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Flori 
ale primăverii 
.4 venit primăvara. Sînt o 

meni care în întîmpinarea aces
tui anotimp au crescut mii și 
de mii de mușcate, garoafe, cri
zanteme, trandafiri și alte flori 
care să împodobească parcurile și 
grădinile de flori. Muncitorii din 
sera Întreprinderii comunale oră
șenești Petroșani, sau cei din sera 
Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, cu migală, au lucrat sub 
acoperișurile de sticlă, cresdnd 
gingașele flori ale primăverii pe 
care nu peste mult le vom admi
ra pe tot cuprinsul orașului nos
tru.

Inlăuntrul acestor sere sînt o 
mulțime de flori rînduite în lă
dițe, în paturi de nisip. Unele 
și-au desfăcut bobocii, altele sini
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O particularitate a brigăzii conduse de minerul Mieilă A- 
lexandru pentru care e apreciată la mina Lupeni este ritmici
tatea producției. In prima săptămînă din aprilie, de exemplu, 
brigada a extras ritmic din abatajul cameră nr. 4 de la sectorul 
I A cărbunele planificat și chiar și-a depășit planul cu 26 
tone. IN CLIȘEU : Schimbul condus de minerul Tămîrș Dumi
tru (dreapta) din brigada tov. Mieilă Alexandru.
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ln întîmpinarea Zilei tineretului din R. P. R,

Acțiuni pionierești

Evoluția unei valoroase inițiative
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Data nașterii inițiativei: „La. 
e mie de bobine filate nici una 
rebutată" coincide cu data în
trecerii pornite la Viscoza 

-peni în cinstea celui de-al 
lea Congres al partidului.

Iată cum s-au petrecut
crurile : Organizația de bază a 
secției filatură, în primul tri
mestru al anului 1960 a anali
zat activitatea în producție a 
membrilor și candidaților de 
partid. Analiza a scos la iveală 
faptul că angajamentele luate 
în consfătuirile de producție 
de către filatorii și centrat orii 
secției nu erau mobilizatoare, 
deoarece ele nu reflectau con
cret scopul pe care și l-a pro
pus colectivul secției: să dea 
produse de bună calitate.

Hotărîrea adunării generale a 
dat viață inițiativei, aplicată 
pentru prima dată de comunis
tul Huzum loan, unul din cei 
mai pricepuți filatori, susți
nută și apoi extinsă de agita
torii secției, precum șl 
vul obștesc sindical.

Dacă înainte de 
rea inițiativei: „La o 

-bobine filate nici una 
tă"

de acti-

f

')
л I

încă mici. Frunzulițele lor, abia J 
răsărite, nu sînt mai mari decît $ 
un bob de grîu. In seră creșterea <[ 
florilor e stimulată ' de îngrașă- S 
minte, precum și de priceperea s 
oamenilor care le supraveghează ■, 
mereu, care le asigură la timp ? 
apa necesară și temperatura potri- ) 
vită- In încăperile serei, ce aparțin \ 
de I.C.O. Petroșani, alături de .[ 
muncitorii Sacaci Rozalia, Stoica ]• 
Andrei și Tur cu loan lucrează 5 
priceputul florar Grama Ștefan i' 
care și~ a petrecut peste 40 de ani ț 
ĂI— triZrrtSi r-rtlti-r'.iwĂ J-1 пгі .
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} din viață în sere cultivînd flori. 
IFace lucrul acesta cu atenție șl 

dragoste. Lui Grama Ștefan îi 
sînt dragi florile, el știe ce-i place 
uneia și ce nu celeilalte. Același 
lucru îl știe și Șereș Ștefan, mun
citor în sera de flori a C.C.V.J.

Odată cu zorii zilei acești har
nici muncitori sînt printre flori, 
Nu~și găsesc nici o clipă de ră~ 

tfcgaz- Pregătesc cu grijă pămîntul 
J în lădițe, în care apoi seamăna 
j semințele. Au grijă ca pămîntul 
! să-și păstreze umiditatea necesa- 
I ră fiecărui soi de flori. De aici, 

din seră, îți dai seama că planta 
pînă să ajungă să înflorească în 
strat are de parcurs un drum lung 
si anevoios. Unele plante se nasc 
din semințe, altele cresc din bu
tași. Cum prind rădăcină, ele sînt 
trecute în diferite lăzi și paturi

In întîmpinarea sărbătoririi 
celei de-a 40-a aniversări a 
U.T.C. unitatea de pionieri de 
la Școala nr. 2 din Crividia 
organizează cu sprijinul ca
drelor didactice numeroase ma
nifestări cultural-educative cu 
pionierii și școlarii.

Pionierii și școlarii s-au în
tâlnit cu tov, Buciu Anton, se
cretarul comitetului orășenesc 
U.T.M. Vulcan, care le-a vor
bit despre viața și lupta erou
lui uțecist Petre Gheorghe. Cu 
acest prilej pionierii au dat un 
program de cîntece și poezii 
despre patrie și partid. In ca
drul detașamentelor pionierești 
au fost organizate adunări cu 
teme, ca de exemplu : „Anga
jamentul solemn al pionieru
lui", „Partid iubit, părinte 
drag" șl „Azi țara ta e caSa 
ta". In adunările de grupă 
pionierii au învățat cîntecele : 
„Pionier, fruntea sus", 
tul cravatelor roșii", 
lui Vasile Roaită" și
Pentru pionieri și școlari s-au 
organizat, de asemenea, recen
zii în cadrul cărora au fost 
prezentate cărțile „Halal de 
mine că-s orfan", „Obrăznîcă-
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„Salu- 
„Sirena 

altele.

tura“, „Nică fără frică" 
..Crocodilul".

De asemenea, cu pionierii 
elevii acestei școli s-au organi
zat vizionarea în colectiv a 
filmelor „Aici a trăit Lenin", 
„Pudriera vorbitoare" și „som
brero". Pe clase s-ău organi
zat discuții asupra filmelor vi
zionate. Cu mult interes au fost 
vizitate de către elevi separa
ția de cărbune a minei Vul
can și șantierul Coroîești. La 
separație elevilor li s-a expli
cat modul de funcționare a u- 
rilajelor. iar Ia Coroiești au 
putut, vedea munca plină de 
avînt a constructorilor care 
înalță zidurile noii preparații 
— Obiectiv de seamă prevăzut 
în Directivele Congresului al 
Ш-lea al P.M.R. ■

Aceste acțiuni sînt doar un 
început. Unitatea de pionieri 
și cadrele didactice din școala 
noastră vor întreprinde noi 
acțiuni în întîmpinarea sărbă
toririi celei de-a 40-a aniver
sai i a U.T.C.

ZENOVIA 
MARGARETA 

învățătoare — 
Școala nr. 2

Crividia

control activ

și

și

HURIALA 
SCHWEITZER

aplica - 
mie de 
rebuta- 

la 150—200 bobine filate 
se producea cite o bobină re
but, după aplicarea inițiativei 
s-a ajuns să se producă pînă 
și 2000 bobine fără nici un re
but

- - La preluarea lucrului de 
la tovarășul meu de schimb e- 
fectuez un control amănunțit 
mașinilor de filaj. Examinez 
filtrele să nu curgă, curăț con
ducătorii de fir de eventualele 
depuneri de viscoză coagulată, 
iar unde observ că firul este 
amenințat de degradare trec de 
îndată la înlocuirea filierei — 
a arătat tov. Huzum la un 
schimb de experiență.

Filatorul Huzum a vorbit șl 
despre lolul centrătorului și a 
lăcătușului de tură în spriji
nirea aplicării cu succes a ini
țiativei. Despre măsurile teh- 

- nfco-organizatorice luate de 
conducerea întreprinderii n-a 
mai fost nevoie să se vorbeas
că, deoarece' cu toții au văzut 
și s-au bucurat de modificările 
aduse spălătoriei pentru asi
gurarea spălării uniforme a 
bobinelor. Modificarea, inovație 
colectivă, a înlăturat brunajul 
și nuanțările provenite de la 
spălare, printr-un sistem de 
menținere a parametrilor. Re
pararea planșeului și a căru
cioarelor, apoi îmbunătățirile

aduse cărucioarelor nou con
fecționate precum și alte mă
guri tehnice au dus la asigu
rarea condițiilor pentru apli
carea cu succes a inițiativei.

Inițiativa a fost preluată de 
către muncitoarele din răsu-: 
cit, depănat, bobinaj și sorta
re. Ca rezultat a crescut pro-, 
ducția de fire de calitate su
perioară : extra și prima de lai 
56,2 la sută 
58,7 la sută 
60,5 la sută 
în trimestrul 
a ajuns la 61,1 la sută.

Majoritatea filatorilor și cen- 
tratorilor printre care Toldea 
Solomon, Ancuța Nicolae, Vîr- 
tosu Fetru, Vereș Vasile, Ilinca 
Gheorghe, Nanciuc Ioan, Sza
bo Ioan, Bălosu Izidor, Goștt 
Iosif, Pop Alexandru, Savu Con
stantin, Szitko Carpi și Darlotz 
Dănilă produc lunar cu mult 
peste 1000 bobine, ajungînd săi 
dea o producție lunară de pes-» 
te 2000 bobine fără nici un re
but. Mai nou, filatorii in con-: 
sfătu'rile de producție se an
gajaseră să producă cîte 2.500, 
ha chiar 3.000 
but.

De cînd s-a 
poate produce 
1000 bobine 
but, filatorii 
jamentele și 
început să 
inițiativa : 
bobine 
tată", care este mai mobiliza
toare pentru că reflectă posi
bilitățile existente și militează 
pentru îmbunătățirea substan
țială a calității firelor produse.

MARGARETA MICA

in anul 1959, laj 
în anul 1960, la' 
în anul 1961, iar 
I al anului curent

bobine fără re*

constatat că se 
cu mult peste 

fără nici un re-., 
și-au mărit anga-| 
tot mai mulți au 

vorbească despre: 
„La două mii de 

filate, nici una rebu-

Z. ȘiUȘTAC

Din inițiativa organi
zației de bază U.T.M. a 
secției tîmplărie din ca
drul I.I.L. ,,6 August" 
Petroșani s-a înființat un 
post utemist de control. 
Această inițiativă s-a 
bucurat de apreciere din 
partea utemiștijor si э 
celorlalți muncitori. Co
lectivul postului utemist 
de. control dovedește pre
ocupare față de sarcina 
încredințată.
=•6«•••24

In ultimul număr, a- 
părut de curînd, postul 
utemist de control a saos 
în relief, printre altele, 
aportul tineretului în 
procesul de producție, 
preocuparea acestuia pen
tru continua 
re a calității 
realizarea de 
materii prime

îmbunătăți- 
produselor, 

economii 1г 
etc.I

(Continuare în pag. 3-a) c. IOAN
corespondent

Intr-unui din abatajele sectorului I al minei Uricani muncesc cu hărni
cie la extracția cărbunelui cocsificabil minerii brigăzii conduse de Cîrciumaru 
Victor. Ei realizează lună de lună randamente și depășiri mari de plan, iar 
cărbunele extras de brigada lor îndeplinește totodată și condiția calității.

Clișeul nostru înfățișează un schimb al brigăzii tor. Cîrciumaru făcîn- 
du-și pontajul Ia intrarea In șut.

REALITATEA 
ZILELOR NOASTRE

In copilărie îmi plă
ceau nespus de mult 
poveștile spuse de bu
nica în serile de iarnă, 
în care feciorii de îm
părați 
noapte castele fermecă
toare în cinstea aleselor 
lor. Im pocnetul unui 
bici cu puteri extraordi
nare soseau ajutoare de 
pretutindeni care rezol
vau acest lucru. Contem
plam în naivitatea copi
lăriei aceste succese. As
tăzi, mi-au venit în min
te toate, privind cum 
sub ochii noștri, dacă nu 
într-o noapte cum spune 
slova basmului, dar în 
cîteva luni, harnicii cons
tructori au ridicat noul 
cămin pentru studenții 
Institutului de mine Pe
troșani.

N-a existat nici un fe
cior de împărat, și nici 
un bici fermecat; a exis
tat însă chemarea parti
dului de a asigura stu
denților zilelor noastre, 
condiții cit mai bune de 
trai și învățătură.

Acest cămin modern cu 
o capacitate de 
curi a fost dat 
sință cu, cîtva 
urmă. El este 
cu tot confortul 
bunei desfășurări a acti
vității studenților. Ca
merele spațioase și cu 
guși mobilate, sălile de 
lectură. Spălătoarele, du-

durau într-o

360 lo
in folo- 
timp în 
înzestrat 

necesar

șurile, încălzirea centra
lă. toate ilustrează noul, 
aria frumosului, dar mai 
presus de acestea, grija 
părintească pe care o 
poartă partidul pentru 
viitoarele cadre de ingi
neri.

...intrăm in camere. Pe 
etajerele dispuse pe pe
rete se odihnesc cărți 
frumos aranjate, cursuri, 
caiete. Parcă fiecare stu
dent poartă in suflet do
rința de a păstra în cea 
mai perfectă ordine și 
curățenie acest cămin al 

nostru, al tuturora.
La o masă, un student 

care scrie o scrisoare In 
părinți, ne spune că vrea 
să le comunice că s-a 
mutat intr-un nou cămin, 
modern.

— Nu putem zice, ne 
spune studentul Zlăgnea- 
nu Francisc din anul III 

mine, că în celălat că
min nu aveam condiții, 
dar oricum acesta e mai 
modern.

Intr-adevăr cuvîntul 
modern înseamnă tot 
ceea ce ilustrează reali
tatea zilelor noastre, gri
ja față de om a statului 
nostru, grijă pe căre o 
vom răsplăti în anii cînd 
vom fi trimiși să mun
cim alături de harnicii 
noștri mineri.

-=0

Tinărul Olaru loan se nu
mără printre muncitorii de 
frunte de la B.U.T. Livezenl., 
El îșî depășește cu regularitate 
sarcinile de plan cu cite 30 la 
sută.

-=©=-

Tinepî harnici
Silele trecute,, organizația 

U.T.M. din sectorul transporți 
ăl preparației Petrila și-a a- 
nalizat activitatea desfășurată; 
de Ia alegeri și pînă in prezent, 

analize a 
secției a.

I

IOAN BUREȚEĂ
student

( u prilejul acestei 
reieșit că tineretul 
adus o contribuție însemnată, 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție ale sectorului. Majo
ritatea tinerilor de aici, cum 
sînt utemi știi Retegan loan, 
Marcu loan, Florea Nicolae sînt 
fruntași în întrecerea socia
listă.

Cu mult succes s-a desfășu
rat în sectorul nostru și ac
țiunea patriotică de colectare 
a fierului vechi. Pentru merite 
deosebite în această acțiune, 
Ia un număr de 14 utemiști. 
care au avut efectuate peste 
12f> ore de muncă patriotică, 
li s-au înmînat în această 
dunăre insigne de brigadier 
muncii patriotice.

Utemiștii și-au propus 
pînă ia 1 Mai să colecteze încă 
15.000 kg. fier vechi.

IOAN SIMANDI 
ILIE COJOCARII 

corespondenți

a- 
al

ca
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Cum obținem viteze mari de avansare în abataje
Ca șl la celelalte sectoare de 

la mina noastră, ridicarea tu
turor brigăzilor Ia nivelul ce
lor fruntașe constituie obiecti
vul de seamă al întrecerii so
cialiste, al Întregii * * activități 
tehnico-economice. In această 
direcție, in care am obținut suc
cese, colectivul nostru a ac
ționat pe două fronturi și a- 
nume : creșterea vitezelor de 
avansare In abatajele cameră 
șt organizarea frontalelor pen
tru înfăptuirea programului de 
lucru cu două fîșii pe zi. Ini
țiativa minerilor fruntași, a- 
plicată și extinsă Ia toate lo- 
curile de muncă, ne-a fost de 
un rea! ajutor.

tru 
țile 
ceastă condiție tehnologică nu se 
respectă la atelierele de forjă de 
la exploatări, iar ca urmare durata 
de utilizate a sfredelelor adaptate 
pentru perforai umed este mult 
redusă.

După încălzirea suferită la tem- 
peracură înaltă de sudură este ne
cesar neapărat tratamentul termic 
de călire și revenire în zona pre
lucrată (încărcată cu sudură și 
strunjîtă) a sfredelelor. Micșorarea 
rezistenței sfredelului în acest 
punct mai poate fi pe de altă 
parte redusă îrttr-o măsură oa
recare și prin schimbarea direcției 
orificiului de injecție făcut în cor
pul sfredelului. De exemplu, mi
nerii din brigada comunistului So- 
rescu Constantin de la mina Uri- 
cani propun ca orificiul de injecție 
laterală să aibă nu o direcție per
pendiculară pe axul longitudinal a] 
sfredelului, ci diagonală. Această 
propunere merită atenție și e bine 
să fie Încercată și la mina Lonea.

Mai trebuie ținut seama și de
• felul și starea tăișului pe care-1 au 
sfredelele folosite pentru perfora
re. Iată ce prescrie in acest sens 
literatura de specialitate... „Lucrul 
cu tăișuri uzate trebuie să fie stri
ct interzis, deoarece folosirea loc, 
pe lingă saăderea considerabilă a 
vitezei de perforare, crește foarte 
mult și solicitarea sfredelului și 
a perforatorului. Ruperea sfredelelor 
este cauzată de cele mai multe 
ori de oboseala materialului". 
„Mașini miniere 
Boldizsar Tibor), 
va trebui să țină 
ma la perforarea 
de la Lonea, Uricani și celelalte 
exploatări și mai cu seamă la per
forajul umed unde după cum. am 
văzut sfredelele sînt vulnerabile 
ruperii ia punctul de injecție late
ral. Mecanicilor șefi de la exploa
tările miniere le revine sarcina 
să studieze toate aceste probleme 
legate de perforajul umed ți să 
dea indicații cutn e mai bine să 
se lucreze pentru a se evita rupe
rea sfredelelor.

In majoritatea abatajelor ca
meră care au condiții nor
male de zăcămînt, mergem cu 
extracția a două cîmpuri de 
cărbune pe schimb în fiecare 
aripă. Aici aplicăm metoda de 
muncă' inițiată și experimenta
tă cu succes de brigada lui 
Domokoș Andrei. Această me
todă constă, pe scurt, în po- 
direa concomitentă cu avan
sarea și încărcarea cărbunelui 
cu ajutorul digului de reținere.

Cînd frontul abatajului a a- 
vansat cu 3—4 m., înaintea puș
cării se demontează crațerul pe 
lungimea aceasta și, pînă unii 
mineri bat găurile, alții podesc 
definitiv porțiunea de cameră 
excavată cu vandrugi în vatră 
și două rinduri de margini. 
Pentru ca acest mod de lucru, 
care reduce mult timpul de 
stagnare a abatajului înaintea 
prăbușirii, să poată fi înfăp-

©

PE TEME ACTUALE

Ruperea sfredelelor poate fi evitată
In ultimul timp, mulți mineri 

de la lucrările de pregătiri în ste
ril care aplică perforajul umed, 
pot fi auziți plingîndu-se: „în
tâmpinăm greutăți cu ruperea sfre
delelor". Intr-adevăr, această defi
ciență tehnică se semnalează la 
mai multe exploatări din bazin. Ru
perea sfredelelor pricinuicște în
deosebi greutăți în muncă mineri
lor din sectorul VI investiții al 
minei Lonea. Despre ea s-au plîns 
tot mereu în luna martie minerii 
din brigada lui Mihalac loan, care 
sapă galeria de deschidere a ori
zontului 522 la mina I. De ase
menea, ruperea sfredelelor consti
tuie o piedică permanentă la lu
crările de săpare a galeriei trans
versale spre puțul orb nr 8. ori
zontul 615 de care se lovesc zilnic 
minerii din brigada condusă de 
tov. Pataki Ludovic. Acest feno - 
men se manifestă și la mina Uri
cani

Orice sfredel adaptat perforării 
pe cale umedă este prevăzut cu 
Un orificiu de injecție prin care 
apa pătrunde prin corpul sfrede
lului in gaura de pușcare ce se 
perforează. Acest orificiu fiind fă
cut perpendicular pe axul longitu
dinal al sfredelului in zona cepului 
faoe să scadă rezistența sfredelu- 
iui la torsiune, devenind vulnera
bil acțiunii acestei forțe în punc
tul de fixare a manșonului cu in
jecție. Rezistența sfredelului mai 
este redusă tot in acest punct si 
din alt motiv. Corpul sfredelului 
fiind de formă hexagonală trebuie 
supus unei prelucrări tehnologice 
în punctul în care vine fixat man
șonul de injecție pe el. Mai întîi 
este încărcat cu sudură pe porțiu
nea de fixare a manșonului și a- 
poi, prin strunjire, corpul sfrede
lului este modificat în acest punct 
din hexagonal în rotund. In tim
pul încărcării cu sudură, in masa 
oțelului au loc schimbări, din cau
za temperaturii ridicate care pro
voacă oxidarea și reducerea car
bonului, ceea ce duce la micșorarea 
rezistenței sfredelului în porțiunea 
respectivă. Normal ar fi ca după 
prelucrarea sfredelelor să se facă 
o revenire în această porțiune pen

tuit, s-a luat măsura ca la fie 
care loc de muncă să existe un 
stoe de margini și vandrugi 
pentru cei puțin două zile. De 
asemenea, ultimii 4—5 m. de 
crațer sînt alcătuiți din scocuri 
și seaune scurte de un metru, 
pentru a putea fi rapid de
montate și montate. Segmen- 
țji scurți de crațer se confec
ționează în atelierul minei. 
Stocul de materiale este ab
solut necesar deoarece podi- 
rea aceasta se face in fiecare 
cameră cam odată la zi sau 
de trei ori la două zile, dato
rită vitezei de avansare cu ca
re lucrăm.

Tot în abatajele cameră, du
pă exemplul brigăzii lui Do
mokoș Andrei, aplicăm și o 
altă metodă: încărcarea căr
bunelui cu ajutorul digului de 
reținere. înainte de fiecare 
pușcare, în frontul de cărbune 
se taie o scobitură de 30—40 
cm. lungime în care se mon
tează capul de acționare al 
erațerului. In același timp, în 
fața frontului se așează diago
nal două diguri sprijinite ds 
stîlpi la distanță de 2—-3 m. 
de front. Crațerul, pe această 
porțiune, se acoperă cu sein - 
dură groasă. Cărbunele dislo
cat de pușcare se adună în in
teriorul acestui dig. deasupra 
crațerului acoperit. Se porneș
te crațerul, se Iasă să meargă 
în gol cam 3—4 minute, apoi 
pe rînd se seot blind urile de 
seîndură de pe el. dmdu-se trep
tat drumul cărbunelui. Astfel 
putem încărca in scurt timp 

ca oțelul recapete călită*
de rcziicență inițială. Or, a-

(Di a 
de 

lucru 
sea-

moderne'1 
De acest 
în general 
găurilor minerii

I. BALAN

cam 70 Ia sută din cărbunele 
dislocat. Distrugerea digurilor 
nu cauzează prejudicii econo
mice deoarece cu aceeași seîn- 
dură executăm apoi podirea 
abatajului la o nouă avansare.

Aceste metode de lucru au 
dat rezultate bune. La Domo
koș Andrei, la Zfild Francisc, 
la Păcuraru Traian șt in alte 
abataje productivitatea muncii 
a sporit în ultimele două luni 
la 5,800—5,600 tone de cărbu
ne pe post, iar viteza de a- 
vansare la peste 70—80 m. lună. 
Brigada Iul Păcuraru Traian, 
de pildă, care a început să a- 
plice metoda lui Domokoș în 
martie a obținut o creștere a 
randamentului mediu cu 0,980 
tone pe post mai mare ca în 
Februarie.

La ridicarea tuturor brigăzi
lor la nivelul celor fruntașe, 
un rol de seamă îl are concen
trarea producției. La blocul Ш 
între suitoarele К și 1 A unde 
înainte aveam cîteva abataje 
cameră, lucrăm acum cir 3 
frontale de mare capacitate. 
La aceste abataje am încercat 
si am reuidt să extragem în 
martie cîte două fîsîi de căr
bune pe zi. JEvnerifnța căpă
tată o vein extinde și perma
nentiza. La frontalul lui Drob 
Gheorebe. unde am sees cîte 
două fîsH ne zf am avansat în 
marile Я7 m. Aici, brigada a 
fost în asa fel organizată în- 
eît să dovă schimburi de
tăiere «1 unul de răuîre-mon- 
tare. La 
-«ă am 
ficiențe 
ne- au
uniform 
zi. Măsurile luate la îueenvtrî 
lunii aprilie ne vor permite să 
Înlăturăm deficiențele de pînă 
acum și să mergem cu acest 
program de lucru mai întîi Ia 
frontalul lui Drob Gheorghe și 
apoi la cel al brigăzii lui Ne- 
grescu Vasile.

Iată așadar pe scurt expe
riența colectivului nostru în ri
dicarea tuturor brigăzilor Ia 
nivelul celor fruntașe, expe
riența aceasta, bazată pe sea
ma unei mai raționale organi
zări a muncii și pe experiența 
minerilor fruntași o vom ex
tinde și o vom aplica consec
vent.

ing. PETRU STOICA
șeful sectorului III E. M. Vulcan

această ciclourra- 
coBstatat unele do

care. practic, nu
permis să mergem 

cu două fîșii pe.

*

Probleme de protecție a muncii

La redacție a sosit o scrisoa
re in care un grup de mineri 
de la sectorul de investiții al 
minei Petrlla ne cere relații 
despre silicoza, apariția și pre
venirea el. in cele de mai jos 
tov. dr. Petreanu Comei, me
dic primar la dispensarul T.B.C. 
din Petroșani răspunde la a- 
ceastă întrebare :

In lucrările de Înaintare In 
piatră sau în cărbune, praful 
degajat la perforare inhalat în 
cantitate mare poate produce 
îmbolnăvirea organismului. Pra
ful de piatră dă silicoza, ■ iar 
cel de cărbune antracoza. La 
lucrările în piatră, odată cu 
praful mare, vizibil, se degajă 
§i praf foarte fin, aproape in
vizibil care conține multe ace 
de bioxid de siliciu. Aceste par
ticule foarte fine nu pot fl cu 
totul reținute și Îndepărtate 
de cilii olfactivi prin secreție. 
Ele pătrund In arborele respi
rator și de acolo în alveolele 
plămînilor, mlcșorlnd mai mult 
sau mal puțin suprafața res
piratorie. Acele de bioxid de 
siliciu rănesc plămlnul.

Silicoza Ca atare se manlfes-

S-a trecut 
la perforarea umedă

La mina Lupani s~a prevăzut 
în planul de măsuri pentru acest 
an, aplicarea la toate locurile de 
muncă din piatră a perforajului 
umed. In acest scop la mină s-au 
montat mii de metri de conductă 
de apă industrială în subteran, au 
fost aduse perforatoare cu injecție 
laterală a apei, sfredele speciale. 
De curînd, pregătirile fiind termi
nale. s-a trecut la, perforarea to
rnadă. Pentru început acest mod 
de perforare se aplică la gale
ria de circuit la puful Ștefan blo
cul 3 orizontul 400, galeria de le
gătură între puțurile 21 si 14. la 
galeria de legătură între puțul 10 
și puțul Ștefan orizontul 400, ga
leria buclă de la orizontul 650 
etc. Primele rezultate confirmă 
faptul că perforajul umed cu in
jecție laterală a apei reduce cu 
peste 98 la sută conținutul de praf 
silicogen în atmosfera locului 
muncă.

de

încărcarea mecanică 
dă rezuHafe 
de lună, In evidențele 
ale combinatului apar 
multe locuri de muncă 

face cu 
moderne.

■$

Lună 
tehnice 
tot mal 
unde încărcarea se 
mijloace mecanice 

Aceasta înseam
nă că tot mai 
multe brigăzi 
de la înaintări 
se conving do 
avantajele în
cărcării mecani
ce. La Petrila, 
de pildă, în lu
na martie pla
nul de Încărca
re mecanică la 
înaintări a fost! 
depășit cu pes
te 180 m. c. ste
ril, la Uricani

5?■
<■

O nouă cons
trucție modernă ' 
vine să compile- \ 
teze complexul !■ 
industrial de la- 
mina Uricant. 
Este vorba de 
turnul metalic al 
puțului principal 
de extracție al
minei, instalație 
recent dată în
folosință. Cons
truirea lui a fost 
efectuată de 
muncitorii șantie
rului I.C.MM.

V

★

Ce este și cum se previne silicoza
tă după ani îndelungați de lu
cru în atmosferă cu praf de 
siliciu, dar nu la fel pentru toți 
minerii (unii nu se îmbolnă
vesc de loc). Sînt predispuși 
la îmbolnăvire cel care au mal 
fost cîndva suferinzi cu plă- 
minii (bronșite cronice, pneu
monii, pleurezii). Cea mai frec
ventă asociere a silicozei, și 
deci manifestare de boală, 
este tuberculoza de diferite 
{forme, dînd așa numita sllico- 
tuberculoză. Din acest moment 
silicoza devine o boală conta
gioasă (silicoza singură nefilnd 
contagioasă).

Prevenirea îmbolnăvirilor de 
silicoză și de alte boli profe
sionale constituie o preocupa
re din cele mai importante, 
pe linie de protecție a muncii, 
ă partidului șl guvernului nos
tru. In țară există trei mari 
unități științifice care se ocu
pă de prevenirea îmbolnăviri
lor profesionale: institutele de 
Igienă a muncii de la București 
și Cluj șl Stația de cercetări 
miniere din Petroșani. Preve
nirea se face prin metode teh- 

. nice și de igienă personală.

ACTUALITATEA

eu 280 m.c. steril, iar la Lu- 
peni cu peste 240 m. c. steril. 
Realizări de seamă obțin aces
te colective șl în luna curentă. 
La Uricani, de pildă, intr-o 
galerie transversală din blocul 
V nord planul primelor 7 zile 
din aprilie a fost depășit la 
încărcare mecanică cu reîncăr- 
cătorul cu peste 180 la sută. 
La mina Vulcan, brigada care 
sapă galeria de circuit la blo
cul I orizontul 480 șl-a depă
șit planul la încărcare meca
nică cu aproape 15 m. c. steril.

Cu ajutorul mașinii 
GPS-7O

In galeria de coastă de la ori
zontul 607 al minei Dîlja a fost 
introdusă de mai multă vreme o 
mașină de încărcat steril de tipul 
GPS-70 de fabricație sovietică. 
Minerii din brigada lui Demeter 
Augustin au învățat în scurt timp 
modul de utilitare a acestui agre
gat. Galeria de la orizontul 607 
se sapă la un profil de 12 nt.p., 
\iar pentru susținere se folosesc 
armături metalice Т.Н. 5. Lucrfâ 
cu această mașină a permis mine ■ 
rilor din brigadă să obțină un 
randament mediu de peste 2,60 
m.c.lpost.
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Metodele tehnice constau în 
captarea prafului silicogen cu 
ajutorul captatoarelor de praf, 
a perdelelor de ceață, cu apa
rate electronice etc. In această 
categorie intră și măsurile luate 
la C.C.V.J. pentru extinderea 
perforajului umed la toate îna
intările în steril de la exploa
tări, a folosirii aparatelor 
Nemcsek, Îmbunătățirea venti- 
lajului minier. Trebuie subli
niat că la aplicarea acestor 
măsuri se cheltuiesc anual su
me de ordinul milioanelor nu
mai în Valea Jiului. In ce pri
vește igiena personală pentru 
prevenirea îmbolnăvirilor de 
silicoză recomandăm atît cu
rățenia generală atentă și zil
nic făcută, curățenia căilor res
piratorii mai ales, eforturi 
moderate.

Pentru combaterea sillcotu- 
berculozei stau la dispoziție 
mijloace medicale dintre cele 
mai moderne și eficiente. Tra
tamentele în dispensarele spe
cial înființate au făcut ca nu
mărul bolnavilor de silicoză 
sau si)icotnb"’’<’ii1oză să fie In 
continuă scădere.
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Din activitatea organizațiilor

de partid din orașul Lupeni

„Ziua candidaților

Construcții industriale 
în plină desfășurare

de partid“
primi in rîndurilePentru a 

membrilor de partid pe cei mai 
buni dintre cei mai buni munc< 
toii, organizațiile de partid din 
orașul Lupeni se preocupă cu gri
jă de educarea candidaților de 
partid, de pregătirea lor pentru 
a merita înaltul titlu de comunist. 
Pentru educarea partinică a can- 
c'idațiloc de partid în orașul Lu
peni sînt folosite forme diferite. 
De citeva luni s-a statornicit o 
formă nouă în educarea candida
ților de partid. Comitetul orășe
nesc de partid Lupeni organizează 
lunar 
tid“. 
vitați 
toate 
oraș, 
conferințe în legătură 
de membru de partid, rolul par
tidului în desăvîrșirea construcției 
socialiste, li se vorbește despre 
drepturile și îndatoririle unui mem
bru de partid. La ultima „zi a 
candidaților de partid" a fost pre
zentată o conferință despre patrio
tismul socialist.

„ziua candidaților de par- 
La ziua candidaților sint in- 

caadidații de 
organizațiile de 
Cu acest prilej

partid
bază

li se expun 
cu calitatea

din 
din

Masuri pentru 
reușita acțiunilor 

de primăvară
ț Locuitorii orașului Lupeni s-au 
aqgajat să participe activ la între
cerea patriotică de înfrumusețare 
și bună gospodărire a localității.

Comitetul orășenesc de partid 
Lupeni a convocat, nu de mult, o 
consfătuire în scopul elaborării de 
măsuri pentru asigurarea desfăsu 
rării cn succes a acțiunilor 
dărești de primăvară. In cadrul 
acestei consfătuiri a fost 
un comandament orășenesc 
frumusețare a orașului, 
maadament fac parte reprezentanți 
ăi sfatului popular, ai organizații
lor de masă și conducători: de în
treprinderi și instituții. Comanda
mentul a fost instruit apoi cu sar
cinile ce îi revin în coordonarea 
acțiunilor gospodărești. In cadrul 
consfătuirii au luat cuvîntul tov 
Ana Ferdinand, secretarul Comi
tetului orășenesc de partid și tov 
Brașovean u Victor, președintele 
Sfatului popular al orașului Lu 
peni.

Pentru reușita organizării acțiu- 
nilprjgospodărești, orașul Lupeni 
a rost împărțit în 9 sectoare, iar 
parcurile și zonele verzi din oraș 
au fost date spre amenajare în gri
ja întreprinderilor din localitate.

Comitetul orășenesc de partid a 
instruit, de asemenea, grupele de 
partid: din cartiere, străzi, blocuri, 
cu sarcinile ce le revin în mobili
zarea maselor de cetățeni la ac
țiunile de .înfrumusețare a orașului 
în cinstea zilei de 1 Mai.

In anul 1962, în planul I.C.M.M. 
sint prevăzute o serie de obiec
tive industriale importante pentru 
dezvoltarea viitoare a producției 
de cărbune. Printre cele mai în
semnate obiective se pot enumera : 
continuarea lucrărilor de deschi
dere a minei Dîlja. amenajarea 
incintei puțului 12 la Lupeni, dez
voltarea incintei puțului 8 Vulcan, 
amenajarea puțului principal sud 
— Aninoasa și dezvoltarea incintei 
puțului est — Petrila.

La noua mină Dîlja, după ter
minarea instalației de săpare a pu
țului principal care s-a executat 
în 1961, s-au atacat în anul aces
ta lucrările la instalația de săpare 
la puțul auxiliar nr. 1 și drumul 
care urmează să lege incinta pu
țului principal cu incintele puțu
rilor auxiliare 1, 2 și 3. Pentru 
instalațiile de săpare ale celor 3 
puțuri auxiliare este în curs de 
confecționare un turn tip ce ur- 
meaaă a se refolosi și la alte ins
talații similare. Colectivul I C.M.M. 
printr-o organizare judicioasă a 
lucrărilor, este hotărît să predea 
complet (turn și echipament de 
săpare, casa mașinii de extracție, 
casa compresoarelor și tabloul de 
distribuție, alimentarea cu apă in
dustrială etc.) instalațiile de săpa
re pentru puțul auxiliar nr. 1 în 
cinstea zilei de 23 August 1962.

Lucrările de amenajare a puțului 
12 Lupeni constituie una din cele 
mai frumoase complexe industria
le, care pe lîngă avantajele de or
din tehnic va oferi un grup arhi
tectonic cu o plăcută estetică pen
tru orașul Lupeni. prin liniile mo
derne care s-au folosit la proiec
tare. La această lucrare s-a re
zolvat în același corp de clădire

amplasarea casei mașinii de extrac
ție, a stației de transformare și a 
casei convertizoarelor, £olosindu-se 
în mod economic terenul mic și ac
cidentat al amplasamentului. La 
ridicarea turnului metalic, colecti
vul de muncitori și tehnicieni ai 
șantierului Lupeni a folosit metode 
înaintate de muncă reușind să exe
cute lucrările de asamblare fără 
schele. Acest complex urmează să 
fie pus în funcțiune în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie 1962, cu 53 
de zile înainte de termen-

La dezvoltarea incintei puțului 
8 Vulcan sînt începute lucrările de 
regularizare a pinului Crividia. 
magazia de materiale și magazia 
de ciment, toate aceste lucrări ur- 
mînd a se preda în acest an. In 
continuare urmează a se începe 
lucrările la circuitul de vagonete, 
rețeaua de canalizare, cea de ins
talații antiincendiare, împrejmuirea 
puțului 8 și drumul de legătură 
între puțul 7 Noiembrie. Avînd lu
crări cu volum mare grupate într-un 
spațiu relativ restrîns, există posi
bilitatea organizării lucrului în lanț 
și folosirea mai economică 
de muncă.

Natura lucrărilor de la 
este favorabilă extinderii 
zării pe șantiere, în care
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* Pe artificierul Mitrea Stan de 
X la sectorul l al minei Aninoasa,
• minerii îl cunosc bine, Om înr
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♦
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MEREU ALĂTURI DE TINERE
duse de Sas Teodor, Dragotă Eu- • 
gen, Angbeluță Enache mergînd • 
la dub, bibliotecă sau cinemato-Z 
graf împreună cu artificierul Mi-

gOSpO"

alcătuit 
de în- 

Din co-

Flori ale primăverii
(Urmare din pag. l-a)

calde la o anumită distanță, fir 
de fir. Abia cînd ajung la matu

ritate, florile sînt gata să răs-, 
plătească cu parfumul lor plăcut 
munca migăloasă a celor care 
le-au crescut
, In sera C.C.V.J. se cultivă pes
te 20 de soiuri de diferite plan
te. iar în sera I.C.O. mai multe., 
Zilele acestea florarul Grama Ște- 
fan, împreună cu colectivul său, a 
pregătit să trimită în localitățiile 
Vulcan, Petrila și Uricani prima, 
serie de plante : peste 2.000 ar-' 
buști de liliac, iar în Petroșani 
peste 500 tufe pentru gard viu, 
mii de fire de salvie, margarete,, 
trandafiri de culori diferite, muș
cate etc. Si florarul Șereș Ștefan, 
a pregătit mii de crizanteme.' 
trandafiri care vor împodobi in
cinta exploatărilor miniere din 
Valea. Jiului. In curînd parcurile,' 
Zonele verzi de pe lingă blocurile.' 
\muncitorești din localitățiile Văii', 
^noastre dragi vor fi împodobite, 
cu zeci de mii de flori ale prtmă-\ 
verii.

■ЯвKflp UF*

Prin rezultatele pe care le obține, colectivul Uzinei elec
trice Petroșani contribuie efectiv la creșterea producției de e- 

- neigîe electrică. In primul trimestru ai anului curent, acest 
harnic colectiv și-a realizat planul de producție în proporție 
de 131,3 la sută, depășindu-și totodată cu 130.000 lei angaja
mentul anual de economii.

IN CLIȘEU : Tovarășul inginer Coloji Tiberiu, șeful uzinei, 
împreună cu Jurca Ștefan, secretarul organizației de partid, 
discutînd despre ncșibilitățile dej reînnoire a angajamentului 
anual de economii. _ ______
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trea Stan. Lor le place mult to~ *„ „ . . ♦ varașta acestui om prietenos șt a~ ♦ 
propiat care, da X 
fiecare dată, îi în- ♦ 
vafă lucruri inte~ * 
resante și utile. • 
Cu cîtva timp în J 
urmă, reîntors din- ♦ 

” .5 rfe*  
făcut t 

Petrila, *
► " ♦ a avut cu ♦ 

mineri • 
sector o ♦ 

convorbire despre J 
calitatea cărbune- J 
lui. In sector s-a Z 
aplicat inițiativa * 
„Nici o tonă de ♦ 

cărbune rebutată pentru șistu. Se «. 
înțelege că rezultatele nu s-au li- a 
sat așteptate. *

Zilele trecute Mitrea Stan, deși • 
ieșise de mult din șut, discuta ♦ 
aprins lîngă puțul auxiliar cu un ♦ 
grup de muncitori. *

— Se poate — spunea el — Z 
tocmai acum cînd sectorul încheie J 
primul trimestru voi să rămâneți * 
în coadă ? Aprovizionarea locu- » 
rilor de muncă cu material nu~i • 
lucru de șagă, așa că pregătițrvă. • 
Miine am să lucrez cîtva timp ♦ 
cu voi. J

Mereu alături de tineri, activi- ♦ 
tatea comunistului Mitrea StanZ 
constituie un exemplu viu. «

tr-un schimb 
experiență 
la mina 
artificierul Mitrea ♦ 
Stan 
tinerii 
din

conștiincios, mereu 
rezolvarea vreunei 
sector, gata ari
cind să ajute, cu 
priceperea și cu
noștințele stde pe 
cei ce înttmpină 
greutăți în muncă. 
Mitrea Stan a ciș- 
tigat de mult sti
ma întegului co - 
lectiv. In cei 8 
ani de cînd pușcă 
fronturile de lu
cru din subteran, 
Mitrea nu a avut 
nici o abatere de 
la N.T.S. care să 
aducă prejudicii, 
nici o întirziere.

Exemplu în activitatea profe
sionali, fruntaș în acțiunile ob
ștești, agitator neobosit pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de or
ganizația de partid, comunistul 
Mitrea Stan este apreciat și ca 
un bun educator al munctorilor 
tineri. Sub îndrumarea sa, vago
netari ca. Bîrdea Victor, Timoh 
teîciuc Gheorghe și Bulz loan au 
ajuns mineri de frunte, despre a 
căror activitate gazeta de perete, 
stația locală de radioficare și 
panourile de onoare vorbesc în 
fiecare decadă.

In timpul liber îndrumă tinerii 
și cum 
tate. A 
să vezi 
si chiar

Vulcaa 
mecani - 
scop se 

vor folosi excavatoare și buldozere 
la executarea terasamentelor. ma
carale la evacuarea pămîntului pro - 
venit din săpăturile la fundați'le 
în puțuri și ridicarea materialelor 
pe verticală etc.

Lucrările de amenajare a puțu
lui principal sud — An’noasa .vor 
începe în cursul trimestrului III 
1962, pentru instalația de săpare, 
uimind ca în anul viitor să se 
execute funicularul care va trans
porta producția minei Aninoasa la 
preparația Coroiești La fel lucră
rile de dezvoltare a puțului est — 
Petrila compuse din stația de ram
bleu hidraulic și bazinul aferent, 
funicularul de șist, vor contribui 
în mare măsură la mecanizarea 
muncii la aceasta mină și în spe
cial- la mecanizarea operațiilor de 
rambleiere.

însuflețit de 
nate ce-i stau 
I.C.M.M. este 
lucrările în cele mai bune condi- 
țiuni și să asigure punerea în func
țiune a acestora înainte de ter
menele stabilite, pentru a traduce 
în viață sarcinile mărețe trasate de 
către Congresul al III-lea al 
P.M.R.

DUMITRU CIOC
inginer șef —■ I.C.M.M. Petroșani
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obiectivele insert- 
în față, colectivul 
hotărît să execute

părea 
■ un 

pă
un

S-ar ] 
că între 
excavator 
șitor și 
gingaș instrument chirurgi
cal, care poate fi ținut în 
palmă, nu ar exista nimic 
comun. Intre ele există to
tuși o legătură de rudenie — 
și unul și celălalt s-au năs
cut la aceeași uzină, și unul 
și celălalt au fost lucrate de 
aceleași mîini îndemînatlce.

Aproape un sfert de veac a 
lucrat la policlinica uzinei 
gigant „Uralmaș" din Sverd
lovsk profesoara Tatiana Gri
gorieva. în prezent șeful unei 
clinici de chirurgie cardiacă 
de la unul din spitalele ora
șului. Nu de mult, la rugă
mintea ei, uzina „Uralmaș" a 
executat o masă specială 
pentru cercetarea rentgeneo- 
logică a inimii, care ajută la 
stabilirea cauzelor unor mal
formații congenitale. Obiec
tul cerut era neobișnuit pen
tru producția care poartă 
marca uzinei „Uralmaș". De 
asemenea, neobișnuit era și 
alt articol — dilatatorul de 
valvule ale inimii.

Una din cele mai dificile 
operații pe inimă este lăr
girea orificiului mitral, în
gustat după o criză de reu
matism. Chirurgul nu reușește 
întotdeauna să desfacă pu
ternicele aderențe, care în
gustează calea circulației sîn-

* 
♦
♦ 
♦ 
*
♦

să se comporte în sode- 
devenit un lucru obișnuit 
vagonetari, ajutori mineri 
minerii din brigăzile con-

Ppin cpeștepea gradului 
de mecanizape

Valorificarea 
masei lemnoase 
din principalele

superioară a 
constituie una 
preocupări ale 

colectivului întreprinderii fo
restiere din Petroșani. Ca ur
mare a dotării exploatărilor 
forestiere cu utilaje modeme 
-- ferăstraie mecanice, funl- 
culare, tractoare rutiere, trans
portoare șl altele, In primul 
trimestru al acestui an indi
cele de utilizare a masei lem-

noase a crescut cu aproape 10 
la sută față de aceeași peri
oadă a anului trecut. In același 
timp muncitorii forestieri au 
livrat cu 174 m.c. buișteni ga
ter rășinoase, 374 m. c. lemn 
de mină și 1108 m. c. chores - 
tea rășinoasă mai mult fh**  
de sarcina planificată.

Cele mai frumoase rezultate 
au fo6t obținute de muncitorii 
din sectoarele forestiere Roșia 
și Polatiște.

OȚEL ȘI INIMA
gelul. In acest caz este ne
cesar un instrument care să 
fie la fel de sensibil și sub
țire ca degetul chirurgului, 
însă
decît

In
venit
omului.
instrument chirurgical a fost 
încredințată celui mal bun

mai puterniccu mult 
acesta, 
ajutorul 
gîndirea

Realizarea acestui

chirurgilor a 
creatoare a

Din U. R. S. S

lăcătuș al uzinei, Ivan Ber
senev, căruia cîndva medicul 
Grigorieva i-a salvat viața. 
Acum el a hotărît să ajute 
medicilor să execute aceste 
intervenții chirurgicale com
plicate.

Bătrinul muncitor s-a aflat 
pentru prima pară in situa
ția de a executa un instru
ment pare trebuia să pătrun
dă nu in Inima de oțel a 
unei mașini uriașe, ci in ini
ma unui om viu. Dar nu în 
zadar mîinile acestui om «int 
numite „de aur". De zece ani 
instrumentele și aparatele 
executate de el nu mai ne
cesită nici • verificare. Etl-

cheta personală 
a lui Ivan Ber
senev 
nă în 

jul controlorilor cei 
xigenți — calitate 
oară-

Și iată că dilatatorul de 
valvule se și află pe masa 
chirurgului. Gingaș dar re
zistent, docil și sensibil — el 
este oarecum o prelungire a 
mîinflor chirurgului în ini
ma bolnavului. Dilatatorul 
realizat la Uzina „Uralmaș" 
este folosit de doi ani con
secutiv la clinică.

Toț’uși în puținele secunde 
ale operației, cînd în joc este 
viața omului, trebuie 
măsuri 
întîmplări 
strumentul 
să cadă — 
necesar să 
rezervă.

inseam- 
limba- 

mai e- 
superi-

luate 
împotriva oricăror 

neprevăzute. In- 
poate să alunece, 
deci este absolut 
existe și unul de 

Lăcătușul Bersenev 
lucrează acum la alte două 
dilatatoare, a căror construc
ție va fi mai perfecționată. 
Noul dispozitiv va permite 
chirurgului să regleze în tim
pul operației lățimea orificiu- 
lui fără a scoate instrumen
tul din inima bolnavului. 
Mai mult de cit atît, operînd 
uA bolnav grav care suferă 
de două malformații ale ini
mii, ambele vor putea fi în
lăturate concomitent. înainte 
asemenea cazuri necesitau 
două intervenții chirurgicale.
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Apetal F.S.M. adresat oamenilor muncii 
eu prilejul zilei de 1 Mai

PRAGA 10 (Agerpres).
Agenția CETERA a transmis 

apelul Federației Sindicale Mon
diale adresat tuturor oamenilor 
muncii din lume cu prilejul săr
bătorii de 1 Mai.

In această zi internațională a 
oamenilor muncii, se spune în apel, 
care va constitui o expresie im
presionantă a forței și maturității 
clasei muncitoare internaționale, 
F.S.M. adresează cele mai calde 
felicitări tuturor celor care pe o 
treime a globului construiesc cu 
succes societatea socialistă ale că
rei idealuri sînt pacea și progre-

In ziua de 1 Mai 1962 Federa
ția Sindicală Mondială cheamă pe 
oamenii muncii să lupte pentru 
pace, pentru dezarmarea 
și controlată și pentru 
imediată a experiențelor 
cleare, pentru lichidarea 
colonialismului, împotriva milita
rismului vest-german și japonez, 
pentru încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state germane 
și normalizarea situației din Ber
linul occidental, pentru o viață mai 
bună, pentru libertăți democratice 
și respectarea drepturilor sindicale.

generală 
încetarea 
termonu- 
totală a

CANBERRA. — Agenția Reu
ter relatează că 22.000 de docheri 
australieni au început la 10 apri
lie o grevă de 24 de ore. Cele 
40 de porturi ale țării au fost 
total paralizate de grevă. Circa 
100 de vapoare nu vor fi descăr
cate.

LONDRA. — La 10 aprilie a 
sosit la Londra scriitorul sovietic 
M. A. Șolohov, El vizitează An
glia la invitația scriitorului englez 
Charles Snow, rectorul Univesri- 
tății din Saint Andrews (Scoția). 
Această universitate La conferit lui 
M. A. Șolohov titlul de doctor ho
noris causa în științe juridice.

ției France Presse în cursul zilei 
de luni și al nopții de 9 spre 10 
aprilie bandele fasciste ale O.A.S. 
au asasinat 26 de persoane și au 
rănit grav alte 67. In cursul aces
tei perioade la Alger și în cele
lalte orașe algeriene au avut loc 
peste 22 de a tentate cu bombe 
și arme de foc.

в:
£S|

ROMA. — S-a anunțat oficial 
că alegerile prezidențiale din Ita
lia vor avea loc la 2 mai. In 
vederea alegerilor prezidențiale se 
convoacă o ședință comună a ce
lor două Camere ale parlamentului 
italian.

WASHINGTON. — Gravitatea 
problemei șomajului în S.U.A. a 
fost scoasă în evidență de ultima 
comunicare făcută de ministrul 
muncii, Arthur Goldberg, care a 
arătat că în luna martie numărul 
șomerilor se ridica la 4.382.000, re- 
prezentînd 5,5 la sută din totalul 
Brațelor de muncă.

CAIRO. — La o conferință de 
presă care a avut loc la Cairo, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Cubei în R.A.U.-, Guillermo Leon 
Antici a declarat că a remis lui 
Ben Bella, vicepreședintele Gu
vernului Provizoriu al Algeriei 
care a făcut o vizită la Cairo 
o invitație din partea lui Fidel 
Castro de a vizita Cuba.

BUENOS AIRES. — Agenția 
France Presse anunță că la 9 a- 
prilie guvernul argentinian a bo- 
tărît convocarea în decurs de 48 
de ore a unei sesiuni extraordina
re a parlamentului pentru a~i cere 
modificarea articolului din consti
tuție prevăzînd că în cazul cînd 
președintele și vicepreședintele sînt 
împiedicați să-și exercite puterea, 
președintele 'senatului, care ti în
locuiește, trebuie să fixeze în ter
men de 30 de zile data noilor ale
geri care urmează să aibă loc 
intr-un termen de trei luni. Fără 
adoptarea acestei modificări Gui
do, președintele senatului adus la 
președinție în urma loviturii de 
stat militare ar trebui să convoace 
corpul electoral pentru a desemna 
pe succesorul său. Or, tocmai a~ 
cest lucru caută să-l evite Guido 
și cercurile militare care l-au ins
taurat.

ALGER. — In ultimele 48 de 
ore activitatea huliganilor fasciști 
din O.A.S. s-a intensificat din nou 
în Algeria. Potrivit relatărilor co
respondentului din Alger al agen-

0

Răscoală împotriva 
lui Fumi Nosavan

(Ager-

Laosu- 
a rebe- 
Muong

Boun 
și-au ex- 
guvernul 

Neo Lao 
sublinîa-

XIENG KUANG 10 
preș).

Postul de radio „Vocea 
lui" relatează că o unitate 
Iilor laoțieni staționată la
Mot s-a răsculat împotriva gru
pului Funii Nosavan - 
Oum. Soldații răscuiați 
primat sprijinul pentru 
regal laoțian și partidul 
Haksat. Postul de radio
ză că comandamentul rebelilor a 
trimis trupe speciale pentru a îaă- 
buși răscoala, dar aceste trupe- au 
fost respinse de răscuiați. Soldații 
răscuiați aii fost sprijiniți de 
lația locală.

Potrivit știrilor din 
Kuang, în primul trimestru 
cestui an peste 400 soldați 
fițeri ai trupelor rebele au 
de partea forțelor patriotice.

popu-

Declarația P. C.
Francez

PARIS 10 (Agerpres).
Poporul francez a spus ,,DA“ 

păcii și în același timp a înfierat 
pe fasciștii din O.A.S., se spune 
în declarația Partidului Comunist 
Francez, dată publicității în seara 
zilei de 9 aprilie.

Votînd în cadrul referendumului 
din 9 aprilie, poporul francez a 
aprobat în masă acordurile de la 
Evian, încheiate între reprezentan
ții guvernului francez și ai guver
nului provizoriu al Republicii Al 
geria.

Partidul Comunist Francez, se 
spune în continuare în declarație, 
a precizat clar sensul votului său 
„DA“. El a îndemnat să se spună 
„DA“ păcii, prieteniei și colabo
rării cu poporul algerian și „NU‘" 
politicii guvernului.

Partidul comunist subliniază că 
democrații și patrioții francezi vor 
continua după referendum lupta 
pentru realizarea echitabilă a a- 
cordurilor de la Evian și lichida
rea O.A.S.

і
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,0 aniversare care І
X

I
I n
I nu poate fi uitată" 
î BERLINUL OCCIDENTAL 10 
f (Agerpres).
I „Aniversările sînt de două fe- 
î luri: de unele oamenii îți amin- 
f tesc veacuri de-a rindul, iar al~ 
J tele sînt date uitării după cîțiva 
I ani. Data de 12 aprilie 1961 însă 
I va rămîne pentru totdeauna în 
f istoria omenirii ca ziua cînd omul 
f a învins pentru prima oară forța 
î atracției terestre, îndreptindu-se 
ț spre Spațiile necunoscute ale uni- 
j versului. Acest om este cosmonau- 
î tul sovietic litri Gagarin care a 
î efectuat primul zbor cosmic și a 
j înconjurat cu nava .yostok-I- 
r planeta noastră". Cu aceste cu- 
Ivinte începe articolul publicat în 

ultimul număr al ziarului „DFS", 
organul Asociației vest-berlineze 
pentru prietenia germano-sovieti- 
că.

In articol se subliniază că rea- 
liZflrile Uniunii Sovietice în do
meniul cuceririi spațiului 
sînt legate de succesele științei și 
tehnicii sovietice, pentru degpol- 

r tarea impetuoasă a cărora orîn- 
iduirea sovietică a creat toate con

dițiile.

cosmic
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Lucrările Conferinței de la Geneva
GENEVA 10 — De la trimi

sul special Agerpres, N. Pulcea :
La cea de-a 17-a ședință ple

nară a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare a fost discutat 
proiectul de preambul al trata
tului cu privire la dezarmarea ge 
nerală și totală, prezentat de co
președinții comitetului — reprezen 
tanții U.R.S.S. și S.U.A. Cei doi 
copreședinți au informat Comite
tul asupra activității desfășurate 
și au expus punctele de vedere ale 
delegațiilor lor atât în legătură cu 
principiile preambulului asupra căro
ra s-a convenit, cît și în legătură 
cu acelea asupra cărora nu s-a 
căzut de acord.

Primul a vorbit reprezentantul 
american A. Dean.

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul U.R.S.S., V. A. Zorin care 
a amintit că la alcătuirea proiec
tului de preambul prezentat spre 
examinare Comitetului s-a ținut 
seama de propunerile, completările 
și observațiile propuse de către de
legațiile Indiei, Italiei, Canadei, 
Marii Britanii și Suediei.

V. A. Zorin și-a exprimat sa
tisfacția pentru faptul că Comite
tul are posibilitatea să examineze 
în fond proiectul de preambul sta
bilit de comun acord.

In același timp, a spus V. A.
Zorin, trebuie să 
președinții n-au 
asupra unei serii 
preambulului.

Referindu-se apoi la aceste prin
cipii, reprezentantul U.R.S.S. a 
atras în mod deosebit atenția 
membrilor comitetului că delega
ția americană

remarcăm că co- 
căzut de acord 
de principii ale

încearcă să adauge

9

anumite condiții la punctul din 
' preambul care determină rolul și 
importanța dezarmării generale și 
totale în asigurarea unei păci trai
nice. Totodată, a spus, el, dele
gația S.U.A. dă o interpretare gre
șită acestui rol și pune într-o a- 
numită măsură la îndoială însăși 
sarcina realizării 
neral e și totale.

Reprezentantul 
bit în continuare 
asupra cărora cei 
nu au căzut de acord.

Considerăm însă, a subliniat V. 
A. Zorin, că deși în legătură cu 
aceste principii destul de impor
tante ale preambulului există diver
gențe, totuși ele pot și trebuie să 
fie lichidate în cursul lucrărilor 
noastre viitoare.

Toți delegații care au luat după 
aceea cuvîntul la dezbateri și-au ex
primat de asemenea satisfacția că 
în urma convorbirilor dintre co
președinți s-a căzut de acord asu
pra punctelor principale ale pream
bulului. Ei și-au exprimat de ase
menea speranța că se va putea că
dea de acord și asupra celorlalte 
puncte.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Romîne, George Macoves- 
cu, a constatat cu satisfacție că 
din cele 16 aliniate din care se 
compune proiectul comun, 7 repre
zintă un acord complet.

Comitetul va discuta în conti
nuare proiectul de preambul pre
cum și articolele proiectului de 
tratat cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

Următoarea ședință plenară a 
Comitetului celor 18 va avea loc 
Ia 11 aprilie.

Ѳ-----------------

dezarmării ge-

U.R.S.S. a vor- 
despre punctele 
doi copreședinți

Crește numărul falimentelor în Japonia
TOKIO 10
Agenția japoneză pentru cerce

tări în domeniul problemelor co
merciale și industriale a publicat 
date din care reiese că între oc
tombrie 1961 și martie 1962 au 
dat faliment, lunar, un număr 
de 156 de întreprinderi. De re
marcat că în lunile ianuarie-sep- 
tembrie 1961 media lunară era 
sub 100 de 
tare. Totalul 
întreprinderi 
în perioada 
martie 1962 depășește cu mult da-

(Agerpres).

întreprinderi falimen- 
datoriilor celor 837 

care au dat faliment 
octombrie 1961 —

Popoarele Americii Latine luptă 
pentru apărarea drepturilor lor

se

„Clasa muncitoare trebuie 
să lupte împotriva subminării 

economiei boliviene"
LA PAZ 10 (Agerpres)).
•„Clasa muncitoare trebuie

lupte împotriva subminării econo
miei boliviene de către imperia
liști, împotriva forțelor oligarhiei 
care vor să împiedice dezvoltarea 
țării", se spune într-o declarație 
dată publicității de către Centra
la sindicală boliviana, cu prilejul 
'convocării celui de~al IlI-lea Con
gres al sindicatelor, care va avea 
loc la 1 mai.

*c

In orașul bolivian Cochabamba 
a avut loc o mare demonstrație la 
care au participat aproximativ 
10.000 de oameni ai muncii. Par- 
ticipanții purtau panouri cu ins
cripții împotriva scumpirii costu
lui vieții și împotriva planului a- 
mertdan „Alianța pentru progres'1. 
Oscar Sanjines, conducătorul Sin
dicatului muncitorilor din oraș, 
luind cuvîntul a arătat că numă
rul șomerilor din Cocbabamba es
te de peste 5.000, iar industria 
națională se află într-ип rapid de
clin ca urmare a penetrației capi
talului străin.

Grevă In Nicaragua
MANAGUA 10 (Agerpres) 
Docherii din portul San Juan

toriile întreprinderilor care au dat 
faliment în perioada de recesiune 
economică din 1957 și 1958.

Ziarul „Asahi Shimbun" citea
ză o declarație a Federației aso
ciațiilor întreprinderilor mici și 
mijlocii în care se spune că se 
prevede o creștere a falimentelor 
în lunile mai și iunie.

del Sur (Nicaragua), situat pe li
toralul Pacificului, au declarat gre- 
vă cerînd schimbarea actualului 
comitet sindical; format din ele
mente reacționare vîndute dicta
torului Somoza. Greviștii se bu
cură de sprijinul muncitorilor dia 
alte ramuri industriale din Nica
ragua.

Mișcări populare în Chile
SANTIAGO DE CHILE 10 

(Agerpres!).
7.000 de mineri de la mina El 

Teniente, una dintre 
mine de cupru din 
clarat grevă cerînd 
ridor.

cele mai mari 
țară, au de- 
mărirea sala~

☆

Secretarul general 
tineretului socialist din Chile, fai
me Ahumada, a anunțat crearea 
de detașamente înarmate ale ti
neretului socialist a căror sarci
nă este de a apăra demonstrațiile 
și mitingurile populare împotriva 
atacurilor bandelor fasciste înar
mate.

al Federației

ІП legătură cu alegerile 
din Peru

LIMA 10 (Agerpres).
Frontul Național de Eliberare 

din Peru a dat publicității o de-

opiclarație în 
nia publică 
cu pericolul 
pe care o pune la cale guvernul 
lui Prado cu sprijinul vîrfurilor 
militare, pentru a împiedica ține
rea alegerilor din 10 iunie. De
clarația relevă, de asemenea, in
trigile și ilegalitățile la care se 
dedau partidele burgheze în ca
drul campaniei electorale.

cane avertizează 
dk țară în legătură 
unei lovituri de stat

Scad veniturile Columbiei
BOGOTA 10 (Agerpres).
Referindu-se la situația econo

miei Columbiei, ministrul de Fi
nanțe, Jorge Mejia a declarat că 
datorită scăderii prețului cafelei 
pe piața externă, reducerea veni
tului Columbiei de pe urma co
merțului exterior devine zi de 
o problemă tot mai gravă.

zi

Miting în Salvador
SAN SALVADOR 10 (Ager

pres).
In capitala statului Salvador a 

avut loc un miting consacrat 
versorii răscoalei din 1944, 
a răsturnat de la putere pe 
tatorul Hernandez. Mitingul
transformat într-o demonstrație 
împotriva actualului guvern al jun
tei militare.

ani- 
care 
die
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PR06RAM DE RADIO
12 aprilie

PROGRAMUL I. 7,0» Radio
jurnal Sumarul presei ceedjale.
7.45 Piese instrumentale, 8,00 Mu
zică, 8,30 Muzică de balet, 9,00 
Vreau să știu, 9,30 Melodii popu
lare romînești și ale minorităților 
naționale, 10,40 Muzică ușoară. 
11,30 Muzică de cameră, 12,00 
Concert de valsuri, 12,35 Cîntece 
și jocuri populare romînești, 14,30 
Muzică ușoară sovietică, 15,10 
Muzică populară romînească inter
pretată de Nelu Huțu, acoredonis- 
tul Nelu Orian și violonistul Ghe- 
orghe Stanică, 16,15 Vorbește 
Moscova, 17,15 Muzică instru- л 
mentală de compozitori rornîni,
17.45 Program muzical pentru 
fruntași în producție din industrie 
și agricultură, 19,45 Transmisiune 
din studioul de concerte, a con
certului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Dirijor Gyorgy 
Lehel — R.P. Ungară, 22,50 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
12,15 Interpreți de operă din țări 
socialiste, 13,25 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 14,30 Muzică 
din opere cerută de ascultători, 
15,00 Muzică romînească de es
tradă, 16,50 Cîată Maria Butaciu. 
Marin Chisăr și Moise Belmusta- 
ță, 17,15 Cîntece închinate cosmo- 
nauților sovietici, 18,05 Pagini a- 
lese din muzica ușoară, 19,30 Ti
nerețea ne e dragă, 19,50 Muzică 
populară romthească. 20,40 Arii 
celebre din operete, 22,00 Doine 
și jocuri populare romînești.
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CINEMATOGRAF?
PETROȘANI — 7 Noiembrie*  

O zi zgomotoasă ; Al. Sabia: 
Cursa de 100 de km ; PETRILA : 
Batalionul negru ; ANINOASA : 
Artistul ; VULCAN : Sentința ; 
URICANI : Drum bun autobuzule.
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