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Se mențin în fruntea întrecerii

de plan 
se mențină 
Uricani. In 
a lunii în

anului mi» 
de aici au extras 
tone de cărbune 
prevederile planu-

4 224 tone de cărbune peste plan

destoi- 
cadrul

brigăzii 
fi ma

de tipul 
este în- 
tnuncă.

excavat 122 met'ri 
mai mult decît pre- 
planul.
alte brigăzi de laanul 1963, brigada 

sarcinile

1

în întrecerea 
socialistă

Pe primul loc în între
cerea privind îndeplini
rea sarcinilor 
continuă să 
minerii de la 
prima decadă
curs ei au extras peste 
sarcinile prevăzute 1352 
tone de cărbune cocsifi- 
cabil. Acest spor de pro
ducție s-a realizat exclu
siv pe seama creșterii 
productivității muncii. Pe 
mină, randamentul; mediu 
obținut întrece pe cel pla
nificat cu peste 160 kg. 
de cărbune pe post. Cele

mai mari depășiri au fost 
dobîndite de colectivul 
sectorului I care în pe
rioada respectivă și-a de
pășit sarcina de plan cu 
803 tone de cărbune. Rea
lizări de seamă au obținut 
și minerii sectorului II 
care au dat în plus 407 
tone de cărbune. In ca
drul acestor sectoare s-au 
remarcat în mod deosebit 
brigăzile conduse de Cîr- 
ciumaru Victor, Ștefan 
Nicolae, Teodorescu Stan- 
cu, Burtea; Niță, Pop Ga- 
vrilă și Pînzaru Alexan
dru.

cu delegația Partidului Muncitoresc 
Romîn

PEKIN 10 (Agerpres).
In după-amiaza zilei de marți, 

tovarășul Мао Tze-dun, președin
tele Comitetului Central al P.C. 
Chinez, a avut o întîlnire în pa
latul Adunării Populare cu dele
gația Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, alcătuită din tovarășii : Ion 
Gheorghe Maurer, conducătorul 
delegației, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica. La întîl
nire au participat, de asemenea, 
persoanele care însoțesc delegația, 
precum și echipajul avionului ro- 
mînesc cu care călătorește dele
gația. A fost, de asemenea, pre
zent ambasadorul R.P. Romîne la 
Pekin, Dumitru Gheorghiu.

Tovarășul ^Mao Tze-dun, a avut 
o convorbire prietenească cu mem
brii delegației.

La întîlnire au fost de față mem
brii delegației Partidului Comunist 
Chinez — tovarășii Liu Șao-ți, con-

ducătorul 
Pîn Cijen,

Marți seara, președintele Мао 
Tze-dun a oferit un dineu în cins
tea tovarășului Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., conducătorul dele
gației, și a membrilor delegației — 
tovarășii Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu St'oica, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

La dineu au fost invitate per
soane care însoțesc delegația.

Au participat tovarășii Liu Șao- 
ți, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, Den Siao-pin, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Chinez, Pîn 
Cijen, Li Fu-ciun, Li Sian-nian, 
Tan Cijen-lin, membri ai Biroului 
Politic, Kan Șen, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, lari Șan-kun, membru su
pleant al Secretariatului C.C. al 
P.C. Chinez, U Siu-țiuan, membru 
al C.C. al P.C. Chinez.

delegației, Den Siao-pin, 
Kan Sen.

Delegația P. M. R. va face o vizită 
Coreeanăîn R. P. D

PEKIN 10 (Agerpres)., 
După ce va încheia

R.P. Chineză, delegația P.M.R., în 
frunte cu tovarășul Ton Gheorghe

vizita în
Maurer, va face, la 
al Partidului Muncii 
o vizită prietenească 
reeană.

invitația C.C. 
din Coreea, 

în R.P.D. Co-

LA MINA VULCAN

Mina Petrila se numă- 
printre exploatările 

miniere din Valea Jiului 
care în acest ăn și-a în
deplinit și depășit rit
mic sarcinile de plan. De 
la începutul 
nerii 
4 224 
peste 
lui. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut minerii 
din cadrul sectoarelor III; 
I* și IV. Numai1 în prima ' 
decadă din liina martie 
din abatajele sectorului

III au fost date peste plan 
aproape 500 tone de căr
bune. Aici, în majorita
tea abatajelor se realizea
ză în medie randamente 

de peste 6 tone de căr
bune pe post. Printre bri
găzile care au obținut 
astfel de randamente se 
numără cele conduse de 
Furda ConMantin. Laszlo 
Ștefan și Enache • Chitită. 
Sectorul IV de la Petrila 
are un' plus, în perioadă 
1—10 martie, de 117 tone 
de cărbune.

Vitezele de avansare în frontale 
sînt sub posibilități!
frontale au fost extin- 
în toate exploatările 
Valea Jiului. Dar, da- 

sînt

objinut rezultate bune in 
acestei metode de exploa- 
mina Vulcan rezultatele 
sint departe, de a fi. mul-

«olul івдіпіог io oioOoilie 
■ îo disentia [ooiileloloi do poilid 
f In cursul lunii trecute, comitetul de partid de 

mina Lonea, a analizat într-o plenară lărgită aportul 
maiștrilor în realizarea sarcinilor de plan și a anga
jamentelor de întrecere. Le. plenară au fost invitați 
maiștri mineri și electro-mecanici, șefi de brigăzi, 
ingineri de sectoare, servieii- și conducerea exploa
tării.

Atît referatul prezentat cît și 
discuțiile purtate au scos în evi
dență faptul că în anul 
zultatele obținute de 
minei Lonea puteau să 
irrai mari dacă nu ar fi 
unele lipsuri în activitatea maiș
trilor. In cursul anului trecut, co
lectivul minei Lonea a pierdut 8378 
tone cărbune din cauza rămînerii 
sub plan a unui procentaj de 33,3 
la sută din numărul total al bri
găzilor. In sectorul II, de pildă, 
din cauza rămînerii sub plan a 
majorității brigăzilor s-a înregistrat 
o pierdere de 1 867 tone de cărbu
ne. Brigada condusă de tov. Fat31 
Vasile, de care răspundea tovară
șul Nagy Emeric a pierdut 353 tone, 
cea a iui 
răspundea 
a pierdut 
Rămînerea 
de 50 la sută din 
rește faptului că 
partid din sector 
Tocaci loan) nu a 
ficientă măsură 
maiștrii mineri se 
nile ce le revin.

Situații asemănătoare pot

trecut re- 
colectivul 
fie. mult 

existat și

Gornic Rusalim de care 
maistrul Sferlea Melente 
790 tone cărbune etc. 
sub plan a unui număr 

brigăzi se dato- 
organizația de 
(secretar tov. 

controlat în su- 
modul în 
ocupă de

care 
sarci-

fi în-
IOAN CARPEN

(Continuare în pag. 3-a)

la

Printre cele mai 
nice brigăzi din 
sectorului V investiții de 
la mâna Aninoasa se nu
mără cea: condusă de mi
nerul Gaboș Alexandru, 
încă din anul trecut, a- 
ceast'ă brigadă lucrează 
Ia una din lucrările cheie 
ale minei Aninoasa — ga
leria ■ principală de trans
port spre putui sud.

In 
și-a îndeplinit 
anuale de plan cu 15 zile 
înainte de termen.

Organizîndu-și cu price
pere munca și fiind bine 
aprovizionată cu materia
lele necesare brigada reu
șește ca zi de zi să rea
lizeze metri liniari de ga
lerie peste plan și de bu
nă calitate. De un real

folos în munca 
se dovedește a 
șina de încărcat 
E.P.M.-l cu care 
zestrat locul de
Drept urmare, brigada a 
depășit în luxa februarie 
sarcinile de plan cu 12,5 
metri liniari la avansare 
și a 
cnbi 
vede

Si
sectorul V investiții ob
țin lună de lună reali
zări dintre cele mai frd- 
tnoase. Printre acestea se 
numără brigăzile condu
se de minerii Berculea- 
nu Maftei, Koszta Mihai. 
Truczkoi Laurențiu.

Abatajele 
se aproape 
miniere din 
că la unele exploatări, cum
cele de la Lupeni, Aninoasa și al
tele s-au 
aplicarea 
tare, Ia 
obținute
țumitoare. In anul trecut, de pildă, 
viteza medie de avansare obținută 
pe mină, în abataje frontalei a Tost 
de numai 20,8 m pe lună, față de 
27 m cît era planificat. Neînc^dră- 
rua In țitezele de avansare planifi
cate a fost o urmare a mai multor 
cauze. In primul rînd au existat 
unele greutăți privind condițiile de 
zăcămint. Așa de pildă, în abatajul 
cu, front lung din stratul 18 blocul 
1 s-au ivit falii șl laminări. La a- 
cest loc de muncă însă nu s-a asi
gurat un aeraj corespunzător în 
panoul I, fapt care a făcut ca nici 
în panoul 2 sud să nu se obțină 
rezultatele scontate. Viteza medie 
de avansare obținută în acest aba
taj, a atins în cursul trimestrului 
IV 1963 doar 18—20 m pe lună. 
Viteze mici de avansare, în aceeași 
perioadă, s-au obținut in abatajele 
frontale din stratul 15 șl stratul 7 
blocul II. In cel din urmă, de exem
plu, s-a obținut o viteză de avan
sare de numai 13 m pe lună.

Reiese deci, că în afară de cau
zele obiective, au existat și altele 
care aii îngreunat munca brigăzilor 
de mineri din 
realizarea unor

NICOLAE PUȘCAȘ 
corespondent'

Tractoristul. Szebestyen Ștefan se numără printre muncitorii .harnici de la S.T.R.A, 
El își îngrijește cu atenție mașina efectuînd Ia timp întreținerea ei tehnică.

Iată-1 în clișeu, pregătind puternicul .tractor „Kirov" pentru .efectuarea unor noi 
transporturi de materiale la mina Dîlja.

abataje frontale în 
viteze sporite de 
avansare. Să enu
merăm citeva din 
cele mai principa
le : neîncadrarea 

acestor locuri de 
muncă cu efecti
vul . corespunză

tor, aprovizionarea 
slabă a acestora 

cu materialele ne
cesare, lipsa de 
îndrumare tehnică 
și ajutor concret. 
Și, în afară de 

aceasta, datorită 
faptului că in fie
care sector "pre
domină la număr 
abatajele cameră, 
conducerile

tora au 
abatajele

aces- 
neglijat 
fronta-

Toate 
neajunsuri 

trebuit să dea de 
gîndit conducerii 
exploatării, condu
cerilor sectoarelor 
de aici, în scopul 
de a lua măsuri 
pentru elimina
rea deficiențelor

aceste 
ar îi

semnalate, pentru a asigura condi
ții de realizare a unor avansări 
sporite și în aceste abataje. Acest 
lucru s-a făcut, dar numai pe hîrtie.

Astfel, s-a ajuns ca și in acest 
an în abatajele frontale, deși pu
ține la număr, să se obțină viteze 
de avansare slabe, sub posibilități. 
Nici în ianuarie și nici in februa
rie vitezele medii de avansare in 
aceste abataje nu s-au ridicat la 
nivelul celor planificate. Brigada 
lui Bojte ■ Pavel, de exemplu, lu
crează în 3 abataje frontale din 
straiele 7, 8 și 9 din sectorul IV. 
Ea lucrează intermitent: ’ cind în- 
tr-un front cind în altul (lungimea 
unui front este de 70 m). Aceasta 
din lipsă de efectiv. In Ioc de 60 
de oameni cît se prevede, el lu
crează doar cu 26, adică 8 oameni 
pe schimb. In aceste condiții, bri
gada a obținut în februarie avan
sări mici: în stratul VII, 5 m, in 
stratul VIII, 8 m iar in stratul IX, 
7 m. In total deci 20 ni. Desigur, 
în situația actuală brigada nici nu 
putea realiza mai mult. Aici se pu
ne problema efectivului. Oare con
ducerea minei, a sectorului respec
tiv nu poate rezolva acest lucru ? 
Dimpotrivă. Mai ales că efectivul 
scriptic al exploatării este complet. 
Apare totuși o „motivare": sînt 
multe posturi lipsă ca bolnavi, în
voiri, absențe nemotivate care tre
buie remediate. Cu toate 
există posibilități pentru o 
nă încadrare a frontalelor.

Tot in sectorul IV s-a 
de Curînd un nou abataj 
Aici lucrează brigada lui 
Dinu. Aceasta a obținut ] 
sfîrșitul lunii februarie o avansare 
de 19 m. Rezultat echitabil. Totuși 
aici se pot obține rezultate și mai 
bune. De fapt s-a preconizat să se 
ia măsuri ca in acest abataj să se 
obțină, încă din a doua jumătate a 
lunii in curs, o avansare de două 
fișii pe zi. Aceste măsuri trebuie 
aplicate.

Dar aceasta incă nu e de ajuns. 
In cadrul exploatării există cadre 
tehnico-inginerești pricepute, bri
găzi cu experiență. Aceasta este 
de ajuns ca să se organizeze mai 
temeinic munca in abatajele fron
tale. In același timp, la aceste lo
curi de muncă trebuie create con
diții tehnico-materiale pentru a se 
munci cu spor, pentru a se obține 
viteze mai mari de avansare. Aces
te abataje, nu trebuie plasate de 
dragul de a avea frontale. Ci, prin 
această ftietodă de exploatare, ca
re și-a dovedit din plin utilitatea, 
să se asigure o creștere a produc
ției și productivității muncii. Con
ducerea minei Vulcan, cadrele de 
conducere din sectoarele minei 
trebuie să reflecte s'erios asupra 
rezolvării acestei probleme, să ia 
măsurile cele mai corespunzătoare 
în acest sens.

acestea 
mai bu-

deschis 
frontal. 
Lungu 

pină la

ȘT. EKART



La datorîef în
Amurgul serii s-a lăsat de-a bi- 

nelea peste Valea noastră. Forfota 
obișnuită s-a potolit. Liniștea nop
ții nu s-a cuibărit însă peste tot. 
In abataje, preparat», uzine, pe 
drumurile de fier ale Văii Jiului 
munca clocotitoare își continuă 
cursul. Oamenii desfășoară o acti
vitate entuziastă.

de clasă, 
mai face

ordine. își

La 400 metri adîncime
In adîncul pămîntulul, ia 400 

m minerii din brigada utemistului 
Dumbrăveanu Mihai sînt în luptă 
cu stratul de cărbune. In ritmul sa
cadat al ciocanelor pneumatice, 
cărbunele cade din strat bucată 
cu bucată. Pe zi ce trace, suito
rul de atac de pe stratul 13, mînat 
de ortacii lui Dumbrăveanu este 
mereu mal lung. Nu-1 zi in care 
acești mineri, tn majoritate tineri, 
să nu realizeze o avansare de 
la 6 ml suitor cu două secții.

A depăși planul nu este 
totul. Depinde și ce lucrări

Dacă execuți o armare de calitate, 
apoi și munca e tot așa. Si brigada 
lui Dumbrăveanu Mihai dă în- 
tr-adevăr lucrări de calitate. Este 
cea 
din 
un 
bru
U.T.M. Petroșani. Tot așa de pri- 
cepuți în ale mineritului sînt și u- 
temiștii Cristoc Iosif, Șchiopu Va
sile, Vasiiache Nicu, care se si
tuează în primele rînduri în lupta 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea marii aniversări. 
In fiecare lună brigada excavează 
cu 60—70 mc mai mult cărbune și 
piatră decît prevede planul. Și a- 
ceastă strădanie se vede, atît jos 
în subteran, cît și în evidența sec
torului I, pe graficul de întrecere 
•1 urinei Petrila.

miez de noapte
pînă în stație, unde este atașată 
garniturii vagoanelor 
Tînărul Revitea Pavel 
încă o verificare.

— Totul este in 
spuse el.

Tînărul Revitea conduce garni
turi de trenuri de mai multi ani 
și întotdeauna și-a îndeplinit mi
siunea cu cinste. Nu odată a pre
lungit viața locomotivei cu mii de 
kilometri pînă la reparația gene
rală și în fiecare lună realizează 
economii de combustibil pînă la 30 
tone. Ii este dragă 
multe ori tine să-i 
chistului Ungur de 
frumusețea meseriei

—- Vezi, mii de călători își pun 
încrederea în priceperea 
iar noi răspundem 
ducem,

Se apropie ora 
gatul de mișcare 
de drum.

—- Cale liberă.
— Să ne vedem
Un șuierat prelung tulbură 

niștea nopții. Un tren aleargă 
viteză pe drumul de fier. Călătorii 
stau comod pe bănci, unii se pre
gătesc 
sigure

meseria. De 
amintească fo- 
răspunderea și 
lor.

In bună parte, colectivul de 
muncă al minei Uricani este format 
din tineri. Alături de comuniști, 
de muncitori vîrstnici ei muncesc 
cu entuziasm și contribuie la ob
ținerea unor succese de seamă în 
producție. La mina Uricani s-au 
dat în două luni din acest an 
5 983 tone de cărbune peste sar
cinile de plan, realizare la care 
$i-au adus contribuția și tinerii 
mineri.

Prin hărnicia și elanul cu care 
muncesc tinerii Nistor Gheorghe. 
Badiu Alexandru, Ceaucă Mihai din
•ooaooooooeaoooooaeeeooooooooooooeoor 

GRIJA PENTRU 
FIECARE T1NAR

pînă

însă 
dat

noastră,
de felul cum îi

plecării. Irnpie-
ii întinse foaia

cu bine.

sectorul I, Mocanu Tudor, Preda 
Marin, Lițcan loan din sectorul 

ei constituie exemple demne 
urmat. Rezultatele obținute de 
conștiinciozitatea șj disciplina 
care dau dovadă în producție 

a muncii

mai, vrednică de la pregătiri 
tot sectorul. Șeful brigăzii este 
utemist de nădejde, este mem- 
în Biroul comitetului orășenesc

li
eu

să doarmă. Ei știu că mîini 
îi conduc spre destinație.

Pe drumul de fier
In gara orașului Petroșani este 

un dute-vino continuu. Pe linii, 
garnituri de tren fac manevră, so
sesc sau pleacă în diferite orașe 
ale țării cu aurul negru scos din 
adîncurile Văii Jiului. In depou, 
locomotivelor care pleacă în cursa 
de noapte li se fac ultimele pre
gătiri. Aici îl găsim și pe mecani
cul Revitea Pavel, împreună cu fo
chistul Ungur Ștefan. O 
verificare i-a încredințat că 
motiva 230 024 este gata de

Placa turnantă îndreaptă 
motiva pe linia pe care va 
spre gară. In timpul nopții, 
motiva se îndreaptă lin spre

ultimă 
loco- 

drum. 
loco- 
pleca 
loco- 
ieșire

In secția patiserie
Mirosul îmbietor al cozonacilor 

proaspeți atrage atenția trecătoru
lui că la secția nr. 4 patiserie a 
I.I.S, „Jiul" Petroșani se muncește 
de zor. In secție găsim în schim
bul de noapte brigada utemîstului 
Păducel loan. Toți membrii brigă
zii, printre care lacob Dumitru, 
Pop Gheorghe și Gali Francisc sînt 
ttneri, membri ai organizației 
U.T.M.

Cu fața pudrată de făina albă, 
Păducel Ioan urmărește atent pro
cesul tehnologic. De acest lucru 
depinde în bună măsură calitatea 
celor aproximativ 10 feluri de pro
duse care se prepară aici. Bun me
seriaș, utemistul Păducel se stră
duiește necontenit să realizeze pro
duse de cea mai bună calitate. Nu 
degeaba, atunci cînd mostrele de 
produse făcute de brigadă ajung 
la laborator pentru analize, pri
mesc calificative bune. Și nu sînt 
așa de simple aceste verificări. Se 
controlează minuțios gustul, aro
ma, culoarea produselor.

Munca e în toi. Afară domnește 
liniștea nopții, dar la secția pati
serie se lucrează cu sîrguință, cu 
atenție. Dimineața, oamenii muncii 
vor găsi în unitățile comerciale 
covrigi, cornuri, cozonaci proaspeți 
de bună calitate.

Discuțiile ar fi fost, poate, mai 
aprinse dacă prezența unor per
soane străine nu l-ar fi temperat 
cît de cit. Singurul calm dintre 
cei în cauză era minerul Domokoș 
Andrei, al cărui nume figurează de 
multă vreme printre cele ale mi
nerilor buni ai Vulcanului. A lu
crat cu brigada lui acolo unde era 
mai greu, unde se cerea t. ărbăție, 
pricepere. Și iată că acest miner, 
nu mai vroia acum, de la conduce
rea sectorului unde lucra, decît 
un singur lucru :

— Tot ce vreau e să-mi dați 
transferul la alt 
sector. oricare 
altui, și voi do
vedi, ca și pînă
acum, că știu să muncesc. Asta e 
tot ce vă rog.

Șeful 
Apostol 
te face 
condiții
da oameni să-i aducă lemn 
lingă rol. Minerii, susținea 
nerul — pot să-l aducă și mai de 
departe. Pe urmă, surparea. Cele 
trei zile de la surpare? De ce 
n-a completat toate jugurile înainte 
de pușcare ?

Nici minerul Domokos nu pro
ceda așa cum trebuie cerînd ple
carea din sector. Intr-adevăr, nu 
era sprijinit. Era vinovat și de 
sarparea din abataj, dar de ce se-

ful sectorului uită că pușcarea gău
rilor o face nu Domokos, ci artifi
cierul, șj că acest artificier nu 
buie să puște dacă susținerea 
conform monografiei ? Unde a 
controlul maistrului miner î 

Nu însă greutățile păreau 
determine pe Domokos să ceară 
plecarea din sector, ci altceva.

— Uite ce e, măi Domokos — 
spunea inginerul — eu pe tine te 
cam cunosc. Te știu eu, Ești mun
citor bun, dar cu gurh mare. Bă, 
eu nu-ți dau drumul din sector, 
nu vreau. Nu ești mulțumit, n-am

tre- 
nu-i 
fost

ce
tînărul inginer

poa- 
crea 
unde 
pînă 
ingi-

sectorului
Vasile spunea că nu 
mai mult pentru a-i 
de muncă. N-are de

disci-

birou- 
P.M.R., 
U.T.M.

II, 
de 
ei, 
de
sînt o urmare firească 
educative pe care o desfășoară or
ganizațiile U.T.M. de la cele două 
sectoare, sub îndrumarea organi
zațiilor de partid.

Pornind de la necesitatea de a 
forma și statornici la toți tinerii 
convingeri și deprinderi demne în 
viață, precum și o atitudine îna
intată, socialistă față de muncă, 
organizațiile U.T.M. de la Uricani 
au folosit opinia colectivă împo
triva tinerilor care au abateri de 
la morala socialistă, de la 
plina de producție.

Sprijinite de comitetul și 
rile organizațiilor de bază 
organizațiile de bază ale
au pus un accent deosebit 
pe munca cu flecare tînăr, repar- 
tizînd tuturor utenriștilor sarcini 
concrete. Secretarii organizațiilor 
țin o legătură strînsă cu maiștrii, cu 
șefii de brigăzi, interesindu-se 
cum muncesc tinerii, le solicită 
sprijinul atunci cînd e nevoie.

Ceea ce caracterizează activita
tea multor organizații U.T.M. de 
la mina Uricani este intervenția 
operativă împotriva cazurilor de 
indisciplină. In majoritatea organi
zațiilor de bază s-a format o opi
nie colectivă, Combativă împotriva 
celor care absentează nemotivat, 
nu respectă pe cei mai vîrstnici, 
sau neglijează calitatea. Atunci 
cînd ochii a zeci de uțemiști și-au 
îndreptat privirea1 mustrătoare în 
adunarea generală spre tinerii Bo
ca Deneș, Coti Alexandru. Poamă 

Aurel, Vereș Bela, 
de le ser- 
înțeles că 
că se vor

Vasile, Bob
care au lipsit nemotivat 
viciu, acești 
au greșit șl 
îndrepta.

tineri au 
au promis

V. STRĂUT
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— Aș vrea dovezi, tovarășe in
giner. îmi aduceți acuzații prea 
grele...

— Ce dovezi ? — oamenii știu.
— Totuși cer să se dovedească...
Un telefon și la chemarea ingi

nerului șef, la fața locului a sosit 
un muncitor de la mină.

— Nu, n-am afirmat niciodată 
așa ceva despre tovarășul Domo
kos. Nu, nu e adevărat.

Și inginerul șef a trebuit să-și 
ceară scuze...

Firesc ar fi fost ca și șeful sec
torului să-și ceară scuze pentru

Utemiștii Popescu Sabriel 
Școala profesională dinla

lucra ca muncitori calificați în 
lor miniere. Iată-і în clișeul de 
lucru.

și Ularu Ioan sînt elevi in ultimul an 
Lupeni. Peste cîteva luni ei vor 
atelierele sau în sectoarele exploatări- 

fată pe cei doi tineri la bancul de

o
La

Utemiștii de la pre- 
parația Lupeni mun
cesc cu 
pentru i 
sarcinilor 
ție. Mulți 
evidential 
lună în 
socialistă 1 
cesele ce 
lături de 
vîrstnici. 
loan, Ignat Ioan, Mol
dovan Mihai sînt 
doar cîțiva din tine-

însuflfețire 
îndeplinirea 
de produc- 
din . ei sînt 

i lună de 
întrecerea 

pentru stic
le obțin a- 

muncitorii 
Konicska

loc de frunte

de ase- 
eviden-

Hamz 
Stanciu 
Brișcan

rii muncitori care 
s-au evidențiat pentru 
lucrul de bună cali
tate. Merită, 
menea, a fi 
țiați tinerii 
Gheorghe, 
Constantin,
loan, manevranți de 
vagoane la rampele 
de încărcare, pentru 
conștiinciozitatea cu 
care muncesc la com
punerea trenurilor 
pentru expediție. Re-
----- --------©------------

paratiile de bună ca
litate executate la u- 
tilaje de utemiștii 
Pascu Aurel, Tucana 
Dumitru, Dicu Ioan, 
Uilccan Traian. Antal 
llie, Florea Ovidiu, 
se datoresc muncii 
politice ce o desfă
șoară comitetul I’.'r*4. 
pentru sporirea apor
tului tinerilor în pro
cesul de producție. 
ecaterina mirth 

corespondentă

Cînd lipsește
In fața sectorului V rambleu de 

la mina Petrila sțau sarcini deose
bit de importante. Rambleierea la 
timp a abatajelor, întreținerea în 
bună stare de funcționare a con
ductelor de rambleu, a utilajelor 
sînt numai cîteva obiective de sea
mă ce stau în fața colectivului.

l-au determinat pe acest 
să ceară plecarea din sec- 
fost deajuns ca un alt to- 

să ceară minerului Domo-

îndrumarea

el trebuie 
acest sens, 
revine sar- 
lucru. Dar,

n a invâlnl Incd an tlnâr Inginer...

te-al ras de

își susținea 
respectos, dar 
tonul jignitor

се-ți face. Iar dacă nu vii la șut, 
■că transfer la alt sector nu-ți dau, 
te dau dezertor și 
mină. Asta-i tot !

Minerul Domokos 
argumentele : calm, 
ferm, în contrast cu
cu care șeful sectorului se adresa 
acestui miner. Era de față și 
Kovacs Emeric, inginerul șef 
minei, care probabil socotea 
nu-i deajuns limbajul cu totul 
potrivit al șefului sectorului 
veni

plîng 
urît, 
si tu

tov. 
al 
că 

ne- 
?i 

și el cu cîteva ..argumente''. 
Și oamenii din brigadă șe 
de tine Domokos 1 Te porți 

nedemn. Ii trimiți în mină 
te ocupi de...

limbaj, pentru unele acuzații pe 
care nu avea cum să le dovedeas
că. Dar inginerul Apostol rămînea 
pe poziție:

— Eu susțin ce am spus...
Bineînțeles, lucrurile n-au putut 

rămîne așa. Nu putea fi trecută 
cu vederea o asemenea purtare 
mai ales față de. un miner bun, 
cu o înaltă calificare, care a do
vedit că știe să muncească, știe 
să lupte cu greutățile, Inginerul 
Apostol, în loc să-i dea transferul, 
mai bine l-ar fi declarat dezer
tor I? Oare această atitudine este 
compatibilă cu aceea de conducător 
al unui sector ? Dacă acest tînăr 
ipginer ar sta și și-ar analiza gîn

durile, comportarea cu oamenii, 
n-ar găsi el oare că asemenea a- 
titudini nu se potrivesc î

Nu greutățile, ci asemenea ati
tudini 
miner 
tor. A 
varăș
kos să se gîndească la greutățile 
sectarului, a căror înlăturare ne
cesită experiența și tăria unor 
oameni ca el. A fost îndeajuns 
să i se ceară să se mai gîndească 
un timp, cîteva zile, dacă nu poa
te să rămînă totuși în sector.

Iar pînă atunci 
să lucreze tot ca 
brigadier, cu oa
menii lui.

Și minerul Domokos a plecat 
atunci spre locul său de muncă...

Cîteva minute mal tîrziu, l-am 
întîlnit' pe tov. Ursa loan, secre
tarul organizației de bază din sec
torul II :

— De ce vorbește inginerul A- 
postol așa 
i-ati atras

— I-am 
Ursa, dar 
nuit.

Și cu aceasta s-a făcut oare to
tul pentru ca 
dine fată de 
din rădăcină ?

Alături de muncitorii vîrstnici 
din sector, tineretul își educe și 
el din plin aportul la bunul mers 
al procesului de producție. Dar, 
pentru ca tineretul să dea un ran
dament cît mai mare 
educat și îndrumat în 
Organizației U.T.M. îi 
cina de a face acest
de la alegerile U.T.M. și pînă în 
prezent, noul birou ales nu a des
fășurat nici o activitate, a fost ca 
și inexistent. Vinovat de această 
stare de lucruri se face în primul 
rînd comitetul U.T.M. al minei Pe- • 
trila (secretar tov, Pîrja Viorel), > 
care nu a instruit, controlat și 
îndrumat în suficientă măsură bi
roul organizației U.T.M. din acest 
sector. Biroul organizației de bază 
nr. 5 (secretar tov. Kalman Adal
bert) nu s-a îngrijit de ținerea a-

• dunărilor generale U.T.M. ; la cer
cul de studiere a Statutului U.T.M. 
nu s-a predat nici o lecție. Propa
gandistul acestui cerc, tov. Sava 
Gheorghe nu a fost decît la o sin
gură ședință de instruire a pro
pagandiștilor. Biroul organizației 
U.T.M. nu are un plan de muncă 
lunar pe baza căruia să-și des
fășoare activitatea, nu a repartizat 
sarcini concrete membrilor organi
zației de

Era de 
tă stare 
persista,
ganizațiej U.TM„ 
sector a 
tr-o adunare generală de partid. 
Propunerile și recomandările făcute 
de comuniștii Bledea Petru, Strună 
Dumitru, Kotva Iosif au constituit 
învățăminte prețioase pentru noul 
birou. Recunoscîndu-și lipsurile, 
membrii biroului s-au angajat' ca 
pe viitor să-și îmbunătățească ac-

1 '.îvitatea.

de urît cu oamenii î Nu 
atenția 1

spus asta, a răspuns tov. 
a zis că ssa e el obiș-

o asemenea atitu- 
om să fie smulsă

B. I ONES CI

bază.
Ia sine înțeles că aceas- 
de lucruri nu mai putea 
Activitatea biroului or- 

a tinerilor din
fost decurînd analizată în-



INSTANTANEE „Sistem" de pierdere o timpului
Pasiunea 

familiei Popa
Biblioteca clubului muncitoresc * 

din Aninoasa are prieteni mulți. * 
Cit e ziulica de mare, dar 
ales după-amiaza,' aici este 
dute-vino necontenit. Printre 
teie de salariați ai minei ce vin 
să împrumute cărți se numără și •

• tovarășul Popa Ilie. Pasiunea pen-
• tru citit o are de mult. Nici nu 
I maj ține evidența cărților citite. 
î E și greu, cînd a citit deja sute. 
j Bibliotecara știe ce gen de iile- 
J ratură îi place mai mult. Și to-
• tușj se deșeuri destul de greu,
J — Aș dori să-mi dați „Secretul 
ț de partid", „Mina cenușie" și,.. 
I ..Orfanul".

— „Orfanul'' ? e carte bună, 
nimic de zis, dar nu-i genul care 
vă place — spuse bibliotecara.

— Nu, dar pe asta o citește 
Ema, nevastă-meă. Adeseori se 
întîmplă că după ce citim o 

4 carte să ne-o recomandăm reci- 
Iproc. Dar uite că mă luai cu vorba 

și era să uit că mai doresc un 
volum din operele lui Sadoveanu 
și povestirile lui Creangă.

soția le citește și pe as- 4

♦♦
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o.
44

mai Z 
un * 
su-; 
aicj ♦

4

4
4
4

♦4
♦
4
4

* 
e 
J 
î
•
4
44
4

timp, a fost 
de plată a

I — TotІ tea? 
f — Nu.J — Nu. Operele le citește fiica- •
♦ mea cea mai mare Anuța. iar po- 4

A, vestirile Olguța. *
—• După cum văd întreaga fa- |

^^mllle e „abonată" la bibliotecă. ♦
— Desigur și încă de mult. PI- » 

nă și Olguța are deja un „stagiu” » 
destul de îndelungat de cititoare. *

— Atunci să le facem și lor 
cite o fișă de cititor, că după cîte 
văd e 
familie♦

• Avea
♦ familia
• tit pare să fi luat caracterul unei
* întreceri, Pe primele două Juni 

din acest an locul I este ocupat 
de so(ie. A ajuns la 
citită. Pe locui doi 
Popa — tatăl. Are

A, vestirile

4

t

J

♦

o adevărată întrecere 
în ale cititului.
dreptate bibliotecara.

Popa, pasiunea pentru

in

In
ci-

*♦ »
t

I
4 
* 
4♦
44

a 12-a carte •Os-a situai • 
deja 9 cărți • 
citește mai |

♦

T citite. Fiica Anuta
mult din cărțile de școală. E doar J

• în joc prestigiul ei de elevă. To- j
• tuși și-a găsit timp suficient să
J citească 7 cărți. Autorii preferați ? 4
• Sadoveanu, Alecsandri, Arghezi și ♦
• Beniuc. Ii sînt doar folositori și Ia • 
J școală. Olga citește în afară de T 
j concurs. La drept vorbind nici * 
J nu-i un concurs declarat in fa- J
• milie. Cititul însă a devenit pen. *
• tru fiecare membru al familiei «
• Popa o mare pasiune. E o pa- • - »*siune frumoasă, ce îmbogățește 

orizontul de cunoștințe al tuturor 
celor pentru care cartea este un 
prieten nedespărțit în orele de re
paus.

4
4

In urmă cu cîtva 
modificat sistemul 
consumului de curent electric în 
orașul Petroșani. In loc să vină 
consumatorii de curent la birourile 
I.R.E.H. spre a-și achita obliga
țiile, s-a dispus ca plata să se 
facă la domiciliul acestora, odată 
cu citirea contorului.

— Foarte bine — și-au zis con
sumatorii. Vom cîștiga astfel timp 
prețios. Nu vom 
mai fi nevoiți șă 
pierdem vremea 
cu plata curen
tului electric ca 
pînă acum. In
tr-adevăr se pierdea foarte mult 
timp, deoarece era un singur ghi
șeu și acesta nu putea face față 
numărului шаге de consumatori.

După cîteva luni de la aplicare 
se constată însă că nici acest sis
tem nu este tocmai bun. Aceasta 
din cauză că nu există un grafic 
orar pe străzi pentru citirea 
toarelor si încasarea sumelor, 
fie care să fie cunoscut și de 
sumatori. Dar chiar daeă ar
ta un astfel de grafic, el nu ar- 
putea fj întrptotul respectat, deoa
rece sînt familii unde ambii soți 
sînt în serviciu și nu au pe ni
meni acasă atunci cînd se pre
zintă încasatorul — mai ales în 
orele de dimineață.

Pentru ca acești consumatori 
să-și poată totuși achita sumele 
datorate, s-a deschis un ghișeu

----------------Q---------

la sediul I.R.E.H. care încasează 
sumele, bineînțeles dacă contorul 
este citit și factura întocmită. La 
ora actuală sînt însă zeci de con
sumatori care nu și-au plătit con
sumul de curent pe 6—7 luni și 
nici nu pot plăti din cauză că 
nu li s-a citit contorul și deci nu 
au nici factura de plată întocmită, 

datorită faptului că 
nu

Aceasta, fie 
consumatorul

«xxwxmwooowoooqooooooouooooc .
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con- 
gra- 
con- 
exis-

Prețuirea
(Urmare din pag. I-a)

fața adunării reprezintă 
un bilanț rodnic — cifre 
multe care înfățișează 
munca unui colectiv har
nic în cursul unui an în
treg : 47 000 tone de căr
bune date peste plan i o 
productivitate de 2,939 
tone/post, cu 163 kg. pe 
post mal mare decît sar
cina prevăzută ; economii 
Ia prețul de cost de 
488 000 lei. consum speci
fic de lemn de 38 
m.c./lOOO tone de cărbu
ne, cu 4,85 m.c. mai mic 
decît cel prevăzut. Si e- 
numerarea unor cifre ca?e 
indică o muncă plină de 
avlnt ar putea continua.

Dar cine sînt înfăptui
torii acestor 
Sînt oamenii 
frontaliștii minei Lupeni, 
care formează sectorul Iff, 
fruntaș pe mină și pe în
tregul bazin, sectorul cu 
cea mal mare pondere în 
producția exploatării.

Petre Constantin, Ghi- 
oancă Sabin, Ghioancă 
Ioan, Aslău Ioan. Vlad 
r'umitni. Sima Alexan
dru și ortacii for formea
ză cefe șase brigăzi căro
ra lf s-au fnmînat diplo
mele de fruntașe !n în
trecere. Dar un amănunt 
de relevat. In antrf care

realizări ? 
hărniciei.

Rolei maiștrilor în producție — 
în discuția comitetului de partid

(Urmare din pag. I-a)

a fost găsit aca
să, fie că încasa
torul a uitat să 
treacă pe la dife
rite case. Trebuie 
menționat, de a- 
semenea, faptul că 

citirea contorului 
de 
In 
da 
pe

Loghin, Lungu 
desfășurat o sla- 
domeniul mobili- 
în vederea reș- 
de tehnica secu-

se 
fel

nu se primește 
de către consumator ci numai 
către delegatul întreprinderii, 
afară de aceasta sînt sute 
consumatori care au restanțe 
2—3 luni.

Este necesar ca sistemul care 
aplică în prezent să fie în așa
modificat încît să ușureze încasarea 
de la consumatorii de curent e- 
lectric a sumelor datorate. Astfel 
s-ar putea admite ca și cetățenii 
să citească contorul, iar pe chitan
ța respectivă să fie scris de la 
câți pînă la citi kilowați s-a plătit 
— folosindu-se ?i chitanța ante
rioară. Iar cînd vine încasatorul 
pe teren, el doar verifică consu
mul și încasează o eventuală dife
rență. Totodată s-ar putea plă’fi și 
sume în avans asupra consumului 

pe lunile viitoa
re. Cetățenii con
sumatori de cu
rent electric aș
teaptă aplicarea 
unui nou sistem 
de plată care să 

fie mai bun de- 
cît cel vechi 1

hărniciei
s-a încheiat, nici o briga
dă din sector na a fost 
rămasă sub plan. Și bri
găzile cuprind zeci și su
te de oameni —• mineri 
destoinici, oameni care 
extrag cărbunele din cele 
mai mari frontale ale ex
ploatării.

Despre acești oameni 
s-a vorbit în adunare. 
Despre munco și prețuirea 
hărniciei lor. In aplauzele 
celor prezenii, în cadrul 
'■donării grupei sindicale 
din sectorul III s-au lu
minat insignele de „frun
taș în întrecerea socia
listă’' unui număr de 264 
mineri, muncitori și cadre 
tehnice, respectiv la fie
care al doilea muncilor

- sector.
Frontaliștif Lupeniulut, 

fruntașii minei — luptă
tori destoinici pe frontul 
cărbunelui. Sînt oameni 
pe care colectivul din 
care fac parte îi cunoaște 
si îi prețuiește. De acum 
înainte insigna străluci
toare de pe reverul hainei 
îl va recomanda și ace
lora care Я văd pentru 
nrima dată. F.i sînt frun
tașii, Exemplul lor meri
tă a fi armat, ca de alt
fel exemplul tuturor pur
tătorilor acestui semn al 
prețuirii întregului popor.

C. IONESCU
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tîlnite și în sectoarele III și IV. 
Brigăzile conduse de Jiredaru Du
mitru, Pășcălău Ioan, Kussoi An
ton din sectorul III, Bîrlea Iosif, 
Marian Adrian, Bălăuță Zaharia 
din sectorul IV, au înregistrat 
pierderi plnă la 3000 tone cărbu
ne. Maiștrii mineri Lăcătușu loan, 
Dănciulescu Ioan, Goncea loan din 
sectorul III, Tandrău Moise, Bra- 
toveanu Gheorghe, Geamănu Con
stantin din sectorul IV nu și-au 
cut pe deplin datoria pentru 
sprijini aceste brigăzi pe lîngă 
re eu fost repartizați.

Discuțiile purtate în plenară
către tov. Ciriperu Vasiie, inginer 
șef al exploatării, Felea Lîviu, in
giner șef adjunct, Burdea Nicolae, 
miner șef de brigadă au reliefat 
faptul că maiștrii mineri poartă 
răspunderea, în bună măsură, pen
tru nerealizarea ritmică a planu
lui de producție și nerespeetarea 
calității cărbunelui, In cursul a- 
nului trecut, mina Lonea a pierdut 
peste 3000 tone cărbune pentru 
calitatea necorespunzătoare a pro
ducției date, iar în luna ianuarie, 
procentajul admis de cenușă a fost 
depășit cu mai bine de un procent. 
In fehruarie. mina Lonea a fost pe
nalizată din nou cu 500 tone căr
bune pentru conținutul de cenușă. 
Majoritatea celor care au luat cu- 
vîntul pe marginea referatelor au 
arătat că maiștrii mineri nu întot
deauna dau îndrumări brigăzilor să 
asigure pușcarea selectivă a fron
tului de lucru atunci cînd este 
cerut. .

Plenara a scos în evidentă și 
faptul că unii maiștri mineri și 
electromecanici cum sînt tov. La- 
katoș Iosif, Costinaș Aurel, Goadă 
Alexandru, Drăguț Sabin, Olteanu

e
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Odată măsurat, cu cîntarul automat, de cantaragiul 
Peteu Francisc, cărbunele cocsificabil de la prepara- 
ția Lupeni e gata de expediere.

Melente, Oșan 
nu constituie 
urmat pentru 

chiar pînă a-

Dumitru, Vraciu 
Vasiie și alții au 
bă activitate în 
zării muncitorilor 
pectării normelor
rității. Nu întotdeauna se respectă 
monografia de armare de către 
unele brigăzi, la suitori, rostogo
luri lipsesc scări, grătare, uși, 
căile de acces sînt slab întreținu
te. De asemenea, la mina Lonea 
mai sînt unii maiștri mineri prin
tre care țov. Sferlea 
Ioan și alții, care 
exemple demne de 
muncitori, ajungînd
colo să lipsească nemotivat de la 
lucru. Alți maiștri mineri cum sînt 
Bolog Nicolae, Drăguț Sabin, Gort- 
cea Ioan, Rusu Petru nu se stră
duiesc să-și ridice continuu nive
lul profesional și din această cau
ză nici asistența tehnică pe care 
trebuie s-o dea . muncitorilor nu 
se ridică la nivelul cerințelor.

In scopul îmbunătățirii activită
ții maiștrilor în procesul de pro
ducție, • plenara comitetului de 
partid a stabilit măsuri corespun
zătoare, care obligă conducerile 
sectoarelor și exploatării să se o- 
cupe mai temeinic de ridicarea ni
velului profesional și a cunoștin
țelor tehnice ale maiștrilor. In a- 
ceastă privință s-a preconizat or
ganizarea unui curs de ridicare a 
calificării maiștrilor. De asemenea, 
conducerile sectoarelor trebuie să 
repartizeze sarcini concrete fiecă
rui maistru pe bază de programe 
și responsabilități, să exercite un 
control mai operativ și eficace a- 
supra felului în care maiștrii își 
îndeplinesc obligațiile ce le revin 
în procesul de producție, iar or
ganizațiile de partid trebuie 
nalizeze ori de cîte ori este 
sar contribuția maiștrilor în 
vitatea economică, să-i ajute
ridice la nivelul cerințelor, să de
vină cu adevărat organizatori ai 
procesului de produclie.

să u- 
nece-
aetb 

să se

I
Ce а fost înainte pe locul unde 

excavatorul a început de curînd 
să urnească pămîntul din loc ? Ce 
rost o fi avînd această groapă ma
re? Dar schelele, pentru ce au fost 
înălțate ?

înainte, aici a fost un puț auxi
liar adînc de 60 de metri și pără
sit apoi. Părăsit la fel ca și mina. 
Prin anul 1929 proprietarii hotărăsc 
închiderea minelor Lonea I și Lo
nea II. Muncitorii șomau. Capita
liștii aveau din ce huzuri pentru 
că acumulaseră profituri fabu
loase...

După eliberare, aici la minele 
din Lonea, la fel ca în întreaga 
Vale a Jiului, începe o nouă via
ță. Minele părăsite de capitaliști 
sînt redeschise. Țara are nevoie 
de cărbune. Paralel cu lucrările 
din subteran, și la suprafață apar 
lucrări noi. La Lonea se înalță 
mori de rambleu, stații de venti
latoare, turnuri de put, funiculărul. 
Toate vin să întregească noul pei
saj industrial al Văii cărbunelui. 
Odată cu ridicarea noilor obiecti
ve constructorii învață, se călesc 
în lupta cu greutățile.

De curînd, în incinta minei Lo
nea II au poposit din nou construc

SCHIMBĂRI LA MINA LONEA
tori de la I.CM.M. Au venit șă 
dureze turnul unui puț înalt de 
peste 55 metri. Pe noul șantier te 
întîmpină oatneni cu fețe bătute 
de ploi și vînt. Majoritatea lor au 
participat la Înălțarea multor lu
crări. Au terminat de construit o- 
biective diferite, apoi au venit pe 
acest șantier. Si au Inceput-o iar 
cu instalarea biroului modest, un
de alături de o măsuță din seîn- 
dură negeluită, o sobă de fler și 
cîteva planuri poți vedea ciocane 
de abataj, aparataj contra incendiu 
etc. Cu o deosebire însă: dispun 
în plus de o experiență prețioasă 
cîștigată prin muncă aspră.

Prima dată și-a făcut apariția 
excavatorul condus de tînărui 
Boar loan. Primele mușcături ale 
cupei au însemnat începutul lucră
rilor. Apoi au venit săpătorii din 
echipa ce avea în frunte pe Miron 
Mihai. In urma săpătorilor au a- 
părut dulgheriL

...Ascultînd supusă de manevrele 
lui Boar, mecanicul de pe exca
vator, cupa încărcată cu pămînt 
se mișcă cu iuțeală pînă deasupra 
camionului, se oprește și se des
face apoi lăsînd pămîntul să cadă 
în cutie. Urmează un semnal și

cupa coboară iar pentru a mușca 
cu lăcomie din pămînt. Boar s-a 
calificat ca excavatorist pe șantie
rele I.CM.M. înainte a lucrat ca 
mecanic de pompe, dar l-a atras 
exaavatorul. Muncind cu perseve
rență, învățînd, a devenit acum 
unul din muncitorii de nădejde, 
Iși îngrijește mașina eu atenție și 
astfel, zilnic, reușește să smulgă 
cîte 70—80 metri cubi de pămînt.

Echipa de săpători a lui Miron 
Mihai a început să execute gropile 
în care dulgherii din echipa con
dusă de Haivas Mihai și Deak loan 
vor așeza eșafodajul viitoarelor 
macarale. Muncind împreună, să
pătorii și dulgherii au început să 
se cunoască bine, să se înțeleagă 
dintr-un simplu semn. Munca ca
pătă astfel un caracter mai organi
zat, un ritm rapid. In curînd, cu a- 
jutorul a două macarale va înce
pe săparea fundațiilor de la cele 
opt chesoane adinei de 10 m. Aces
tea vor forma fundația viitorul» 
turn.

Dar șă vedem ce se întîmplă în 
subteran. Spre puțul adîncit în ur
mă cu doi ani cu încă 380 metri se 
îndreaptă o galerie betonată. O 
execută minerii din brigăzile con

duse de Molnar Ștefan și Muller 
Eduard. In prezent, frontul lor de 
lucru se află la 70 metri de puț. 
Apoi vor fi deschise căi subpămîn- 
tene și spre mina Lonea I. In viitor 
producția întregii mine va fi con
centrată la orizontul 400.

Peste cîtva timp, în urma cofra- 
jelor glisante se va profila trupul 
masiv al turnului. Tot cărbunele 
din adîncuriie minei Lonea va ple
ca spre ziuă prin viitorul put prin
cipal înalt cit o casă cu 20 de e- 
taje. Un schip — uriașă cutie me
talică — acționat de o mașină de 
extracție puternică va purta, în- 
tr-un singur drum, spre suprafață, 
zece vagonete de cărbune lucios. 
Constructorii de la I.C.M.M. care 
au poposit la Lonea sînt mîndri că 
lor le revine sarcina ca să execute 
prima instalație de acest gen din 
Valea Jiului. Energia, dîrzenia și 
priceperea lor își găsesc aici priel
nic teren de desfășurare,

La terminarea lucrărilor, seara, 
lumina din cabina mecanicului in
stalat la peste 50 metri înălțime 
va licări pînă departe. Oamenii vor 
afla că aici este înălțată r mare 
construcție, ceva care a adus schim
bări esențiale în subteranele și la 
suprafața exploatării carbonifere 
de la Lonea.

FRANCISC VETRO

13 marile
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,30 Coruri și dansuri din 
opere, 9,00 Melodii populare, 10,03 
Melodii distractive de muzică u- 
șoară, 11,00 Piese de estradă, 12,30 
Muzică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 14,10 Din înregistrările in
terpretei de muzică populară Ma
ria Tănase, 14,30 Emisiune de bas
me, 15,32 Din creația de operetă 
a compozitorilor noștri, 16,25 Me
lodii populare din Transilvania,
17.30 In slujba patriei, 18,05 Pro
gram muzical pentru evidentiați în 
întrecerea socialistă, 18,40 Muzică 
ușoară, 19,30 Universitatea tehni
că radio, 20,10 Melodii din' folclo
rul nou cerute de ascultători,
20.40 Lecția de limba engleză. 
Ciclul II, 21,00 Momente din isto
ria literaturii romîne (X). Literatu
ra perioadei de la 1848. Prezintă 
lector univ. Al. Hanță, 21,30 Mu
zică ușoară de Aurel Giroveanu, 
21,45 Părinți și copii, 22,37 Muzică 
ușoară. PROGRAMUL II. 8,30 Su
marul presei centrale, 8,40 Melodii 
populare, 9,03 Muzică din operete,
10.30 Program de uverturi la ope
re, 12,30 Lecția de limba franceză. 
Ciclul I (reluarea emisiunii din 12 
martie), 13,08 Muzică populară,
13.30 Limba noastră, (reluare). Vor
bește acad. prof. Al. Graur, des
pre : „Sinonime", 15,30 Actualita
tea în țările socialiste, 16.30 Mu
zică de estradă, 18,40 Lectură ghi
citoare ; Reintîlnire cu eroi din o- 
pera lui Mihail Sadoveanu, 19,30 
Teatru la microfon : „Matei Mlllo" 
(„Căruța cu paiațe''). Scenariu ra
diofonic de Mircea Ștefăneecu,
21.40 Interpret! de muzică ușoară.
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Pași spre lună; REPUBLICA : Pe 
Donul liniștit seria III-a; PEȚRILA: 
Podul rupt; ANINOASA: Mirajul; 
VULCAN: Mila regească; CRIVI- 
DIA: Alibiul nu ajunge; LUPENI : 
Viață fără chitară; BĂRBĂTENI: 
Președintele centru înaintaș.



<s.

♦ RIMELE ȘJIRI * UJiHt
feh.dWr.H ffrrn

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіГ iliidlllluitiii

IfeUfe- feTIRl . $ ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI *

Demonstrafie
a muncitorilor madrileni Comunicat comun polono-finlandez

MADRID 11 (Agerpres).
O mare demonstrație organizată 

de muncitorii madrileni, în semn 
de protest împotriva privării lor de 
dreptul de asociere în sindicate cu 
adevărat muncitorești, a avut loc 
marți la Madrid. Sute de muncitori 
s-au adunat și au scandat lozinci 
în fața sediului unde se desfășoa
ră în prezent lucrările celui de-al 
3-lea Congres al așa numitelor sin
dicate spaniole — organizații „ver
ticale" ale guvefnului spaniol, în
ființate pentru a fi c stavilă în 
calea mișcării greviste.

După cum transmite agenția Reu
ter, demonstranții s-au pronunțat 
împotriva tinerii acestui congres, 
unde nu participă adevăratii re
prezentanți ai muncitorilor. Ei au 
manifestat, de asemenea, pentru 
garantarea unui salariu minim și 
a dreptului la grevă.

Poliția franChistă a intervenit', 
împrăștiind pe demonstranți.

- = O —

Incheierea conferinței 
Uniunii afro-malgașe

DAKAR 11| (Agerpres).
Conferința șefilor de state ai U- 

niunii afro-malgașe și-a încheiat 
în mod oficial lucrările marți sea
ra. După cum s-a mai anunțat, 
principalul rezultat ai acestei con- 

uniunii 
Aceas- 
de ob- 
pozitiv

VARȘOVIA 11 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

P.A.P., la 10 martie, în încheierea 
vizitei oficiale în Polonia a pre
ședintelui Finlandei, U. Kekko
nen, a fost dat publicității un co
municat comun privind convorbirile 
președintelui Republicii Finlanda 
cu conducătorii polonezi, cu pri
vire la probleme internaționale care 
interesează ambele părți.

Convorbirile, subliniază comuni
catul, au scos la iveală asemăna
rea dintre punctele de vedere în 
principalele probleme privind în
tărirea păcii și securității inter
naționale.

„Cele două părți au subliniat' ne
cesitatea promovării consecvente a 
politicii de coexistență pașnică 
dintre statele cu sisteme politice 
diferite, precum și a respectării 
depline a principiilor Cartei 
O.N.U.". Ele consideră deosebit de 
importantă renunțarea tuturor sta
telor la folosirea forței în relațiile 
reciproce și rezolvarea tuturor li
tigiilor pe calea tratativelor. Con
ducătorii de stat ai Finlandei și 
Poloniei și-au exprimat părerea că 
numai dezarmarea 
fală poate elibera 
trul distrugerii și

omenirii o pace trainică", subli- 
niindu-se în acest sens necesitatea 
de a se pune capăt cursei înarmă
rilor. Ei consideră că sînt de do
rit și sînt posibile acordurile pri
vitoare la măsurile parțiale care 
ar accelera procesul de dezarmare.

Comunicatul subliniază, de ase
menea, importanța comerțului in
ternațional pentru lărgirea cola
borării pașnice, pentru cauza des
tinderii.

In ce privește relațiile dintre Po- 
lonia și Finlanda, ambele părți au 
constatat cu satisfacție că ele se 
dezvoltă în spiritul stimei recipro
ce și prieteniei, că ele servesc in
tereselor ambelor țări.

Președintele Finlandei, U. Kek
konen, l-a invitat pe Aleksander 
Zawadski, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Polone, să 
o

facă

I

generală și țo- 
lumea de spec- 
poat'e garanta

vizită oficială în Finlanda.
★

MOSCOVA 11 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

Urho Kekkonen, președintele Fin
landei, împreună cu soția, a sosit 
la 11 martie într-o vizit'ă neoficia
lă în capitala Estoniei — orașul 
Tallin, la invitația președintelui 
Prezidiului Sovietului Suprem 
R.S.S. Estone, A. M. Risep.

©---------- ----

al

ferințe este transformarea 
într-un organism economic, 
tă schimbare este apreciată 
servatori ca un eveniment
pe calea întăririi unității africane. 
Se știe că existența acestei uniuni, 
care își atribuia un pronunțat ca
racter politic, а fost considerată de 
numeroase țări drept incompatibi
lă cu Organizația Unității Africane 
care grupează toate țările inde
pendente ale Africii.

Modalitățile transformării Uniu
nii afro-malgașe într-un organism 
economic urmează a fi abia preci
zate. In acest scop s-a stabilit con
vocarea unei reuniuni a miniștri
lor de externe ai celor 14 țări 
membre, care va avea loc în capi
tala Mauritaniei, Nouakchott, în 
cea de-a doua jumătate a lunii a- 
prilie.

DALLAS 11 (Agerpres).
Ziua de marți a procesului 

Jack Ruby a fost consacrată în 
tregime depozițiilor a doi psihiatri 
martori ai apărării care au încer
cat să susțină că Ruby a fost în 
stare de inconștientă cînd l-a ucis 
pe Oswald. Dr. Martin Tbwler a 
confirmat concluziile psihologului 
Roy Schaffer și a afirmat că Ruby 
„este victima unei forme de epilep
sie psihomotrice care-1 transformă 
într-un automat fără să-l facă să-si 
piardă controlul mușchilor". El a 
adăugat însă că, din punct' de 
vedere medical, i-a fost imposibil 
să determine dacă, atunci cînd a 
ucis, Ruby era în criză, adică în 
incapacitatea de a deosebi binele

lui
în-

Sesiunea Comisiei economice O.N.U 
pentru Asia și

de rău — criteriu legal de clemen
tă prevăzut de codul penal din 
Texas.

Al doilea specialist, dr. Manfred 
Gut’tmaher, a declarat că Ruby 
„și-a pierdut din punct de vedere 
legal rațiunea atunci cînd l-a ucis 
pe Oswald". Cu toate acestea, în 
cursul contrainterogatoriului luat 
de magistratul Bill Alexander, el 
s-a dovedit mai puțin categoric și 
a admis că la Ruby nu este vorba 
de un caz de epilepsie psihomo
trice, așa cum afirmă apărarea, ci 
mai curînd un caz de „ruptură a 
ego-ului", adică „o pierdere tempo
rară a controlului". Martorul a 
declarat, de asemenea, că nu poa
te susține, așa cum făcuse anterior, 
că Ruby „a fost cu adevărat ne
bun atunci cînd a comis 
tul".

Principalul incident al 
l-a constituit însă apariția 
rea tribunalului a mamei
wald. Marguerite Oswald. Ea a de
clarat' că a venit să asiste ca spec
tatoare la proces dar a fost citată 
imediat ca martor și îndepărtau 
din sala de ședințe, unde martorii 
nu au accesul decît în momentul 
depozițiilor lor. La terminarea șe
dinței, magistratul Alexander a 

există pentru mo- 
a o audia pe Mar- 
Citînd-o ca mar- 

— am vrut pur și

asasina-

ședinței 
în clădi- 
lui Os-

Extremul Orient
TEHERAN 11 (Agerpres). 
In cadrul 

a Comisiei 
tru Asia 
(E.C.A.F.E.)

celei de-a 20-a sesiuni 
economice O.N.U. pen- 
și Extremul Orient 

au început dezbaterile
pe marginea rezoluției propuse în 
ședința de marți cu privire la a- 
propiata Conferință O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare de la Gene
va.

Rezoluția cere țărilor dezvoltate 
să se consulte și să colaboreze 
strîns pentru a găsi o soluție în 
problema comerțului și dezvoltă
rii. Ea recomandă printre altele 
țărilor dezvoltate să ia următoa
rele măsuri: reducerea progresivă 
și lichidarea tuturor barierelor care 
împiedică dezvoltarea exporturilor 
țărilor în curs de dezvoltare fără 
concesii din partea acestora; re-

ducerea și lichidarea disparităților 
tarifare între materiile prime și 
produsele fabricate din acestea în 
țările în curs de dezvoltare ; acor
darea! de ajutBr în sporirea expor
turilor de materii prime și stabili
rea de preturi la un nivel rezona
bil ; eliminarea discriminării prac
ticate față de importurile de pro
duse fabricate în țările în curs de 
dezvoltare; îmbunătățirea resurse
lor financiare în condiții convena
bile pentru a da posibilitatea ță
rilor în curs de dezvoltare să-și 

’ sporească importurile de produse 
esențiale pentru dezvoltarea lor 
economică.

Majoritatea delegaților care au 
luat cuvîntul au propus
luția să fie aprobată în unanimi
tate.

©---------------

declarat că „nu 
ment intenția de 
guerite Oswald, 
tor — a spus el
simplu să o împiedicăm să intre 
în sala de ședințe pentru a pre
veni o situație care putea deveni 
explozivă".

ca rezo-

Vizita lui Erlander în R.F.G
pu- 
ofi- 

sue-

BONN 11 (Agerpres).
In comunicatul comun dat 

blicitătii la încheierea vizitei 
ciale pe care primul ministru
dez Tage Erlander și ministrul de 
externe, Torsten Nilsson, au făcut-o 
timp de două zile la Bonn se ara
tă că în cadrul întrevederilor cu 
cancelarul Erhard și cu ministrul 
de externe, G. Schroder au fost 
discutate în deosebi probleme le
gate de relațiile Esl-Vest și de 
cele dintre țările vest-europene 
precum și colaborarea economică.

Ambele părți, se arată în comu-

nicat, vor depune eforturi în ca
drul tratativelor comerciale inter- 
occidentale din mai, în direcția 
unei apropieri între pozițiile celor 
două grupări rivale din Europă oc
cidentală — Piața comună și Zona 
'liberului schimb.

Intr-o declarație făcută la un di
neu oficial cancelarul Erhard a 
reafirmat că guvernul vest-ger- 
man consideră Piața comună ca 
„prea îngustă" și crede că este 
necesar să realizeze c mai largă 
regrupare a țărilor din Europa oc
cidentală.

Evenimentele din Cipru
NICOSIA 11 (Agerpres).
Potrivit relatărilor coresponden

tului din Nicosia al agenției France 
Presse, în orașele Ktima și Paphos 
luptele dintre cele două comunități 
au scăzut în intensitate. Totuși, 
din cînd în cînd pot fi auzite 
schimburi de focuri sporadice în 
special din partea cartierului ci- 
prioțiior turci al orașului. Bara
jele ridicate pe șoseaua ce leagă 
Nicosia de orașul Ktima continuă 
să împiedice orice acces al trupe
lor britanice. Citind datele furni
zate de către un purtător de cu- 
vînt al forțelor de poliție britanice 
din Cipru, agenția France Presse 
arată că bilanțul oficial al mortl- 
ior și rănitilor înregistrat în timpul 
luptelor de luni este de 3 morți 
și 13 răniți de partea ciprioților 
greci și 14 morți și 26 de răniți 
de partea ciprioților turci. In în
tregul sector unde au avut loc 
luptele, pagubele Materiale sînt 
importante. Un purtător de cuvînt 
al ciprioților greci a declarat co
respondentului agenției France Pres
se că aceștia respectă întocmai 
pauza intervenită luni după-amia
ză, așteptînd rezultatul tratativelor 
care au loc în momentul de fată 
la Nicosia la nivel înalt.

Ѳ situație încordată continuă să 
domnească în localitatea Malia, în 
apropiere de orașul Limasol, unde 
marți au avut loc noi ciocniri mi
litare între cele două comunități. 
După îndelungate tratative la care 
au luat' parte și forțe de politie 
britanice, marți seara ciprioții turci 
din . Malia au 
armele ce le

acceptat să predea 
dețin.

★
(Agerpres).NICOSIA 11

La Nicosia a fost dat publicită
ții marți răspunsul președintelui 
Makarios la apelul adresat Gre
ciei, Turciei și Ciprului luni de 
către secretarul general al O.N.U., 
U Ihant.

In răspunsul său la acest apel, 
președintele Makarios arată că îm
părtășește în întregime părerea 
secretarului general al O'.N.U. că 
„o atmosferă de liniște este esen
țială pentru soluționarea problemei 
cipriote". „In ce ne privește pe noi, 
declară Makarios, vom depune toa-

te eforturile pentru rezolvarea a« 
ceslei probleme".

★
NEW YORK 11 (Agerpres).
Intr-o comunicare adresată re

prezentanților Ciprului, Greciei, 
Turciei și Marii Britanii la Națiu
nile Unite, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a făcut cunoscut 
marți că a acceptat cererea gene
ralului locotenent P. S. Gyani, ob
servatorul său personal în Cipru, 
de a părăsi postul pentru o pe
rioadă de o săptămînă „pentru re
zolvarea unor probleme personale 
urgente".

In comunicat se precizează că în 
absența sa funcția generalului lo
cotenent P. S. Gyani va fi pre
luată de P. Spinelli, directorul ge
neral al Oficiului european al 
O.N.U. din Geneva.

P. Spinelli, care a mai deținut 
funcția de reprezentant al O.N.U. 
în Yemen, va sosi la 11 martie în 
Cipru.

Intre timp secretarul general al 
O.N.U., U Thant, continuă consul
tările sale privind constituirea for
ței O.N.U. pentru Cipru. In aceas-#?’ 
tă încercare a sa, arată agenție^ 
France Presse, U Thant, întîmpR- 
na o serie de greutăți. In cercurile* 
diplomatice de la O.N.U. se vor
bește tot mai insistent de impasul 
în care se află problema consti
tuirii acestei forțe și a reglemen
tării pe calea tratativelor a pro
blemei cipriote.

Anumite țări, printre care Sue
dia și Canada, au făcut cunoscut 
că ar fi gata să furnizeze contin
gente pentru forțele O.N.U., dar nu 
înainte de a primi lămuriri supli
mentare asupra rolului și funcți
ilor acestei forțe. Numeroase alte 
țări consideră rezoluția Consiliului 
de securitate privind crearea aces
tei forțe prea vagă pentru a ac
cepta să se angajeze în momentul 
de fată , să trimită soldatii lor în. 
Cipru. Л

Aceiași observatori precizează 
că încercările lui U Thant sînt 
pînă în prezent fără rezultat. Ar 
fi posibil, menționează aceste cer
curi, ca secretarul general 
O.N.U. să fie nevoit în cele
urmă să sesizeze personal Consi
liul de Securitate de acest' impas.

©-------------
In legătură cu situafia 
din Rhodesia de sud

NEW YORK 11 (Agerpres).
Comitetul Special O.N.U. pentru 

examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale a continuat dezbaterea si
tuației din Rhodesia de sud.

In cuvîntul său, reprezentantul 
Cambodgiei a arătat că, ținînd sea
ma de gravitatea situației din Rho
desia de sud, Comitetul trebuie să 
aibă în vedere în hotărîrile sale 
nu numai convocarea Consiliului 
de Securitate, dar și a unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Gene-

al 
din

a O.N.U. El a cerut toto8ată,rale
organizarea unei conferințe pentru 
elaborarea unei noi constituții și 
tinerea unor alegeri pe baza drep
tului de vot general. Luînd apoi 
cuvîntul reprezentantul sirian a 
criticat poziția Angliei față de gu
vernul rasist din Rhodesia de sud.

Delegatul Coastei de Fildeș a 
subliniat că țara sa se va opune 
acordării independentei Rhodesiei 
de sud atîta timp cît' pe baza ac
tualei constituții puterea se 
în mîinile minorității albe.

află.

BERLIN. W. UIbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G,, 
la 10 
bleme 
A. I. 
diului
președinte al Consiliului 

care a 
prilejul celei 
a lui Otto Grotewohl.
JANEIRO. In sala tea- 
orașul Natal, capitala

a avut 
martie o convorbire- în pro- 
interesînd cele două părți cu 
Mikoian, membru 
G.C. al P.C.U.S..

rho-

unel

ALGER. Adunarea Națională Al
geriană a început marți după-amiază 
dezbateri asupra bugetului de dez
voltare pe 1964. Cheltuielile buge
tare pentru anul în cars sînt fixate 
la suma de 220 miliarde iranci, din
tre care peste 78 miliarde pentru 
dezvoltarea agriculturii, 55 miliar
de pentru dezvoltarea industriei, 
26 miliarde pentru asigurări socia
le, 20 miliarde pentru învățămînt.

PARIS. La Paris a încetat din 
-viață scriitorul comunist Leon 
Moussinac, președintele Comitetu
lui Național al Scriitorilor (C.NE).

LUSAKA. Premierul congolez 
Cyrille Adoula a sosit marți in 
Rhodesia de nord, pentru o vizi
tă de trei zile. La aeroport el a 
fost întîmpinat de premierul Rbo- 
desiei de nord, Kenneth. Kaunda,

și de membri ai cabinetului 
■desian.

WASHINGTON. Răspunzînd 
scrisori trimise de Joseph Karth,
membru al Camerei Reprezentanți
lor, secretarul de stat adjunct al 
S.U.A., Frederick Dutton a decla- ' 
rat că în prezent au loc tratative 
între Administrația națională pen
tru aeronautică și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) și alte 
organisme ale guvernului pentru 
a se studia posibilitatea transmite
rii în direct prin 
Jocurilor Olimpice 
Tokio.

TOKIO. Potrivit 
de statistică de pe
de Miniștri, în iuna ianuarie 1964 
numărul șomerilor din Japonia a 
fost de 430 000 de persoane. A- 
ceastă cifră depășește ca 80 000 nu
mărul șomerilor înregistrați la sfîr- 
șitul anului trecut.

al Prezi- 
prim-vice- 
de Miniș- 
sosit ia 
de-a 70-a televiziune a 

de vară de la

tri al U.R.S.S., 
Berlin cu 
aniversări

RIO DE 
trului din
statului brazilian Rio Grande do 
Norte, a avut loc festivitatea ab
solvirii unei noi promoții a Facul
tății locale de științe juridice. Cei 
33 de tineri juriști, care au ab
solvit cursurile în acest an, au ce
rut decanului ca promoția lor să fie 
numită „promoția păcii".

dalelor Biroului 
lingă Cabinetul

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269. Tiparul і I.P.H. Subunitatea Petroșani. 40369


