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De multă vreme brigada de mineri condusă de comunistul 
tȘomogyi Iuliu se numără printre brigăzile fruntașe de la ex
ploatarea minieră Petrila. Lucrările de pregătiri pe care ea le 
efectuează la noile orizonturi ale minei primesc întotdeauna 
calificativul „foarte bine“. in primele două decade ale lunii a- 
prilie membrii acestei brigăzi, lucrînd într-o galerie dublă, au 
realizat o viteză medie de avansare de peste 30 m. 1.

Fotoreporterul nostru a surprins un moment cînd briga
dierul Șomogyi Iuliu (stînga) discuta cu cîțiva ortaci de-ai 
înainte de a intra în șut.

săi

Realizări superioare 
sarcinilor planificate
Muncitorii de la U.R.U.M.P. 
străduiesc să întîmpine ziua de 

cu realizări însemnate în

au muncit cu

Producție peste angajomem
Minerii sectorului IV de la mi 

na Vulcan s-au angajat să extra
gă pînă la 1 Mai 2.300 tone de 
cărbune peste planul de producție. 
Lună de lună, ei
însuflețire pentru îndeplinirea a- 
cestui angajament. Extragerea rit
mică a producției a fost asigura
tă printr-o organizare judicioa
să a lucrului în toate abatajele 
sectorului, prin aprovizionarea la 
timp a brigăzilor cu materiale și 
goale

De la începutul anului și pînă 
pe data de 21 aprilie, minerii de 
aici au extras peste plan 2847 
tone de cărbune și au sporit pro
ductivitatea muncii pe sector cu 
peste 50 kg. de cărbune pe post. 
Ei au obținut rezultate frumoase 
și în ce privește reducerea chel-

tulelilor de producție. Astfel 
primul trimestru, sectorul a 
lizat economii în valoare de 
234.000 lei. Aceste succese situea" 
ză colectivul sectorului IV în 
fruntea întrecerii pe mină

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute de minerii din bri
gada condusă de Tucaciuc Mihai. 
Muncind cu un randament mai 
mare decît cel planificat cu 800 
kg. de cărbune'pe post, ei au ex
tras peste angajament 400 tone 
de cărbune. De asemenea, briga-
di condusă de Costea loan și-a
depășit angajamentul cu 200 tone
de cărbune. De la pregătiri, cele
mai bune rezultate au fost dobîn- 
dite de brigada lui Zercula Ru
dolf, care a săpat peste angaja
ment 15 m.l. de galerie.
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pe
rea-

se
1 Mai 
producție.

In perioada ce a trecut din 
an, ei și-au depășit plănui la 
ducția globală cu 8,5 la 
iar la, producția marfă cu 
la sută. In același timp au reali
zat economii la prețul de cost în 
valoare de aproape 300.000 lei.

La aceste rezultate au contri
buit muncitorii din fiecare secție, 
prin depășirea planului la sorti
mente. Astfel, planul la oțel lichid 
a fost 
trucții 
se de 
grinzi 
cu 40

acest 
pro- 
sutfă,
6.33

depășit cu 60 tone, la cons- 
metalice cu 90 tone, la pie- 
schimb cu 207 tone, iar la 
metalice și utilaje miniere 
și, respectiv, 6,9 la sută.

Legătura eu masete du cetățeni, 
chezășia succeselor sfatului popular
Participarea activă a mase

lor de cetățeni din Uricani la 
gospodărirea treburilor obștești 
este rezultatul muncii organi
zatorice perseverente desfășu
rate de Comitetul executiv și 
toți deputății Sfatului popu
lar al comunei Uricani, pentru 
întărirea continuă a legăturii 
organului local al puterii de 
stat cu masele largi ale oame
nilor muncii.

îndrumați de comitetul exe
cutiv, cei 37 deputați ai sfa
tului popular au desfășurat în 
primul trimestru al acestui an 
o muncă organizatorică in
tensă pentru mobilizarea ce
tățenilor la diferite acțiuni. 
Drept rezultat, în această pe
rioadă 
munei 
rie de 
primul 
Uricani s-au contractat 6.320 
kg. lînă, 3.659 kg. lapte, 72 oi, 
35 viței, 10 vaci, 2 mînzate și 
55 de miei.

Conform planului de veni
turi au fost încasate nume
roase sume din impozite și di
ferite taxe. Din totalul de 
63.000 lei impozit agricol pla
nificat pe trimestrul I a. c. s-a 
încasat suma de 55.875 lei, la 
taxe ADAS din 23.000 lei 
planificați s-a realizat 23.540 
Iei, iar din suma totală de 
13.300 lei drept contribuție vo
luntară a cetățenilor pe 1962 
a fost încasată pînă în pre
zent suma de 11.170 Iei. La ob
ținerea acestor rezultate au 
contribuit în mod deosebit de
putății ion Mihai, Petre Ionaș- 
cu. Nicolae Moțoc și alții.'

In realizarea sarcinilor care 
au stat în fața sfatului popu
lar, un rol de seamă l-au avut 
comisiile permanente. Cu mult 
simț de răspundere au muncit 
comisiile permanente învăță- 
mînt și cultură, comerț și co
operație. Nu Ia fel se' achită 
de sarcini comisia permanentă 
sănătate.

In mobilizarea maselor de a- 
legători Ia diferite acțiuni e- 
eonomice și social-culturale, un 
sprijin substanțial au dat sfa
tului popular și comitetele de 
cetățeni. Bine au muncit mai 
ales comitetele de cetățeni din 
circumscripțiile electorale nr. 
24, deputat tov. Marin Bălan

Sfatul popular al co- 
Uricani a obținut o se- 
realizări importante. In 
trimestru al anului, în
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Cornel

sfatu- 
fotosit

și nr. 3, deputat tov. 
Ciora.

Comitetul executiv al 
lui popular Uricani a
metode variate în îndrumarea 
comitetelor de cetățeni. Aces
tora li s-au dat indicații pre
cise în ședințele comitetului 
executiv, unde președinții de 
comitete cetățenești au pre
zentat informări de felul cum 
se achită de sarcinile 
dințate.

Un sprijin prețios a 
sfatul popular și din 
celor 46 de comitete de blo
curi, în care activează un nu
măr de 291 cetățeni și gospo
dine de frunte. Comitetele de 
blocuri sprijină activitatea sfa
tului popular în gospodărirea 
și păstrarea avutului obștesc.

In vederea Intensificării ac
țiunilor obștești în cinstea zi
lei de 1 Mai, Comitetul execu
tiv al sfatului popular a ini
țiat o întrecere patriotică intre 
circumscripțiile electorale. Cu 
ocazia zilei de 1 Mai, comite
tul executiv va decerna dra
pelul de fruntaș circumscrip
ției. deputatului și întregului 
comitet de cetățeni care a ob
ținut cele mai frumoase rezul
tate.

Sfatul 
biective 
privește 
tății. încasarea tuturor cate
goriilor de impozite, taxe, rea
lizarea înainte de termen ă 
planului contribuției volunta
re, creșterea șeptelului de a- 
nimale și altele.

in vederea realizării acestor 
obiective, deputății vor trebui 
să-și intensifice și mai mult 
activitatea pentru atragerea 
maselor largi de oameni al 
muncii la gospodărirea trebu
rilor obștești. Astfel, cu spri
jinul maselor, sub conducerea 
organizațiilor de partid; șîntem 
siguri că■ deputății sfatului 
popular vor obține-ndt succes» 
tn gospodărirea și înfrumuse
țarea localității.

V.

încre-

primit 
partea

popular a stabilit o- 
concrete în ceea ce 
înfrumusețarea locali-

COCHECI 
Uricanî
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Cu deputății 
în frunte

anii preceddnU, șH 
primăvară deputa - 
popular al comu-

i

la 1 Mai

(Continuare în pag. 3-a) VOICES CU NICOLAE, 
maistru miner — 

mina Lenea

FIROIU IOAN. șef de 
brigadă — mina 

Petrila

pune
cele 

de cărbune

CREȚU GHEORGHE, BARTOK IOSIF, șef 
șef de brigadă — de brigadă — mina 

mina Lonea Petrila

DOUA CIMPUR1 
ÎN НЕС ARE SCHIMB

• Pînă la începerea schimbului
• de după-amiază, cînd urmau să 
J intre în șut, mai era o bună bu-
♦ cată de vreme, dar Gall Mihai,

♦ c
*

*
♦ 
î
f

♦ 
!

t Roman Petru, Oprean Nicolae -> 
« alții veniseră deja la mină și se 
* sfătuiau cu tovarășul Valea Vasi

le, secretarul organizației de bază, 
asupra angajamentului de între
cere. Colectivul sectorului 1 al 
Aninoasei a hotărît
Ziua de 1 Mai 
dînd peste planul 
pe luna aprilie 
1000 tone de căr
bune. Trecuse
ră primele două 
decade ale lunii j 
și graficul arăta о и 
depășire ceva та fjj 
mare de 300 ?- 
ne peste planul la zi pe apri
lie.

— Sectorul de rambleu n-a fost 
alături de noi, spunea unul din
tre mineri.

Intr-adevăr, in primele două 
decade ale lunii aprilie, minerii 
din sectorul 1 al Aninoasei au 
întîmpinat mari greutăți din 
cauza neefectuării la timp a lu
crărilor de

a

să cinstească

cameră 
așteptarea 
lor de

Ca și în 
în această 
ții Sfatului 
nei Uricani se situează în frun
tea acțiunilor obștești ale ce
tățenilor de înfrumusețare a 
localității. Mobilizați de depu- 
tați, cetățenii din Uricani au 
întreprins numeroase acțiuni 
gospodărești.

In frunte cu deputatul Co
conet Vasile. 60 de cetățeni 
din blocurile A, J, К, I au nî- 
"elat un teren viran cu o su
prafață de 1500 m. p. Mobili
zați de deputatul Ordog loan, 
locuitorii din blocul 21 au a- 
menaiat în jurul blocului zone 
verzi, cetățenii din circumscrip
ția nr. 22. al cărui deputat este 
tov. Costea Dorin, au efectuat 
180 de ore de muncă volun
tară la curățirea parcului pen
tru copii.

Pop Simăon 
este secretarul 
organizației de 
bază U.T.M. din 
secția mecanică 
a întreprinderii 
de industrie lo
cală ,,6 August" 
Petroșani. El es
te cunoscut ca 
un mecanic auto 
priceput; care 
ajută pe tova
rășii săi de 
muncă să-și în
sușească tainele 
meseriei. Iată-1 
în clișeu ajuțînd 
pe șoferul An
gliei Lucian să-și 
repare diferen- 
țiarul mașinii 

, 51.011 HD.

socotim că acest abataj 
pe puțin 100 tone zilnic, iată 
sectorul l a fost lipsit de 1700 * 
tone de cărbune. Alt abataj, cel in * 
care lucrează brigada lui Mănăilă 
Vasile a stat, de asemenea, 7 zi 
le după rambleu și, de 
sute de tone pierdute...

— Problema care se 
următoarea : să scoatem 

tone
q ca să putem ra

porta la 1 Mai 
că ne-ат îndepli
nit angajamentul 
de întrecere. As
ta e acum sarcina 
noastră.

Cuvintele secre
tarului organiza

ției de bagă erau ascultate cu a~ 
tenție, cântărite. In ultima deca
dă a lunii aprilie trebuiau date, 
prin urmare, vreo 700 tone peste 
plan. Calea spre îndeplinirea an
gajamentului. în aceste condiții 
grele, era cunoscută: vorbiseră 
despre ea agitatorii, membrii bi
roului organizației de bază : să 
se puste în fiecare abataj cameră 
din sector cite două cîmpuri în 
fiecare aripă.

6МШ

rambleiere. Abatajul 
stat 17 zile in 

începerii lucrări- 
rambleiere. Dacă

1000
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Spre indici tehnico-economici mai fnalți

In Urma Directivelor C.C. al P.M.R. ou privire 
principale ale întrecerii socialiste, colectivul minei 
asumat sarcina de a da peste plan 
a abține un randament mediu de 
economisi

După 
că partea 
pînă la 1 
medie pe
cu Qirca 11 la sută mai mare deoit în primul trimestru al anu
lui trecut. Am obținut, de asemenea, indici buni, mai mari de 
cit cei planificați, la obiectivele planului tehnic, domeniu în 
oare

cel puțin 600.000 lei. 
trei luni și jumătate dt?
din angajamentul anual

Mai, am realizat-o. Astfel,
mină a sporit la peste 1,14G tone pe post, fiind acum

16.000 tone
1,168 tone

de 
pe

Ia criteriile 
Lonea șl-a 
cărbune, de 
post, de a

putem afirmamuncă, noi
ce ne revine de realizat 
productivitatea muncii In

Ia Lonea s-au făcut pași mari fată de trecut-

Pagină specială 
din activitatea teh
nico-economică a

minei Lonea

I T A T E AACTUALrealizări la nivelul posibilități
lor. Așa de pildă, «intern încă 
deficitari ta capitolul încărca
rea mecanică in galerii, ta con
sumul de lemn șl chnreatea ră- 
șlnoasă, In calitatea cărbune
lui, Dacă primele» ta putem mo
tiva cu uneta cauze obiective 
care ne-au îngreunat munca 
In schimb pentru calitate, do
meniu In care am pierdut prin 
netacs drarea In Indicii călite- 
tivi cite 0,98 lei ta flecare to
ni de cărbune, purtăm vina 
noi, conducerea minei șl a «ec- 
toarelor de producție. Măaurita 
’‘•«te recent, in urma unei a- 
naliro făcute de comitetul de 
partid, ne dau încrederea o* 
In «curt timp șl «cești Indiei 
vor fl îmbunătățiți radical, la 
nivelul posibilităților colectivu
lui nostru. Telul nostru este ca 
ta 1 Mei mina Lonea să rapor
teze tadcnllnlrea angajamente
lor, 
fnalți I

La 
mina 
me serioase legate de folosirea 
deplină a mijloacelor tehnice 
din Înzestrare, ea principală 
verigă in obținerea unei pro
ductivități tot mai mari. Mă
surile stabilite au ținut cont de 
propunerile minerilor. S-a cău
tat și s-a reușit ca utilajele să 
fta tot mai bine folosite, in
tensiv și extensiv. In acțiunea 
noastră avem sprijinul deplin 
al C.C.V.J,, care ne-a pus la 
dispoziție cratere blindate 
scurte, 5 crațere TP-1 pentru 
abataje cameră, 2 garnituri 
SKR-11 șl 30 perforatoare 
pneumatice rotative. Am pla
sat Utilajele să funcționeze în 
locuri de muncă unde In prea
labil am creat condiții cores
punzătoare din punet de vede
re tehnic și organizatoric pen
tru obținerea unor indici func
ționali cit mai buni. Așa de 
exemplu. craterele blindate 
scurte le-am introdus la aba
tajele cameră nr. 506 si 403 la 
brigăzile Iui Danciu Moise și 
Cioea Vasile. brigăzi care se 
situlază printre fruntașele mi
nei noastre. Ou aceste crațere. 
care ușurează munca fizică la 
încărcarea cărbunelui, s-ău 
realizat randamente de 5,80— 
6.50 tone p« pogț, o producție 
de 1725 țohe de cărbune peste 
plan șl indiei de utilizare care 
depășesc cu peste 30 la șută 
sarcina de plăți. Cu celelalte 
cm ire sosite la mjna noastră' 
om asigurat transportul me- 
ea&ta ta bbataje. realizîn’d în 
trimestrul I un indice care de
pășește cu ?8,11 la sută pe cel 
planificat.

MAI înainte МП arătat că |n 
prezent avem pe mină un ran
dament de 1,140 tone pe post 
în medie. Rezultatul acesta îl 
datorăm atenției acordate pen
tru creșterea vitezelor de a- 
vansare în toate lucrările mi
ntage. Așa de exemplu, la a- 
batajele cameră pe primul tri
mestru avem o avansare medie 
de 86.6 m. pe lună (la sectoa-

★

O grija permanenta pentru protecția muncii minerilor

sflrșitul 
Lonea se

anului 1961, la 
ridicau proble-

• Brigada lui Gysrmaty 
Andrei «uite o brigadă cunos
cută la mina Lonea «a și la 
Uricani In anii treouți, care 
obține succese de seamă prin 
folosirea tehnicii noi. In luna 
trecută, de pildă, a abținut 
In săparea galeriei direcție- 
наіе de pe stratul 6. blocul 
S, nrisontul 618, peste 60 m. 
avansare, Galeria ore un pro
fil de 6)91 m. p. șl se omea- 
lă eu armături metalice TH 3. 
Brigada a avut ta dlsposlție 
o bandă relncăreătoare.

Succesele in îndeplinirea sar
cinilor de plan șj a angajamente
lor de întrecere trebuie să £i₽ 
completate cu realizări de seamă 
pe linia asigurării tot mai bune 
a protecției muncii minerilor. A- 
ccaita a fost ideea după cate s-au 
condus în perioada scursă din 
acest an tovarășii de ta Lonea care 
se pcupă de protecția muncii. Stră
daniile depuse în această direcție 
înt rodnice și pot constituit un 

motiv de mîndrie pemru întregul 
-olșctfv ai minei.

In privința îmbunătățirii conți- 
nuie a protecției muncii, ta mina 
Lonea s-au obținut succese la 
două capitole principale: încheie
rea asanării vechilor lucrări mi
niere și îmbunătățirea aerajului 
venerai al minei. Folosind expe
riența almr exploatări din Valea 
Jiului, laneniî au aplicat inămoli- 
r?a orin sonde de la suprafață a 
zonelor neasanate în trecut, lichi- 
dînd astfel în scurt timp avariile 
din perimetrele abatajelor 601 sec-

am 
iar 
IV 
fî- albă indici economici

• Brigada condusă da Cos- 
ma Alexandru a săpat In lu
na martie M m. In puțul au
xiliar Lonea П. puț ou un 
profil de săpare de 14 m. p.. 
folosind la încărcarea steri
lului grefiere BC-1.

obține realizări șl brigada 
condusă de Mlbaloc loan, La 
«apărea gatariel do transport 
de ta orizontul 688 de ta Lo
nea L brigada a avut ta dis
poziție o mașini de încărcat 
BPM-l cu oare o obținut o 
avansare de 84,4 m. tn gale
ria dublă eu profil de 14,6 
m. p. șl IM m, In profilul 
simplu al galeriei. Concomi
tent, brigada Iul Mibatac 
loon a betonat 44,8 m, ga- 
htrta.rele II și III depășind 100—130 

a», pe lună in martie)- La ga
lerii sîntem Ia nivelul sarcinii 
medii stabilite de conferința 
orășenească de partid Petro
șani de 30 m. pe lună (noi 
obținut 49,56 m. pe lună !) 
în frontalul de la sectorul 
depășim în medie „ziua și
șia , avansarea obținută fiind 
de 32,9 m. pe lună. Cum am 
obținut acești indici de avan
sare ? Prin asigurarea unei a - 
prov’zf "ИЙ 4 bune la toate,lo
curile de muB’ă. prin acorda
rea unui sprijin tehnic conti
nuu si prin reorganizarea u- 
nor brigăzi. Așa de exemplu, 
frontalul de la sectorul IV a 
mers slab în prima lună din 
cauza organizării defectooasc 
a muncii- Preluarea ЬгіяХтМ de 
alei de către conjwntati’l Toa
că Ștefan a dus la rapida re
dresare a frontalului. In nrima 
jumătate din aprige, din acest 
abataj s-au dat cFe 4 94 tone 
de cărbune pentru fiecare nost 
prestat. TOt în ce privește vf- 
tesele de avansare trebuie să 
subliniez că un aport de sea
mă 51 are extinderea susținerii 
moderne și perforajul rotativ. 
Pînă In prezent la mina Lonea 
am susținut cu metal peste 
1050 m, galerie, cu boltari a- 
proape 140 л-, galerie, iar din 
frontalul spst«nnt metsHc am 
dat circa 15.000 tone de căr
bune. De asemenea, am utîll- 
«*t. experimental, armarea 
unul suitor cu fier eliptic II ta 
orizontul 418/515, Brigada <ta 
aici, condusă de Molnar TrO* 
tan, a excavat ș| armat ІИПО 
trecută aproape 47 m, CU un 
profil 
f*ind 
toare.

Din
că strădaniile noastre pentru a 
munci cu indiei tehnlco-econo- 
mici cit mai înalț! au dat r©a* 
de destul de bune, care ne în
deamnă ș$ continuăm acțiunea 
cu mai multă perseverență, 
Dar, trebuie să arăt ci ПИ ІП 
toate compartimentele avem

★

fle 5 37 m, 
de calitate

cele de mal

?ng. GHFO«GHE FETER
șeful exploatării

• Pe seama folosirii eu pri
cepere a tehnicii din dotare

• Suitorul colector dintre 
oriionturita 411 șl 818 pe »' 
re-i șapă brigM* lui Motaft* 
Tratan evte primul aultor de '• 
ta mln» Lenea unde pentru , 
armare ее utlltacaiă armă- ( 
turi din fler W, Luna trecută < 
brigada a obținut o avansa- S 
re de 46,5 m- ta profilul de J 
5,57 tn. p. 4

Tendințe noi în munca inovatorilor
Activitatea creatoare a inovato

rilor și raționalizaturilor dg la 
Lonea este apreciată ca rodnică. 
In primul trimestru 
de aici au realizat și 
producție 12 inovații 
economii post calculate 
de peste 135.000 lei. 
mai activi inovatori 
Munteanu Ion, Gubaș 
Ipa Constantin, Ștefan 
Megoșan Emaneil și alții.

In munca lor, inovatorii de la 
Lonea se călăuzesc duP& tendin
țele actuale ale dezvoltării teh
nicii, luerind activ pentru auto
matizarea și telecomanda unpr o- 
perații de, lucru. Acum, cu aju
torul цруі angrenaj reparat din

inovațo/ii 
aplicat în 
care aduc 
în valoare 
Printre cei 
se numără 
Iuljy, Qov- 

Gheofghe,

resurse interne se lucrează 1a 
transformarea circuitului goalelor 
la puțul principal Lonea III pentru 
trecerea lui pe telecomandă. De 
asemenea, un colectiv de inova
tori lucrează la telecomanda tro- 
liului de sub silozul de bruți Lo
nea III, temă inclusă în i 
inovații al minei pentru

Inovatorii ay realizat pipă acum 
citcva inovații de valoare. Prin 
țre ele se numără cea a < 
vului format din Ștefan Ghgorghe,

• La mina Lonea II func
ționează la culbutor un dis
pozitiv mecanic pentru nu
mărarea vagonetelor, care a- 
jută la cunoașterea rapidă a 
stocului de vagonete goale 
și pline. Inovația aparține 
mecanicului Meltzer Iosif.

planul de <
acest an. )

Prin- > 
cpletti- ? 

м.ц .-.agorghe, ?
Mogoș Etnanoil „Presă pentru șepci ? 
izolante din mică la locomotivele 

și „Metodă de asi- ’> 
la compreșoarcta de \ Juj curent 

conceputa de Gu- (

de 100 C.p.“ și „Metodă de asi
gurare a apei la conjpreșoareta de 
20 m,c./ min.“ 
baș luliu și altele.

> 

I

p-, lucrarea 
coreapuniS-

■ui M vede

la sectorul 
punere® în 
rezerv? de

torul III și 404,405 de 
IV, fapt cere permite 
exploatare a ‘anew mari 
cărbune energetic.

In urma unor studii 
întreprinse ta toate tacurile de 
muncă, s-au săpat lucrări miniere 
suplimentare care au dus ta îm
bunătățirea ventilației in toată mi
na, Asemenea lucrări s-au execu
tat la sectorul H în blocul 10, 
ta sectorul III în seratele 4 ți 3 
și în alte sectoare, S-a extins. de 
asemenea, aerajul secundar cu ven
tilatoare refulante Prohodka. Ast
fel s-a ajuns ?a în prezent In toa
tă mina Lonea procentul de gaze 
nocive in atmosfera subterană să 
se mențină sub nivelul minim ad
mis de N.T.S.

Extinderea perforaiului umed, 
metoda cea mai eficace pentru asi
gurarea unui climat cit mai bun 1a 
locurile de muncă în steril, a 
constituit și constituie ta Lonea 
un obiectiv de cea mai mare im
portanță, căruia î se acordă aten-

minuțioase

• In galeriile în steril de 
la mina 
•e face 
inserții 
ceasta, 
ți® încă
nei economii de 
pe primul trimestru al anu- I

Lonea I susținerea 
cu bolțari așezați pe i 
de lemn.
acceptată
din I960.

Metoda a- 
ca inova- 

a adus mi- 
135.000 1«|

Reducerea cheltuielilor de producție 
sarcină principală

Care este situația minei Lonea 
la o? privește activitatea economi- 
«j-financîară, succesele obținute 
precum ii lipsurile pe cere ta mai 
avem ? »

In primul trimestru, prețul de 
coit pe tona de cărbune extrasă 
a foit realiaat in proporție de 99,9 
ta sută, fiind eu 6.1 la tută și, 
respectiv, eu ri.77 -ta sută mai re- 
du« declt cel obținut ta perioadele 
coreipunsătoare ale anilor I960 și 
1961. Acest fapt noi îl considerării 
drept unul din importantele suc
ise obținute, dacă avem iu ve-

dere că în anul trecut prețul de 
cost al producției noastre nu a 
fost redus conform planului.

Reducerea prețului de cost se 
datorește introducerii unor utilaje 
noi în procesul d« producție, me
todelor avansate de muncă folosite 
de brigăzile de mineri din abataje 
și galerii și Organizării mai bune 
a muncii în general, ceea ce 
reflectă

ție deosebită- In întreaga mină au 
fost montați mji de metri de con
ductă de apă industrială, au fost 
modificate perforatoarele pentru a 
permite injectarea laterală a apei. 
La mina Lonea I, în momentul de 
față, ta toate înaintările ta «terii 
se perforează exclusiv pe calo, u- 
medă. Rezultatele sînt bune. In ga
leria de transport de ta orizontul 
522 Lonea I, viteza de avansare 
cu perforai umed este de aproape 
S0 m/lună,

La sectoare, în rampele puțuri
lor. în subteran au fost afișate 
panouri care indică minerilor cum 
«ă-și asigure protecția, cum să evi
te accidentările. Pe mină cons
tituit recent o comisie de protec
ție a muncii ше analizează situa
ția fiecărui loc de muncă
- Toate acestea au necesitat fon
duri. La Lonea s-au cheltuit în 
primul trimestru cîteva sute dț 
mii de lej (numai pentru aeraj 
384.000 lei).

ing. GH. DUMITRESCU

se 
în ultima instanță în 

creșterea productivității 
Acest factor este acum cu 
șută și, respectiv, cu 9,9 
mai mare decîț în primul 
tru al anilor 1960 și 1961.

Deși avem succese în scăderea 
cheltuielilor de producție, trebuie 
arătat că 
financiară 
ridicat ta 
vutc. Ața 
tării, un 
ne-a aduș 
te calitatea producției- In luna 
ianuarie, norma admisă de cenușă 
a fost depășită cu 0,8 la sută, în 
februarie cu circa 1,8 1a sută, jar 
în martie ед 0,4 la sută. In luna 
aceasta, după circa 17 zile de 
muncă, indicele calitativ al căr ■ 
bunelul dat din abatajele Lonei 
este ceva mai bun. Depășirea pro
centului de cenușă îp primul tri
mestru ne-a adtjs, pe lingă o în
semnată penalizare fizică, și q de
pășire a cheltuielilor de producție 
cu aproape un leu pe tonă.

Apoi p altă latură care a in • 
fluențat negativ scăderea prețului 
de cost în primele trei luni ale 
anului a fost consumul mare de 
lemn de mină. S-au folosit cu 
5,1 m.c. mai mult lemn ta fiecare 
o mie tone de cărbune. Cauzele 
sînt de natură mai mult obiectivă

muncii.
10,6 la 
la sută 
trimes-

activitatea economico- 
a exploatării încă nu s-a 
nivelul posibilităților a- 
cum arată șeful exploa- 
domeniu deficitar care 
însemnate prejudicii, es-

I

dar puteau fi diminuate printr-o 
creștere corespunzătoare a canti
tății de cărbune livrat preparației. 
Așa de pildă, în această perioadă, 
Ia abataje au fost necesare mai 
multe lucrări de prăbușire dedt 
au fost planificate, din cauza de
pășirii vjtczeloc de avansare, în
treținerea abatajelor și galeriilor 
ay necesitat cantități sporite de 
lemn și cherestea pentru a face 
față presiunilor excesive. O seamă 
de galerii transversale de ta ori
zonturile 535, 604 și 562 unde pre
gătim abataje frontale au trebuit 
să fie susținute cu armături dc 
lemp în desiș- In plus, lemnul 
verde și subțire adus la exploatare 
a necesitat luarea de măsuri pen
tru susținerea suplimentară.

Un alt aspect al activității 
noastre economico-financiare și 
tehnice, negativ pînă acum, este 
ritmicitatea extracției. Ія primele 
zile ale lunii, sectoarele merg slab, 
sub posibilități, pentru ca spre 
sfîrșitul lunii să sc dea rucăl, să 
fie utilizate excesiv mijloacele de 
transport, să fie 
rațiile și reviziile.

Iată doar cîteva 
nice care grevează
asupra activității economico-finan
ciare, asupra îndeplinirii angaja
mentelor colectivului nostru pen
tru scăderea prețului de cost al 
producției. Ele sînt binecunoscute 
ta sectoare și de conducerea minei 
și au fost luate măsuri concrete și 
operative pentru lichidarea lor. Bi
lanțul economic pe luna aprilie, 
care arată a fi pozitiv, va con
firma strădaniile întregului colec
tiv.

negi ii ațe repa-

probleme teh- 
destul de mult

BOLOG IO AN 
contabil șef

Л
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Comunistul 
Maios Iosif, ea- 

t.0 unul din 
maiștrii 0© b?G 
зЛ ai Uzinei e- 
lectrice Petro
șani. Iată-!, în 
clișeul de față 
dlrtd îndrumări 
unor muncitori 
0in secția ca
zane și turbine 
asupra utiliză
rii raționale a 
utilajului și e- 
Hminărli tim
pilor morii

Toate brigăzile, Io nivelul celor fruntașe I

Ajutorul dat brigăzii se reflectă în realizările obținute
Maiștrii mineri din sectorul 

III al minei Vulcan acordă o 
mare atenție sprijinirii brigă- 
ailor de care răspund, bunului 
mers al procesului de produc
ție. Acest lucru a contribuit in 
mare măsură la ridicarea bri
găzilor la nivelul celor frun
tașe. In lunii© februarie și mar
ți©, de pildă, nici o brigadă din 
sector nu a rămas sub plan,

Brigada condusă de Bordea 
Emapoil, de care răspunde teh
nicianul Farkaș Laurențlu, lu
crează de la Începutul anului 
la pregătirea stratului 13. Mi
nerii din brigada lui Bordea 
execută suitori, preabataje di
recționale, galerii de bază și 
de cap. Ei lucrează astfel con
comitent la 7 locuri de mun
că. Șeful de brigadă, cu ajuto
rul tehnicianului Farkas Lau- 
rențiu și-a organizat lucrările 
în mod temeinic. La fiecare loc 
do piuncă, au fost repartizați 
să lucreze un miner și un va
gonetar (în funcție de condi
ții) șgu un miner și un ajutor 
miner, iar la galeria de bază, 
lucrare mai urgentă și unde se 
merge și in steril, au fost pla
sați cite un șef de schimb, un 
ajutor minor Și un vagonetar. 
Pentru ea lucrările să se des
fășoare în. bune- condiții, bri
gada este aprovizionată . din 
timp cu cele necesare. In zi
lele de repaus, se face apro
vizionarea cu materiale pentru

La gazeta de perete „Cărbunelepăeii“

Articole interesante și la ordinea zilei
‘ Prin articolele sale, galeta 
de perete „Cărbunele păcii", 
organ al comitetului de partid 
și al comitetului sindicatului 
de la mina Petrila, populari
zează realizările minerilor în 
lupta pentru cărbune mult și 
de calitate, critică lipsurile ce 
mai există.

In ediția actuală, in toate 
cele cinci articole autorii își 
îndreaptă atenția spre crește
rea producției și productivită
ții muncii, asigurării de con
diții tehnico-organizatorice bri- 
găzilor de mineri precum șl a- 

-- supra altor probleme.
Articolul intitulat „Preocu

parea conducerii sectarului III 
pentru scoaterea brigăzilor de 
sub plan" apărut sub semnă
tura tov. Tenczler Ștefan, ara
tă unele din măsurile luate 
de sector, în vederea realizării 
și depășirii sarcinilor de plan. 
Factorul cel mal important în 
acest sens este că toate brigă
zile de mineri din sector să-și 
îndeplinească sarcinile de plan. 
Pentru ca acest lucru să fie 
posibil, conducerea sectorului 
Ш a luat o serie de măsuri 
printre care se numără : lami
narea la începutul fiecărei luni 
a foilor de acord, pentru ca 
membrii brigăzii să cunoască 
din timp sarcinile de plan, re
partizarea pe lîngă fiecare bri
gadă a unui tehnician sau in- 
ginei care să se preocupe In 
mod special de grupa respec
tivă, șă-i urmărească zilnic rev 
Uzările și să ia măsurile ne
cesare pentru asigurarea oon- 
dltlilor optime de lucru.

In urma acestor măsuri, din 
cele 14 brigăzi de mineri din 
sector numai una a rămas sub 
plan Brigăzile conduse de mi
nerit ₽urda Oonstantih, Bartoc

— ■ ... .

aproximativ o săptămină: un 
schimb transportă materialul 
pe puț si altul la locurile de 
muncă. In fiecare preabataj 
direcțional transportul se face 
cu crațere plnă la suitorul co
lector. De mai mult timp, lo
curile de muncă au fost dotate 
cu perforatoare pneumatice 
rotative. Minerii lui Bordea 
s-au deprins repede cu mînui- 
rea acestora. Si au ajuns ca în 
prezent să perforeze în cărbu
ne, o gaură de un metru In
tr-un minut.

Cu toate acestea la unele 
lucrări s-au mai ivit greutăți 
Dar 81 acestea au foet învinse. 
La aceasta a contribuit mult 
șefui de brigadă care lucrează 
prin rotație la toate locurile 
de muncă, îndeosebi acolo unde 
lucrul merge mal greu. De mul 
te ori merge chiar și în alte 
schimburi. In acest caz în 
schimbul I, felul cum se des
fășoară munca este controlată 
de tehnicianul Farkas Lauren- 
țiu. El dă îndrumările necesa
re cjnd © cazul, |i ajută pe mi
nerii din brigadă să-si orga
nizeze mal bine iuerui, îi aju
tă concret la uncie operații, in 
apelași timp, atu.neî cînd se 
Ivesc unele nereguli sau greu
tăți d© ordin tehnic, tovarășul 
Farksș ține cu brigada scurte 
ședințe de producție, în care 
se analizează situația existen
tă și se stabilesc măsurile ce 

josif, Kando Nlcolae, Qiteanu 
Silvestru, Cîșlaru loan șl Toth 
Iosif au obținut cele mai fru
moase rezultate în producție, 
real|?lndu-și sarcinile de pian 
în proporție de 101 si, respec
tiv, ne la sută.

Tov. Călinescu Tache, miner 
Ia sectorul IV, prin articolul 
său arată preocuparea secto
rului pentru realizarea sarcini
lor de plan pe trimestrul II al 
anului 1962.

In acest sens, conducerea 
sectorului a luat măsuri ca la 
flecare ioc de muncă să lucre
ze brigăzi conduse de membri 
șl candidați de partid price
put! în meserie, ca Szabo Ca
rol, Bartha Franciee, Karda E- 
meric și alții care printr-o bu
nă organizare a muncii obțin 
cu regularitate rezultate fru
moase

Munca patriotică a tineretu
lui de ia mina Petrila este tra
tată în articolul apărut sub 
semnătura tov. Motocea Avram, 
cam arată că numai tinerii din 
sectorul VII transport au co
lectat din toamna anului tre
cut si pînă în prezent o can- 
țltnte de 15.500 kg, fieT vechi.

Nici înfrumusețarea și ame
najarea incintei întreprinderii 
nu este lăsată uitării. Tov. 
Kalman Dionișie arată în ar
ticolul său hotărlrea minerilor 
de la Petrila 'de a înfrumuseța 
și cură ti incinta exploatării.

Sînt interesante și la ordi
nea zilei articolele ediției ga
zetei de perete. Ele dau un Im
bold în munca de zi cu zi a 
minerilor petrlleni în lupta 
lor pentru dobîndlree de noi 
succese în întrecere.

V. DRAGAN 
corespondent 

trebuie luate. In acest fel, fără 
aă-și neglijeze celelalte înda
toriri de producție, el ține o 
strinsă legătură cu brigada de 
care rășpunde.

Astfel, minerii lui Bordea, 
prin eforturile depuse, prin a- | 
jutorul primit din partea ce
lui ce răspunde de brigadă și 
a brigadierului ți, avînd mate
rial asigurat, au încheiat pri
mul trimestru cu planul înde
plinit șl depășit. Iar în ulti
mul timp, ia fiecare loc de 
muncă ei ди obținut o avan
sare de 1 m- pe schimb- Un 
alt merit al lor este că respectă 
disciplina de producție. Mi
nerii din brigadă au lichida4 
de mult cu absențele nemoti
vate.

lucrările de pregătire ale 
brigăzii se apropie de sfîrșit. 
Se preconizează ca pînă la 1 
Mai să se termine în măre pre
gătirea stratului 13 în por
țiunea respectivă și să intre în 
funcțiune exploatarea a 2 -3 
panouri unde își va continua 
lucrpl brigada. In prezent mi
nerii lui Bordea muncesc cu în
suflețire pentru a trece cît mai 
repede la exploatarea stratu
lui. Ei s-au angajat ca, odată 
intrînd în plin, să-și îndepli
nească și să rtenăseagcă In mod 
ritmic producția planificată'. 
Un ajutor prețios in această 
activitate îl primesc din par
tea tehnicianului Farkaș Lau- 
rențlu, care se ocupă cu spirit 
de răspundere de brigadă,

S. EKART

S P O R T
Cupa 1 Mai la schi

La concursul de schi, desfășu
rat pe Straja, dotat cu Cupa 1 
Mai au participat concurenții de 
la asociațiile Voința Petroșani șj 
Preparația Petrila. Celelalte aso
ciații nu și-au trimis schiorii.

Timpul foarte frumos, aăpada 
excelentă pentru schi, preocupa 
rea dovedită de Minerul Lupeni, 
în calitate de organizator, au creat 
condiții optime de întrecere. Și 
acum, iată cîteva din rezultatele 
obținute.

Slalom special juniori: 1. Guia 
Fredric — M. Lupeni ; Seniori:

--------------o--------------
______ HANDBAL IN 7

!. S. L Реній itvim ge leigi piling
Duminică s-au întîlnlt pc te

renul Elevul, echipele de hand
bal In 7 S.S.E. Petroșani și 
C. S. Banatul Timișoara.

După cum a început jocul, 
se părea că localnicele vor cîș- 
tiga, mai ales că în minutul 7 
conduceau cu 3—1. Din acest 
moment timișorencele încep să 
joace din ce în ce mai bine, 
reușesc să egaleze și să preia 
conducerea cu 4—3. Apoi pe- 
troșănencele egalează prin Ba- 
rabaș.

In continuare, timișorencele 
domină terenul și înscriu încă 
3 goluri fără a primi vreunul. 
Astfel prima repriză ia sfîrșit 
In favoarea Banatului Timișoa
ra cu scorul de 7—4. Specta
torii sperau intr-un reviriment 
al elevelor în cea de a doua 
repriză. Totuși cele care au 
inițiativa sînt tot timișoren
cele care înscriu de două ori

•*••*•*••*•*•»*••*«**♦**••• *
♦ *

Două timpuri în fiecare schimb \ 
mtt sa stea de vorbă cu brig- î

♦
J (Urmare din pag. l-a)
♦ —-------------

• ” Nof vom fact teiul Cfi ia
* pușcăm de două ori — spunea 
î Gall Mihai.
♦ — Din abatajul nostru vom
• scoate cu siguranță toi două Cim
♦ puri. Ave Uf porție bună și pfr 
X tem da fest, arăta, la rîndul sin.
♦ minerul Roman Petru,
♦ S» așa, fiecare dintre cei de 
«față cintării posibilitatea de a
* pușca două timpuri, astfel ca an-
* gajamentul de întrecere să fig in~ 
! detdinit.
t ' ★
•
* In аевлол perioadă in care sec-
* tariti a avut de Iniîmpinat greutăți,
* secretând organizației de bați, 
X ceilalți membri ai biroului au ți-

-----------—<э--------------

Un cerc de învăfămînt U.T.M. 
cu activitate bogată

In cadrul organizației U.T.M, 
din secția transport de la prepa ■ 
rația Petrila funcționează un cerc 
de studiere a Statutului U.T.M. 
condus de propagandistul Retegan 
loan.

îndrumat de organizația U.T.M., 
propagandistul se ocupă îndeaproa
pe de felul cum studiază șl cum 
se pregătesc cursanții pentru șe
dințele cercului și totodată cum 
aplică în viață, în munca de zi cu 
zi cele învățate în cercul de învă- 
țămînt.

In perioada dintre două ședințe 
ale cercului propagandistul discu
tă cu cursanții pentru a se con
vinge dacă și-au făcut conspectele 
sau pentru a-i ajuta la lămurirea 
ицоі probleme mai grele.

Pentru a-i putea ajuta pe 
cursanți, tovarășul Retegan loan 
participă cu regularitate la instrui
rile organizate țje comitetul oră
șenesc U.T.M., iar în pregătire.» 
lecțiilor folosește un bogat mate
rial bibliografic. El se străduiește 
să exemplifice lecțiile’ cu aspecte 
din viața și munca tinerilor di» 
secție. Jn acest fel propagandistul 
Retegan reușește să prezinte în fa
ța cur^antilor lecții bine documen
tate apreciate de tineri.

Pe marginea lecțiilor cursanții 
poartă discuții vi», De exemplu, la

1). Muntean Constantin — M. Lu
peni ; Slalom uriaș jumori i l). 
Guia Fredric — M. Lupeni ; Se
niori ; 1). Gerșțenbrein A. — V. 
Petroșani : Coborire juniori: 1). 
Guia Fț. — M. Lupeni ; Pond 
fete 5 ktn. ; Gerșțenbrein M,
V. Petroșani ; Fond fete 3 km. ■ 
i). Zborovschi Q, — M. Lupeni. 
Fond juniori 5 km'. 1), Slameu 
L, — M. Lupeni, Fond 10 km. 
seniori •• 1). Arnbrus Petru — M. 
Lupeni ; Fond 15 km. seniori t 
1). Lupaș G, — M. Lupeni.

L. GHEORGHE

prin Latcu ?! scorul devine 
9—4. Din acest moment petro- 
șăneneele se organizează in a- 
părare, iar în atac combină 
mal bine și mai eficace. Ele 
reduc mereu din handicap prin 
Vlrlan (in vervă deosebită, în
scrie de 3 ori) și Kelner (3) 
Rădulescu aduce egaiarea. în
scriind dintr-o lovitură de la 
7 m Timișorencele mai Înscriu 
insă Înot două goluri și par
tida ia sfîrșit ou scorul de 
11 - io pentru O. s. Banatul.

A fost o partidă viu dispu
tată in care evoluția scorului 
a pasionat spectatorii. Elevele 
au pierdut acest joc in special 
din cauza pripelii de care au 
dat dovadă în atac, ratind 5 
acțiuni clare pe semicerc. Du
pă ocaziile avute, un rezultat 
de egalitate ar fi fost mal e- 
chitabil.

C. TAUTU

dlerii, cu șefii de schimburi înfr t 
into de începerea lucrului, spre* 
a folosi din plin toate rentr- « 

îfi vederea îndeplinirii anga~ j 
jamofftului de întrecere. Principa- ♦ 
Iul izvor al creșterii producției • 
in situația tind unele abataje au î 
stat în așteptarea ramblgultii. l-t. ț 
constituit înfăptuirea lozineii : ♦ 
două timpuri pe zi din fiecare o 
aripă în abatajele cameră- Lo- ț 
zincă pe care brigăzile fruntașe ♦ 
conduse de tovarășii Codrea J 
Gbeorgbe, Cristea Aurel, Berei v 
Dionitie o înfăptuiesc aproape zi • 
de zi spre a asigura îndeplinirea J 
angajamentului pe care colectivul * 
sectorului l al Aninoasai și l-a o 
luat în Mîmpinarea măreței fir- Z 
bători de la l Mai. J

una dintre ședințele cercului s-au 
purtgț discuții pe marginea lecției 
„Statutul legea de bază a acti
vității U,T,M. îndatoririle și drep
turile membrilor U.T.M.". Cu acest 
prilej, cursanții s-au referit și 
la atitudinea unor utemișri care 
neglijau sarcinile de organizație 
și au dat dovadă do indisciplină' 
iu procesul de producție. Fiind 
criticați, acești tineri s-au îndrep
tat, iar in prezent se numără prin
tre uterniștii fruntași. Multi utc- 
mițti din cerc între care Ciută 
Vjțtor, Amzar Aurel. Marcu loan, 
Coroianu Alexandru, Talpă Vic
toria sînt fruntași în procesul do 
producție și prin exemplul lor mo
bilizează și pe ceilalți tineri.

In cadrul cercului s-au inițiat și 
alte acțiuni educative, Toți cursant 
ții participă cu însuflețire la ac” 
(tunde întreprinse de organizația 
U.T.M, pentru colectarea fierului 
vechi. De la începutul алиіці și 
pînă în prezent cursanții acestui 
cerc au expediat spre oțelării pește 
12.000 kg. fier vechi. Fruntași în 
această acțiune sint utcmițtii Criș- 
naru Ana, Cojoearu Hie, Buză 
Constantin, Covaci Zpltan și Vi- 
tez Iosif.

Propagandistul a îndrumat, de 
asemene», cursanții să viziteze 
standul de cărți care se organizea
ză în fiecare lună în incinte pre- 
parației, Uțetniștij Taină Victoria, 
Mureșan Alexandru, Ciută Victor 
și alții ?i-au cumpărat multe cărți 
de la acest stand.

In întâmpinarea sărbătoririi ce
lei de a 40-a aniversări a U.T.C., 
utemiștii s-au întîlnit cu comunis
tul Negreau Mihai cate le-a vor
bit despre greva minerilor din 
Lupeni din anul 1929. De aseme
nea, cursanții au mai audiat con
ferința „Din viața și lupta eroilor 
U.T,C.“. După conferință ei au 
recitat poezii despre partid. 
Cursanții au vizionat în colectiv 
filmul „Cad frunzele" și au par
ticipat la o excursie colectivă la 
cabana Voevodu.

Toate acestea au ca rezultat lăr
girea orizontului de cunoștințe al 
cucsanților, stimularea dorinței lor 
de a contribui cu tot mai mult 
clan la construirea vieții noastre 
noi.

I. ARAMA 
--0—

Unii fac și alții trag
Săptămină trecută. în cartierul 

Livezcni, constructorii șantierului 9 
Petroșani au predat un nou bloc 
cu 32 apartamente. Acest bloc a 
fost preluat de I.L.L. Petroșani și 
apoi predat celor cu repartiție.

Pînă aici toate bune și construc
torii pot să se mândrească cu a- 
partamentele pe care le-au execu
tat pentru oamenii muncii. Cu toa
te acestea există unele neajunsuri 
care au scăpat din atenția condu
cerii șantierului. Blocul nr, 28 nu 
are boxe și nici drum de acces 
la centrala termică. De asemenea, 
grămezile de pămînt din fața blo
cului, stivele de materiale, șan
țurile etc. пц aduc locatarilor de
ck necazuri.

Sperăm că prezenta sesizare va 
pune capăt acestei stări de lu
cruri.

Un grup de locatari
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In U.R.S.S.: д fost plasat pe orbită 
„Cosmos-3“

MOSCOVA 24 (Agerpres) — TASS transmite:
In Uniunea Sovietică a fost plasat pe orbită satelitul 

artificial al pămintului „Cosmos-3“.
Potrivit datelor prelimin are, satelitul se deplasează pe 

o orbită apropiată de cea stabilită prin calcul.
Perioada de revoluție a satelitului este de 93,8 minute, 

unghiul de Înclinație al orbitei față de planul Ecuatorului 
— 48 grade 59 minute. îndepărtarea maximă de suprafața 
pămîntului este de 120 km., iar cea minimă — 229 de km.

La bordul satelitului este montat aparatajul științific 
destinat continuării exploarărilor in spațiul cosmic în ca
drul programului anunțat de agenția TASS la 16 martie a.c.

In afara aparatajului științific, la bordul satelitului 
,,Cosnios-3“ s-au instalat un sistem radiotelemetric cu mai 
multe canale și dispozitive radiotehnice pentru măsurarea 
traiectoriei.

Informațiile radiotelemetrice lecepționate de la bordul 
satelitului atestă funcționarea normală a sistemelor de bord. 
Centrul de coordonare și calcul primește informații obținute 
prin măsurători și informații telemetrice.

и
Lucrările sesiunii 

Sovietului Suprem al U.R.S.S
Plenara

С. C al P.M.U.P,
»
&

$

MOSCOVA 24 (Agerpres)
La ședința comună din 24 apri

lie a celor două Camere ale 
Parlamentului sovietic, Leonid 
Brejnev a fost reales în unani
mitate președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In conformitate cu articolul 70 
al constituției și în legătură cu 
faptul că problema formării gu
vernului U.R.S.S. a fost supusă 
spre examinare Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, a declarat că 
guvernul U.R.S.S. își depune man
datul în fața Sovietului Suprem.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. a 
acceptat depunerea mandatului de 
către N. S. Hrușciov și a apro-

Să se pună capăt cursei înarmărilor și experiențelor nucleare
„Zile ale păcii“ 

în Finlanda
HELSINKI 24 (Agerpres). — 

TASS transmite :
_ In Finlanda se desfășoară tradi

ționalele „Zile ale păcii“.
Sub lozinca „Pentru dezarmare 

și prietenie între popoare" la Hel
sinki a avut loc o adunare la care 
au participat muncitori și funcțio
nari, gospodine, oameni de știin
ță și cultură, activiști pe tărîm 
obștesc, oameni de diferite convin
geri politice. La Helsinki au sosit 
soli ai opiniei publice iubitoare 
de pace din întreaga Finlandă.

Adunarea a adoptat în unanimi- 
' tate o scrisoare adresată preșe
dintelui S.U.A. în care i se cere 
să renunțe la efectuarea experien
țelor nucleare în atmosferă,
fost adoptate, de asemenea, scri
sori adresate tuturor puterilor 
mice, în care sînt chemate să 
totul pentru încetarea definitivă a 
experiențelor nucleare, fapt care ar 
constitui un important pas pe ca
lea spre dezarmare gefierală și 
totală.

F. Salonem, reprezentant al Co- 
’ mitetului sindical pentru apărarea 
! păcii precum și alți vorbitori au 
I subliniat primejdia crescîndă pe 
'• care o reprezintă militarismul vest- 
german și au cerut crearea unei 

! zone denuclearizate în nordul Eu
ropei și transformarea Mării Bal
tice într-o mare a păcii.

Participanții la adunare au a-

doptat o rezoluție în care s-au 
pronunțat pentru dezarmarea gene
rală și totală sub un control rigu
ros, pentru crearea zonelor denu- 
clearizate.

Ziarele indiene cer: S.U.A. 
să dea ascultare glasului 

popoarelor
DELHI 24 (Agrepres)
Numeroase ziare indiene 

guvernului s.U.A. să dea 
cultare glasului popoarelor
re insistă să se pună capăt 
cursei înarmărilor și experien
țelor nucleare.

Protestînd împotriva expe
riențelor nucleare proiectate

cer 
as- 
ca-

de Statele Unite, ziarul „AS
SAM TRIBUNE" arată că „con
știința omenirii civilizate cere 
ca experiențele nucleare și ar
ma nucleară să fie scoase ne- 
întîrziat în afara legii".

Ziarul „HINDUSTAN" scrie : 
..Rusia a adoptat planul ță
rilor neutre drept bază pentru 
tratative. Puterile occidentale 
au consimțit, de asemenea, să 
continue tratativele pe baza a- 
cestuia sau a unui alt plan. 
Aceasta înseamnă că acum ca
lea spre tratative este deschisă. 
Dar dacă America sau Anglia 
voi începe experiențele în at
mosferă această cale se poate 
închide imediat".

bat activitatea Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

A luat cuvîntul deputatul Ni
kolai Podgornîi.

Podgomîi a supus examinări se
siunii un proiect de hotărîre în ca
re se propune să se adopte decla
rația președintelui Consiliului de 
Miniștri că guvernul U.R.S.S. și-a 
depus mandatul în fața Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., să se 
aprobe activitatea guvernului și 
N. S. Hrușciov să fie însărcinat 
să prezinte Sovietului Suprem pro
punerea cu privire la componența 
Guvernului U.R.S.S. Se propune, 
de asemenea, ca Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. să fie împuter
nicit să-și exercite în continuare 
obligațiile pînă la aprobarea 
noului guvern al U.R.S.S. de către 
actuala sesiune.

Sesiunea a adoptat în unani
mitate propunerea prezentată de 
deputatul Podgornîi.

Următoarea ședință a Sovietu
lui Suprem va avea loc la 25 apri
lie.

VARȘOVIA 24 (Agerpres) —> 
PAP transmite :

Plenara Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, care a avut loc în zilele 
de 16-18 
PAP. a 
hotărîrea 
rea și 
tehnic în 
de mașini.

In hotărîrea C.C.
se spune că în ultimii doi ani, 
în industria constructoare de ma
șini a Poloniei s-au obținut rezul
tate importante. In anii 1960— 
1961, producția a sporit cu 43 
la sută, iar productivitatea mun
cii a crescut cu 32 la sută.

Plenara arată că în prezent se 
pune cel mai mare accent pe 
lupta pentru continua îmbunătățire 
a organizării și perfecționării teh
nicii și tehnologiei producției.

; aprilie, anunță agenția 
adoptat în 
cu privire 

accelerarea 
industria

unanimitate 
la dezvolta- 

progresului 
constructoare

al P.M.U.P.

Au

ato- 
facă

*4te

I
I

Acțiuni avînd același țel
canonicul John Collins 
cum și de numeroși deputațl 
laburiști.

BAGDAD 24 (Agerpres)
Revista „Arba'atash Tammuz" 

relatează că la redacția aces
tei reviste se primesc scrisori 
din partea reprezentanților di
feritelor pături ale populației 
în sprijinul convocării la Mos
cova a Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace. In toate aceste scrisori 
se subliniază că dezarmarea! 
generală și totală ar contribui 
la realizarea visului omenirii — 
o pace trainică pe pămînt.

DELHI 24 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

France Presse, primul ministru 
al Indiei, Nehru, a adresat un 
nou apel puterilor nucleare să 
nu efectueze experiențe nu
cleare, spre a da posibilitate 
conferinței de la Geneva să rea
lizeze un acord în această pro
blemă.

LONDRA 24 (Agerpres)
Aproximativ 20.000 de per

soane au parcurs în cursul zi
lei de luni ultima etapă a im
presionantului marș al păcii 
împotriva! experiențelor nuclea
re Care s-a încheiat la Hyde 
Park. Marșul a fost condus de

pre-

Silli№ diii Mina
BUENOS AIRES 24 (Agerpres) 
La 23 Aprilie guvernul a anun

țat că președintele Guido va face 
cunoscută înainte de 29 aprilie 
data noilor algeri prezidențiale. In 
același timp a fost retras din con
gres proiectul de lege privitor la 
prelungirea puterilor președintelui 
Guido pînă la 1 mai 1964.

După cum arată agenția France 
Presse, această măsură a fost luată 
în urma „lipsei de entuziasm" a 
membrilor parlamentului de a vota 
acest proiect de lege care încalcă 
constituția. Potrivit agenției co
mandanții militari nu au reușit 
încă să impună în viitorul imediat 
exigențele lor președintelui Guido, 
din cauza divergențelor care s-au 
manifestat în rîndurile armatei și 
care la un moment dat se părea 
chiar că vor duce la o ciocnire. 
Aceste divergențe sînt confirmate 
și de cerințele generalilor Poggi. 
Rauch, Spirito, Locatelli, și Yornet 
de a fi puși în retragere. Acești 
generali au fost autorii loviturii 
de stat care a dus la demiterea lui 
Frondizi.

Rolul acestor generali a fost pre
luat însă de conducătorii marinei. 
Intr-un mesaj publicat în Buleti-

я віевііае № івШме .
nul naval și adresat celorlalte ar
me, contraamiralul Gaston Cle
ment, secretar de stat pentru ma
rină, declară că forțele navale au 
adoptat „hotărîrea fermă de a in
sista prin toate mijloacele de care 
dispun" ca Guido să procedeze la 
anularea completă a alegerilor din \ 
18 martie și la punerea în ăfara 
legii a peroniștilor și comuniști
lor.

PROGRAM DE RADIO

C.E.N.T.O.: PLANURI AGRESIVE,
DIVERGENTE, DII 1CULTAȚI...

pu- 
se- 

al 
în- 
știe

Londra va găz.dui la sfîrșitul 
lunii aprilie sesiunea Consiliului 

. ministerial al C.E.N.T.O. Se vor 
întruni reprezentanții Angliei, Pa
kistanului, Turciei și Iranului îm
preună cu cel al Statelor Unite 
care au statutul de „asociat" la 
C.E.N.T.O. întrunirea de la Lon
dra a fost organizată cu mai 
țin de o săptămînă înainte de 
siunea Consiliului ministerial 
N.A.T.O., programată pentru 
cepului luni mai la Atena. Se
că trei din cei cinci participant! 
oficiali și neoficiali la C.E.N.T.O. 
— și ’ anume S.U.A., Anglia și 
Turcia — sînt totodată si membri 
ai N.A.T.O.

Ce este nou în C.E.N.T.O. ? 
membrii „regionali" ai pactului 
manifestă o nemulțumire crescîndă. 
Nn se poate omite că în actualul 
stadiu de dezvoltare a tehnicii de 
luptă statele pe al căror teritoriu 
se află amplasate baze militare de 
unde ar porni o agresiune ar atra
ge, inevitabil, ca un magnet o 
contralovitură nimicitoare; această 
perspectivă nu apare trandafirie 
nici măcar reprezentanților guver
nelor care de obicei pun mai pre
sus de interesele naționale inte
resele imperialismului și vor să se 
mențină la putere tocmai datorită 
sprijinului dat din afară.

Nu mai departe deât acum două 
luni ziarul iranian „Ajang" scria: 
„Sîntem prieteni cu Anglia și aliați 
în cadrul C.E.N.T.O., dar aceasta 
nu înseamnă că trebuie să permi
tem partenerilor noștri să aibă baze 
și puncte de sprijin în Golful Per
sic sau în Bahrein. Nu trebuie să 
admitem ca această prietenie să 
constituie pentru noi o primejdie 
și o amenințare. A îngădui cuiva 
să aibă baze pe teritoriul nostru 
înseamnă a ne expune la lovi
turi...". Să ne amintim totodată 
că documentele secrete ale 
C.E.N.T.O. — prezentate în urmă 
cu cîtva timp printr-o expoziție 
la Moscova — au demonstrat că 
imperialiștii hărăzesc partenerilor 
lor minori din C.E.N.T.O. o soar
tă de neinvidiat prin folosirea tac
ticii „pămîntului pârjolit".

Acestor condiții li se adaugă 
situația economică proastă a țări
lor membre, situație agravată și 
mai mult de greaua povară milita
ră impusă de apartenența la 
C.E.N.T.O. care înghite și partea 
leului din „ajutorul" dat de 
S.U.A.. Cît de proastă este această 
situație a reieșit cu prisosință chiar 
din declarația făcută de Abbas 
Aii Khalatbary (Iran), secretând 
general al C.E.N.T.O. la ședința 
din februarie a Comitetului Econo-

vreo a- 
majore 

sesiunea

mic al C.E.N.T.O. El a recunoscut 
că „au rămas multe de făcut pen
tru ridicarea nivelului națiunilor 
membre ale C.E.N.T.O. din O- 
rientul mijlociu1. In aceeași ordine 
de idei, corespondentul din An
kara al agenției U.P.l. relata că 
se preconizează crearea unui „club 
atlantic1 pentru ajutorarea Turciei 
și se va acorda un prim răgaz de 
10 ani pentru plata datoriilor con
tractate, și de alți 40—50 de ani 
pentru lichidarea lor.

Departe însă de a da 
tenție acestor probleme 
ale partenerilor minori,
de la Londra a Consiliului Minis
terial al C.E.N.T.O. își va con
centra, ca și în trecut, atenția a- 
supra problemelor militare. Preo
cuparea față de eficacitatea mașinii 
de război a C.E.N.T.O. are în vede
re acțiuni împotriva mișcării de 
eliberare națională care a obținut 
biruințe importante în această re
giune a lumii.

In interiorul C.E.N.T.O. există 
frămîntări. Să cităm de pildă re
latarea corespondentului din Lon
dra al agenției Associated Press 
Arthur Gavshon, care semnala iz
bucnirea unei controverse cu privi
te la crearea unui nou organ mi
litar. Dacă pînă acum Consiliul 
militar al șefilor de state majore

ai membrilor C.E.N.T.O., pre
cum și al S.U.A,, era organul mi
litar suprem al blocului agresiv 
respectiv, acum se pune la cale 
crearea unui comandament militar 
unificat. Deși prezentată ca o pro
blemă în care ar fi interesați toți 
partenerii, „controversa" izvorăște 
în realitate din dorința Angliei, 
pe de o parte, și S.U.A., pe de 
altă parte, de a controla acest or
gan. Sprijinind poziția americană, 
guvernul pakistanez s~a opus nu
mirii generalului englez Charles 
Jones în fruntea comandamentului, 
anunțînd că ar prefera desemnarea 
unui ofițer american, așa cum în 
fruntea comandamentului N.A.T.O. 
se află generalul Norstad. „Argu
mentarea" pakistaneză, « cărei ins - 
pirație nu necesită precizări supli
mentare, a cuprins explicația că în 
felul acesta s-ar putea miza pe 
„intensificarea ajutorului militar a- 
meriedn către membrii regionali ai 
organizației". (Associated Press).

In preajma întrunirii de la Lon
dra a Consiliului Ministerial al 
C.E.N.T.O., opinia publică mon
dială este martora drumului spre 
faliment al blocurilor militare a- 
gresive. Din păcate însă acestui 
drum fără întoarcere îi este pro
prie cramponarea de politica agre
sivă deosebit de primejdioasă pen
tru pace împotriva căreia popoa
rele din Orientul Mijlociu și A~ 
propiat, 
bre ale 
tot mai

26 aprilie
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul presei centrale,
7.45 Piese instrumentale, 8,30 
Concert de dimineață, 9,00 Vreau 
să știu, 9,30 Muzică populară ro- 
mînească, 10,40 Muzică ușoară, 
din Peru, 11,03 Suite corale ro- 
mînești în interpretarea formații
lor artistice de amatori, 12,00 
Concert de estradă, 12,30 Mujică 
populară romînească din »Moldov , 
13,05 Muzică simfonică, 14,30 Mu
zică ușoară de compozitori sovietici, 
15,10 Muzică populară romîneas
că interpretată de Georgeta An- 
ghel. Ion Sasu și Constantin Mi- 
rea, 16,15 Vorbește Moscova 1,
16.45 Cîntece de 1 Mai, 17.45 
Program muzical pentru fruntași 
în producție din industrie și a- 
gricultură, 19,00 Cîntece de dra
goste de compozitori români. 19,45 
Transmisiune din studioul de con
certe, a concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. 22,50 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 12,15 Arii din opere interpret 
tate de cîntăreți sovietici, 13,25 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 15,00 „în
florește țara mea“ — program 
de muzică ușoară, 16,50 Muzică 
populară romînească interpretată 
de Ion Murgu și Ion Matache, 
17,15 Program interpretat de or
chestre de mandoline, 18,05 Con
cert de muzică ușoară. 19,30 Ti
nerețea ne e dragă, 19,50 Pro
gram pentru iubitorii muzicii 
populare romînești. 21.15 Concert 
distractiv interpretat de fanfară, 
22,00 Din cele mai cunoscute me
lodii ale popoarelor.

inclusiv din țările menr 
C.E.N.T.O., se ridică cu 
multă dîrzenie.

ZANEL FLOBEA

_=©==_

CINEMATOGRAFE
26 aprilie

PETROȘANI — î Noiembrie : 
Austerlitz ; Al. Sabia : Nu-i loc 
pentru animale sălbatice ; PETRI- 
LA : Pisica își scoate ghiarele ; 
LIVEZENI : Prințesa cu steau dc^ 
aur ; ANINOASA : Cînd primă
vara e fierbinte : 
Dincolo de orizont : 
Profesorul Mamlok ;
Toată lumea rîde, cîntă și dan
sează.

CRIVIDIA : 
VULCAN : 
UR1CANI :
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