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Indici tehnico-economici 
tot mai înalți!

minei 
create, 
viteze

Viteze mari de avansare 
la pregătiri

Minerii de la pregătirile 
Uricani, datorită condițiilor 
au obținut în luna martie
sporite de avansare. Așa, de pil
dă, la galeria pe care o sapă, 
brigada lui Sorescu Constantin ă 
realizat 95 m. avansare. Brigada 
a folosit perforajul umed. Aproape 
70 m. a avansat în galeria ce-o 
sapă în steril și brigada lui Tokes 
Toma, iar brigada lui Mischie 
Gheorghe, lucrînd la un preaba- 
taj pe stratul 8—9 a avansat 
front aproape 55 m.

Butnaru Victor, Ghioancă loan — 
se bazează pe folosirea deplină a 
înzestrării tehnice, pe creșterea 
randamentelor Ia 5,200—5,600 
ne pe post și pe îndeplinirea 
unele frontale a programului 
lucru cu 3 fîșii la două zile.

co
in 
de

la

4 pag. 20 bani

Se extinde folosirea 
craterelor blindate

se
crațere

Fruntașii sectorului
Una din cele mai bune brigăzi de la sectorul IV) al mi- > 

nei Vulcan este cea condusă de Hunyadi loan. Minerii din b 
această brigadă muncesc intr-un abataj frontal în stratul < 
III. Ei obțin în medie randamente de peste 4,15 tone de cir- ? 
bune pe post. ;

IN CLIȘEU: Schimbul condus de Szarady Francisc din 1 
brigada lui Hunyadi loan. a

La minele Lonea și Petrila 
folosesc de cîteva luni 
blindate scurte în abataje cameră. 
Aceste utilaje înlesnesc încărcarea 
și transportul cărbunelui, reducînd 
cu peste 70 la sută efortul fizic la 
încărcare. Minerii din brigada 
condusă de Cioacă Vasile de la 
Lonea, cea din abatajul 1 est de 
la sectorul III Petrila și din alte 
abataje cameră care folosesc aces
te crațere, au obținut randamente 
superioare celor realizate în aba
tajele cameră unde încărcarea se 
face manual. In luna trecută la 
Lonea s-au încărcat și transportat 
cu crațerele blindate 350 tone de 
cărbune peste plan, iar la Petrila 
897 tone de cărbune peste plan. 
In aprilie asemenea «аавройогн - - 
vor funcționa și la mina Aninoa 
sa.

Randament: 5,480 tone 
de cărbune pe post

Au trecut doar 10 zile de mun
că din aprilie. Sectorul I de la 
mina Uricani are deja un plus de 
peste 380 tone de cărbune pe luna 
aprilie. La acest sector, toate bri
găzile din abataje și pregătiri își 
depășesc planul de producție. Din 
abatajul lui Niculae Ioan s-au dat 
peste plan mai bine de 240 tone 
de cărbune, de la Burtea Niță s-au 
trimis la ziuă aproape 180 tone 
de cărbune în plus de plan. Baza 
realizărilor acestui sector o for
mează acțiunea pentru creșterea 
randamentelor. Luna trecută, de 
pildă, creșterea vitezei de avan
sare în abatajele cameră la 74 
m/lună a dus la obținerea unui 
randament mediu pe sector în aba
taje de 5,480 tone de cărbune pe 
post, cu 0,430 tone pe post mai 
mult ca în februarie.

★

mi- 
Lu-

Angajamentul 
a fost depășit I

Spre sfîrșitul lunii trecute 
nerii din sectorul III al minei
peni au făcut, într-o consfătuire 
pe sector, bilanțul realizărilor ob
ținute în primul trimestru. Atunci 

țeveau date peste planul anual la 
zi mai bine de 12.000 tone de căr
bune cocsificabil. In consfătuire ei 
și-au luat un nou angajament în
drăzneț : au majorat cantitatea de 
cărbune pe care o vor da peste 
planul anual la 30.000 tone din 
care 15.000 tone pînă la 1 Mai. Au 
trecut numai 10 zile de muncă din 
aprilie și minerii de aici rapor
tează un succes de seamă : peste 
plan au extras deja mai bine de 
15.500 tone de cărbune depășin- 
du-și astfel și al doilea angaja
ment.

Un nou frontal 
la sectorul III Vulcan

Concentrarea producției în fron
tale de mare capacitate este una 
din preocupările de căpetenie ale 

. nmierilor_șțdtprului III deja Vul
can. De luni dimineața în cadrul 
sectorului a început să funcționeze, 
după cum ne relatează tov. ing. 
Surulescu loan, un nou frontal la 
stratul 3, blocul 3, vecin cu fron
talele lui Drob Gheorghe și Țarină 
Valerian. Conducerea abatajului a 
fost încredințată tînărului briga
dier Negrescu Vasile. Brigada a- 
cestui miner și-a 
te ocazii hărnicia 
martie, de pildă, 
batajului cameră
Vasile și ortacii săi au dat peste 
plan aproape 480 tone de cărbu
ne, muncind cu un randament de 
5,650 tone cărbune pe post, cu a- 
proaoe 700 kg. cărbune pe post 
mai mare decît în februarie.

Noul frontal, armat în fier, per
mite brigăzii să lucreze 
condiții după programul cu două 
fîșii pe zi.

IN PLIN AVINT
Zilele frumoase de primăvară 

au dat imbold muncii constructo
rilor de pe șantierul „Parhon“ din 
Petroșani. După predarea în folo
sință a 3 blocuri, ei au pornit în- 
tr-un ritm susținut la executarea 
finisajelor la restul de clădiri, pen
tru a le termina cît mai curînd.

Cele mai frumoase succese le 
obțin constructorii conduși de 
maistrul Paștiura Francisc la blo
curile В și Bl. Două case de scări 
sînt deja complet gata și... închise. 
In celelalte două case de scări, 
brigăzile de zugravi ale lui Svarț 
și Sturzu execută de zor vopsirea 
fiffiplifiei șt zugrăvîtuî apartamen
telor.

Cu zor mare lucrează și cele
lalte brigăzi de pe șantier. La blo
cul I brigada lui Negulescu Ilie, 
iar la blocul D cea a lui Radu
lescu Marin 
Iile interioare ;
zidarii lui Wolf Ioan, zugravii lui 
Andreevici Alexandru și Svarț 
loan (fiecare pe cîte o casă de 
scară) sînt în mate întrecere, iar 
pe acoperiș, echipa lui Popa Nico- 
lae face izolațiile hidrofuge. In a- 
celași timp, brigăzile Arșoi Anghel 
la blocul A și Ciurică I. la blo
cul H, au început 
terioare.

Constructorii de 
rîți să muncească 
эй cinstească ziua de 1 Mai cu 
succese, iar pînă la 30 iunie, 
grupul de blocuri „Parhon“ 
fie predat în folosință.

execută tencuie- 
la blocul O CI

dovedit în mul
și priceperea. In 
la curățirea a- 

nr. 5, Negrescu

în bune

tencuielile cx-

aici sînt hotă- * 
în așa fel ca 

noi 
tot
să

Toate brigăzile la nivelul 
celor fruntașe !
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« alte piese din motorul' tractorului 
J, se și aflau în mina unor harnici

de producție în frontalele secto
rului — unde muncesc brigăzile 
lui Ghioancă Sabin, Spî-ди Petru,

Dintr-un motor degradat 
un compresor nou

G>=—

LA LUPENI ‘

Se amenajează 
o nouă bază sportivă

Din inițiativa comitetului 
U.T.M. al orașului Lupeni și a 
sfatului popular, în prelungi
rea parcului „6 August“ a în
ceput amenajarea unei baze 
sportive.

Duminică dimineața, un nu
măr de 30 tineri, elevi aj școlii 
medii din localitate, în frunte 
cu prof. Slăvuțeanu Anghel, au 
început lucrările de nivelare a 
terenului desemnat 
noua bază sportivă, 
najarea acestei baze 
vor participa zilnic 
tineri mobilizați de 
țiile U.T.M. Se 
terminarea amenajărilor nece
sare și darea în folosința tine
rilor sportivi în cinstea zilei 
de 1 Mai, a unui teren de hand
bal și volei.

pentru 
La ame- 

sportive 
numeroși 
organiza- 

preconizează

Pînă nu de mult, în curtea 
uzinei electrice Vulcan putea fi 
văzut un tractor vechi scos din 
uz. Intr-o zi lăcătușul Popa Ghe
orghe de la secția turbine s-a o~ 
prit lingă el. l-a măsurat lung 
cu privirea, Ta verificat peste toi. 
In aceeași după-amiază. lăcătu
șul Popa Gheorghe făcu maistru
lui Blaj Sabin o propunere:

— Ce ar fi să reparăm mo
torul tractorului cti mijloace pro
prii și să-l transformăm în com
presor ?

O săptămînă mai tîrziu, după 
nopți de studiu și diferite pregă
tiri, lăcătușul și maistrul s-au 
prezentat în fața conducerii sec
torului arătînd, negru pe alb, cu 
ajutorul unor schițe și calcule, că 
motorul tractorului degradat poa 
te fi reparat și folosit încă multă 
vreme Popa Gheorghe și Blaj 
bin au cerut ca motorul să 
predat secției turbine. Cîteva 
mai tîrziu, în urma aprobării 
ținute, chiulasa, arborele cotit și

fie 
ore 
ob- ■
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♦

muncitori din atelier.
de maistrul Blaj strungarii, frezo
rii și lăcătușii măsurau, tăiau, po
triveau și confecționau nu 
trudă șl migală piesele mai 
necesare viitorului compresor,
cina cea mai grea, realizarea pis- 
toanelor și a cilindrilor, a revenit 
însă lăcătușului Popa Gheorghe. 
Intr-un colectiv de muncă arma-
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activitatea nu ramine insa nicio- ♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ 
o
♦
♦
♦
♦

<*
♦ 
o
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

activitatea nu ramine însă nicio
dată în impas. Imbinînd cunoș
tințele sale cu ale celorlalți mun
citori, Popa Gheorghe s-a achi
tat cu cinste de sarcina pe 
și-a asumat-o. După prima 
cercare, noul compresor a și 
pus în exploatare.

Aerul comprimai produs 
plus a permis echipelor de între
ținere și reparații să-și îmbună
tățească activitatea. Primul lor 
record a fost realizat la începutul 
lunii cînd nituirea boilerilor la 
cazanele de aburi IX și X s~a 
făcut în jumătatea timpului fixat.

N. ROVENȚA 
corespondent

care 
in- 
îosi

0 țintă nimerită în plin
Martie a încheiat seria de 3 

luni de cînd minerii din sec
torul V al minei Lonea nu mai 
roșesc la auzul cuvîntului bri
gadă rămasă sub plan. Anul a- 
cesta, trei luni consecutiv, 
toate brigăzile sectorului din 
abataje și de la pregătiri și-ap 
realizat pianul. Pe ce căi a reu
șit colectivul sectorului V săi 
înfăptuiască sarcina pusă de 
conferințele regională și oră
șenească de partid în fața mi
nerilor din Valea Jiului ca toa
te brigăzile miniere să fie ri
dicate la nivelul celor frun
tașe ?

Introducerea tehnicii noi — 
condiție esențială

Se știe că, în orice domeniu, 
progresul tehnic constitute o 
sursă inepuizabilă de avînl 
pentru munca omului. Pornind 
de la acest considerent, în co
lectivul sectorului v Lonea se 
acordă atenția cuvenită intro
ducerii tehnicii noi — condiție 
esențială pentru ca minerii din 
brigăzi să muncească cu pro
ductivitate sporită, să-și rea
lizeze sarcinile de plan și an
gajamentele de întrecere. Va- 
gonetul a fost „dat pe ușă a- 
fară“ devenind piesă de mu
zeu. Transportul cărbunelui se 
face acum mecanizat cu cra
țere la toate abatajele, ceea 
ce a dus la ușurarea muncii

minerilor făcînd-o mai sporni
că. Perforarea găurilor de puș- 
care a devenit o operație de 
lucru în continuă „comprima
re" prin folosirea perforatoa
relor pneumatice rotative, cu 
care sînt atinse viteze mari de 
perforare și se reduce mult 
timpul de lucru. Tot mai multe 
mașini și utilaje -miniere noi, 
de mare productivitate, -com
pletează „zestrea" sebttirufu! 
mărind necontenit posibilități
le de muncă rodnică în abataje 
si la pregătiri. Astfel abatajul 
nr. 0506 în care lucrează "bri
gada condusă de Danciu Moise 
a fost dotat cu un crațer blin
dat scurt. Minerii brigăzii 
încarcă și evacuează mecanizat 
70 Ia sută din cărbunele puș- 
cat la frontul de lucru. Nu în- 
tîmplător brigada a realizat 
lună de lună în acest an ran
damente de 5,80—6,60 tone pe 
post întrecînd pe cele planifi
cate cu o tonă și mai bine de! 
cărbune extras pe post. Intre 
brigăzile fruntașe din sector se 
numără și cea din abatajul 
frontal 104 din stratul 3 pe ca
re o conduce comunistul Toa
că Ștefan. Folosind în abataj 
susținerea modernă cu armă
turi metalice, brigada a extras 
în luna martie 333 tonei de căr
bune cu un consum redus del

I. BĂLAN

(Continuare în pag. 3-a)
O---------------

Postul utemist de control de la B.U.T. Livezenicontribuie efec- , 
tiv la îmbunătățirea activității tinerilor muncitori in producție, la ! 
mobilizarea lor la executarea la timp și de calitate tot mai bună a 
reparării utilajelor de pe șantier.

IN CLIȘEU : Tov. Bicâ Nicolae și Diaconescu Vasile, membri . 
ai comitetului U.T.M. dau îndrumări tâemistului Roșculeț Gheorghe j 
din colectivul postului utemist în direcția descoperirii de noi rezerve 
interne pentru realizarea de economii.
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9 La club • In cadrul joilor șt duminicilor tineretului 9 Pe terenurile de sport

Ț Pretutindeni acolo unde se dă |
* bătălia pentru înfăptuirea sarcini- + 
\ lor economice ale desăvîrșirii ț 
1 țotutrwciției socialiste, în mine, i 

Уі ateliere, în fața tablourilor de со- ț 
I exandă ale centralelor electrice, pe f

schelele șantierelor, întîlnești mii | 
І de tineri entuziaști care muncesc : 
t cw pasiune. Nu puțini dintre ei 
J sînt fruntași îți lupta pentru ram ț 
I demente înalte, pentru calitatea ♦ 
« producției, pentru economii. Pe ♦ 
» fiecare dată cînd sirena emmlă |
♦ sfîrșitul programului de lucru, el J 

î* simt bucuria datoriei împlinite. : 
î Dar iată că attunțînd sfîrșițtil * 
! programului de lucru, sirene a~ a 
1 totodată primele ore libere ♦ 
T ale tinerilor noștri. Ц știm plim ♦ 
I de energie, stăpîniți de dorința | 
« de a cunoaște tot mai mult, der-

i de acțiuni. Și» mod firesc
• îți pui întrebarea 1 ce fac tine'
♦ rii mineri și muncitori în timpul 
? lor liber ?
T Datorită marii griji pe care 
I partidul și guvernul le-o poartă t .... ...
• 
*
»
»
»
♦
♦
♦ 
♦

j pul liber 
? Terenurile

i

t

i

Formațiile artistice
Tinerii din sectorul III al 

minei Lupeni, ca de altfel toți 
minerii acestui sector, sînt eu- 
noscuțj ca muncitori destoinici 
în lupt» pentru sporirea pro
ducției, pentru Îmbunătățirea 
calității cărbunelui Nu de mult 
minerii din acest sector au de
venit din nou autorii unei ini
țiative valoroase, de data a- 
ceasta în scopul organizării 
unei vieți cultural-artistice bo
gate în sectorul lor,

Cine a-ar fi gindît că intr-un 
lingur sector se găsesc atîtia 
amatori pentru formații eultu- 

eițiva din 
Freda Va- 
în brigada 
electrlcia- 
topograful

ale tinerilor mineri Tinerii constructori în timpul liber

litțerilor le-au fost create mari pa- | 
sibUităfi î» acest domeniu. Avem 4 
cluburi mari, cu săli de lectură, 4 
șab, biblioteci, adevărate focare * 
de răspîndire a artei și culturii, ț 
în care își desfășoară activitatea j 
numeroase formații artistice ; event 1 
cinematografe, universități popu | 
lore — toate oferind tinerilor 4 
posibilitatea de a-și petrece tim- i 

' î» mod plăcut și util, f 
- ermturile și sălile de spart, тип- t 
1 ții înconjurătorii oferă, de asetne- > 
ț nea, tinerilor posibilități largi de ; 
ț o se recrea. ;
• Qrganizarea timpului liber, ast- i 
T fel ca tinerii să folosească din * 
t plin posibilitățile ce le-au fost
i create, constituie una din sarcinile 
І de seamă «le organizațiilor 
i U.T.M. Organizarea timpului U~
♦ ber trebuie să răspundă unei ce-

con- 
pro- i 
nou, 

. ------ noi.
!' la îmbogățirea, nivelului lor de 
J culttțră, la educarea lor în sțâri- 
j, tul înaintatelor idei «le comu~ 

nismulut.
І Cele cîteva materiale publicate 

în prezenta pagină înfățișează 
unele din aspectele acestei impor
tante laturi de activitate care 
trebuie să stea mereu în atenția 
organizațiilor U.T.M. Muncă la 
care', sub îndrumarea organiza- 
fiilor de partid, sindicatele, con 
ducerile de mine și întreprinderi, 
cluburile trebuie să-și aducă din 
plin contribuția.

• rințe importante, anume de a 
? tribut, alături de munca țn 
i ducție, la formarea omului 
i--constructor devotat al vieții

i 
?

i
te

LA JOILE ȘI

amatori pg. ...........
rfti-arțirtm 1 iată 
ei: tînărul miner 
Sile, șef de schimb 
lui Onișor Nicolae, 
nul Deda Francis», 
Ariîneu Grigore, ajutorul mi
ner Jerca Vasile din brigada 
lui Ghioaneă Sabin, șeful de 
brigadă Busier Emeric șl alții 
Cîntă din diferite instrumente. 
Tînărul electrician Dina Mlrcea 
este un bun solist vocal,

Toți acești tineri, ajutați de 
organizațiile de partid și u.T.M. 
au hotărît să alcătuiască o 
formație orchestrală.

Tinerii muzicanți 
ția orchestrală au 
repetițiile. Membrii

din forma
și început 
brigăzii ar-

tistice de agitație repetă și gl 
programul pe eare-1 var pre
zenta.

Tinerii artiști amatori se pre- 
gătess eu sîrguhuă. Planurile 
lor sînt îndrăznețe. Primul 
apeetaeoi ai formațiilor artis
tice va fi prezentat in înche
ierea viitoarei consfătuiri de 
producție pe sector. Tinerii in
strumentiști vor prezenta, de 
asemenea, un program de mu
zică populară în cadrul «nai 
seri de odihnă a minerilor sec
torului care s-a preconizat să 
albă loc nu peste mult timp.

Comitetul sindicatului și con
ducerea sectorului urmăresc ca 
munca cultural-artistică să fie 
string legată de procesul de 
producție, Se vor organlaa con
ferințe pe teme 
miniere, schimburi 
rientă care vor fi 
programe artistice 
niuni tovărășești.

iată deci perspectiva unor 
acțiuni cultural-artistice boga
te în cadrul sectorului fruntaș 
al minei Luperți. Frontaliștii 
sectorului III, fruntași ai în
trecerii pentru mai mult căr
bune nu vor fi mai prejos nici 
în activitatea culțural-artistică.

ala tehnicii 
de expe- 
urmate de 

și de reu-

A, MICA

î:

Tinerii Stanciu Elena, Petrescu Petruța și Btldea Nicolae, 
membri ai comitetului U.T.M. al minei 
pan ți de frunte la activitatea formațiilor 
clubului din localitate.

DUMINICILE DE

Vulcan, sînt pârtiei- 
cultural-artistice ai®

*
TINERET

Joile de tineret constituie o for
mă de organizare în mod instruc
tiv a timpului liber al tinerilor. 
Totuși, pînă nu de mult, în orga
nizarea acestor 
apreciate de
U.T.M. de la mina noastră a avut 
multe lipsuri,

Această stare de lucruri a cons
tituit însă subiectul unei plenare 
a 
la 
lei 
de 
nu 
gator, în stare să trezească inte
resul participanților. Tinerilor, deși 
le place dansul, ei doresc să gă
sească la joile de tineret și alte 
activități interesante și instructive. 
S*au stabilit atunci măsuri pentru 
îndreptarea situației, pentru orga
nizarea unor joi de tineret reușite

|i iață-ne la lucru. Am hotărît 
să organizăm o joie de tineret mo- 
<H- Am luat măsuri din timp. 
Programul joii de tineret a fost 
afișat la intrarea în mină, la club, 
a fost popularizat prin stația de 
radioamplificare- Printre altele, 
pentru această joie de tineret am 
propus organizarea unui concurs 
„Cine știe cîștigă“ pe tema „Eroii 
ureciști**. Popularizarea din timp 
a programului ioii de tineret a dat 
rezultate. Cu mult timp înaintea

întruniri, atît de 
tineri, comitetul

comitetului U. T. M. de 
mina Aninoasa. Cu acest pri- 
s-a ajuns la concluzia că joile 
tineret nu erau bina organizate, 
aveau un coaținuț bogat, atță~

concursului, tinerii au venit la bi
blioteca clubului spre a citi dife-*- 
rite materiale despre viața și lup
ta eroilor uteciști.

A sosit și ziua joii tineretului.. 
După ce s-a anunțat începerea 
concursului, 15 tineri și-au mani
festat dorința de a se număra prin
tre participant!. Acest lucru a pus 
pentru moment în încurcătură 
membrii comisiei de organizare. 
Dar s-а găsit totuși o soluție •• con
cursul propriu zi» a fost prelun
git cu un concurs fulger de baraj. 
De remarcat că toți tjnerii co,i- 
curenți ац fost bine pregătiți Lo
cul I l-a obținut muncitorul Grîu 
Emil din sectorul VII, locul Ц mi
nerul Sandu Marin dip sectorul 
IU, iar locul IU forjorul Neagu 
Nicolae din sectorul VIII

Concursul a fost urmat de o re
uniune tovărășească, iar în pauze 
»-pu organizat jocuri disttartive, ca 
de pildă poștașul vesel, numără
toarea rapidă etc. Joia de tineret 
a reușit și după modelul acesteia 
am mai organizat și alte joi de ti
neret care au plăcut de asemenea 
mult tinerilor.

Avînd în vedere că tinerii au 
mat mult timp liber, îndeosebi du
minica, comitetul nostru U.T.M. 
a hotărît organizarea unor acțiuni 
educative și îți ațeastă â, adică 
am trecut organizarea dumini-

tineret11. In vederea pre-cilor de 
gătirii acțiunilor educative de du
minică a fost constituit un colec
tiv de organizare format din ute- 
miști de frunte cum sînt Orosz 
Vasile, Marinescu Nicolae, Nagy 
Ioșif, Tat loan, Vișan Ilie și Ro
man Dumitru. In programele de 
desfășurare a duminicilor de tine
ret se stabilesc acțiunile ce se vor 
întreprinde de tineri pe grupe, pe 
brigăzi de muncă patriotică, sau 
sectoare. Acest program este adus 
din timp la cunoștința tinerilor, 
iar colectivul se preocupă de crea
rea condițiilor necesare desfășură
rii ,lcr. Dacă este vorba de colec
tarea fierului vechi din mină, de 
pildă, se ia legătura cu conduce
rile sectoarelor pentru a crea con
diții necesare transportării fierului 
vechi la suprafață, dacă se preco
nizează acțiuni în cadrul 
se ia legătura cu tovarășii 
ducerea clubului.

Iată de pildă cum s-a 
rat ultima duminică a tineretului. 
Tinerii din brigăzile de muncă pa
triotică din sectoarele I, III și IV 
au întreprins acțiuni de colectare 
a fieri lui veehi în subteran Bri
găzile de muncă patriotică au co- 
htctat în această zi peste 15.000 
kg. fier vechi. Tot în această 
zi tinsrii din sectorul II au lucrat ; 
la aprovizionarea brigăzilor dț mi-

clubului 
din con-

desfășu-

In; conferința sindicatului de 
pe șantierul de construcții nr. 
6 din Petroșani care a avut loc 
cu o lună și oevg în urm* s-au 
ridicat la cuvjnt mai mulți ti
neri constructori cerind c< noul 
comitet al sindloatulul să-și 
îmbunătățească preocuparea în 
vederea creării condițiilor ne
cesare pentru desfășurarea unei 
activități cultural-educative bo
gate pe șantier. Dorința ține
rilor e justificată.

In ее măsură s-au îndrep
tat lucrurile privind organiza
rea timpului liber ai ținerilor 
constructori în perioada ce a 
trecut de la conferințe sindi
catului de pe șantier ?

Faptele au dovedit că pe 
șantier exîștă posibilități în 
vederea organizării de acțiuni 
eultural-artistice. s-au găsit 
numeroși tineri cărora le pla
ce eîntecul, poezia, dansul. 
Dulgherul Dlnuță Aristide, de 
pildă, ește un pasionat recita
tor. tinăra lovan Valeria este 
o bună cintăreață, TănlslSves- 
eu Marin cîntă la fluier, Bo
tine* Constantin la flaut, iar 
Tiss Mihai este acordeonlst. 
Meritoriu este șl primul pas 
întreprins de comitetul sindi
catului si comitetul organiza
ției U.Ț.M- în direcția înjghe
bării pe șantier a unei brigăzi 
artistice de agitație.

Există toate șansele ca bri
gada artistică de agitație a ti
nerilor constructori să apară' 
în curind pe scenă.

in present tinerii construc
tori au Ia dispoziție o sală pen
tru repetiții și întruniri și o 
altă sală pentru bibliotecă. 
Totodată pentru spectacole sau 
alte întruniri mai mari li se 
pune la dispoziție și sala clu
bului „Constructorul “. Cum sînt 
însă folosite aceste posibili
tăți ? Atenția tovarășilor din 
comitetul sindicatului ș| din 
comitetul U.ț.m. ș-a concen
trat doar in direcția punerii pe 
picioare a brigăzii artistice de 
agitație, jar celelalte forme ale 
тцпрЦ educative au fost negli
jate. Sub diferite pretexte, de 
luni de zile, nu s-au organizat 
joi de tineret, conferințe, re
cenzii sau alte acțiuni educa- 

ir deosebi 
Dar după 
în cadrul 
se poate 
cîntece șl

tlve. Se motivează 
că nu există muzică, 
o conferință ținută 
unei joi de tineret 
organiza o seară de 
poezii sau un program de jo
curi distractive,

țJn alt neajuns care nemul
țumește tinerii constructori 
este neglijarea bibliotecii șan
tierului și a muncii cu carțea 
în general, faptul eă peste 1000 
de volume stau închise într-un 
dulap din lipea... unui biblio
tecar.

Iată doar oîțeva din posibi
litățile pe care le au comitetul 
sindicatului și organizația 
U.T.M. pentru a organiza tim
pul liber ăl tinerilor construc
tori în mod plăcut și educativ, 
posibilități care trebuie foloeite ’ 
din plin.

€>---------------

Terenurile de sport vă așteaptă !
Acolo. în adine, prins în bă

tălia ou cărbunele, minerul 
pierde noțiunea de timp urî1 
sau frumos. In schimb în mo
mentul cînd iese „la giuă“, mi- 
werui își îndreaptă privirile 
spre cer. O zi frumpasă, сц spa
re, vine totdeauna să reconfor
teze, să alăture satisfacției 
muneli împlinițe, bucuria unei 
zile frumoase.

Irisfîrșit zilelp frumoase au 
sosit, simți nevoia să respiri 
mai adîno, să rămii mai mult 
timp în tovărășia soarelui. 
Gîndurile îți zboară atunci spre 
terenurile de sport, spre ba
zele sportive, care oferă tine
rilor nu numai reereerea, dar 
și un mijloc de a-și oțell for 
țele, de a-și întări sănătatea

neri cu material lemnos și ац co
lectat o cantitate de 2.000 kg. fier 
vechi. In fruntea acțiunii de co
lectare a fierului vechi s-au situat 
tinerii Nicola Nicolae, Buzilă loan, 
Irina Mișu și alții. In afara acțiu
nilor de muncă patriotică tinerii 
au întreprins în cadrul acestei du
minici și alte acțiuni. Aproape 30 
de tineri din organizația U.T.M- 
nr. o au participat la o recenzie, 
iar apoi s-au întrecut la cîte o 
partidă de șah.

In dtipă-amiaza aceleiași zile 
programul duminicii tineretului a 
continuat cu o „seară de dans'*. 
La seara de dans, la care au par
ticipat 150 de tineri, a avut în 
program și uri concurs fulger pe 
tema „Să ne cunoaștem localita
tea'* precum și un joc distraedv 
„taie-ți cadoul**. Astfel se desfă
șoară la noi duminicile tineretului.

Desigur, pentru organizarea în 
mod educativ-distractiv al timpu
lui liber al tineretului, noi nu 
am făcut încă totul. Dar ne VQtn 
strădui ca prin valorificarea expe
rienței de pînă acum să ne inten
sificăm preocuparea în scopul or
ganizării unor acțiuni educative țpt 
mai atractive și bogate în conți
nut, pornind de fiecare dată de la 
cerințele tinerilor.

NICOLAE M1RCKSCU
secretar al comitetului U.T.M- 

mina Aninoasa

spre a putea lupta eu și mai 
mult succes pentru construi
rea sarcinilor vieții noi.

— Care este preocuparea or
ganizației U.T.M. pentru an
trenarea tinerilor la acțiunile 
sportive în timpul liber ? — 
iată întrebarea care i-a fost 
pusă recent tovarășului Bu- 
einșiu Mihaî, secretarul comi
tetului U T.M al minei» Lanea.

Răspunsul dat la această În
trebare oglindește o experien
ță prețioasă dobindită de co
mitetul U.ț.m. în această pro
blemă.

Intr-adevăr. 1» Lonea a în
ceput să fie folosită o gamă 
largă de rgmuri sportive, Fot
balul, acest popular sport, a- 
trage sute de tineri nu numai 
pe tribune, ci și pe teren. Pe
riodic șe organizează întreceri 
Intre sectoare, dotate cu cups. 
La Lonea a fost formată nu de 
mult o echipă de ciclism — 
singura pe Valea Jiului — pa
re anul trecut a efectuat mal 
multe tpruri. In acest an, pu- 
mărul componenților eeplpei 
de ciclism va fi dublat.

Tinerii mineri și muncitori 
de la Lonea s-au remarcat în 
cadrul spartachiadei de iarnă 
a tineretului la șah. Peste 20 
de tineri au alcătuit o echipă 
de tir, iar alțî 20 de tineri au 
îndrăgit sportul cu mănuși.

Tenisul de masă, voleiul, ti
rul cu arcul sint, de asemenea, 
ramuri sportive care atrag pe 
tinerii din Lenea.

Din discuțiile purtate cu țov, 
Bucinski, s-a desprins faptul 
că dacă în lărgirea ramurilor 
sportive s-au făcut progrese, nu
mărul ținerilor care le practi
că este îngă redus. Considerăm 
însă’ că avînd deja да începiit 
bun, avînd echipe care acti
vează in multe discipline, co
mitetul U.T.M. împreună eu 
sindicatul pot lua măsuri ca 
pe terenurile de sport să vjnă 
tot mai multi tineri, Bineîn
țeles la aceasta va contribui 
șl inițiativa luată recent de a 
se amenaja un nou teren de 
volei, o nouă pistă 0.М.А., be- 
tonarea pistei de popice, ame
najarea celorlalte baze sporti
ve prin muncă voluntară.

.1
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Gospodari buni
Paroșeniul, un sătuc anonim in 

trecut, în anii noștri a devenit 
de nerecunoscut. Aici se înalță ter
mocentrala, una dintre cele mai 
frumoase perle ale Văii Jiului. 
Pentru muncitorii de aici. s-aw 
construit blocuri frumoase și con
fortabile. Cjne intră în incinta 
ti clădirile termocentralei rămîne 
plăcut impresionat. Peste țot dom
nește curățenia exemplară, dova
dă că aici sîaț gospodari buni. 
Mina de gospodar a colectivului 
de aici se vede și in cartier. Blo
curile sînt îngrijite de țî-e mai 
mare dragul să le privești. Cea 
mai arătoasă din toate scările es
te seara 0 a blocului K. De cum 
intri, iți atrag atenția tablourile 
li perdeluțele frumoase, la fiecare 
©tai se găsesc mese cu reviste și 
flori. Cili se datoresc toate aces
tea ? Tuturor locatarilor în frun
te cu deputata Dumitrache Eleo
nora Harnice sînt și familiile lui 
Grofu Irina, Petcu Lucia, Sopon- 
dan Anuța. Tîmplărescu Valentina, 
Vilnoi, Balaban și ceilalți-

I, CIORTBA 
corespondent

Cînd se va termina lucrarea P
Anul trecut, ca urmare a pro

punerilor făcute de cetățeni în a~ 
dunărfle premergătoare alegerilor 
de deputați. șantierul W construc
ții Vulcan a început pe strada 
Vasile Alecsandri importante lu
crări de canalizare. La început lo
cuitorii străzii s-au bucurat. Ș# îrt- 
făptuia doar una din dorințele lor 
cele mai arzătoare. Mai tirziu în
să treburile au luat o întorsătură 
neplăcută. Pără motiv, șantierul 
10 construcții a sistași lucrarea- 
Timpul frumos a trecuț și- pu venit 
ploile de toamnă care au stricat 
tot ce s-a muncit timp de a vară. 
Lung de pește 350 metri, șanțul 
săpat cu a ti ta (rudă a început să 
să astupe. Duse de apă, morma
nele de pămînt s-au împrăștiat pe 
stradă- pe trotuar și prin curțile 
oamenilor. Pentru a îndrepta în 
tr-o oarecare măsură lucrurile, lo
cuitorii tt-au stat cu mîînile în 
sin. Au îndreptat surpăturile. au 

'W

Tenie britanic la nivelai celor irantoșc!
(Urmare dip pag. | a)

lemn. D»r cît© alte exemple nu 
pot fl date din sectorul v Lo
ne» de felul cum tehnica nouă 
ajută brigăzile de mineri ca să 
șe ridice la nivelul Îndeplini
rii sarcinilor ce ie revin.

pianul — rn concordanță 
cu condițiile generate 

de la locurile de munei
q dată stabilite sarcinile de 

producție prin foaia de «cord, 
Îndeplinirea lor devin© obliga
ți© materială și morală pențru 
brigăzi© minier®. Dar această 
obligație nu trebuie privită ri
gid de conducerea șeetOTului. 
formatorul are datoria să ve
gheze necontenit ca intre pla
nul stabilit ș| condițiile con
crete de lucru do la locurile de 
muncă șă existe, toț timpul 
lunii, o deplină concordantă. 
O brigadă care lucrează pe 
baza ținui plan ce nu mal co
respunde schimbărilor (de ?ă- 
cămlnt. microclimat, aprovizio
nare ețc.) defavorabile inter
venite la locul său de muncă, 
In mod firesc, nu și-l mai poa
te realiza. De acesț lucru țin© 
in continuu seama conducere© 
sectorului V. In sector lucrea
ză 9 brigăzi minere ia abataje 
si pregătiri, dar normatorui, 
Îndrumat de conducerea secto
rului. isl găsește țițnp pentru 
flecare din ele în cursul lunii: 
le vizitează locurțle de muncă, 
cercetează ou răbdare și aten
ție schimbările survenite si, 
eînțărind eu simț d© răspunde

In cadrul sectorului electrome
canic de la mina Petri la, brigada 
de construcții metalice condusă de 
Terenrică Nicolae se bucură de nn 
binemeritat prestigiu. Brigada s-a 
specializat în construirea diferite
lor confecții metalice pentru sub
teran ca moaze, pompe de aer, îm- 
pingătoare pneumatice, colivii. IN 
CLIȘEU : O parte din membrii 
brigăzii lui Teren ti că Nicolae, 
studiază planul de detaliu al unei 
colivii de mină.

adunat din nou pămîntut împrăș
tiat iar în locurile joase au tăiai 
jgheaburi de scurgere.

O dată însă cu venirea primă
verii, între cartiere a pornit o pa
sionantă întrecere pențru curați- 
tea și înfrumusețarea străzilor. 
Din cauza lucrărilor neterminate 
de șantierul 10 construcții, cela- I 
tenii de pe strada Vasile Alecs an- i 
dri sini obligați să stea inactivi, j 
Degeaba au sesizat deputății Brîn- I 
zan Aurel și Smitko Măria con- | 
'ducerea șantierului că și locuitorii | 
din strada Vasile Alecsandri par
ticipă la întrecere. Măsuri tot nu 
s~au luat. Acum atlt locuitorii 
cit și deputății care au ridicat 
problema și în sesiunea sfatului 
popular se înirwhă:

— Cînd are de gind șantierul 
10 construcții Vulcan să termina 
lucrarea ?

B. NIOQLAE 
corespondent

re noile condiții de lucru, ope
rează modificări în foaia de a- 
cord. iată oîteva exemple ■ in 
foaia de acord de pe luna mar
tie, brigăzii lui Ivan Constan
tin 1 s-a stabilit să extragă din 
abatajul cameră nr. sos 1690 
ton© de cărbune. Dar după ei- 
teva zile in abataj au interve
nit schimbări defavorabile lu
crului. Abatajul se află într-o 
zonă cu infiltrații de apă. în
cepi nd topirea zăpezii la Su
prafață, apa a început să pă
trundă în abataj dezlănțuind 
presiunea, Profilul lucrărilor 
miniere s-a deformat, micșo
ri ndu-se sub acțiunea presiu
nii. Conducerea sectorului a 
hotărît ca preabatajui să fie 
susținut eu armături metalice 
th 3, Normatorui s-a deplasat 
imediat ia tata locului și. pe 
baza realității găsite acolo, a 
micșorat planul brigăzii p© 
luna marți© ia 760 tone, ei pu
țind fi realizat, Sau în aiț caz. 
Brigada condusă de minerul 
Tărmure Gheorghe a primit 
ca sarcină de plan pe luna 
martie să extragă din abatajul 
cameră nr. 102 cantitatea de 
I960 tone de cărbune. In foaia 
de acord, normatorui a speci
ficat șț fazele de lucrări In ca
re urma să decurgă extracția 
cărbunelui: în plin — 20 de 
zile, din șplț la copertș — 4 
zii©, din șpiț ia culcuș — з 
zile. In timpul lunii Inșă a in
tervenit neprevăzutul. Abatajul 
a dat de o apoflză. se cerea 
o armare mal complicată în 
condițiile armFizet. trebuia lu
crat cu multă grijă, cărbune

---------- o----------
Biblioteca în sprijinul producției

Amurgul serii coborîse de 
multișor peste orașul Petro
șani. La biblioteca centrală o- 
rășeneaseă forfota n-a încetat 
încă. Un cititor pleacă, altul 
vine Incit cele două bibliote
care nu mai pridideșe să ser
vească.

— Aveți „Cartea lăcătușului1' 
— întrebă tovarășul Hegheduș 
Arpad, muncitor ia U.R.U.M.P.

— Avem ! răspunde bibliote
cara surea Paraschiva.

— Dar cartea „Metalele pre
zentului" — întrebă lăcătușul 
Kemenv Alexandru.

— o avem și pe aceasta — 
veni răspunsul.

Și așa, zilnic, peste Ю0 de 
tineri, muncitori și gospodine, 
vin să împrumute cărți de la 
bibliotecă.

Despre activitatea desfășu
rată la această bibliotecă vor
besc fișele cititorilor și caetul 
de evidență zilnică in care 
s-au înregistrat de la începu
tul anului și pînă acum 1988 
Cititori care au citit in acest 
timp peste 21.000 cărți și bro
șuri. Un fapt pozitiv pentru 
activitatea acestei biblioteci e 
și acela că din numărul total 
al cititorilor, 866 sînt munci
tori șl tehnicieni.

ieșea mai puțin din abataj. Pe 
baza aeestor schimbări In con
dițiile de lucru, conducerea 
sectorului a dispus ca norma
torui să dea brigăzii o foaia 
d© acord specială pentru pe
rioada cit lucrează la apofiză, 
Brigada a realizat randamen
tul cerut la apofiză în propor
ție de 120,8 la sută, iar cele
lalte lucrări (In plin și șpiț Ia 
coperiș și culcuș! în proporția 
de 118,5 la sută.

Pozitivă și cu eficiență prac
tică este și respectarea numă
rului de posturi acordat© prin 
foaia de acord, la plasarea lo
cului de muncă. Datorită a- 
cestui lucru, brigada condusă 
do comunistul petric almion 
obține lună de lună realizări 
cu care se ridică in fruntea tu
turor brigăzilor din sector.

In centrul muncii politice
îndeplinirea cu spirit de răs

pundere a sarcinii de a se a - 
corda pe toate căile sprijin 
brigăzilor miniere ca să-și rea
lizeze fiecare planul, presupu
ne o muncă politică susținuți 
desfășurată în sector. Biroul 
organizației de partid s-a O- 
rîentat mai întîl ca la condu
cerea brigăzilor să fie promo
vați cel mal destoinici mineri, 
membri șl candidați de partid. 
In prezent, cu o singură excep
ție, la toate brigăzile sectoru
lui V Lunea este îndeplinită' 
această cerință

Folosirea tuturor posibilități
lor tehnico-materiale existente 
de către brigăzi ca șă-și rea

Pentru atragerea oamenilor 
spre bibliotecă, în cursul aces
tui an, au fost organizate 18 
acțiuni de masă pe diferite 
teme. De exemplu s-a organi
zat o consfătuire în jurul căr
ții „Zile de primăvară" de 
Vera Hudicl. 12 recenzii, o sea
ră literară despre viata și o- 
pera lui Alexandru sahia și 
altele,

O atenție deosebită a acor
dat colectivul acestei biblia* 
teci și popularizării cărții teh
nice. in acest sens au fost or
ganizate recenzii Ia cărțile: 
„Metalele prezentului" de G. 
Gruter și „Cartea lăcătușului" 
de V. Răducu.

Privită în comparație ou a- 
nul trecut, activitatea aeestei 
biblioteci s-a îmbunătățit sim
țitor. Raportat la aceeași pe
rioadă- numărpl cititorilor a 
crescut de la 180? cititori la 
198g, iar numărul cărților ci
tite de la 13.560 la peste 21.000 
volume. La obținerea acestor 
realizări frumoase a contribuit 
și faptul că fondul de 31.6*3 
Cărți și broșuri a fost îmbo
gățit în acest an cu Încă 700 
volume noi.

R. B-
corespondent

lizeze pianul constituie o la
tură principală a activității 
agitatorilor, a grupelor de 
partid. Agitatorii din brigăzi 
și schimburi sînt instruiți oda
tă pe lună, și de cite ori se' 
simte nevoia, despre factorii 
dar© determină bunul mers ai 
muncii brigăzilor: folosirea 
tehnicii existent© la întreaga 
capacitate, îngrijirea utilajelor, 
creșterea productivității mun
cii, folosirea celor a ore de 
muncă, reducerea timpilor 
morți, armarea corespunzătoa
re a locurilor de muncă, apro
vizionarea ritmică a brigăzilor 
etc. Despre toate acestea agi
tatorii organizează la locurile 
de muncă scurte convorbiri cu 
ortacii gin brigăzi explieîndu- 
le. pe bază de exemple con
crete, luat© din viață, rezulta
tele ia care se poate ajunge 
prin perfecționarea continuă a 
muncii.

in cazul eind in munca unor 
brigăzi intervin greutăți, eare 
le fac să bată pasul pe loc, a- 
tunei grupele de partid res
pective cercetează la fața lo
cului cauzele și iau legătura 
cu biroul organizației de bază, 
venind cu propuneri de lichi
dare a lipsurilor care împiedi
că munca brigăzilor. Biroul or
ganizației de bază face apoi 
cunoscute propunerii© grupelor 
de partid conducerii sectorului 
care are obligația de a lua mă- 
au i ca propunerile de îmbu
nătățire a muncii In brigăzi să 
fie înfăptuite, Așa a foșt, de 
pildă, cazul ou brigada condu
să ele membrul de partid Tăr- 
mure Gheorghe de la abatajul 
Cameră nr. 102. Brigada obți

Schimb de experiență 
între inovatori

La Lupeni a avut loc zilele tre
cute un valoros schimb de expe
riență între inovatorii de U ex
ploatările miniere din Valea Jiu
lui. Schimbul de experiență a fost 
organizat de către cabinetul tehnic 
al minei Lupeni.

Cu acest prilej mg- Cătană N1- 
colae, șeful sectorului aeraj de la 
mina Lupeni a prezentat parnci- 
panților inovația „Deschiderea si 
închiderea automată a uțiler de, 
aerai" inovație cate a adus îmbu
nătățiri substanțiale în seraiul mi
nei Lupeni -

-=©«»-
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A fost odată,,.
... și nu-i tare mult de atunci. 

In cadrul cooperativei „Jiul" Pe
troșani funcționa o secție de re' 
maiat ciorapi care se bucura de 
aprecierea clientelei. Și avea de 
ce se bucura. Priceperea remaia- 
tttarei care se folosea de o mași
nă modernă de remaiat prelungea 
tieța a sute de ciorapi.

Dar, șe vede treaba că tova
rășii din conducerea cooperativei 
„Jiul" sînt „grijulii11. Ce și-or fi 
zicînd. i Dacă nu desființăm sec
ția de remaiat ciorapi femeile se 
prea obișnuiesc să facă economii- 
Și intr-a bună zi mașina de re
maiat a dispărut. A dispărut și 
afișul care anunța pe ușa unității 
de coafură din centrul Petroșa ‘ 
niului: „Aici se execută ramaieri 
di ciorapi*'. A apărut in schimb 
nedumerirea femeilor.

Oare conducerea cooperativei 
„]itd“ are de gînd să lipsească 
orașul Petroșani de secția de re
maiat ciorapi ?

♦»*•«*•♦♦*«♦♦♦♦♦•♦• 
I In atenția vînătorilor І
* și pescarilor sportivi |

Comitetul Filialei de vi- țj
♦ nătQare și pescuit sportiv i 
! Petroșani anunță că du mi- I
♦ pică, 15 aprilie a. c., eu * 
t începere de la ora 8,30, In £ 
I sala A.S-LT. din Petroșani •' 
” va »vea ioc Adunarea <©- ♦
* nerală a membrilor filialei î 
3 pentru prezentarea dării de * 
!J seamă asupra activității ♦ 
1 desfășurate pe anul 1H1. *
• Prezența membrilor vl- ? 
К nători șl pescari ai filialei » 
8 Petroșani și ai subfilialei ♦ 
» Hațeg este obligatorie.

■n A TTtFvtw*

nea intr-un timp rezultat© sla
be datorită lipsuri 1(» în apro
vizionarea cu vagonete goale, 
Grupa de partid nr. 8 a acțio
nat neîntîrziat și a constatat 
aelndată cauza : Galeria trans
versală nr. 220 blocul I unde 
încarcă brigada producția e 
scurtă', astfel că nu încap mal 
mult de 10 goale. Deci acest 
'abataj trebuie aprovizionat tot 
mai dea pe schimb ou goale. 
Dar mecanicii nu intrau cu lo
comotiva ia timp să scoată 
plinele și să bage goale. Gru
pa de partid a sesizat acest 
lucru biroului organizației de 
bază și a prezentat propunerea 
ța brigada lui Țărmure Gheor- 
ghe să aibă Intîietate la apro
vizionarea ou vagonete goale, 
pentru a se putea Încărca во 
de vagonet© cu cărbune Cît »- 
vea preliminat brigada pe 
schimb. Propunerea grupei de 
partid prinzind viață, brigada 
a fost ajutată concret să-și 
realizeze ritmic sarcinii© de 
pian. Fiind aprovizionată mai 
bine cu goale ©a a ajuns să 
dea pe schimb pînă1 la 9Q va
gonete de cărbune.

Din 9 brigăzi nici una sub 
plan. O realitate vie în secto
rul V Loneă. Efectul: 1.132
teme extrase peste plan în pri
mul trimestru. Iată în ce s-au 
materializat eforturile depuse 
pentru ridicarea tuturor bri
găzilor Ia nivelul celor frun
taș©, iată, așa dar, o posih0’- 
țate reală prin care toate co
lectivele miniere din bazin pot 
ajunge la lzblnzi tot mai mari 
In lupta pentru realizarea sar
cinilor de plan si a angaja
mentelor de întrecere.



4 STEAGUL ROȘU

o VICTORIE ISTORICĂ 
A POPORULUI SOVIETIC

Lucrările conferinței de
renunța la experiențele nu
cleare pe care le-au plănuit 
numai cu condiția ca Uniunea 
Sovietică' să accepte cererile 
lor cu privire la crearea unui 
așa-numit sistem de control. 

Reprezentantul englez, T. 
Godberg, care a luat apoi cu
vîntul, a sprijinit întru tottul 
pe delegatul american.

Indemnîndu-i pe membrii 
Comitetului să reflecteze asu
pra declarației comune a lui 
Kennedy și Macmillan, delega
tul italian S propus ca aten
ția Comitetului să se concen
treze astăzi asupra discutării 
primului articol al proiectului 
sovietic de tratat și a docu
mentului corespunzător al 
S.U.A., dar să se îâ drept bază 
documentul american, deși el 
a făcut o serie de rezerve față 
de acest docuhîent.

Apoi s-a dat cuvîntul repre
zentantului sovietic, V. A. Zo
rin. El a menționat că poziția 
S.U.A. și Marii Britanii în pro
blemă’ stabilirii unui control 
internațional și a inspecției 
asupra experiențelor cu Srma 
nucleară este principala pie
dică pe calea spre încheierea 
unui tratat cu privire la inter
zicerea tuturor experiențelor

GENEVA 11 (Agerpres).
La cea de-a l8-ai ședință ple

nară care a avut Ioc la 11 a- 
’ priite, Comitetul celor 18 pen
tru dezarmare a continuat dis
cutarea articolului nr. 
proiectul de tratat cu 
Ia dezarmarea generală 
tală. In cursul ședinței, 
dată de delegatul 
au luat cuvîntul reprezentan
ții S.U.A., Angliei, Italiei, 
U.R.S.S. și Indiei.

înainte ca Comitetul să fi 
putut trece la discutarea pro
blemei care figura pe ordinea 
de zi, a luat cuvîntul reprezen
tantul S.U.A., A. Dean. El a dat 
citire declarației comune a pre
ședintelui S.U.A., J. Kennedy și 
a primului ministru al Angliei, 
H. Macmillan, în problema ex
periențelor cu arma nucleără. 
După aceasta A. Dean s-a o- 
cupat, după cum a declarat el, 
de analiza pozițiilor celor două 
părți în această problemă. în
tregul sens al acestei „analize" 
nu a fost decît o încercare de 
a arunca asupra Uniunii So
vietice vina pentru inexistența 
unui acord cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma 

Delegatul american й 
din nou că S.U.A. vor

1 din 
privire 
și to- 
prezi 

Birmaniei,

nucleară, 
subliniat

©

la Geneva

Si se
MOSCOVA 11 (Agerpres). 

TASS transmite :
Comitetul sovietic de solida

ritate cu țările Asiei și Afri
cii, a dat publicității o decla
rație în care cere să se pună 
capăt imixtiunii S.U.A. în tre
burile interne ale Vietnamului 
de sud și-și exprimă solidari
tatea cu lupta dreaptă a popu
lației Vietnamului de sud pen
tru apărarea libertății și inde
pendenței.

Trimiterea, în Vietnamul de 
sud a armamentului militar a- 
merican, crearea comandamen
tului american, care de fapt a 
luat asupra sa conducerea b- 
perațiunilor militare împotriva 
patrioților, și participarea la 
aceste operațiuni a trupelor a- 
mericane nu pot fi calificate 
decît ca o încălcare brutală de 
către guvernul S.UX a obli-

gațiunilor asumate de guvernul 
S.U.A. la conferința de la Ge
neva din anul 1954.

In declarație se subliniază că 
folosirea de către americăni a 
substanțelor chimice pentru 
distrugerea semănăturilor și 
vegetației din numeroase re
giuni ale țării reprezintă, un 
act barbar împotriva popu-i 
lației Vietnamului de sud și 
contravine principiilor elemen
tare ale umanității.

„Acțiunile agresive ale S.U.A. 
In Vietnamul de Sud — se spu
ne în declarația Comitetului 
sovietic de solidaritate cu ță
rile 'Asiei și Africii — creează 
un focar primejdios de încor
dare internațională și repre
zintă1 o serioasă primejdie pen
tru pacea și securitatea popoa
relor din întreaga Asie de sud- 
est".

©------- -----=

nucleare. singura justificare a 
acestei poziții, a declarat V. A. 
Zorin, o reprezintă îndoielile 
față de identificarea explozii
lor nucleare subterane. Este 
semnificativ faptul că în de
clarațiile oficiale ale guverne
lor S.U.A. și Marii Britanii, pe 
care le-am ascultat, se trece 
sub o tăcere totală problema 
detectării experiențelor nu
cleare în atmosferă, sub apă și 
In spațiul cosmic. Este evident 
că în privința detectării și 
identificării acestor experiențe 
nu mai există nici un fel de 
îndoieli.

Trecind la tema ședinței din 
11 aprilie, V- A. Zorin a subli
niat că discuțiile care âu avut 
loc pe marginea primfei părți 
a proiectului de tratat cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală au fost incontestabil 
utile. El a subliniat din nou 
necesitatea de a se acorda pri
mului articol sau primei părți 
a tratatului un caracter de an
gajamente ale statelor.

Discuțiile care au avut loc, 
a subliniat V. A. Zorin, au a- 
rătat că se recunoaște în ge
neral necesitatea de a se sta
bili un termen concret pentru 
înfăptuirea acordului de de
zarmare generală și totală.

•El a arătat, de asemenea că 
este necesar să se prevadă an
gajamentul cu privire la lichi
darea' bazelor militare străine. 
In caz contrar, a subliniat re
prezentantul sovietic, asupra 
statelor care își îndeplinesc în 
mod cinstit angajamentele de 
dezarmare poate plana o mare 
primejdie.

Discutarea articolului nr. 1 
din proiectul de tratat cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală va continua la 13 aprilie.

La ședința plenară din 12 a- 
prilie Comitetul va examina 
din nou problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară.

La 12 aprilie 1961 omul a pă
truns pentru prima dată în spa
țiul cosmic, deschizând o eră nouă 
în istoria lui.

De mii de ani mințile iscoditoa
re ale celor mai luminate capete 
ale omenirii au căutat să pătrun
dă tainele Universului.

Abia la începutul veacului nos
tru au fost puse bazele științei 
cosmonautice. Fondatorul ei a fost 
după cum se știe, Konstantin Țiol- 
kovski.

Primii 
tici care 
au avut

După 
Apărarea 
crearea unei puternice industrii de 
rachete au luat un mare avînt. Ro
dul acestor lucrări a fost experi
mentarea în august 1957 a rache
tei balistice intercontinentale.

Prin crearea acestei rachete au 
devenit posibile primele zboruri 
cosmice.

Lansarea primului satelit artifi
cial al Pămîntului de către Uniu
nea Sovietică la 4 octombrie 1957 
a deschis epoca cuceririi Cosmo
sului.

Paralel cu înfăptuirea vastului 
program de studiere a fizicii spa
țiului cosmic, în Uniunea Sovieti
că s~a dus o vastă activitate în 
vederea creării de nave cosmice 
pentru zborurile omului în Cos
mos.

12 aprilie 1961... Cosmodromul 
Baikonur, ultimele ore înainte de 
Zbor. Iuti Gagarin — ales să facă 
primul zbor în Cosmos — urcă cu 
liftul în cabina navei cosmice. Se 
face ultima verificare a tuturor 
sistemelor rachetei-purtătoare 
mai multe trepte și ale navei. 
9,07. Conducătorul tehnic dă 
manda : Start l

A început zborul istoric al 
mului om în spațiul cosmic, 
treaga lume a aflat imediat despre 
acest eveniment — cea mai mă-

oameni de știință sovic~ 
s~au ocupat de rachete 
de învins mari greutăți. 
Marele Război pentru 
Patriei lucrările pentru

cu
Ora 
tb’-

pri-
In-

IN FRANȚA Se intensifică ritmul muncii, 
iar nivelul de trai scade

Victoria opoziției în patru circumscripții 
din Salonicelectorale

ATENA 11 (Agerpres).
In patru circumscripții elec

torale din Salonic au avut loc 
din nou alegeri parlamentare. 
Ele au fost organizate după ce 
opoziția a demascat falsifica
rea rezultatelor alegerilor în a- 
ceste circumscripții la alege
rile parlamentare generale din 
29 octombrie 1961.

După cum anunță agenția 
TASS, candidatul partidului de 
guvernămînt „Uniunea Națio
nală Radicală" (E.R.E.) a su
ferit o înfrîngere, obținînd cu 
o cincime, mai puține voturi 
decît în toamna anului trecut.

Victoria' i-ă revenit candidatu
lui opoziției Paparas.

După părerea ziarelor gre
cești victoria opoziției se ex
plică prin faptul că ea s-ă 
prezentat în alegeri în front 
unic și a propus un singur can
didat.

Unitatea forțelor opoziției a 
trezit neliniștea în rîtildurî- 
le majorității guvernamentale. 
Ziarul „Apogevmâtini" apropiat 
de partidul E.R.E. scrie cu În
grijorare că alegerile au arătat 
forța frontului popular, creat 
de organizațiile partidului „U- 
niunii de centru" și partidului 
Uniunea democrată de stingă.

©-------------------

PARIS 11 (Agerpres).
Potrivit calculelor Confede

rației Generale a Muncii, pute
rea de cumpărare a oamenilor 
muncii francezi a scăzut cu 
6—14 la sută în comparație cu 
imul 1957 și cu 32 la sută în 
comparație cu anul 1938. In a- 
celași timp munca s-a' intensi
ficat considerabil.

Situația oamenilor muncii se 
caracterizează nu numai prin 
reducerea nivelului de trai și 
un ritm de muncă și mai isto
vitor, ci și prin mărirea' dura
tei timpului de lucru. Poftrivit 
Informațiilor Ministerului Mun
cii, durata săptămînii de lucru 
în Franța a crescut în medie 
cu 6 oră și jumătate în com-

parație cu anul 1954 și cu 7 
ore și jumătate — în compara
ție cu anul 1938.

Dintre toate țările dezvolta
te din punct de vedere indus
trial (capitaliste și socialiste) 
durata cea mai mare a zilei 
de muncă' se înregistrează in 
Franța, subliniază săptămihalul 
„La Vie Ouvriere" organ al 
C.G.M. din Franța.

De la venirea lui de Gaulle 
la putere, scrie săptămînalul, 
muncitorii trebuie să lucreze 
Intr-un ritm mult mai intens 
și iui timp mai îndelungat ob- 
ținind cele necesare traiului 
printr-o muncă mai grea decît 
acum 24 de ani.

©-------------------

reață cucerire a științei și tehnicii 
sovietice, a întregului popor sovie
tic, victoria epocală a lumii socia
lismului.

La 14 aprilie în Piața Roșie din 
Moscova a avut loc festivitatea 
primirii Eroului cosmonaut. De la 
tribuna Mausoleului, N. S. Hruș- 
ciov a spus : „...Popoarele Uniunii 
Sovietice sărbătoresc noua lor vic
torie, victoria muncii, științei, în-> 
țelepciunii. Ea a fost realizată de 
popoarele țării noastre prin mun
că perseverentă și încordată. Oa
menii muncii au parcurs mărețul 
drum al luptei pentru avîntid eco
nomiei naționale, pentru dezvolta
rea tehnicii, științei, și au primit 
recompensa meritată, obținînd pri
oritate în lansarea în Cosmos a 
unei nave-satelit cu un om. Aceas
tă nemuritoare faptă de eroism, 
faptă remarcabilă, va trăi în veci 
ca cea mai mare realizare a ome
nirii'".

Ă trecut un an... Numele lui 
luri Gagarin este cunoscut de fie
care locuitor al planetei noastre. 
„Columbul Cosmosului" este un 
cetățean al Uniunii Sovietice. Zbo
rul lui luri Gagarin a deschis 
largi posibilități pentru zborurile 
omului în adâncul Universului. 
Regiuni înainte inaccesibile ale 
spațiului cosmic vor deveni obiec
tul studiilor directe. Omul va 
muta întregul arsenal al cercetă
rilor științifice pe planetele siste
mului solar, pătrunzând tot mai a- 
dînc în lumi necunoscute. Pe a- 
ceastă cale își cere rezolvarea un. 
număr uriaș de probleme tehnico- 
științifice. Putem însă să fim con
vinși că ele vor fi rezolvate așa 
cum au fost rezolvate multe sar
cini în zorile construcției de ra
chete, așa cum au fost ele rezol
vate cînd au fost creați primii sa
teliți artijiciali ai Pămîntului, cînd. 
• -a pregătit primul zbor al omu
lui în Cosmos

Calea spre aștri este calea grea 
a celor cu ajeși, a celor cu încre
dere fermă m victoria finală a ra
țiunii asupra forțelor naturii. Toc
mai așa sttu oamenii sovietici

SERGHEI ALEXANDROV 
colaborator științific 
al agenției Novosti

Greva învățătorilor din New York

MOSCOVA. Intr-un articol a~ 
părut în ziarul r,Izvestia“-, consacrat 
împlinirii a 10 ani de la convoca
rea conferinței economice interna
ționale care a avut loc la Mosco
va în 1952 Mihail Nesterov, pre
ședintele P-ezidiului Camerei unio
nale de Comerț se pronunță pen
tru convocarea unei noi conferințe 
internașior ule menită să discute 
problemele colaborării economice 
în interesele avantajului reciproc 
și prosperității tuturor popoarelor.

PORTO. După cum relatea
ză agenția France Presse, stu
denții din Porto au declarat la 
10 aprilie o grevă prin nepar- 
ticîparea la cursuri în semn de 
solidaritate cu colegii lor din 
Lisabona, care, după cum se 
știe, au organizat o grevă de 
protest împotriva hotărîrii ar
bitrare a ministrului Educației 
Naționale de a interzice sărbă
torirea „Zilei studentului" sta
bilită pentru data de 8 aprilie.

NEW YORK 11 (Agerpres).
Agenția Prance Presse anunță că 

marți învățătorii din școlile publi
ce din New York au hotărît ca, 
începînd de la 11 aprilie, să de
clare grevă in sprijinul revendică
rilor lor cu privire la mărirea sa
lariilor. Numărul greviștilor se ri-

dică la aproximativ 5000 de învă
țători din 900 de școlii în care 
învață peste un milion de elevi.

După cum menționează agenția 
Reuter autoritățile consideră că 
greva ar fi ilegală, întrucît ea 
contravine unei legi care interzice 
funcționarilor de stat participarea 
la greve.

NEW, (YORK. Din cauza unor 
defecțiuni de ordin tehnic in 
cea de-a doua treaptă a ra
chetei acceleratoare, la 10 !a- 
prilie a fost amînată lansarea 
unui satelit artificial proiectat 
în comun de Statele Unite și 
Anglia.

HAVANA. La 9 aprilie s-a 
deschis la Havana o școală de 
pregătire a cadrelor tehnice 
pentru întreprinderile Ministe
rului Industriei. Școlii i s-a dat 
numele Iui V. I. Lenin. Prima 
serie de elevi — 300 oameni au 
fost recrutați din rîndul mun
citorilor întreprinderilor indus
triale din întreaga țară.

PROGRAM DE RADIO
13 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 9,3Q 
Din operetele lui J. Strauss, 
10,08 Muzică populară romî
nească, 10,30 Muzică din ope
re 11,33 Tineri interpreți de 
muzică populară romînească, 
12,00 Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur (reluare), 
'14,00 Din comoara folclorului 
nostru, 15,50 Soliști și formații 
de muzică ușoară, 16,15 Vor-, 
bește Moscova ! 18,30 Tribuna 
Radio, 19,25 Recital Galina 
Vișnevskaia, 20,40 Concert ghi
citoare (21), 21,20 Intîlnirea
unor interpreți de teatru cu 
personajele lor, 21,35 Melodii 
populare romînești. PROGRA
MUL II. 12,15 Cîntece și jocuri 
populare romînești și ale mi
norităților naționale, 12,45 U- 
verturi și potpuriuri, 14,03 Mu
zică din operete, 15,35 Actua
litatea în țările socialiste, 16,30 
Din creația compozitorului 
Marius Mihail, 16,50 Curs de 
limba rusă, 18,05 Muzică popu
lară romînească, 19,00 Cîntece 
țigănești de Brahms, 19,30 Tea
tru la microfon : „Cadavrul 
viu" de Lev Tolstoi, 21,45 Cîntă 
corul Radioteleviziunii.
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CINEMATOGRAF^
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : O zi zgomotoasă; AL„ 
SAHIA : Cursa de 100 km.; PE- 
TRILA : 10 pași spre Răsărit; 
ISCRONI: Rapsodia ucrainea
nă; ANINOASA: Drum bun 
autobuzule; VULCAN: Artis
tul: URICANI; Sentința.
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