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In extragerea 
indici tehnici

cărbunelui 
tot mai buni!

Tot mai mult cărbune 
pentru fiecare post

La toate exploatările carbonife
re, în desfășurarea întrecerii so
cialiste, un obiectiv de seamă este 
creșterea productivității muncii. 
Datorită măsurilor aplicate în a* 
bataje, a organizării mai bune a 
aprovizionării locurilor de muncă, 
minerii de la Uricani, dețin, după 
3 luni de muncă, locul de frunte 
în creșterea productivității muncii. 
Luna trecută, la Uricani s-au dat 
pentru fiecare post prestat în căr
bune cîte 3,653 tone de cărbune 
pe post. In primele 12 zile de 
muncă din aprilie la Uricani s-au 
extras cîte 1,297 tone de cărbune 
pe post în medie pe exploatare. 
Realizări de seamă au obținut și 
minerii de la Petrila, Lonea, Lu
peni. La mina Lupeni, de pildă, 
productivitatea muncii a sporit în 
primul trimestru cu 14,4 la sută 
față de realizările din perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Minerii de la Petrila extrag acum 
pentru fiecare post prestat cu 43 
kg. cărbune mai mult decît au rea
lizat în medie pe primul trimes
tru. La Lonea, productivitatea me
die pe ultimele 3 luni depășește 
cu 10,8 la sută nivelul atins aici 
în primele 3 luni ale anului trecut.

Sporesc avansările 
în abafaje cameră

Minerii de la Lonea au realizat 
în primul trimestru o viteză me
die de avansare în abatajele came-
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ră de 86,6 m/lună, indicele 
mai mare atins pe bazin. Ei 
datoresc acest succes bunei orga
nizări a brigăzilor de mineri, asi
gurării condițiilor optime de mun
că în toate abatajele. La multe 
brigăzi, mai ales de la sectoarele 
I, II și IV, viteza de avansare ob
ținută în martie depășește 90—100 
m/lună.

In creșterea vitezei medii de 
avansare în abatajele cameră — 
factor de seanță pentru sporirea 
productivității și scăderea consu
mului de lemn — au obținut suc
cese și minerii de la Petrila, Vul
can, Lupeni. La mina Vulcan de 
exemplu, în martie în abataje ca
meră s-a avansat de front în me
die 81,2 m. iar la Lupeni s-a 
avansat peste plan 7 m/lună în 
medie. Aceste realizări, împreună 
cu cele ale minerilor din Uricani, 
Aninoasa, constituie premiza tre-

țările, uniți-ѵЖ!
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Fără nici un leu 
locație

Ca urmare a hărniciei brigăzi' 
lor de descărcători, nici unul din 
vagoanele sosite la depozitul de 
lemn al minei Petrila n-a intrat 

n în locație. In vederea asigurării
• minelor Petrila, Lonea și Aninoa-
♦ sa cu materialul lemnos necesar Z 

z 
î

J armării în subteran, brigăzile de
• încărcători
ț fiecare zi 60—80 cărucioare.
• lemn.
• Pentru curățirea depozitului,
J Ziua de 12 aprilie a fost organi- 
izată o acțiune patriotică. Cu acest 

prilej au fost adunați circa 40 
metri cubi de capete de lemn.
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cerii treptate la înfăptuirea progra- Z care au fost transformate în ju- j 
mului de lucru cu 2 cîmpuri de î mătăți și șori pentru abatajele în J 
cărbune pe schimb în fiecare ari- | figuri. La această muncă patria- • 
pa.

Indici buni 
la încărcarea mecanică
Un indice apărut în ultimii ani 

în planurile tehnice ale exploată
rilor din Valea Jiului este cel de 
încărcare mecanică în galerii și, 
mai recent, în abatajele cameră. 
Minerii dispun de zeci de mașini 
de încărcat, reîncărcă toate cu 
bandă, transportoare blindate scut-

» tică și-au adus contribuția brigă- J
♦ Ztle conduse de Ivanov Toma, • 

fi î
♦
♦

(Continuare în pag. 3-a)

Pentru o discuție cu agitatorii
Tovarășul Tocaci loan, se 

cretarul organizației de bază 
din sectorul Cimpa I al minei 
Lonea, era ocupat cu pregăti
rea unei ședințe 
agitatorilor.

.Vom Avea o 
'gătatorii, spunea 
dem ce mai e de făcut.

Oarecum era frămîntat : 
re este problema cea mai : 
portantă pe care avea să 
pună in fața agitatorilor, ce 
trebuie să stea, în momentul 
de față, în atenția muncii po
litice de masă ?

Iși aminti că in ultimele luni 
de fiecare dată avusese discu
ți’ cu agitatorii despre aspecte 
dintre cele mai importante ale 
muncii în sector. Intr-o ședin
ță 'de instruire, agitatorii au 
fost chemați să sprijine orga
nizația de bază în desfășura
rea unei munci politice inten
se pentru ridicarea la plan a 
tuturor brigăzilor rămase în 
urmă. Agitatorilor Berindei Au
rel, Burdea loan, Farcas loan 
care conduc ei înșiși brigăzi 
fruntașe în întrecerea socia
listă. li s-a cerut să împărtă
șească minerilor din celelalte 
abataje experiența lor în or
ganizarea muncii, în folosirea 
din plin a timpului de lucru. 
Alți agitatori, intre care maiș
trii mineri Balog Nicolae, Benkd 
Iosif, Dobrin Marcu, Lakatos 
Iosif, care sînt maiștri mineri, 
au fost îndrumați să analizeze 
modul cum muncesc brigăzile 
care întîmpînă greutăți și să 
’e arate practic cum să mun
cească pentru a lichida rămî- 
nerea în urmă.

Totodată, membrilor și can- 
didat.ilor de Dartid li s-a cerut 
să fie exemple în lupta pentru 
creșterea producției la fiecare 
ioc de muncă. Și rezultatele 
n-au întîrziat să se arate : în 
prezent la mina I Cimpa nici 
o brigadă din abataje nu ră- 
mîne sub plan.

Fă’cînd bilanțul modulul cum 
s-a muncit pentru îndeplinirea 
uneia din sarcinile puse de

de instruire a

discuție cu a- 
el, ca să ve-

ea- 
im- 

o

Conferința orășenească > de 
partid, secretarul organizației 
de bază ar fi putut 
cure, dar... își aduse 
pregătiri. De toate 
brigăzi la pregătiri; 
îndeplinesc planul, 
cea condusă de tov.______ ...
colae, parcă nu pune umărul 
în nnd cu celelalte. Luna 
rrecută a rămas sub plan. To
varășii din conducerea secto
rului, din biroul organizației

I. BRANEA

(Continuare în

al
se

să se bu- 
aminte de 
sînt cinci 
patru iși 
dar una, 

Iancu Ni-

♦ zile conduse de Ivanov 
t Dincă Dumitru. Radu Dinu 
ț altele.
♦ 
f

* Fără rebuturi
♦
Z In consfătuirea de producție 
! recentă, muncitorii secției a ll~a 
f filatură, de la Viscoza Lupeni, 
î și-au luat angajamente sporite în 
J întrecere. Lutnd cuvîntul, тип- 
Icitorul Besai Nicolae s-a angajat j 

să centreze 5.000 de bobine din » 
care să nu fie mai mult de una » 
rebutată. Angajamentul de a cen
tra între 3.000—4.000 bobine doar 
cu una rebutată și l-au luat și 
Prună Ștefan, Toldea Solomon și

J alții.
f Filatorii Tincă Constantin, Hu- 
î zum loan, Bologa Teodor și mul' * 
J țl alții s-au angajat să treacă gra- Z 
’ nița celor 2.000 de bobine filate j 
’ fără rebuturi. ♦

In prezent întregul colectiv al j 
seefiei luptă pentru a da viață j 
angajamentelor. ♦

T. GANCIULESCU •
Viscoza Lupeni •

CIUR IOAN
Petrila
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Una din cele mai bune brigăzi ale sectorului III de la 
mina Vulcan este cea condusă de Domokoș Andrei. In pre
zent ea execută lucrări pen tiu deschiderea unui nou aba
taj. Minerii din brigadă sînt hotărîți să obțină, ca și pînă 
acum, viteze de avansare sporite, pentru ca abatajul să in
tre în exploatare înainte de termenul prevăzut.

IN CLIȘEU: Unul din schimburile brigăzii lui Domo- 
; koș Andrei, condus de David Grigore, înainte de intrarea 

în șut.
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Calitatea cărbunelui — 
obiectiv de seamă în întrecere

Intre principalele obiective 
de întrecere 
anul în curs, 
lui au situat 
îmbunătățirea 
țiel Luptînd pentru îndeplini
rea ritmică a angajamentelor 
asumate în lumina Directive
lor C.C. al P.M.R., unele ex
ploatări au încheiat primul tri
mestru cu rezultate bune și în 
ce privește cantitatea, dar și 
'n ce privește calitatea cărbu
nelui extras.

Acționînd pentru scăderea 
continuă a procentului de ce
nușă în cărbune, minerii, mo
bilizați și îndrumați de orga
nizațiile de partid, de sindica
te, au folosit o gamă largă de__
mijloace tehnice și organiza
torice. Aplicarea inițiativei 
„Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist“, folosirea 
extensivă a pușcării selective, 
încărcarea cu ajutorul trans
portoarelor blindate scurte, a 
d’gurilor de reținere și alte 
metede tehnice, au permis co
lectivelor miniere să 
cărbune 
tate. La 
cu cele 
primul 
producției a fost îmbunătățită 
astfel cu 0,4—0,7 la sută fată 
de normele admise. Rezultate 
bune au obținut și 
colective. Minerii de la Vulcan 
au dat în martie, de exemplu, 
cărbune cu procent de cenușă 
cu 1,3 la sută redus față de nor
mă, cei de la Petrila cu 1,7 la 
sută Strădanii mari pentru

stabilite pentru 
minerii Văii Jiu- 
la loc de frupte 
calității produc

extraeră 
mult dar șl de cali- 
mlna Lupeni — mina 

mai bune rezultate în 
trimestru — calitatea

celelalte

--------------- -- — -------------------------

ANGAJAMENTELE — 
FAPTE ÎMPLINITE

Sectorul IV 
minei Aninoasa 
numără printre 
sectoarele fruntașe
din Valea Jiului privind îndepli
nirea cu succes a sarcinilor de 
producție. In anul trecut s-a si
tuat pe primul loc în întrecerea 
cu celelalte sectoare ale minei. 
Minerii de aici s-au angajat ca în 
acest an să muncească mai cu 
spor, să obțină indici superiori ce
lor planificați, să extragă peste 
sarcinile de plan 8.000 tone de 
cărbune.

Pentru a îndeplini cu cinste a- 
ceste obiective colectivul sectoru
lui IV de la Aninoasa s-a pregătit 
din timp. S-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea transportului, astfel 
ca brigăzile de mineri să fie apro
vizionate la timp cu materiale si 
goale. S-a pus un accent însemnat 
pe îndeplinirea la timp a lucrări
lor de pregătiri pentțji menținerea 
continuă a unei lungimi de front 
care să asigure îndeplinirea și de
pășirea planului, 
maiștrilor mineri 
sarcină să acorde 
pregătiri ajutor
eficient, să se străduiască să eli
mine lipsurile care ar putea in
fluența negativ activitatea acesto
ra și, în special, să se ocupe ca 
locurile de muncă de la pregătiri 
să nu ducă lipsă de materiale. In 
abatajele cameră brigăzile și-au. r 
șalonat operațiile de lucru în așa

In acest sens, 
li s-a trasat ca 
brigăzilor de la 
tehnico-material

fel ca timpul neproductiv să sca
dă cît mai mult.

Toate acestea, alături de munca 
susținută a minerilor de aici au 
făcut ca sectorul să-și realizeze și 
să depășească în fiecare lună pla
nul de producție : pe ianuarie cu 
3020 tone, pe februarie cu 315 tone 
și pe martie cu 
bune. La baza 
depășiri a stat 
a productivității 
s-a obținut în medie un randament 
mai mare decît cel prevăzut cu 
150 kg. de cărbune pe post. In 
abatajele cameră productivitatea 
muncii întrece pe cea planificată 
cu peste 200 kg. de cărbune pe 
post, iar la cele în figuri a sporit 
cu 450 kg. La aceste realizări o 
contribuție de seamă au adus-o 
brigăzile de mineri conduse de 
Barzu Gheorghe, Ungureanu Va- 
sile, Codrea Gheorghe și Iancu 
Victor, care au obținut depășiri 
între 170—270 tone de cărbune. 
Ele au primit un sprijin prețios 
din partea maiștrilor mineri Pădu- 
reanu Teodor și Marinca loan. 
O dată cu depășirea sarcinilor de 
producție a crescut și cîștigul me
diu, care se ridică la 1530 lei pe 
muncitor.

In același timp datorită spriji
nului tehnico-material primit și 
minerii de la pregătiri au înregis-

531 tone de căr- 
acestor însemnate 
creșterea continuă 
muncii. Pe sector

trat rezultate fru
moase. La pregă
tiri în cărbune pla
nul a fost de- 

m.c., iar la pregătiripășit cu 120
în steril s-a obținut o depășire 
de 87 m.l. Randamentele obținu
te la aceste lucrări sînt, de ase
menea, mai mari decît cele planifi
cate. In cărbune, de pildă, au fost 
mai mari cu 0,100 m.c. pe post. 
Sectorul s-a încadrat și în prețul 
de cost prevăzut, realizînd pe pri
mele 3 luni din acest an economii 
în valoare de peste 1 leu pe tona 
de cărbune extrasă.

Minerii sectorului IV Aninoasa 
continuă să muncească cu însufle
țire. Succesele obținute în primul 
trimestru sînt un imbold spre noi 
realizări. In perioada 1—12 apri
lie ei au extras peste producția 
cerută 559 tone de cărbune și au 
sporit productivitatea muncii pe 
sector cu 40 kg. de cărbune pe 
post. Cu acest plus sectorul are 
o depășire, în perioada ce a tre
cut din acest an, de 4451 tone de 
cărbune, ceea ce reprezintă peste 
50 la sută din angajamentul anual. 
Prin rezultatele dobîndite minerii 
de aici și-au îndeplinit angaja
mentul privind și Creșterea produc
tivității muncii și reducerea pre
țului de cost. Ei sînt hotărîți să 
dezvolte și mai 
cese, să traducă 
mentele luate.

mult aceste suc- 
în fapte angaja-

S. EKART

respectarea normelor calitative 
au depus și minerii de la Uri
cani care, în martie, cu toate 
greutățile obiective avute, au 
dat cărbune blocuri cu 6,2 la 
sută mai puțină cenușă decit, 
se admite.

Rezultatele 
cum, situația 
iui în prima
lie, denotă că 
tot mai mult alegerea șistului 
vizibil în abataje, metoda cea 
mal eficace pentru a se da 
cărbune de bună calitate. La 
o

obținute pînă a- 
calității cărbune- 
decadă din apri- 

se intensifică

seamă de exploatări s-au
ing. GH. DUMITRESCU,

(Continuare în pag. 3-a)

Nouă în muncă, tînăra munci--1 

toare Rotaru Vlorica, din secția. | 
bobinaj a Viscozei Lupeni, încă n~a\ 
aflat toate tainele firului de mă
tase prin cite mini harnice și- pri
cepute trece pînă ajunge în secția 
de bobihaj, ca de. aici să fie rebo- 
binat și apoi ambalat și expediat 
la țesătoriile din țară...

_=©=_

Ho postai ftootas
La începutul anului, lucră

tor’! oficiului P.T.T.R. Vulcan 
s-au angajat să depășească' 
sarcinile de plan în anul 1962 
cu 1 la sută. I

.Muncind cu sîrguință, colec
tivul oficiului P.T.T.R. a obți
nut succese, îndeplinind pla
nul de producție ba chiar de- 
pășindu-1.

Rezultatele cele mai bune 
le-au obținut factorii poștali 
Mustață loan, Grumancu Ca- 
liopi, Rotni Dumitru și Ma- 
îeescu Ilie, oficianta Mateuca 
Maria și telefonista Vlădules- 
cu Maria.

In ședința de analiză a mun
cii oficiilor poștale, ținută1 zî- 
leJe trecute la Petroșani, ott-( 
ciul Vulcan a fost declarat 
fruntaș pe raza orașului regio
nal Petroșani și raionul Ha
țeg, decernlndu-i-se drapelul 
de oficiu fruntaș în producție.

MARIA STOICOViei
corespondentă
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pas.na I TINERI, МІПС1МІІ CU TOȚII LA ACȚIUNILE 
_ ™E%,_ PATRIOTICI PENTRU INERIMUSEJAREA tâll JIULUI I
Pentru ca Valea 

tot mai
Jiului să devină

frumoasă
La întrebările noastre referi

toare la obiectivele întrecerii pa
triotice pentru înfrumusețarea lo
calităților Văii Jiului tovarășul 
Blaj Traian, președintele Sfatului 
popular al orașului Petroșani a 
dat următoarele răspunsuri:

— In această primăvară, ca și 
în anii precedenți, cetățenii Văii 
Jiului participă cu entuziasm la 
întrecerea patriotică pentru înfru
musețarea localităților noastre. In 
acest an întrecerea patriotică tre
buie să devină un puternic factor 
mobilizator spre obținerea de noi 
realizări în gospodărirea și ridica
rea nivelului urbanistic al locali
tăților. Se preconizează ca locui
torii Văii Jiului să efectueze în 
acest an peste 1.313.000 ore de 
muncă patriotică la executarea a 
diferite lucrări gospodărești, a că
ror valoare să se ridice la 3.284.730 
lei. Lucrările cele mai importan - 
te spre care trebuie orientate ac
țiunile de muncă patriotică ale ce
tățenilor în cursul lunii curățeniei 
și în continuare sînt următoarele : 
curățirea exemplară a tuturor car
tierelor, străzilor, curților între
prinderilor și instituțiilor, parcu
rilor, terenurilor de sport și a al
tor locuri virane, amenajarea de 
noi zone verzi, de baze sportive, 
sădirea de arbori ornamentali pre- 
aim și altele.

— Am dori să ne vorbiți des
pre obiectivele la realizarea că
rora tineretul Văii Jiului poate 
contribui în mod deosebit.

— înainte de a răspunde la a- 
ceastă întrebare aș dori să sub
liniez următoarele : Fără îndoială, 
tineretul Văii Jiului a avut în anii 
trecuți o contribuție însemnată la 
buna gospodărire a localităților 
noastre. Dar, ținînd cont de nu
mărul mare de tineri care trăiesc 
în Valea Jiului, de entuziasmul 
general care a cuprins locuitorii 
bazinului nostru carbonifer, comi
tetele de cetățeni și comitetele de 
femei în acțiunea de înfrumuseța
re a localităților, participarea tine
rilor Ia acțiunile obștești cu ca
racter gospodăresc, în orașul Pe
troșani mai ales, nu s-a ridicat 
încă la nivelul posibilităților. Aș
teptăm ca tinerii să facă mai mult, 
contribuția lor la dezvoltarea și 
înfrumusețarea Văii Jiului să fie 
mai însemnată

In ce domenii ale acțiunilor gos
podărești am dori să ne ajute ti
nerii, organizațiile U.T.M. ? Do
rim ca tinerii de la exploatări, 
din uzine și întreprinderi să fie 
în primele rînduri ale acțiunilor 
de amenajare și înfrumusețare a

parcurilor și zonelor verzi din car
tiere care au fost date spte pa
tronare unităților unde ei lucrează. 
Există, de asemenea, cîteva obiec
tive la realizarea cărora ar putea 
contribui în mod deosebit tinerii. 
Este vorba, în primul rînd, de a- 
menajatea și crearea de noi baze 
sportive pe lingă fiecare întreprin
dere și instituție unde sînt posibi
lități și chiar în incinta cartiere
lor mai mari, ca de pildă. în car
tierele Gh. Dimitrov, Livezeni, din 
Petroșani, Viscoza din Lupeni, M. 
Eminescu din Lonea etc. Tinerii 
ar putea amenaja și patrona în 
continuare, solare și terenuri de 
joc pentru copii în cartierele noas
tre noi. O deosebită contribuție 
pot aduce tinerii și la acțiunea de 
plantare a arborilor decorativi. In 
această primăvară în localitățile 
Văii Jiului vor fi plantați peste 
10.000 de bucăți de arbori și ar
buști. Săparea gropilor și plantarea 
acestora ar putea fi executate în 
bună parte de tineri. Organizațiile 
U.T.M. mai au posibilitatea, deși 
există un timp scurt pentru aceas
ta, de a organiza acțiuni pentru 
aducerea de puieți de lilieci chiar 
din împrejurimile localităților noas
tre, bunăoară de la Peștera Bolii, 
Surduc, Dealul Babii etc. și pentru 
plantarea acestora în noile pateuri 
și zone verzi.

Am enumerat doar cîteva din 
lucrările la care tinerii pot, și noi 
așteptăm, să contribuie. Sintem con
vinși că prin acțiuni bine organi- 
ate, prin mai multă inițiativă, ți
nerii, mobilizați de organizațiile 
U.T.M., vor aduce în acest an o 
contribuție cu mult mai mare de- 
dt în anii trecuți la înfrumuseța
rea și dezvoltarea urbanistică a 
Văii Jiului.

ca
de

al orașelor

spatiile din- 
învăluite din

In fiecare primăvară, în 
drul lunii curățeniei, sute 
tineri, alături de ceilalți cetă
țeni, sînt chemați să-și aducă 
aportul la înfrumusețarea lo
calităților noastre, astfel ca 
spațiile dintre noile blocuri să 
contribuie la înfrumusețarea 
cartierelor, la ridicarea nive
lului urbanistic 
.Văii Jiului.

Și în acest an, 
tre blocuri vor fi
nou de covorul verde al ierbii, 
vor înflori iarăși flori. Dar 
dacă căutăm să regăsim ceea 
ce am realizat anul trecut, ve
dem că in multe locuri trebuie 
să o luăm de la început. In 
multe locuri, gazonul de anul 
trecut nu va mai răsări, pen
tru că a fost călcat.

Se plantează puieți, dar unii 
dintre ei nu-și vor tremura 
frunzele în adierea vîntului, 
pentru că sînt rupți. E adevă
rat, sînt și unii cetățeni lipsiți 
de cel mai elementar bun 
simț, care n-au învățat să pre- 
tuiască ceea ce se face pentru 
înfrumusețarea localităților.

Tot atît de adevărat este Insă 
că de cele mai multe ori spa
țiile verzi cad victimă jocului 
copiilor și școlarilor. Nu pot fi 
absolviți de răspundere nici 
părinții otre își lasă copiii să 
se Joace oriunde și oricum. In 
alte orașe părinții se înțeleg 
între ei pentru a fi de față la 
jocul copiilor, pentru a-i su
praveghea.

Se poate însă obiecta : dar 
copiii unde să se joace ? A- 
ceasta este într-adevăr o pro
blemă dar ea poate fi rezol-
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scoli, cadrele didacîice
vata : avem unde crea locuri 
de joc pentru copii. In jurul 
blocurilor 23, 24, 25 din car
tierul Dimitrov, spre exemplu, 
s au amenajat anul trecut 
spații verzi. Acum ele nu mai 
sînt, deoarece au fost călcate. 
Dar în incinta acestor blocuri 
se află un teren destul de în
tins care poate fi amenajat 
special spre a fi un ioc de a- 
tracție pentru copii. La fel 
stau lucrurile și în restul car
tierului Dimitrov, precum șl In 
alte localități. Copiii și în pri
mul rînd școlarii, pionierii 
chiar, își găsesc loc de joacă 
tocmai acolo unde nu trebuie.

Pentru rezolvarea acestei 
probleme se impun două sar
cini : in această primăvară să 
facem mai mult pentru ame
najarea terenurilor de joc. Asta 
pe de o parte. Iar pe de altă 
parte organizațiile U.T.M. din 
școli să îndrume organizațiile 
de pionieri pentru a veni în 
apărarea spațiilor verzi. E un 
lucru perfect posibil dacă ne 
gindim și la faptul că aproape 
In fiecare bloc locuiește un în
vățător sau profesor, un in
structor de pionieri, care n-ar 
trebui să treacă nepăsători pe 
lingă grupurile de pionieri și 
școlari сате joacă mingea 
locurile unde trebuie să răsară 
gazonul.

Protejarea spațiilor verzi, a 
arbuștilor, a florilor — lată o 
sarcină la care trebuie atrași 
pionierii și școlarii, și pentru 
care organizațiile U.T.M. din 
școli, cadrele didactice trebuie 
să acționeze cu stăruință.

pe

Zi de duminică. De dimineață 
cartierul Sohodol a devenit un 
furnicar de oameni, un mare șan
tier. Sute de energeticieni, mai ales 
tineri de la termocentrala Paro- 
șeni au pornit cu lopeți, cazmale 
și tîrnăcoape la o muncă entuzias
tă pentru a amenaja pe terenurile 
virane din jurul blocurilor zpne 
verzi și a planta arbuști care 
transforme cartierul lor intr-un 
devărat parc.

Printre energeticieni, tineri 
vîrstnici, ieșiți în această zi

șă 
a-

și 
la 

muncă voluntară sînt mulți mun
citori de frunte ai uzinei : sudorul 
Petrică Sava, maistrul mecanic Po
pescu Virgiliu, mecanicul de ca-

ооооооооосиосооеѳооооооооэѳооооеовсо

In cartierul 
energeticienilor

in
ia 
cu 
a-
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CU OBIECTIV PRECIS
„Luna muncii patriotice" ce 

se desfășoară în întreaga țară 
în cinstea celei de-a 40-a ani
versări a creării U.T.C. a înce
put în orașul Petrila cu entu
ziaste acțiuni tinerești pentru 
înfrumusețarea orașului.

Pentru a antrena un număr 
cit mai mare de tineri la ac
țiunile din cadrul „lunii mun
cii patriotice", comitetul oră
șenesc U.T.M. Petrila, in cola
borare cu sfatul popular oră
șenesc, a întocmit un plan de 
acțiune care a fost pus spre 
dezbaterea unei plenare lăr
gite a comitetului orășenesc, 
cu birourile organizațiilor U.T.M. 
Prin acest plan, comitetul nos
tru orășenesc a repartizat fie
cărei organizații U.T.M. obiec
tive precise de lucru. Cu prile
jul dezbaterii acestui pian, or
ganizațiile U.T.M. și-au luat 
angajamente concrete privind 
lucrările pe care le vor execu
ta. In acest fel, în plenară, 
printre altele, s-au stabilit ur
mătoarele :

Parcul „Dr. Petru Groza" din 
Petrila a fost încredințat spre 
a fi curățit și reamenajat ti
nerilor de la preparație și de 
la sectorul II al minei. Comi
tetele acestor organizații s-au 
angajat să mobilizeze zilnic 
cit* 100 de tineri la lucrările

de amenajare a acestui parc. 
Se va așterne calcar concasat 
pe alei, se vor vărui pomii, se 
vor săpa straturile pentru 
flori, se va repara gardul pe 
o lungime de 30 m.l. etc.

UtemiștilOT din sectoarele ПІ 
și IV de la mină li s-a încre
dințat îngrijirea stadionului șl 
amenajarea unei baze sportive 
pentru atletism. Tinerilor din 
sectorul VII al minei li s-a în
credințat, de asemenea, un o- 
biectiv însemnat: reamenaja- 
reU ștrandului din localitate. 
Pină la deschiderea sezonului, 
tinerii vor efectua lucrări de 
curățenie, vor amenaja un 
parc, vor curăți și vărui copa
cii din incinta ștrandului și 
vor sădi 30 de arbori ornamen
tali. La fel, tinerii din secto
rul VUI vor începe în aceste 
zilei amenajarea unui teren de 
volei în parcul orășenesc șl 
vor contribui la construcția 
noii poplcărli ce va începe în 
curînd lingă clubul muncito
resc din localitate.

Tinerilor din celelalte sectoa
re de activitate le-au fost în 
credința te de asemenea lucrări 
importante. Utemiștii din or
ganizațiile din cadrul S.M.S. 
Petrila și Lonea. și de la can
tină vor amenaja ronduri de 
flori. Organizațiilor de bază

Potoreporterul nostru i-a sur
prins pe membrii comitetului 
U.T.M. de la mina Uricani, dis~ 
cutînd despre acțiunile de mun
că patriotică pentru înfrumuse
țarea comunei lor.

zâne Niță Cornel, șeful de tură 
Berea Nicolae, mecanicul de tur
bine Pop luliu și alții, toți dornici 
de a șterge urmele iernii cam 
lungi, de a face ca împrejurimile 
fiecărui bloc să fie cît mai fru
moase, dt mai atrăgătoare. Printre 
ei se găsesc și deputății lor, tov. Mi- 
litescu Gheorghe, Dina Maria și 
alții.

Deputății, împreună cu respon
sabilii scărilor au format un co
mandament al acțiunilor de înfru
musețare. Oamenii au fost im- 
părțiți pe grupe. 11 blocuri avem 
In cartierul nostru, 11 grupuri s-au 
format.

Obiectivele acțiunii au fost sta
bilite pe loc. In primul rînd 
cârcarea molozului rezultat de 
demolarea sobelor de teracotă, 
ocazia termoficării blocurilor,-
menajarea de zone verzi, săparea 
de gropi pentru arbori.

Timp de dteva ore în cartierul 
energeticienilor din Paroșeni s-a 
desfășurat o muncă plină de elan. 
Tinerii Ispas Constantin, Stănișel 
Gheorghe, Matei Michel, Kinera 
Maria, Zaharia Vasile și alți mun
citori. tehnicieni și funcționari, ti
neri și vîrstnici, femei și bărbați 
au mundt cu însuflețire

Bilanțul „Zilei de înfrumuseța
re a cartierului" a fost bogat în 
realizări. A fost săpată * și băw 
lată pentru zone verzi o suprafață 
de peste 200 m.p., s-au încărcat 
60 de camioane de moloz, s-au să
pat 75 de gropi pentru arbori.

Cartierul are în prezent o înfăți
șare nouă. In curînd aici vor în
flori 75 de tei, între blocuri vor 
apare covoare noi de zone verzi; 
vor răsări flori. Cartierul energe
tidenilor va avea o înfățișare plă
cută, tinerească, demnă de mun
ca rodaică a harnicilor lui locui
tori.

M. BĂDIȚĂ
corespondent

>

căminele miniere

așa cum se prevede 
de măsuri, tinerii 
nostru vor efectua 
primăvară 8000 ore 
voluntară la execu-

U.T.M. din cartiere li s-au re
partizat sarcini privind spri
jinirea acțiunilor Întreprinse de 
deputațl și comitete de cetă
țeni pentru amenajarea de 
spații verzi, reparări de gar
duri etc.

Tinerii din
din Petrila șl Lonea s-au an
gajat să reamenajeze parcu
rile din jurul căminelor.

Pentru tinerii mineri din Lo
nea a fost întocmit un plan de 
acțiune aparte cu lucrările pe 
care Ie vor întreprinde pentru 
înfrumusețarea localității.

In total, 
In planul 
din orașul 
în această 
de muncă
tarea a diferite lucrări a căror 
valoare se va ridica la 
iei.

Sarcinile pe care ni 
propus slnt mari, dar 
ziâsmul cu care tinerii 
lenl au pornit la muncă, arată 
că ele vor fi realizate cu suc
ces. Tinerii orașului nostru, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M., vor întlmpina cea de-a 
40-a aniversare a creării U.T.C. 
cu însemnate realizări în în
frumusețarea șl întinerirea o- 
rașuiul nostru.

EUGEN STRICKBERGER 
secretarul comitetului orășenesc 

U.T.M. Petrila

20.000

Ie-am 
entu- 
petri-

0 zi rodnică pentru tinerii din Vulcan
La îndemnul comitetului o- 

rășenesc U.T.M., numeroși ute- 
miști din Vulcan participă cu 
entuziasm la acțiunile organi
zate de sfatul popular al ora
șului pentru înfrumusețarea lo
calității.

Deosebit de rodnice au fost 
acțiunile voluntare întreprinse 
duminica trecută de utemiștii 
din Vulcan? In dimineața a- 
cestei zile peste 200 de tineri 
au pornit la muncă pentru a- 
menajarea unor străzi, trans
portarea molozurilor, planta
rea de pomi fructiferi și orna
mentali, crearea de noi zone 
verzi.

Peste 20 de tineri 3e la uzi
na electrică Vulcan au lucrat 
Ia amenajarea străzii „V. I. 
Lenln". Tinerii au curățat pe 
o distanță de 200 mtetrl șanțu
rile de scurgere a apel, au cu
rățat strada de noroi șl au fă
cut nivelări 
20 de tineri 
frumusețarea 
cembrie". Pe

Un alt grup de 
au lucrat la In- 

străzîi „30 De- 
o porțiune d“ 145

m s-au curățat șanțurile si 
s-a transportat gunoiul. Prin
tre tinerii care s-au evidențiat 
se numără Sandu loan. Cucută 
Petru, Ekart Iosif, Greeruș Flo
rian, Rumboi Nicolae și alții.

Intre blocurile E nord, E sud 
sl E vest mai multi tineri de 
la I.C.O. au săpat gropile pen
tru plantarea de arbori. In a- 
ceastă zi tinerii Nedemn Mi
hai. Andrelaș loan, Merlșăn 
loan și alții au săpat peste 30 
de gropi. La șantierul de con
strucții de locuințe, alțl 40 de 
tineri. In frunte cu tovarășul 
Vlad Petru, secretarul organi
zației U.T.M., au lucrat la sor
tarea si amenajarea materia
lelor de construcții. Tinerii 
Truscă Nicolae. 
.Adrian Constantin, 
Nicolae au sortat peste 150 
m. I. țeavă pentru instalații 
de apă.

in această zl tinerii vulcă- 
nenl au efectuat peste 550 de 
ore muncă patriotică.

constructii.
Aurel. 

Prisecaru



STEAGUL ROȘU

Sînt harnici și pricepuți țapinarii Ursache Gheorghe, Mironescu loan, Mironescu Con
stantin, Schipor loan. Schi por Vasile și Mandici Constantin de la I. F. Petroșani. Ei își de
pășesc lună de lună cu 30—40 la sută sarcinile de producție.

Clișeul de față Înfățișează pe cei 6 țapinari în momentul încărcării unui buștean în 
vagon.

Comisiile de împăciuire, factor activ 
în ridicarea conștiinței socialiste

Pentru o discuție cu agitatorii
(Urmare din pag. l-a)

de bază au stat de vorbă cu 
minerii din această brigadă și 
toți au promis că lucrurile se 
vor îndrepta. Dar Iată că tre
cuse o decadă din luna aprilie 
și brigada lui Iancu Nicolae e 
toi rămasă sub plan. 
Tocaci își notă 
ceastă chestiune. Va cere pă
rerea celorlalți tovarăși din 
birou, precum și a agitatorilor 
asupra а ceea ce trebuie făcut. 
.Poate, ptnă la urmă un miner 
de frunte, un membru de partid 
care știe să înfrunte greutățile 
va trebui să preia această bri
gadă și să o aducă la nivelul 
celor fruntașe, pentru ca In 
întregul sector să fie îndepli
nită lozinca „Nici o brigadă 
su’o plan".

Secretarul organizației de 
bază își aminti și de celelalte 
probleme în jurul cărora pur
tase discuții cu agitatorii. To
varășii din colectivul de agi
tatori fuseseră chemați încă de 
Ia începutul anului să desfă-

Tov.
în carnet a-
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Fată sau băiat ?
Tovarășul Chistol loan, miner 

. din Vulcan, se prezintă la sfatul 
popular pentru a-și înregistra noul 
născut.

Delegatul de la oficiul stării 
civile îl întreabă pe tînărul tată 

rtume va purta copilul.
Tatăl foarte bucuros spuse:
— loan 1
— Cum tovarășe, „loan", doar 

în certificatul de verificare a naș
terii eliberat de maternitatea din 
Vulcan se arată că este de sex 
feminin l

Tatăl nedumerit dă o 
■pentru a se convinge dacă 
născut este fată sau băiat,
țeste mult timp se întoarse gîfîind 
dar radia de bucurie :

— E băiat tovarășe, se putea 
altfel ?

...N-ar fi rău ca pe viitor cei 
de la maternitatea din Vulcan să 
elibereze certificate cu mai mult 
simt de răspundere. Nu pentru alt
ceva, dar să nu se creeze emoții 
în cazul cînd e vorba de o pro
blemă așa de importantă !

E. ТОМА 
corespondent 
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de ridicare 
calificării
sectorul Vulcan, func- 
curs de ridicare a ca-

fugă 
noul 
Nu

șoare o muncă susținută pen
tru îndeplinirea angajamentu
lui anual luat de colectivul 
sectorului, care și-a propus să 
extragă în acest an 3000 tone 
de cărbune peste plan. Mine
rii, tehnicienii au muncit cu 
Însuflețire și iată că în numai 
trei luni, adică la sfîrșitul Iul 
martie, angajamentul anual a 
fost îndeplinit.

Una din sarcinile pe care le 
avem acum este următoarea : 
să revizuim angajamentul a- 
nual de întrecere, să-l mărim 
pe măsura posibilităților pe 
care le avem — spunea tov. 
Tocaci. Trebuie discutat cu 
toate brigăzile 'din sector, cu 
tehnicienii; este de asemenea 
necesar ca grupele sindicale 
să-și spună cuvîntul. Șl la re
zolvarea acestei probleme agi
tatorii pot aduce o contri
buție de seamă. lucru pe care 
secretarul organizației de ba
ză și-1 notă în carnet. Agita
torii trebuie chemați, de ase
menea, să militeze pe mai de
parte nentru calitatea produc
ției, pentru economii. Se cere 
subliniată sarcina agitatorilor 
de a fi mereu la' curent cu prin
cipalele evenimente internațio
nale, spre a putea desfășura o 
muncă mai susținută de in
formare politică a minerilor și 
muncitorilor din sector.

Secretarul organizației de 
bază urma să se întîlnească ș! 
eu ceilalți membri ai biroului 
organizației de bază, să le cea
ră părerea pentru ca astfel 
să-î ajute pe agitatori — mo
bilizatori activi ai colectivului 

să îndrepte atenția muncii 
politice pe care o desfășoară 
In rîndul minerilor și munci
torilor, spre cele mai actuale 
sarcini ale sectorului. I

In extragerea 
cărbunelui — indici 
tehnici tot mai buni!

(Urmare din pag. l-a)
te pe care le folosesc tot mai bine. 
Realizările primului trimestru sînt 
edificatoare. Planul de înoărcare 
mecanică pe combinat a fost depă
șit cu 1337 m.c. sterii. Toate ex
ploatările și-au depășit sarcinile 
la încărcare mecanică în galerii. 
La Lupeni de exemplu au fost în- 
cărcați peste plan 556 m.c. steril, 
la Lonea 449 m.c. steril, la Uricani 
741 m.c. steril. Cu transportoarele 
blindate scurte, minerii din aba
tajele sectorului III de la Petrila 
și-au depășit planul trimestrial cu 
1.569 tone de cărbune, iar cei din 
sectoarele IV și V Lonea, care 
folosesc aceste utilaje, cu 1725 to
ne de cărbune. La mina Lonea a 
sporit și utilizarea intensivă a ma
șinilor de încărcat, planul fiind de
pășit cu 45 m.c. steril pe ma- 
șinâ/lună și cu 50,6 m.c. steril 
reîncărcător/lună.

pe

Se îmbunătățește 
calitatea producției

Aplicarea tot mai consecventă 
inițiativei „Nici un vagonet dea

cărbune rebutat pentru șist" duce 
pe zi ce 
indicilor 
In luna 
cărbunele 
alegerea 
eficacitate, 
tot mai buni. Minerii de la Vul
can au realizat la cărbunele tri
mis spre spălare la preparația Lu
peni un procent de cenușă cu circa
1.5 la sută sub normă, iar la cel 
trimis preparației Petrila cu 3,5 —
4.6 la sută sub normă. Și cărbu
nele blocuri de la Uricani are un 
prooent de cenușă scăzut față de 
normă cu 8,6 — 14,1 la sută.
=ga—w*» ■ =

trece la îmbunătățirea 
calitativi ai producției, 
aprilie de exemplu, la 
blocuri, acolo deci unde 
manuală a șistului are 

indicii calitativi sînt

In Juna martie anul acesta s-au 
împlinit 5 ani de cînd s-au în
ființat comisiile de împăciuire de 
pe lingă comitetele executive ale 
sfaturilor populare. înființarea a- 
acestor comisii reprezintă un pas 
înainte în dezvoltarea relațiilor 
sociale între oameni, deoarece ele 
îndeplinesc un rol educativ în a- 
planarea unor neînțelegeri între ce
tățeni și sînt menite să contribuie 
la întărirea legalității populare, la 
lichidarea infracțiunilor ce prezin
tă un pericol social redus. Aceste 
infracțiuni se referă la injurii, lo
viri simple sau amenințări, atin
geri aduse proprietății personale 
imobiliare, abuzuri de încredere 
sau infracțiuni locative.

In toate aceste cazuri partea 
vătămată se adresează mai întîi 
comisiei de împăciuire, neputînd 
trece peste aceasta direct la tri
bunalul popular.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani a 
luat o serie de măsuri menite sa 
asigure organizarea și funcționa
rea în cele mai bune condițiuni a 
comisiilor de împăciuire. In Va
lea Jiului au fost înființate comi
sii de împăciuire în cele 4 orașe 
și comune care au fost instruite și 
li s-au creat condiții pentru a-și 
desfășura activitatea. De activita • 
tea comisiilor de împăciuire se o- 
cupă secretarii sfaturilor populare. 
Aceștia au obligația să respecte 
competența acestor comisii la în
registrarea reclamațiilor, să le asi
gure ajutorul necesar. Comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
analizează periodic activitatea co
misiilor de împăciuire și stabilesc 
masuri pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității lor, le îndrumă 
să urmărească împăcarea părților.

Analizînd activitatea comisiei de 
împăciuire într-o ședință a sa, Co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar al comunei Aninoasa a cons
tatat că din 155 plîngeri înregis
trate într-un an, 92 de cazuri au 
fost rezolvate prin împăcarea păr
ților, Totuși comitetul executiv a 
cerut comisiei de împăciuire să 
stăruie mai mult în împăcârea păr
ților aflate în conflict. In acest 
scop s-a indicat comisiei de îm
păciuire ca să invite Ia ședințele 
comisiei și pe deputatul din cir
cumscripția de unde sînt cazuri de 
dezbătut, iar cetățenii care au dese 
abateri de la normele de convie
țuire socială să fie criticați la sta
ția de radioamplificare și la ga
zeta de stradă.

O rodnică activitate a desfășu
rat și comisia de împăciuire de la 
Sfatul popular al orașului Lupeni. 
Intr-un an mai bine de 55 la sută 
din cazuri au fost rezolvate de 
comisiile de împăciuire. Rezulta
tele obținute sînt rodul spriji
nului dat comisiei de împăciuire

de către comitetul executiv și de 
secția de gospodărire comunală a 
sfatului popular.

La Sfatul popular al comunei 
Iscroni, în mai multe ședințe de 
comitet executiv s-a analizat ac
tivitatea comisiei de împăciuire. 
Cu toate acestea muncă comisiei 
de împăciuire de aid nu a dat în
că rezultate satisfăcătoare, comisia 
ae împăciuire de pe lingă acest 
sfat popular nu a împăcat nici ju
mătate din părțile afjate în con
flict.

In vederea îmbunătățirii muncii 
comisiilor de împiăduire de pe lin
gă sfaturile populare, Comitetul 
executiv al Sfatului popular al o- 
rașului Petroșani, în colaborare cu 
Asociația juriștilor, a trecut la ins
truirea tuturor comisiilor de îm
păciuire pe 3 centre — Petrila. 
Lupeni și Petroșani. Instructajul 
este făcut de către un colectiv de 
juriști alcătuit d intr-un judecător 
de la tribunalul local, un procuror, 
un avocat și șeful oficiului juridic 
al Sfatului popular al orașului Pe
troșani.

Cu sprijinul comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare comi
siile de împăciuire își pot îmbu
nătăți și mai mult activitatea a- 
ducînd astfel o contribuție pre
țioasă la educarea cetățenească a 
maselor de oameni ai muncii, în 
spiritul respectării normelor de 
conviețuire noi. socialiste.

C. IHIMESGU
șeful oficiului juridic al Sfatului 

popular al orașului Petroșani

------- _=©=_

Calitatea сагйвпеіиі — 
obiectiv le seamă Io întrecere 

(Urmare din pag, l-a)
manifestat tendințe bune în 
lupta pentru Încadrarea în in
dicii calitativi. La mina Vul
can, de pildă, acțiunea între
prinsă in luna martie sub în
drumarea comitetului de partid 
pentru intensificarea alegerii 
șistului în abataje a dat rezul
tate bune. Cu toate că sub as
pect cantitativ munca mineri
lor de aici nu s-a ridicat la 
înălțimea cerințelor, in privin
ța calității cărbunelui procen
tul de cenușă a fost sub nor
mă după ce în lunile anterioa
re era cu mult peste norma ad
misă. Aceeași tendință ^-a vă
zut la Uricani, unde conduce- 

' rea minei s-a orientat just, 
reușind să echilibreze calita
tea cărbunelui, acționînd asu
pra alegerii exemplare a șistu
lui ia stratul 8-—9 deși la stra
tul 3 s-au întîmpinat mari 
greutăți obiective prin exploa
tarea culcușului fals al stra-

LA CLUBUL VULCAN

Activ Hale coltoralâ rodnica

Curs
a

La I.L.L. 
ționează un 
lificării. Acest curs are drept scop 
lărgirea cunoștințelor tehnice ale 
muncitorilor și este frecventat de 
un număr de 42 cursanți. Tovară
șii Bulzan Dumitru responsabilul 
cursului, precum și lectorii se stră
duiesc să prezinte în fața elevilor 
lecții interesante menite să contri
buie la ridicarea calificării profe
sionale a muncitorilor.

O frecvență bună și participare 
activă Ia cursuri au muncitorii 
Grigorescu Ioan, Kovâcs Gheorghe, 
Pasăre Aristică, Pușcaș Augustin. 
Fazakaș Francisc, Stcoiescu Gheor- 
gbe si alții care aplicînd cunoș
tințele dobîndite și-au îmbunătă
țit simțitor munca

KEREKEȘ IOAN 
corespondent

a orașului Vulcan 
o dezvoltare multi - 
Sub conducerea co

Munca cultu
rală este un 
factor impor

tant de ridicare
a nivelului multilateral al ce
lor ce muncesc strîns legat de 
procesul de producție. De aceea 
buna desfășurare a activități
lor cultural-educative trebuie 
să constituie o preocupare per
manentă a organizațiilor de 
sindicat, U.T.M., a școlilor de 
toate gradele, a instituțiilor de 
cultură, a cluburilor, colțuri
lor roșii etc. 1

In ultimul timp activitatea 
culturală 
cunoaște 
laterală,
mitetului orășenesc de partid, 
organizațiile 
U.T.M. de la 
nieră Vulcan, 
școala medie 
tensificat munca de sprijinire 
а activității clubului Vulcan. 
In vederea Înviorării muncii 
cultural-educative a fost an
trenat un mare număr de mun
citori In cadrul formațiilor 
cultural-artistice și in celelal
te forme ale muncii culturale. 
Comitetul de întreprindere de 
la mina Vulcan s-a preocupat 
permanent de asigurarea ba
zei materiale a clubului cu 
toate materialele necesare.

Tot mai mare este contribu
ția inginerilor, a cadrelor di
dactice, a oamenilor Йе симай

de sindicat șl 
exploatarea mi - 
uzina electrică, 

mixtă și-au in-

ră, care atunci, cînd sînt pro
gramați țin cu multă regulari
tate 
bite, 
rilor 
tru, 
rilor
Doina, Matenca Sever, sînt din 
ce în ce mai cunoscute.

Conținutul joilor de tineret 
a devenit mai bogat. La ele au 
fost invitați tovr.'rii Cotoț 
Ioslf, șeful minei Vulcan, care 
a vorbit tinerilor despre lupta 
partidului pentru pace și feri
cire, tov. Scolnic Anton, secre
tarul comitetului orășenesc de 
partid care a vorbit despre 
lupta U.T.C. etc.

In cadrul echipelor de tea
tru. estradă, cor, formații mu
zicale (fanfară, orchestră de 
muzică ușoară), munca se des
fășoară pe zi ce trece tot mal 
bine.

în prezent echipa de teatru 
In limba maghiară a pus In 
scenă piesa „Ultimul tren” de 
Kovacs Gyorky și Eugen Mi- 
rea, iar echipa în limba roml- 
nă a pregătit, în vederea Fes
tivalului bienal de teatru I. L. 
Caragiale. piesele „Năpasta" și 
,D-ale carnavalului" de I. L. 

Caragiale precum șl montajul 
literar „Luceafărul" după poe-

conferințe, jurnale vor- 
recenzii. Numele ingine- 
Arcadie Fodor, Stoica Pe- 
Cloacă Vaier, a profeso- 

Firczak Eugen, Lăsat

zia cu același ti
tlu de M. Etni- 
nescu. Din echi
pele de teatru 

se pot evidenția tinerii Nagy
Andrei, miner, Illes Ida, Fănacă 
Toma, Strinu Florea.

De un succes deosebit s-a 
bucurat spectacolul de estra
dă „Fulgi de nea" care a fost 
prezentat în centrele miniere 
Vulcan, uricani și Aninoasa. ■ 
Acum echipa de estradă pre
gătește spectacolul intitulat 
„Pe plaiuri hunedorene". Me
rită a fi arătată contribuția 
tinerilor Stress Rozalia, Oojo- 
caru Nlcoleta. Albert loan, pre
zentatori, precum și а soliști
lor vocali Cearneanu Felicia. 
Vlăduț Viorel, Ioana Baban șl 
lănci Marton.

Nici activitatea culturală a 
celor mici nu a fost neglijată. 
Cercul de balet pentru copil 
îndrumat de tov. Lazăr Mela
nia este de acum destul de ma 
re, iar în cercul de muzică cu 
cele 3 secții ale sale, acordeon, 
plan, vioară, condus de tov. 
Tacob Margareta munca se des
fășoară în condiții bune.

Cuvinte bune se poate spu
ne șl despre munca perseve
rentă a formației corale, a or 
chestrei, tarafului șl a fanfa
rei care se pregătesc cu multă 
seriozitate.

D, ALBESCU

I

tului cu mare procent de ce
nușă.

Cu totul altfel se prezintă 
situația la mina Petrila, unde 
în ansamblu cu calitatea se 
stă relativ bine. Aici, acțiunea 
pentru îmbunătățirea calitati
vă § cărbunelui nu a constituit 
un obiectiv principal, perma
nent. In ianuarie procentul ad
mis de cenușă la Petrila a fost 
depășit cu 2,1 la sută'. în fe
bruarie cu circa 0,7 la sută 
pentru ca în martie să fie cu 
2 la sută sub normă. La mină 
există o mare fluctuație pe 
zile in alegerea șistului vizibil 
t lucru confirmat de procentul 
«nare de cenușă la cărbunele 
b’ocuri) mai ales către finele 
lunilor.

In această lună. Ia exploa
tările Petrila, Uricani și în 
special Vulcan, procentul ad
mis de cenușă în cărbune este 
sub normă. Aceasta denotă că 
măsurile luate la toate exploa
tările pentru încadrarea în in
dicii calitativi dau rezultate. 
Acțiunea aceasta trebuie con
tinuată cu toată perseverența, 
trebuie mult insistat asupra a- 
legerii șistului vizibil în aba
taje și pregătiri, trebuie inten
sificat controlul calitativ al 
producției în mină și Ia recep
ție. Calitatea cărbunelui este 
un obiectiv principal și perma
nent al întrecerii și de acest 
lucru trebuie In primul rfnd 
ținut cont !



STEAGUL ROȘU

la GenevaLucrările Conferinței de
GENEVA 18. De la trimisul 

special Agetpres, N. Puicea:
La 18 aprilie, în cursul celei 

de-a 23-a ședințe plenare a Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, prezidată de delegatul ita- 

I liaa^ reprezentantul S.U.A., A. 
Dean, a prezentat spre examinare 
Comitetului proiectul american de 
tratat cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Acești proiect, 
care apare pe masa conferinței la 
cinci săptămîni de la începutul ei, 
se intitulează ..Schița prevederilor 
de bază ale Tratatului cu privire 
la dezarmarea generală și totală 
în condiții de pace în lumea în
treagă" și însumează 35 de pagini.

Dar chiar de la o primă citire 
a documentului american se poa
te constata că el reprezintă în fapt 
o expunere mai largă a propuneri
lor formulate de președintele Ken
nedy în septembrie 1961 la O.N.U., 
furnizînd foarte puține elemente 
noi. Astfel se explică probabil 
faptul că primele reacții la pro
punerile americane au fost foarte 
reținute. De altfel majoritatea de
legaților au anunțat că-și vor face 
cunoscută poziția după o mai pro
fundă examinare a documentului 
american.

In cadrul discuției care a avut 
loc imediat după prezentarea a- 
cestui document, au luat cuvîntul 
reprezentanții Bulgariei, Indiei. 
Italiei, Cehoslovaciei și Angliei.

In timp ce delegații italian și 
britatnic au încercat să pledeze

cit mai convingător pentru pro
punerile americane, prezentîndu-le 
în lumina cea mai favorabilă, re
prezentanții Bulgariei și Cehoslo
vaciei au subliniat că încă de la 
prima citire se constată că do
cumentul conține prevederi care 
incalcă principii asupra cărora s-a 
căzut de acord. In acest sens a 
fost menționat principiul că mă
surile de control nu trebuie să de
pășească cadrul controlului asu
pra dezarmării. încercarea de a 
se institui un control asupra înar
mărilor, a subliniat reprezentantul 
Cehoslovaciei, este în contradicție 
totală cu concepția dezarmării ge
nerale și totale. De asemenea, nu 
pot să nu creeze dificultăți su
plimentare, a declarat delegatul 
bulgar; termenele prea prelungite 
ale primelor etape de dezarmare, 
prevăzute de proiectul american.

La rindul său, reprezentantul 
Indiei și-a 
legătură cu 
merican nu 
ne pentru 
treia etape,
idei la Geneva se amintește că 
într-una din ședințele recente ale 
comitetului delegatul indian a sub
liniat în mod deosebit necesitatea 
înfăptuirii rapide a întregului pro
ces de dezarmare.

In cercurile din apropierea Co
mitetului se exprimă părerea că 
americanii au prezentat acest do
cument sub presiunea a însăși des
fășurării conferinței și a numeroa-

Ѳ---------------

exprimat regretul în 
faptul că proiectul a- 
prevede de loc terme- 
înfăptuirea celei de-a 
In această ordine de

selor critici care le-au fost 
sate pentru declarațiile vagi 
angajante făcute pînă acum 
cursul lucrărilor.

Referindu-se la impresia peni
bilă pe care a produs-o atît asu
pra delegaților neutri la conferința 
de la Geneva cit și asupra opiniei 
publice în general, faptul că 
S.U.A. au venit la conferință fără 
nici un plan precis de dezarmare 
(ceea ce ar putea constitui și un 
indiciu pentru intențiile reale ale 
anumitor cercuri din S.U.A.), zia
rul „New York Times" scrie : „De 
fapt oficialitățile de aici admit 
acum că Departamentul de Stat 
a fost neglijent neavînd un ase
menea proiect gata pentru a fi 
prezentat la începutul conferinței 
de la Geneva, cu atît mai mult 
cu cît experții Agenției americane 
de control asupra armamentelor 
și de dezarmare s-au așteptat de 
la bun început ca Uniunea Sovie
tică să prezinte un asemenea pro
iect".

Următoarea ședință plenară a 
Comitetului pentru dezarmare ya 
avea loc la 19 aprilie-

adre- 
și ne- 
în tot

Declarația primului ministru 
al Cubei, Fidel Castro

HAVANA 18 (Agerpres).
Cu prilejul aniversării eșecului 

agresiunii imperialiste de la Playa 
Giron, Fidel Castro, primul mi
nistru al Cubei, a făcut o decla
rație pentru ziarul „Noticias de 
Hoy". „Acum un an, a spus Cas
tro, s-a afirmat Că revoluția cu- 
bană va fi zdrobită. Pe atunci se 
credea că deasupra patriei noastre 
chinuite va fîlfîi din nou odiosul 
drapel al dominației străine, al 
crimelor, al exploatării și privi
legiilor } entru puțini

Poporul nostru însă 
nuni de patriotism, a 
de un curaj uimitor și 
nestrămutată în revoluție. Acolo, 
pe cîmpul de bătălie, împreună cu 
fumul ultimelor focuri, s-au spul
berat aceste iluzii demente. Impe
rialiștii au suferit prima 
frîngere de mari proporții 
tinentul american".

Nu a treaut decât un 
cît de mult în urmă au rămas

a făcut mi- 
dat dovadă 
o încredere

lor în- 
pe con-

an, dat

Vești din țările socialiste
MOSCOVA

Uniunea Sovietică se află de 
acum înaintea S.U.A. în ceea 
privește extracția minereului 
fier, precum și producția de cocs, 
fi se apropie de nivelul american 

■ în ceea ce privește producția de 
, fontă și oțel, a declarat Viktor 
Hlebnikov, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării 
al U.R.S.S.

In ultimii șase ani, Uniunea So
vietică a mărit producția de oțel 
cu 26 de milioane 
timp cet în aceeași 
Statele Unite, ea s-a 
milioane de tone. In
față, U.R.S.S. produce aproape 
ceeași cantitate de oțel cît cele 
mai mari țări capitaliste din Eu
ropa 
luate

de tone, 
perioadă 
redus cu 
momentul

pe 
ce 
de

cea mai mare din lume. Lungimea 
totală a ctdor două conducte ale 
ei depășește 4.000 de kilometri.

VARȘOVIA
In centrul capitalei poloneze se 

apropie de sfîrșit construirea nou
lui Teatru Mare de Operă fi Ba
let. Sala este proiectată pentru a 
găzdui 2.000 de spectatori.

BUDAPESTA

în
în
15 
de
a-

la
Anglia, R.F.G. fi Franța 
un loc.

CELEABlNSK

In ultimii ani au fost desco~ . 
perite în Ungaria noi fi bogate 
zăcăminte de gaze naturale. Con
form planurilor de exploatare a 
acestor zăcăminte, în 1965, consu
matorii — industria fi locuințele 
— vor primi de 15 ori mai multe 
gaze naturale decfy în prfezent. 
Acest surplus va proveni din son
dele date în exploatare în 
pustă ungară fi în regiunea 
danubiană.

marea
trans-

Au început lucrările de cons
trucție pe ultima porțiune a ma
gistralei de gaze Buhara — Ural,

HANOI
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Cum încearcă patronii 
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pentru majorarea salariilor
BRUXELLES 18 (Agerpres). 
După cum anunți sporul „La 

Libre Belgique"-, guvernul bel
gian intenționează să satisfacă 
cererea proprietarilor nunelor 
carbonifere, autorizindu-i să re
cruteze din Spania 5.000 de 
muncitori pentru a lucra în mi
nele belgiene.

Reprezentanții sindicatelor 
muncitorilor din industria căr
bunelui au luat atitudine împo
triva acestei cereri a magnaților 
cărbunelui. Recrutînd brațe de 
muncă din străinătate, în timp 
ce în țară se numără cîteva zeci 
de mii de șomeri, proprietarii 
minelor încearcă implicit să ză
dărnicească lupta minerilor bel
gieni pentru majorarea salariilor.

In primul trimestru al 
curent, volumul producției globale 
a întreprinderilor de stat din R.D. 
Vietnam a înregistrat o aeștere 
de 22J la sută, față de perioada 
corespunzătoare a anului trecut. 
Extracția minereului de crom a 
sporit cu 33,9 la sută, producția 
de cărbune — cu 77,8 la sută, 
de zahăr — cu 36,8 la sută.

anului

speranțele imperialiștilor de 
aservi din nou patria noastră, 
a transforma pe fiii și fiicele 
în robi, se spune în declarația 
Fidel Castro. Aceste speranțe sînt 
tot mai mult de domeniul trecu
tului, ca groaznice coșmaruri care 
nu pot reveni într-o țară unde 
întregul popor, neprecupețindu-și 
forțele, cu prețul unor jertfe uria
șe și al sîngelui fiilor săi. făurește 
un viitor minunat.

Fidel Castro și-a încheiat scurta 
declarație prin cuvintele : „Glorie 
veșnică eroilor care au căzut în 
lupta pentru independența patriei 1 
Trăiască revoluția socialistă!“.

-=©=-
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Situația politică 
se menține

BUENOS AIRES 18 — (Ager
pres).

Situația politică din Argentina 
a fost dominată în cursul ultimelor 
24 de ore de știrile pregătirii 
unei noi lovituri de stat din par
tea comandanților militari care ar 
urma să instaureze la putere o 
juntă militară. Potrivit relatări
lor agenției France Presse, aceste 
știri „circulă сц persistență la 
Buenos Aires'‘ fiind puse în legă
tură cu nemulțumirea comandan
ților militari față de evoluția si
tuației politice din țară. Agenția 
adaugă că în cursul zilei de luni, 
„forțele de poliție au fost întă
rite în capitala argentineană, efec
tivele jandarmeriei au fost sporite, 
iar trupe de infanterie sînt trans
ferate din Bahia Blanca la Euenos 
Aires.

din Argentina 
încordată

presă 
două 
poli-
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GREVA PETROLIȘTILOR 
DIN VENEZUELA

CARACAS 18 (Agerpres).
Greva muncitorilor 

care a început în orașul 
din partea răsăriteană a 
lei; s-a extins asupra

petroliști, 
El Tigre 
Venezue- 
orașuluî 

Puerto la Cruz. Greva a fost de
clarată în semn de protest împo
triva atacului asupra sediului din 
El Tigre al Sindicatului petroliști 
lor,. săvîrșit de bande aflate în ser
viciul 
cane.

In 
diului
Francosco Latan, secretar general 
al sindicatului, și conducătorul sin
dical, Esteban Gutierrez.

Ministerul Muncii a declarat gre
va ilegală.

Confederația 
din Venezuela 
o declarație în

societății petroliere ameri-

timpul atacului asupra se- 
sindicatului au fost răniți

oamenilor muncii 
a dat publicității 
sprijinul grevei.

------- -------

O nouă criză politică 
în Republica

SANTO DOMINGO 18 (Ager
pres).

După cum relatează agenția 
Associated Press. în Republica 
Dominicană a izbucnit o nouă cri
ză politică în urma conflictului 
care s-a produs între Consiliul de 
Stat, prezidat de Rafael Bonnelly, 
și Uniunea civică națională. Uniu
nea a declarat că între ea și gu
vern, există „divergențe îundamen- 
tale" și a ordonat membrilor săi 
ca într-un termen de zece zile 
să părăsească posturile guverna-

Dominicană
mentale pe care le dețin. Unii din 
membrii Uniunii ocupă posturi mi
nisteriale și alții posturi de guver
natori.

Uniunea civică cere epurarea ra
dicală a aparatului de stat de ele
mentele trujiliste. In țară au avut 
Ioc în ultimul timp numeroase tul
burări deoarece guvernul nu a 
dovedit destulă energie în îndepăr
tarea din posturi de răspundere 
a adepților fostului dictator Tru
jillo.

Agențiile occidentale de 
relatează în același timp că 
dintre cele trei mari partide 
tice din țară au răspuns la apelul 
adresat de președintele Guido 
prin care le cere să prezinte un 
plan politic „pentru menținerea de
mocrației politice și sociale".

Referindu-se la răspunsurile tri
mise lui Guido de liderii Partidu
lui fostului președinte Frondizi. 
Uniunea civică radicală intransi
gentă și ai Partidului Uniunea ci
vică radical a poporului agenția 
United Press International subli
niază că, așa cum a indicat minis
trul argentinian al Afacerilor In
terne, Rodolfo Martinez, „ambele 
fracțiuni radicale se opun cereri
lor militarilor de interzicere a 
peroniștilor și comuniștilor în Ar
gentina și pentru anularea comple
tă a victoriilor lor obținute în a- 
legerile parțiale de la 18 martie". 
Liderii partidului Uniunea civică 
radicală intransigentă au cerut, de 
asemenea, eliberarea președintelui 
Frondizi „care este președintele 
constituțional al Argentinei".

Potrivit agenției U.P.I. președin
tele Guido întîmpină serioase di 
ficultăți și în Congres unde Ca
mera inferioară, în ciuda unui „ul
timatum" de 48 de ore dat de 
Guido și*a amînat la 16 aprilie 
lucrările fără ca să aprobe cere
rile guvernului privitoare la anu
larea alegerilor de la 18 martie.

Greva studenților 
din Dacca

CARACI 18 (Agerpres).
Studenții Universității din Dac

ca (Pakistan) au declarat o grevă 
în sprijinul revendicărilor lor de 
îmbunătățire a condițiilor de stu
diu. Ei au organizat la 16 aprilie 
un miting de protest împotriva 
măsurilor antidemocratice ale 
torităților pakistaneze față 
mișcarea studențească. Poliția a 
vadat universitatea, încercînd 
pună capăt grevei studenților. Ne
reușind, autoritățile au hotărît să 
închidă universitatea pînă la 31 
mai.
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aprilie Santiago Dantaș, 
Afacerilor Externe al 
a declarat că Brazilia

Brazilia promovează 
o politică independentă 

proprie
RIO DE JANEIRO 18 (Ager- 

pres).
La 16 

ministrul 
Braziliei,
nu va avea decît de cîștigat de 
pe urma contactelor cu țările so
cialiste.

„întrecerea în cadrul coexisten
ței, a subliniat el, este singura 
cale de aplanare a contradicțiijo^ 
serioase care sfîșie lumea rie as
tăzi".

Dantas a spus că Brazilia pro
movează o politică independentă 
proprie. Ea se pronunță pentru 
întrecerea în condițiile coexisten
ței statelor cu orînduiri sociale 
diferite. Potrivit spuselor sale, 
Brazilia nu este de acord cu teza, 
potrivit căreia, soarta lumii tre
buie să se hotărască printr-un 
conflict militar.
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PROGRAM DE RADIO

20 aprilie
PROGRAMUL 1. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Melodii populare din Dobro- 
gea, 8,00 Muzică, 8,30 Cîntă or
chestra de mandoline a Direcției 
regionale C.F.'R.-Brașov, 9,30 

Muzică din operete, 10,08 Orches
tre de muzică populată romîneas
că, 11,03 Piese interpretate la 
clavecin, 11,33 Muzică populară 
romînească, 12,40 Scene comice 
din operete, 13,05 Program de 
uverturi, 14,00 Cîntece și dansuri 
din lumea întreagă, 15,10 Din via
ța de concert a orașului Brasov, 
15,50 Muzică ușoară, 16,15 Vor
bește Moscova !, 17,15 Muzică
populară romînească interpretată 
de cîntăreața Irina Micuț și violo
nisticul Aurel Gore, 19,25 Din spec
tacolele Operei de Stat din Iași, 
20,40 „Concert ghicitoare" (22), 
21,35 Melodii populare romînești. 
22,30 Muzică simfonică. PRO
GRAMUL II. 12,15 Muzică popu
lară din diferite regiuni ale țării. 
13,22 Concert de muzică din ope
rele lui Weber, 14,03 Cintăreți ro
mîni interpretînd muzică din ope-

rete, 15,00 Cîntece și jocuri popu
lare romînești, 15,35 Actualitatea 
în țările socialiste, 16,30 Cîntece 

' de dragoste de compozitori romîni, 
17,00 Program de Rapsodii, 18,05 
Soliști și formații artistice de a- 
matori, 19,30 Teatru la microfon : 
„Domnișoara Nastasia", de G. 
M. Zamfirescu, 21,45 Din creația 
de cîntece a compozitorului romîn 
înaintaș Ion Vidu, 22,00 Cîntă or
chestra de estradă a Radiodifuziu
nii R.P. Ungare, dirijată de Ia- 
noș Giulai Gaal.

o
CINEMATOGRAFE

20 aprilie
PETROȘANI — 7 Noiembrie t 

Contemporanul secolului ; Al. Sa
bia ; Cetatea Huramzamin ; PE- 
TRILA : Cerul Balticii (seria I-a); 
ISCRONI: Dragostea te așteaptă; 
ANINOASA : Toată lumea rîde, 
cîntă și dansează : VULCAN 5
Cînd primăvara e fierbinte ; URI- 
CANI': Profesorul Matnloc.
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