor de reparații. i
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SFATUL MEDICULUI

Astenia ae pnmavara
Odată cu venirea primăverii 

în corpul omului bolnav de as
tenie, obișnuit cu frigul din 
timpul iernii se produce o 
schimbare. In locul vioiciunii și 
a bunei dispoziții din timpul 
Iernii, se instalează o stare de 
astenie (slăbiciune, oboseală) 
chiar la eforturi mici. Bolna
vul este neliniștit, Iritabil, în
cepe să sufere clnd de insom
nie, cînd de somn prelungit, 
are dureri de cap, amețeli, vî- 
jîituri In urechi, ii scade pu
terea de lucru și capacitatea 
de glndire și judecată.

Cauza acestei boli este o tul
burare a glandelor interne din 
organism și anume un deze
chilibru Intre funcția tiroidei 
care crește și a glandei supra
renale care scade, la care se 
adaugă și o reducere a canti
tății de vitamină A și C din 
organism. Din cauza acestei 
stări de slăbiciune organismul 
omului este mai ușor lovit de 
diferite infecții, unele ușoare, 
altele grave ca, de exemplu, 
congestii pulmonare prelungi
te. Cauza scăderii cantității de 
vitanftne A și C din corp este 
o consecință a consumului scă
zut de fructe și legume din 
timpul iernii. Lipsa vitaminei 
A produce o uscăciune a pie
lii și o sensibilitate crescută a 
ochilor la infecții, iar deficitul 
vitaminei C creează o stere de

00 00 OO 00 OO OO OO 00 00 0000 000c 00 ooooocroo 00 00 00 00 0000 00 00 00 OO 00 «o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000000 00 00 00 00 00

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8 ,
8
8
8
§

!■
8
8
OQ

satisfacție îi exprima fața. Nu ți
nea cont de privirile mustrătoare 
ale pasagerilor. El visa și era 
mulțumit. Câștigase „duelul" cu 
șoferul care după cite bănuiau 
pasagerii i-ar fi făcut ceva iar 
acum a venit momentul răzbună
rii.

...Intr-adevăr șoferul Berceanu 
Gheorghe, care lucra pe autobuzul 
51.111, în aceea zi părea foarte 
distrat. Trata cu indiferență și 
nepăsare pînă fi pe pasagerii care 
au așteptat mai mult de o oră in 
stații, li privea zîmbind și parcă 
satisfăcut văzîndu-i cum se agață 
pe scara mașini. Autobuzul pe 
care-l conducea era plin pînă la 
refuz, iar cel care se împotmoli
se cu nr. 51.109 condus de Bar
bu Augustin, era aproape gol.

Ce părere are șoferul Berceanu 
Gheorghe cine a pierdut : „EL", 
I.C.O. sau cei care așteptau în 
stație ? E bine să mediteze asu- 

mineți și fără mașinile astea. Sînt pra atitudinii sale și asupra răs- 
rable, atunci o să fie mai bine să 
plecați pe jos la serviciu — răs
punse șoferul cu zâmbetul lui iro
nic.

in Piața Victoriei lumea a dat 
buzna să urce în mașină. Șoferul 
coborîse de la volan și privea în 
lungul străzii după colegul său 
care rămăsese împotmolit cu au
tobuzul în nămeții de zăpadă. A- 
poi satisfăcut, după vreo 10 mi
nute, urcă la volan și-și continuă 
drumul. Același zâmbet, aceeași

anemic, scăderea poftei de. 
mîncare, scădere In greutate, 
slngefări, de obicei ale gingii
lor la cea 
uscăciunea

Vitamina 
portant în 
mulul de infecții, iar 
ei predispune în special la in
fecția tuberculoasă și reuma
tismală. Pentru a preveni as
tenia de primăvară, regimul a- 
llmentar trebuie să fie complex 
șl să albă un conținut de 
tamlne (în special A și C)' 
gat. Alimentele bogate în 
tamină A sînt : lapte, ouă, 
tură de pește, legume, iar 
tamina C se găsește în cea mal 
mare cantitate In măcieșe, apoi 
in fructe (în special portocale, 
lămîi, mandarine, mere) și le
gume.

Datorită legăturilor care e- 
xlstă între vitamine, precum șl 
datorită influenței pe care lei 
exercită asupra unor funcții ale 
organismului, scăderea cantita
tivă a unei Vitamine agravea-1 
ză anumite boli deja exlstehte, 
de exemplu, In anemie,v lipsa 
vitaminei С Иисе la o agravare 
a bolii ' 
sorbțîa flerului. De asemenea, 
trebuie 
numiți 
gastrite, ulcere, colite, sînt mal 
predispușl la scăderea canti
tății de vitamine, datorită re
gimului pe care trebuie să-î 
păstreze. Orientîndu*ne pe li
nia medicinii moderne, profi
lactice, această boală trebuie 
prevenită printr-o alimentație 
rațională, complexă, bogată In 
legume și fructe pe care le pu-- 
tem găsi în comerț, fie proas
pete (portacale, lămîi etc.) fie 
sub forma diferitelor conserve 
de I^ume, suc de roșii sau 
nastă de măcieșe. Trebuie sub
liniat faptul că conservele de 
legume preparate în Industria 
alimentară au o cantitate mal 
mare de vitamină1 C, ca cele 
preparate în gospodării, dato
rită faptului că prin fierbere 
și prin contactul cu aerul o 
mare parte din această vita- , 
mină se distruge, ori lă pre
pararea lor in industrie, aces
te neajunsuri sînt înlăturate 
prin diverse metode, iar bor
canele de conserve sînt lipsite 
de aer.

In caz de nevoie, pe lingă o 
alimentație complexă, se pot 
întrebuința diverse preparate 
de vitamină ca tabletele 8e vi
tamină C, Cavit 9, Viplex, po- 
Hvltamlne. tablete de vitamină 
A + D2 etc.

Respectlnd aceste citeva e- 
lementare principii de alimen
tație, prevenim astenia de pri
măvară si Implicit mărim re
zistenta cornului fată de di
versele boli lnfecțlnase. care In 
starea de slăbiciune a organis
mului pot avea consecințe (Un 
cele mal neplăcute.

dr. T. MARCtT
z

mai mică 
gurii etc. 
C are un 
apărarea

atingere,

rol im- 
organis- 
scăderea

vl- 
bo- 
vi- 

un-
vi-

prin tulburări în ab-

subllnlat faptul că a- 
bolnavi suferinzi de
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La volanul autobuzului I.C.O. 
Petroșani, cu numărul de circu
lație 51.111, un bărbat cu genele 
întredeschise stă parcă intr-o sta
re de somnolență. După expre ■ 
sta feței și gesturile pe care le. 
face din cînd în cînd ai impre 
sta că se luptă cu un dușman. 
Ridică o mină și parcă avi nd în 
ea o sabie, retează capul „duș
manului". Apoi satisfăcut oftea
ză din străfundul rărunchilor. la 
fața ochilor, ca prin vis, i se pe
rindă o intim piere.

...Da, parcă era la un duel. Se 
„batea" cu doi dușmani deodată, 
undeva pe malul unui rtu. Sabia 
s-a rupt in bătălie, dar a reușit 
să-și răpună .dușmanul" cu mi
nerul săbiei. Asta zic fi eu vite
jie — îfi spunea prin somn

Tresări cînd auzi un claxon dtn 
spate. In oglinda retrovizorului 
observă un autobuz condus de un 
coleg. Zîmbi ironic. Se opri in 
stația de lingă parc. Ușa auto
buzului se deschise. Colegul care 
oprise și el autobuzul se apropie 
de volan și-l rugă.

— Gbeorgbiță, las' să trec eu 
înainte că trebuie să...

— Cu plăcere — îi răspunse 
șoferul.

Autobuzul porni. Trase spre 
dreapta. Cînd colegul lui a vrut
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să-l depășească sucește cu 
lanul spre stînga. Autobuzul 
spate n-a putut să treacă,
cauza distanței mici și pentru a 
nu-l tampona șoferul din spate 
trage de tot spre stingă incit a 
intrat în nămeții de zăpadă. Pri
ma mașină îți continuă drumul. 
Pe fața șoferului se citi iar satis
facția victoriei. Apoi cu glas tare 
se adresă celor din mașină.

— 11 cătănesc eu, de-i merg 
fulgii. Crede că‘t mai șmecher ca 
mine ? O să-l cunoască el pe 
Berceanu Gheorghe cind ajungem 
la Petrila...

— Dar 
îți arde de 
ore întregi 
un pasager.

— Las’ că azt-mîine o si ră~

bine omule dumitale 
joacă fi oamenii stau 
în frig — interveni

pufiderii pe care o are față de

G. GLIGORȚEANU

P. S. Nu este de mirare că la 
I.C.O. Petroșani sosesc zilnic di
ferite reclamații privind circula
ția autobuzelor. Conducerea I.C.O. 
să ia măstiri drastice împotriva 
unoț asemenea atitudini care duc 
la nemulțumiri și împiedică cir
culația normală a autobuzelor.
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STEAGUL ROȘU

GENEVA 27 (Agerpres).
După o întrerupere de trei zile, 

în sala de Consilii din Palatul 
Națiunilor de la Geneva s-au în
trunit din nou delegații celor 17 
țări participante la lucrările Co
mitetului celor 18 pentru dezarma
re.

Lâ Geneva s-a așteptat cu un 
uriaș interes ședința din 27 mar
tie care a fost prezidată de Cor- 
neliu Mănpscu, ministrul Afacerilor

Externe al R.P. Romine, Aceasta 
a fost prima ședință de lucru a 
Comitetului după încheierea discu
ției generale și după rezolvarea 
problemelor care stabilesc princi
piile activității lui în viitor.

La ședința din 27 martie, cea 
de-a Ю-a ședință a Comitetului 
celor 18 pentru dezarmare, au luat 
cuvîntiil reprezentanții S.U.A., 
U.R.S.S., Canadei, Cehoslovaciei, 
Mexicului, Marii Britanii, Nige
riei, Bulgariei și Italiei.

A 40-a aniversare a P. C 
din Brazilia

Plenara С. C. S. 
din U. R. S. S.

---------------- ©-----------------

Declarația comună a ministrului 
Afacerilor Externe al U. R. S. S 

fi secretarului de
GENEVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite declarația comună 
a ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, ți se
cretarului de Stat al S.U.A, D. 
Rusk :

In legătură cu prezența lor la 
Geneva, pentru a participa la pri
mele ședințe ale Comitetului ce
lor 18 țări pentru dezarmare, mi
niștrii Afacerilor Externe ai 
U.R.S.S. și Statelor Unite au orga
nizat o serie de întîlniri, consa-

Sfat al S. U. A.
crate discutării problemei germane 
și a problemelor în legătură cu 
aceasta. Convorbirile lor au fost 
utile și sincere și a fost realizat 
un oarecare progres în ce privește 
elucidarea domeniilor în care exis
tă un acord și a domeniilor, în 
care există divergențe.

Ei au căzut de acord aă reia 
într-o ordine corespunzătoare con
tactele după ce vor prezenta ra
poarte guvernelor lor și după 
se vor consulta cu aliații lor.

ce

©

Laburiștii critică poziția guvernului 
britanic adoptată la Geneva

LONDRA 27 (Agerpres).
La 26 martie deputății laburiști 

au criticat in Camera Comunelor 
poziția guvernului la tratativele de 
la Geneva pentru dezarmare.

Deputății laburiști Barbara 
Castle și Frank Allaun au de
clarat că puterile occidentale ar 
putea să accente propunerea U- 
niunii Sovietice cu privire la in
terzicerea experiențelor care pot fi 
controlate cu mijloacele naționale 
existente de detectare.

Răspunsurile ministrului de stat 
pentru Afacerile Externe Godber,’ 
la criticile aduse guvernului au 
arătat că guvernul englez nu in- 
.tea^oaează să renunțe la politica 
sa. Godber a declarat că mijloa
cele științifice existente nu sînt su
ficiente pentru control. Godber a 
respins ideea zonelor denudeari- 
zate ca fiind o cale „sterilă" spre 
rezolvarea problemei dezarmării.

Guvernul trebuie sâ vină în în- 
tîmpinarea oricăror măsuri care 
pot duce în viitor la soluționarea 
acestei probleme în ansamblu, a 
declarat deputatul laburist Harold 
.Wilson. Una dintre aceste măsuri, 
a spus el, ac putea fi arearea de 
zone denudearizate în Europa cen
trală și în Africa.

Deputății laburiști 
Castle și W. Warbey
guvernului să sprijine rezoluția 
suedeză prezentată la O.N.U. în 
care se prevede preîntîmpinarea 
difuzării armei nucleare. Warbey 
a subliniat totodată că Uniunea 
Sovietică și-a exprimat hotărîrea 
de a semna un astfel de acord, 
în timp ce puterile occidentale 
refuză să-și spună chiar și păre
rea în legătură cu această re
zoluție.

Exprimîndu-și nemulțumirea fa-
* ță de faptul că delegația engleză 

nu abordează constructiv proble
mele care stau în fața coafcrmțci

Barbara 
au cerut

=O

Lfibke a plecat 
în Austria

BONN 27 (Agerpres).
La 26 martie președintele 

R.F.G., Liibke, a plecat în Austria, 
într-o vizită oficială de patru zile. 
El este însoțit de ministrul Afa
cerilor Externe al R.F.G. Schro
der.

Presa burgheză menționează 
președintele R.F.G. va duce
Vieoa tratative politice și se va 
întâlni cu președintele Austriei, 
Schaerf și cu membri ai guvernului 
austriac.

că 
la

laburist 
nra so- 
partici-

de la Geneva, deputatul 
H. Wilson a întrebat dacă 
sit momentul ca problema 
pârii șefilor de guverne la trata
tivele de la Geneva să fie serios 
examinată. El a declarat că efor
tul energic in domeniul lichidării 
greutăților care există în problema 
sistemului de control poate consti
tui linia cea mai rodnică la tra
tative.

Godber s-a eschivat însă să dea 
un răspuns la această întrebare.

RIO DE JANEIRO 27 (Ager
pres).

Comuniștii brazilieni au sărbă
torit cea de-a 40-a aniversare a 
partidului lor — detașamentul de 
frunte al clasei muncitoare și al 
tuturor oamenilor muncii din Bra
zilia- Cu prilejul acestei aniversări, 
pe stadionul din orașul Niteroy a 
•avut Ioc un miting la care au par
ticipat peste 5000 de oameni. La 
miting au luat cuvîntul vechi co- 
muaișri, care au participat la înte-

----------------- ©

aimeierea partidului, deputați 
Congresului Național.

La miting a rostit o amplă 
vîntare Luis Carlos Prestes, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Comunist din Brazilia, care a vor
bit despre istoria P.C. din Brazi
lia. El a subliniat că sarcina prin
cipală, pentru a cărei înfăptuire 
luptă partidul, este eliberarea ță
rii de sub dominația monopoluri
lor străine, lichidarea latifundii
lor.

cu

Admrea la „piața comună" ar însemna 
pentru Danemarca pierderea independentei sale

COPENHAGA 27 (Agerpres).
La Copenhaga a avut loc o con

ferință a muncitorilor convocată 
din inițiativa mai multor sindicate 
în legătură cu planurile eventua
lei aderări a Danemarcei la Co
munitatea economică europeană 
(„piața comuna"). La conferință 
au participat peste 220 de delegaț: 
reprezentînd' cele mai mari sindi
cate din capitala Danemarcei.

Participanții la conferință au 
arătat în discursurile lor urmările 
grele pe care le_ar implica pentru 
Danemarca aderarea la „piața co
mună".

La conferință a fost adoptată în 
unanimitate o rezoluție în care se 
spune că participanții la conferin-

MOSCOVA 27 (Agerpres). —• 
TASS transmite:

La 26 martie și-a început lu
crările cea de-a 9-a plenară a 
Consiliului Central al Sindicate
lor în lumina hotărîrilor Plenarei 
din martie a C.C. al P.C.U.S.

In raportul prezentat la Plenară 
Viktor Grișin, președintele C.C.S. 
al U.R.S.S. a arătat că sindicatele 
sovietice, ca și întregul popor so
vietic, 
dură 
tie a

Pe marginea raportului prezen
tat de Viktor Grișin au început 
discuțiile. Lucrările Plenarei con
tinuă.

sprijină și aprobă cu căi- 
hotărîrile Plenarei din rnar- 
C.C al P.C.U.S.

ță au ajuns la părerea unanimă 
că este necesar să se opună pri.i 
toate mijloacele rezistență aderării 
Danemarcei la „piața comună".

Aderarea la tratatul de la Ro
ma ar însemna pentru Danemarca 
pierderea independenței sale, de
oarece la rezolvarea unor proble
me politice și economice, decisivă 
n-ar fi părerea poporului danez 
sau a reprezentanților aleși de el, 
ci părerea cercurilor celor mai 
reacționare din Europa.

Conferința cheamă pe muncitori 
ca la adunările generale și con
gresele sindicatelor să se pronunțe 
energic împotriva aderării Dane
marcei la „piața comună".

©

Io rezolvarea probleinei oeroiane irebale să se pornească 
le la realitatea eiisteolei

BRUXELLES 27 (Agerpres).
Sub semnul luptei pentru rezol

varea pașnică a problemei germa
ne și a problemei Berlinului oc
cidental, în Palatul Congreselor 
din Bruxelles a avut loc o adu
nare a reprezentanților opiniei pu
blice belgiene, organizată de A-

„Economia americană se prezintă 
sub așteptări11 — declară președintele Kennedy

WASHINGTON 27 (Agerpres).
In ultimele două luni rezultatele 

obținute de economia S.U.A. „au 
fost sub așteptări", a declarat pre
ședintele Kennedy într-o scrisoare 
adresată Comitetului pentru lucrări 
publice a Camerei Reprezentanți
lor.

După cum transmite agenția 
United Press International, în a- 
ceastă scrisoare președintele S.U.A. 
cere Congresului să aprobe finan
țarea unor lucrări de utilitate pu
blică în regiunile care nu și-au 
revenit din declinul înregistrat de 
economia americană în 1960— 
1961. Kennedy atrage atenția 
Congresului „să nu aștepte cu a- 
ceste alocații pînă cînd un alt 
declin va amenința economia 
S.U.A.“.

In scrisoare Kennedy este nevoit

să recunoască că „cele două rece
siuni economice din ultimii cinci 
ani, întrerupte numai printr-o re
dresare incompletă și de scurtă du
rată, au dat naștere unor proble
me serioase legate de șomajul de 
mari proporții și durată, precum 
și calamităților economice în sute 
de centre populate în rîndurile tu
turor păturilor populației țării. Din 
aceste centre populate fac parte 
orașe mari și mici, precum și lo
calități rurale".

In scrisoare se
12 luni sau chiar 
centre populate
regiuni cu un șomaj considerabil. 
In 958 centre populate locuiesc 38 
la sută din populația țării, iar ni
velul mediu al șomajului 
cu 33 la sută cel înregistrat 
tul țării.

©---------------—

mai arată că de 
mai de mult 106 

sînt considerate

celor ilouj Hale germaie
sociația „Inițiativa de la Bruxelles 
pentru contribuția Belgiei la des
tinderea internațională".

La adunare au participat depu
tați și senatori, miniștri, fruntași 
sindicali și ai vieții publice, pro
fesori universitari.

Raportul în problema Berlinu
lui occidental a fost prezentat de 
avocatul Henri Lambotte. Pe mar
ginea raportului au avut loc discu
ții însuflețite, la care au parti
cipat fostul ministru Mouteaux, 
deputatul socialist Radoux și alții. 
Ei s-au pronunțat pentru elabora
rea unui nou statut al Berlinului 
occidental pentru ca acest oraș să 
nu mai fie o sursă de agravare a 
încordării în Europa.

Moureaux a prezentat un raport 
în problema încheierii Tratatului 
de tace cu Germania. Dipă ce a 
vorbit despre complexitatea și im
portanța soluționării problemei ger
mane, raportorul a subliniat că 
la rezolvarea acestei probleme tre
buie să se pornească de la reali
tatea existenței celor două state 
germane.

Mașina electronică 
pentru dirijarea ' 

procesului de producție 
DNEPRODZERflNSK. 27 — 

(Agerpres). — TASS transmite : < 
In secția de convertizoare a u~\ 

zmei metalurgice „Dzerjinski" din. 
Ucraina a fost instalată și încerca
tă o mașină electronică „Umșn">' 
pentru dirijarea procesului d P’ —n-' 
ducț ie. /

Mașina a fost realizată la cen 
irul de calcul al Academiei de'' 
Științe a R.S.S. Ucrainene. Ea vc' 
exercita funcția de dispecer de \ 
secție, va regla graficul de furie-, ■ 
ționare a convertizoarelor, va di", 
rija topirea și turnarea metalului}

Pe măsura necesităților, func { 
tills mașinii pot fi lărgite - f 
construcția prevede posibilitatea'*, 
de a se introduce blocuri supli" ' 
•mentare de „memorizare11. ,

Sistemele traducătoare și de in
troducere a informațiilor în masi-,, 
riă ай fost elaborate și încercate 
cu succes de către un grup de spe ; 
cialiști de la centrul de calcul al 
Academiei de Științe a R.S.S.1 
Ucrainene și de la Uzina „Dzer- ' 
]inski“. Dispozitivul înregistrator-,, 
montat într-o secție a uzinei, a , 
transmis impulsurile prin telegraf', . 
în capitala Ucrainei unei mașini , 
electronice „Kiev“, care a tpre ! 
lucrat datele și a controlat de la' 

i distanță desfășurarea șarjei.
j _ . . • * Z*4'Potrivit datelor preliminare, u~' 
tilizarea mașinii electronice va per- ' 
'mite să sporească cu 20 la sută, ■ 
capacitatea de producție a secției,, 
rfe convertizoare. . ',

In ctirind va începe fabricarea ' 
tiz seri-? a noii mașini. ’'

-•'i

întrece 
în res-
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Victoria unor greviști mexicani
CIUDAD DE MEXICO 

gerpres).
Agenția Prensa Latina

că greva celor 55.000 de
tori textiliști din cele peste 320

27 (A-

anunță 
muoci-

GREVĂ ÎN
QUITO 27 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță că 

muncitorii feroviari ce deservesc 
linia ferată Quito — San Loren
zo (Ecuador) au declarat la 24 
martie grevă în sprijinul revendi
cărilor lor privind unele probleme 
de salarizare. Greva, care se bu
cură de sprijinul Confederației 
muncitorilor din Ecuador, a para-

a luattextile din Mexic 
victoria greviștilor. Du-

de fabrici 
sfîrșit cu
pă 13 zile de grevă, proprietarii 
au fost siliți să satisfacă revendi
cările muncitorilor privind sporirea 
salariului.

©-----------------

12,45
14,03
15,30 
și a
Con-

ECUADOR
lizat întregul trafic feroviar din
tre regiunile de coastă și cele de 
munte ale țării.

Se relatează, de asemenea, că, 
în legătură cu construirea unei noi 
linii de cale ferată, înalte perso
nalități ecuadoriene sînt amesteca
te într-o scandaloasă afacere de 
corupție, ceea ce a produs mari 
nemulțumiri printre feroviari.

12,00 
13,05 
inter- 
Pavel
14,30

populară romînească 
de Traian Uilecan, 
și Tudor Pană.
de prinz, 15,10 Muzică

mente din opera „Carmen", 
Muzică sovietică de estradă, 
Arii și duete din operete, 
•Muzică populară romînească 
minorităților naționale, 16,50
cert de după-atniază, 18,30 Jocuri 
populare romînești, 19,30 Tinerețea 
ne e dragă, 19,50 Din muzica oo- 
poarelor, 21,15 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 22,30 Emisiu
ne pentru petroliștii romîni aflați 
în Afganistan.

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale.
7.15 Cîntă taraful căminului cul
tural din Nicolina — Iași, 8,30 
Muzică populară sovietică, 9,00 
Vreau să știu, 9,30 Muzică din 
operete ale compozitorilor maghiari, 
10,35 Muzică din operete, 
Formații de muzică ușoară, 
Muzică 
pretată 
Tor nea 
Concert
ușoară de compozitori din țări so
cialiste, 16,15 Vorbește Moscova,
17.15 Cîntece de Dunaevski, 17,45 
Program muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și agri - 
cultură, 19,25 Muzică ușoară din 
țări socialiste în interpretarea so
liștilor noștri, 19,45 Transmisiune 
din studioul de concerte a concer
tului orchestrei simfonice a Radio- 
televizunii, 22,50 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,15 Frag-
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CINEMATOGRAFE
29 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie • 
Tom Degețelul ; Al. Sabia : 
noului venit ; PETRILA : 5 
tușe ; ANINOASA : Vaca și 
zonierul : VULCAN : Bătrîna 
nină; LUPENI : Dragoste de 
tembrie ; URICANI : 
orbi

Pace
car- 
pri- 
pia- 
sep-

Muzi cantul
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