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Și-au depășit
angajamentul

FRUNTAȘI PE SECTOR

Pornind între- ) 
cerea socialistă ; 
în întîmpinarea ) 
Congresului par- ? 
tidului minerii ? 
de la Aninoasa ( 
au răspuns che- \ 
mării celor de \

( la Lupeni cu angajamente spo- ’ 
( rite. Ei s-au angajat să extra- ) 
\ gă peste planul anual cel pu- ) 
S țin 18.000 tone de cărbune de ( 
? bună calitate, să obțină o pro- S 
Iductivitate medie de 1,150 tone '■ 

cărbune pe post și economii ( 
suplimentare la prețul de cost , 
al producției brute în valoare 
de 1.400.000 lei din care pînă 
la Congres 1.100.000 lei.

Acum, în preajma Congre
sului, harnicul colectiv de aici 

> poate raporta cu mîndrie că 
' angajamentul a fost îndeplinit 

și depășit în numai 5 luni din 
Ianul acesta. Datorită măsuri

lor aplicate, întrecerii socialis
te însuflețite între toate sec
toarele și brigăzile minei, mun
cii politice în rîndul minerilor, 
colectivul a obținut în fiecare 
lună succese însemnate. Pînă 
în prezent din abatajele minei 
au fost extrase peste plan 
circa 11.500 tone de cărbune 
de bună calitate. Minerii de la 
Aninoasa au obținut însemna
te economii la consumul de 
lemn de mină, exploziv și e- 
nergie care, împreună cu bo
nificațiile primite pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui 
le-au adus în primele 5

o economie peste plan de
x 1.242.000 lei. Extinderea 
) toate abatajele minei

<
luni

în
i a iniția

tivei de creștere a randamen
telor pe fiecare post prestat, 
reducerea la minimum a pos
turilor de regie, lucrul cu mij
loace tehnice moderne au fă
cut ca în luna mai pe mină 
productivitatea muncii să creas
că la aproape 1,100 tone pe 
post față de 1,050 tone pe post 
cît a fost în ianuarie a. c. Toa
te colectivele sectoarelor mi
nei au contribuit la aceste suc
ces, în deosebi însă minerii 
sectoarelor I, II și IV.

>

Brigăzile conduse de comuniștii 
Păsărică Nicolae și Sidorov Va- 
sile sînt fruntașe în întrecerea pe 
care colectivul sectorului II al 
minei Petrila o desfășoară în în
tîmpinarea Congresului 
lui.

Brigăzile au obținut 
importante în procesul 
ducție. Fiecare din ele și-a depă
șit cu mult angajamentele de în
trecere luate în întîmpinarea 
Congresului. Minerii din brigada 
lui Păsărică N„ care lucrează 
într-un abataj în trepte răsturnate 
de pe stratul 13, au extras 711 to

ne cărbune peste angajamentul 
luat, iar cea condusă de tovară-

partidu-

realizări 
de pro-

șui Sidorov Vasile, care lucrează 
pe stratul 4 a dat cu 524 tone 
cărbune mai mult decît angaja
mentul luat.

Unul din obiectivele cuprinse 
în angajamentele acestor două 
brigăzi este reducerea consumului 
de material lemnos. In fiecare lu
nă din acest am, brigăzile comu
niștilor Păsărică Nicolae și Sido
rov Vasile au economisit între 
5—10 m.c. de lemn de mină, con
tribuind prin aceasta la reduce
rea simțitoare a prețului de cost 
Printre minerii de frunte ai aces
tor brigăzi se numără tovarășii 
Stăuceanu Gheorghe, Buciuman 
Alexandru, Raicu Roman și alți 

membri ai brigăzii respective.
---------------- O-----------------

ECONOMII PESTE PLAN
In munca pen

tru a asigura o 
întreținere bună 
fondului locativ 
din orașul Petro
șani colectivul sec
torului I.L.L. a 
obținut în anul a- 
de seamă. Planulcesta succese

de reparații curente a fost înde
plinit în proporție de 109 la sută, 
iar datorită unei mai bune orga
nizări a echipelor de lucru, ridi
cării calificării muncitorilor, pe 
sector productivitatea muncii a 
fost depășită cu 12 la sută. Co
lectivul sectorului poate raporta 
acum că angajamentul de a e- 
conomisi pînă la 
Iei la prețul de

lor executate, a fost îndeplinit 
înainte de termen și depășit cu 
24.036 lei. Această economie a 
fost realizată prin urmărirea o- 
perativă a consumurilor de ma
teriale după fișele limită, 
recuperarea unei însemnate 
tități de material 
midă, var etc.

In lupta pentru 
evidențiat echipele
Radar Ștefan, dulgherul Alischer 
Ioan și zugravii Matius Carol și 
Deak Pavel. Un merit deosebit 
revine echipei de zugravi con
dusă de Kiss Arcadie care a e- 
xecutat un mare volum de lu
crări peste plan.

A. CALIANU 
corespondent

„La cărbuni, 
în primul rînd 
de calitate superioară... Se va introduce săparea son
delor de explorare cu diametre mici... și alte metode 
noi care duc la creșterea vitezei medii de foraj și ! 
la reducerea consumului de materiale". (Din proiec- ( 
tul de Directive ale Congresului al IIF-leai al' P.M.R.).!

cele două luni se ridică la peste 
100.000 lei.

Meritul cel mai important aii 
colectivului de sondori de la U- 
ri’cani este însă faptul că prin 
folosirea rațională a granicelor 
s-au atins viteze comerciale de fo
raj mari. Sondele 5620, 5618, 5617, 
5274 echipate cu granice tip 
Strungul, sau B.S. au obținut în 
luna mai viteze cuprinse între 
173 și 236 metri/granic pe lună, 
viteze care întrec chiar rezulta-' 
tele pe care alte șantiere de fo
raje din Valea Jiului le obțin cu 
instalații ZIF-1200 A, instalații! 
moderne, de înaltă productivitate.

Iată în ce constă experiența 
sondorilor de la Uricani. Toate 
locațiile sînt încadrate cu son
dori bine calificați, în timpul fo
rajului se menține o apăsare 
constantă pe talpă și o circula-! 
ție de noroi conformă cu carac
teristicile stratelor prin care stră
bate sonda. Se acordă de aseme-, 
nea o mare atenție întreținerii în 
bune condițiuni' a frezelor de fo-i 
raj care sînt înlocuite și recon-' 
diționate înainte de a se uza 
prea mult. Măsura aceasta, apli
cată cu strictețe la toate son- 

ing. GH. DUMITRESCU

lucrările geologice vor fi orientate 
spre creșterea rezervelor de cărbuni

Sondorii din Valea Jiului au în 
anii viitori mari și importante 
sarcini izvorîte din proiectul Di
rectivelor celui de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R. Pentru exploră
rile de huilă în Valea Jiului, în
treprinderea de Explorări din Lu
peni va avea în 1961, după date 
preliminare, un plan cu 210 la 
șută mai mare decît cel realizat 
în 1959. Toate șantierele de son
daje din Valea Jiului vor căpăta 
o mare amploare. Șantierului U- 
ricani îi revine sarcina să pună 
la dispoziția minerilor de aici 
date exacte despre întinderea 
zăcămîntului, despre configurația 
stratelor, să delimiteze rezerve 
noi de cărbune de categorie su
perioară. Încă de pe acum colec
tivul de sondori de la Uricani, 
condus de inginerul Semenescu 
Ioan, poate raporta succese în
semnate în îndeplinirea sarcini
lor de plan ca și în lupta pen
tru reducerea prețului de cost 
pe metru forat. Luna aprilie s-a 
soldat pentru colectivul sectoru
lui cu îndeplinirea sarcinilor de 
plan în proporție de 110,5 la 
sută, iar planul fizic de foraj pe 
luna maî a fost de asemenea de
pășit cu 141,45 m. Economiile 
obținute la prețul de cost al fo
rajelor executate la Uricani în

m.

lemnos,

prin 
can

ea ră-

economii 
conduse

s-au 
de

Congres 50.000 
cost al lucrări-

O

Cea mai bună brigadă de formatori
In întrecerea pe profesii care 

la Uzina de reparat utilaj minier 
Petroșani a luat un puternic avînt 
în întîmpinarea 
IlI-lea Congres 
brigada condusă 
brul de partid ...____ _____
dovîc a obținut un succes deose
bit, Angajamentele de întrecere 
au fost cu mult depășite. Față de 
20 la sută cît s-a angajat, briga
da de formatori condusă de tova
rășul Kristaly a depășit planul cu 
28 la sută. Cel mai important suc
ces îl constituie însă reducerea 
procentului de rebuturi cu 7 la 
sută față de coeficientul admis, 
angajamentul fiind de 3,5 la sută. 
Reducerea simțitoare a procentu-

celui de-al 
al P. M. R., 

de mem- 
Kristalv Lu-

(Continuare în pag. 3-a)

Taborschi Anuta conduce un schimb de harnice răsucitoa- 
re la Filatura Lupeni — Turtoi Amalia este ajutor maistru 
într-alt schimb. Amîndouă, ca de altfel toate muncitoarele 
din secția a lil a, urmăresc același scop: păstrarea titlului 
de secție fruntașă, titlu cîștigat în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară între colectivele secțiilor Filaturii Lupeni pentru 
obținerea celor mai frumoase rezultate în cinstea Congresului 
partidului.

IN CLIȘEU : Taborschi Anuța și Turtoi Amalia examinînd 
răsucirea uniformă a unui fir de mătase.

lui de rebuturi este un rezultat 
al grijii fiecărui muncitor din bri
gadă pentru calitatea producției, 
pentru ridicarea nivelului, de cu
noștințe profesionale. Obținînd a- 
ceste importante realizări, briga
da tovarășului Kristaly Ludovic a 
cucerit, în cadrul întrecerii pe 
profesii desfășurată în întîmpi
narea celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R., titlul de cea mai bună 
brigadă de formatori din cadrul 
turnătoriei.

Un angajament Indrâzncf: 20 m. de pnf sâpat, 
betonat și amenajat pe lună

Tot mai multi mineri se opresc în fața graficului de producție 
de la mina Lupeni și urmăresc cu atenție cifrele trecute în drep
tul fiecărui sector și a fiecărei brigăzi. Se urmărește cu interes 
mereu crescînd felul cum se traduc în viață angajamentele luate 
în întîmpinarea Congresului partidului.

lată-i în fața graficului pe minerul șef de brigadă Huda Mi
hai și monterii Frăteanu Tudor și Guzgă Teodor de la sectorul 
VII investiții.

La mina Vulcan, întrecerea so
cialistă în întîmpinarea celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R., se desfă
șoară cu multă însuflețire. Zi de 
zi succesele obținute de minerii 
de aici sînt tot mai mari. Fiecare 
brigadă luptă pentru a.și înde
plini cu cinste sarcinile și anga
jamentele, pentru a obține econo
mii cît mai însemnate.

La sectorul de investiții al mi
nei, ca și la restul sectoarelor, 
minerii depun eforturi susținute 
pentru a realiza lucrări de calitate 
și cu un preț de cost cît mai re
dus. Rezultatele obținute pînă a- 
cum la sectorul de investiții se 
datoresc preocupării întregului co
lectiv de a-și îndeplini cu cinste 
sarcinile.

întîmpinarea Congresu- 
partidului minerii de 
și-au sporit considera- 

angajamentele. Să luăm 
exemplu brigada condu

să de Pali Ștefan, care a obținut 
pînă acum cele mai frumoase rea
lizări. Minerii din această briga
dă lucrează la săparea puțului orb 
nr. 4. Ei au depășit în luna tre
cută planul de săpare cu 100 m.c., 
obținînd un randament sporit fa
tă de plan cu peste 10 la sută. 
In urma dezbaterii proiectului de 
Directive ale Congresului minerii 
din brigada lui Pali și-au luat un

angajament de seamă. Sfătuin 
du-se între ei au hotărît ca la 
săparea puțului să obțină o vite
ză de 20 m. pe lună, la săpare, 
betonare și amenajare. Aceasta în
seamnă, ținînd cont de prevederi
le de plan, că brigada lui Pali 
Ștefan a hotărît să obțină aproa
pe două planuri pe lună. Pentru 
ca acest angajament să fie înde
plinit, conducerea sectorului a

Din experiența brigăzilor 
fruntașe în întrecere

luat măsuri 
gura brigăzii 
cesare. Pînă 
parea acestui puț lucrau doar 3 
oameni pe schimb. Pentru a se 
putea obține viteza de 20 m. la 
săpare, betonare și amenajare pe 
lună brigada și-a reorganizat 
munca îin sensul că suprapune 
operațiile de susținere provizorie, 
de evacuare a sterilului, de banda- 
jare și perforare. Se va lucra cu 
6 posturi pe schimb. S-ar părea 
că sporirea numărului de posturi 
va aduce la o scădere a producti
vității muncii. Din contră însă, 
prin suprapunerea operațiunilor a- 
rătate, productivitatea muncii va 
crește mult față de cea obținută 
pînă în prezent. Din cei 6 oameni

pentru 
toate 
acum

a 
cele

la

asi- 
ne- 
să-

care vor lucra pe un schimb, doi 
vor fi mineri cu înaltă calificare. 
Pentru a asigura realizarea celor 
20 de m. de avansare pe lună se 
va termina montarea lanțului ele
vator și se va da în funcțiune cir
cuitul de la orizontul 480. La per
forare vor fi folosite cîteva cio
cane perforatoare grele de tip CP 
23 sau CP 29, iar pentru încărcat 
vor avea la dispoziție două grei ■ 
fere. De asemenea se va pușca cu 
găuri de mină lungi de 2,5—3 
metri La adîncirea puțului se va 
folosi un troliu 2 BL si o chibla 
cu capacitate de 1000 1.

In luna aceasta, minerii din 
brigada lui Pali s-au angajat să 
realizeze o adîncire de 15 metri 
de puț săpat, betonat și amenajat 
și să facă legătura puțului cu 
rampa, operație care este destul de 
anevoioasă. Odată făcută, legătu
ra puțului cu rampa și punerea 
în funcțiune a circuitului de la o-j 
rizontul 480, brigada va avea asi-; 
gurate condiții materiale pentru 
îndeplinirea și depășirea angaja
mentului asumat. Elanul cu care 
muncește brigada, faptul ca'"ea 
și-a respectat și pînă acum ani 
gajamentele, sînt o garanție că 
minerii lui Pali Ștefan se vor 
achita cu cinste de angajamentul 
luat.

ȘT. EKART
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PROIECTUL DE DIRECTUL UE CONGRESULUIlAL III-LEA
Al P. jî R. IN JWZDĂTERE A. 01MENILOR NUNCII

8 Ridicarea continuă a nivelului o 
8 de trai al oamenilor muncii — g 
8 pe baza creșterii venitului na- o 
8 țional — este obiectivul de zi cu o 
8 zi al partidului nostru. Acest g 
8 lucru se vădește puternic și în g 
8 prevederile proiectului de Dires- g
8 tive ale Congresului al III-lea al g 
o P.M.R. care arată că în 1965 sa- 8 
2 lariul real al oamenilor muncii g 
« va crește cu circa 40—45 la sută, 8 
2 punîndu-se în același timp în 8 
° desfacere prin comerțul socialist 8 
* un volum de produse de cca. 8
« două ori mai mare ca în 1959. 8 duce consumul specific de mate- 
o Vreau să mă opresc asupra u- 8 
g nul singur lucru: aprovizionarea 8 
g cm mobilă a populației. Cu toate | 
g că an de an sporesc cantitățile ° 
g de mobilă puse spre vînzare g 
g populației din Valea Jiului, a- g 
g ceste cantități încă nu satisfac S
9 pe deplin cerințele. Pentru fie- 2 
S care transport de mobilă, în deo- f 
8 sebi dormitoare, camere combi- o
8 note, bucătării sint zeci și zeci 2 
8 de solicitanți, mai ales cei care S 
8 se mută tn noile apartamente din q 
8 blocuri. 5
8 Și atunci, de ce să nu ajutăm g 
8 și noi la rezolvarea acestei pro- o 
8 bleme ? Este aici în Valea Jiu- g 
8 lui, ia Livezeni, un atelier mare g 
8 de tlmplărie care aparține Intre- g 
8 prinderii de industrie locală .fi g
8 August” din Petroșani. Acest a- g 
o telier este dotat cu utilaje meca- g
9 nice de tot felul, are us- g 
8 cătorii speciale cu abur și aer 8 
° cald, întreprinderea are secție de g 
® tanisP/ÎP. unrip hir.rpnyă un rrJc>p— O

8
8
8
8 
8 
8 
8 
8
8 
8 
8 
8 
8
8
8

tapiserie unde lucrează un colec- § 
tit> priceput, cu multă experiență, o 
Totuși aceste posibilități nu sint 8 
folosite din plin. 8

Timplăria Livezeni are cîteva | 
comenzi mici pentru garnituri de „ 
bucătărie și atlta tot. La fel, ta-% 
piseria lucrează diferite piese « 
izolate. In acest timp, noi adu-« 
cern mobilă de la Cluj, Timișoa-« 
ra, Sibiu, Tirgu Mureș și dino 
alte părți ale țării, nereușind 
satisfacem cerințele familiilor de g 
mineri din Valea Jiului. Pentru g 
aceasta, propun ca Sfatul popa- g 
Iar raional să studieze posibili- g 

8 tățile de producere pe scară mai g 
8 largă a mobilei în cadrul Intre- g 
8 prinderii de industrie locală „6 g 
S August" din Petroșani, prin fo- g 
8 losirea din plin a capacităților g 
8 de producție pe care le. are tîm- g 
8 plăria Livezeni. §
| V. OLIVERIO
8 maistru tîmplar — Livezeni g 
0 Q
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Vom extrage cărbune mai mult 
și mai ieftin

interne care prin efortul tuturor 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor, pot și trebuie să fie 
puse în valoare.

Organizînd lupta pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de 
întrecere, organizația de partid, 
comuniștii din sector, acordă o 
mare atenție îndrumării munci
torilor din brigăzile de mineri 
pentru sporirea vitezelor de a- 
vansare în abataje și creșterea 
productivității muncii.

Conștientă de importanța sar
cinilor cuprinse în proiectul de 
Directive, organizația noastră de 
bază a luat măsuri pentru a des
fășura o largă și susținută mun
că politică de masă în rîndurile 
oamenilor muncii pentru îmbu
nătățirea și perfecționarea per
manentă a procesului de produc
ție pentru a extrage astfel căr
bune mai mult, la un preț de 
cost mai redus.

ȘTEFAN BEREȘ 
secretarul organizației de bază 

din sectorul I — mina Petrila
O-----------------

de Directive ale ce- 
Ili-lea Congres 

o 
de cost în 
cu 21—23 

sectorului nostru — sec
ai minei Petrila— ana- 

de răspundere

al 
reducere a 

industria căr- 
la sută. Co-

Proiectul 
lui de-al 
P.M.R. prevede 
prețului 
bunelul 
lectivul 
torul I 
lizînd cu spirit 
posibilitățile pe care le are în a- 
ceastă direcție, s-a angajat ca 
prin folosirea din plin a rezer
velor interne să realizeze în a- 
cest an importante economii pes
te plan. In acest scop vom re- 

rial lemnos cu 5 Ia sută față de 
normativ, prin introducerea ar
mării cu elemente prefabricate 
din beton și fier în proporție de 
75 la sută în galeriile de bază 
din stratele subțiri. De aseme
nea. vom reduce consumul de 
exploziv cu 5 la sută prin pla
sarea judicioasă a găurilor de 
pușcare, contribuind prin aceas
ta și la îmbunătățirea granula- 
ției cărbunelui.

In 
mai

sectorul I al minei Petrila 
multe resurseexistă încă

Schelă metalică
anii puteriiIn 

rile de construcții 
pentru oamenii muncii au luat 
un avînt puternic. Numai la Lu
peni — vechi centru minier — 
s-au construit în acești ani o sea
mă de noi cartiere printre care 
Viscoza, Braia, Bărbăteni, care 
cuprind în prezent peste 1000 de 
apartamente, un club-cinemato- 
graf, patru unități comerciale pen
tru desfacerea diferitelor produse, 
o farmacie, un cămin de zi etc.

Șantierul Lupeni ar avea for
țe suficiente pentru a executa în- 
tr-un timp destul de scurt toate 
tencuielile exterioare rămase res
tanță de mai mulți ani. Insă, ne 
lovim de o mare greutate ; lipseș
te schela. Schelă se poate face atît 
din lemn cit și metalică. Folosi
rea schelei de lemn nu este însă 
economică pentru că stîipii de 
brad se degradează ușor, scîndu- 
rile se rup neputîndu-se refolosi 
decît de puține ori. Mult mai bu
nă este schela metalică pentru că 
se poate monta și demonta ușor, 
transporta rapid, oferă o mare re
zistență și un număr mare de re- 
folosirl

populare, lucră- 
de noi locuințe

pentru șantiere
Pe șantier avem Insă foarte 

puțină schelă metalică, deabia ne 
ajunge pentru două echipe deoda
tă, iar cînd schela trebuie muta
tă, tencuitorii au gol de lucru. 
Aceeași situație poate fi întîlnită 
pe toate șantierele de construcție 
din Valea Jiului, unde schela me
talică este insuficientă, neputîn- 
du-se face față ritmului de fini
sări exterioare. De aceea, propun 
ca șantierele de construcții din 
Valea Jiului să fie înzestrate cu 
schelă metalică suficientă, care 

după terminarea diferitelor lucrări 
ar putea fi ușor transportată și fo. 
losită pe alte șantiere din țară, 
după necesități. Ar fi bine dacă 
pe plan central s-ar specializa 
o întreprindere pentru producerea 
de schelă pentru șantiere, țiriind 
cont de marile cerințe (acum toa
tă țara este un șantier). In acest 
fel, s.ar face și economii 
material lemnos, care în 
se risipește pentru schele 
tiere.

mari de 
prezent 
pe șan-

G. IOSIF
zidar — șantierul Lupeni

Valorifitarea superioară a masei iemnoase — 
saiiiai de răspundere in lata Hiundîoriior loresîieri

Muncitorii forestieri din ra
ionul nostru au participat cu în
suflețire la adunările ce au avut 
loc cu ocazia dezbaterii proiec
tului de Directive.

îngrijirea și exploatarea rațio-' 
nală a fondului forestier, conți- 
nuarea lucrărilor de împăduriri 
și a mecanizării exploatărilor fo
restiere, valorificarea superioară 
a lemnului — sînt sarcini de ma
re răspundere prevăzute în pro
iectul de Directive pentru lucră
torii din sectorul forestier. In ju
rul acestor sarcini au discutat pe 
larg în adunări generale des
chise ale organizațiilor de bază, 
comuniștii și oamenii muncii 
fără de partid din cadrul sectoa
relor forestiere, manifestînduși 
hotărîrea fermă de a lupta pentru 
traducerea lor in viață.

Din discuțiile purtate de comu
niștii Stoica Vasile, Cocolan Cons
tantin, Scorei loan, Șerban Petru 
și alții, s-au desprins o serie de 
probleme importante care vor a- 
juta intreprinderea la înlăturarea 
unor deficiențe. Ei au vorbit des
pre realizările de seamă obținute 
în întrecerea desfășurată în cins
tea Congresului. Din angajamen

tul de a realiza în acest an 950.000 
lei economii, colectivul sec
torului I. F. Petroșani a obți
nut pînă în prezent 709.000 lei e- 
comomii. Productivitatea muncii 
a crescut cu 0,150 m.c. masă lem
noasă pe cap de lucrător. Reali
zări de seamă s-au înregistrat și 
în privința reducerii simțitoare a 
pierderilor de exploatare.

In vederea refacerii pădurilor, 
se vor lua măsuri pentru extinde
rea acțiunii de împăduriri, astfel 
că pînă în anul 1963 să fie în
cheiată acțiunea de împădurire în 
Valea Jiului. In acest scop se vor 
identifica toate terenurile degra
date și se vor planta cu 
specii adecvate care să asigure 
creșterea producției de masă lem
noasă și stabilizarea solului. Se 
va da o importanță mai mare sal- 
cîmului. De asemenea se va ame
naja o pepinieră specială pentru 
puieți de plop negru hibrid, care 

vor fi folosiți la plantarea terenuri, 
lor de pe lîngă cursurile de apă și 
înfrumusețarea orașelor din raion.

Pe baza măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice se va reduce prețul 

de cost al producției cu 17 la su
tă, iar productivitatea muncii va 
crește cu 30 la sută. Pierderile de 
exploatare se vor reduce cu 50 Ie 
sută pînă în anul 1965. Realiza
rea acestor sarcini va fi posibil, 
prin introducerea celor mai avan
sate metode de muncă. Exploata 
rea ia rind a parchetelor, intro
ducerea pe scară largă a muncii 
în acord, luarea de măsuri pen
tru o astfel de sortare a mate 
rialului lemnos exploatat îneît să 
se obțină un indice ridicat de uti
lizare a masei lemnoase—-vor asi
gura muncitorilor noștri forestieri 
obținerea de realizări importante.

Se vor lua măsuri corespunză
toare pentru extinderea mecani
zării la lucrările de doborît, scos 
și apropiat, cît și la încărcatul lem
nului. Pentru aceasta încă în 
cursul lunii iunie a.c. se vor în
cepe lucrările de montare a două
sprezece funiculare. Se va intro-’ 
duce în toate exploatările ferăs- 
traie mecanice pentru doborît și 
selecționat.

O sarcină de mare importanți 
pentru lucrătorii de la I. V. Pe 
troșani este rentabilizarea între
prinderii. In acest scop, sînt ne
cesare măsuri de îmbunătă
țire a muncii în toate ex
ploatările. Activitatea economică 
a Întreprinderii trebuie să se în
drepte înspre producerea de sor
timente superioare care aduc be
neficii întreprinderii cum ar fi: 
celuloză de fag, materiale de cons, 
trucții rurale de fag, cherestea de 
rășinoase și altele.

Realizarea de economii peste 
plan constituie de asemenea ca
lea sigură care duce la rentabili
zarea întreprinderii. In această 

direcție vor trebui folosite toate 
resursele interne și valorificată 
superior întreaga masă lemnoasă. 
De asemenea, este necesar să sr 
înlăture cheltuielile inutile.

Dezbătînd proiectul de Direct 
tlve, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din cadrul întreprinderii 
s-au angajat să nu precupețească 
nici un efort pentru valorificarea 
superioară și la un preț de cost 
redus a masei lemnoase, pentru 
refacerea și dezvoltarea fondului 
forestier.

MIHAI GORBO1
secretar al comitetului de partid 

I. F. Petroșani

Uzina noastră va contribui din plin 
la extinderea mecanizării în minele de cărbuni

Dacă în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc vechile ateliere 
centrale, amplasate în clădiri ne
corespunzătoare și dotate cu u- 
tilaje rudimentare, aveau sarcina 
de a executa doar lucrări de în
treținere și reparații a puținelor 
utilaje miniere existente pe a- 
tunci în minele din bazinul Văii 
Jiului, astăzi Uzina de reparat 
utilai minier din Petroșani livrea
ză minelor o mare diversitate de 
produse, atît în ceea ce privește 
sortimentele, cît și ca dimensiuni 
și greutate

In anii regimului de democra
ție populară, uzina noastră a cu
noscut o puternică dezvoltare, 
așa cum de altfel s-au dezvoltat 
în această perioadă toate între
prinderile industriale de pe în
tinsul patriei. Faptele vorbesc 
elocvent despre această dezvol
tare. In comparație cu anul 1948 
volumul producției marfă a cres
cut cu 259 la sută, productivi
tatea muncii cu 161 la sută, iar 
parcul de utilaje cu 72 la sută.

Dezvoltarea uzinei noastre în 
cel mai mare bazin carbonifer 
al țării a devenit o necesitate 
obiectivă impusă de marele avînt 

al creșterii producției de cărbu
ne în minele Văii Jiului mai ales 
prin mecanizarea muncii în sub
teran. Pentru jninele de cărbuni 
uzina noastră produce piese de 
schimb, utilaje miniere, elemen
te de armare metalică, execută 
un mare volum de reparații ca
pitale a utilajelor miniere.

In centrul preocupărilor colec
tivului de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din U.R.U.M.P. au 
stat în ultimii ani probleme le
gate de introducerea tehnicii noi 
în exploatările miniere. Au fost 
confecționate prototipuri de uti
laje, ca de exemplu : mașini de 
încărcat cărbuni în abataje, pom
pe centrifugale cu debite și înăl
țimi mari de refulare, încărcă
toare cu bandă de cauciuc, cul- 
butoare vibrante pentru curăți
rea vagoanelor miniere, vibratoa
re mecanice pentru tăierea me
canică a cărbunelui, o presă hi
draulică specială pentru deter
minarea forței portante a stîlpi- 
lor de abataj, mașini de curățat 
vagonete și altele.

Ca utilaje miniere de serie 
mare se execută vagonete de 
mină cu o capacitate de 1000 li

tri și cărucioare pentru trans
portul lemnului de mină, iar ca 
utilaje de serie mică aparate de 
cuplare funicular, ventilatoare 
centrifugale cu debit de 2500 
m. c./minut etc.

In privința extinderii armării 
metalice a galeriilor de mină 
precum și a abatajelor frontale, 
se execută în serie armături 
metalice din șine de cale ferată 
și din profil clopot T.H., pentru 
galerii simple și duble, stîlpi de 
abataj de tip ușor și greu, pre
cum și grinzi articulate în con
solă.

In prezent se execută primul 
lot experimental de armături me
talice extensibile (tumbe), care 
vor înlocui stivele de susținere 
din lemn în abatajele frontale 
din stratele subțiri, avînd meni
rea de a forma linia de rupere 
a tavanului și de a reduce sar
cina pe stîipii metalici de sus
ținere.

In vederea asigurării creșterii 
continue a productivității muncii, 
reducerii continue a prețului de 
cost și îmbunătățirii neîncetate 
a condițiilor de muncă din sub
teran, proiectul Directivelor Con

gresului al III-lea al P.M.R. pre
vede extinderea mecanizării lu
crărilor miniere din țara noas
tră.

Posibilitățile actuale ale uzi
nei noastre șî capacitatea ei de 
producție pot să asigure în vii
tor o creștere simțitoare a pro
ducției și, potrivit planului de 
dezvoltare pentru anii viitori, se 
prevede ca în 1965 volumul pro
ducției globale a uzinei să creas
că mai bine de două ori. înregis- 
trînd creșteri însemnate mai ales 
Ia sortimentele armături de ga
lerii, stîlpi de abataj și utilaje 
miniere.

Pentru colectivul uzinei noas
tre dezbaterea grandiosului pro
gram de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și 
programul economic de perspec
tivă a constituit un prilej de a- 
naliză temeinică a muncii. Parti- 
cipanții Ia dezbateri și-au mani
festat cu însuflețire voința de a 
îndeplini cu răspundere noile 
sarcini elaborate de partid.

Astfel, comunistul Voinici Ste
fan, șeful unei echipe de tinichi
gii de la secția construcții me
talice, a arătat că echipa pe ca
re o conduce întîmpină Congre
sul partidului cu realizări impor
tante în producție. In fiecare lună 
echipa și-a depășit planul cu 
8—10 la sută, a realizat econo

mii la prețul de cost de 28.50U 
lei. In numele brigăzii sale, to
varășul Voinici s-a angajat să 
depășească lunar sarcinile de 
plan cu 15 a sută și să mai rea
lizeze pînă la finele anului încă 
30.000 lei economii.

In cadrul dezbaterilor ce au 
avut loc la secția turnătorie, co
munistul Kristaly Ludovic, șeful 
unei brigăzi de turnători, și-a 
luat angajamentul ca împreună 
cu brigada să lupte neobosit pen
tru îmbunătățirea calității piese
lor turnate, pentru reducerea 
adausului de prelucrare în sco
pul de a aduce o contribuție de 
seamă la reducerea prețului de 
cost la piesele de schimb desti
nate utilajelor miniere.

In cuvîntul său tov. Furdui 
Dumitru, secretarul organizației 
de bază de la secțiai mecanică 
a arătat că sarcinile ce revin 
colectivului uzinei noastre cu 
siguranță că vor fi îndeplinite 
înainte de vreme.

Colectivul de muncă al uzinei 
noastre este hotărît să-și înde
plinească eu cinste sarcinile 
trasate de partid pentru propă
șirea patriei noastre pe drumul 
construirii socialismului.

Ing. AURELIAN BORTEA 
membru în comitetul de partid 

U.R.U.M. Petroșani



UN BILANȚ RODNIC

Pe drumul înfloririi Văii Jiului
ta de foiaj mai mari. momii de materiale — 

miedivoi ai. 1 al soodoiiloi de la llriiani
Proiectul de Directive ale Con

gresului al Ill-lea al P.M.R. 
pune în fața întregului popor un 
vast program de luptă și muncă 
pentru dezvoltarea economiei na
ționale, creșterea rapidă a for
țelor de producție și îmbunătăți
rea continuă a nivelului de trai 

Vedere a unor blocuri noi clădite în acești ani 
la Petroșani

material și cultural al oamenilor 
muncii.

Valea Jiului sub regimul bur- 
ghezo-moșieresc era numită pe 
bună dreptate „Valea plîngerii". 
Oamenii muncii, minerii trăiau 
în condiții din cele mai grele, 

u crunt exploatați de către 
capitaliști.

Puterea populară a făurit în 
Valea Jiului, din Lonea și pînă 
la Uricani, o nouă viață pentru 
mineri. Datorită grijii pe care 
partidul o poartă oamenilor mun
cii, într-un răstimp scurt au fost 
ridicate cartiere noi de locuințe, 
școli, spitale, creșe, cămine, s-au 
construit străzi moderne'.

Mărețe sînt realizările din anii 
noștri! De la cel de-al II-lea Con
gres al partidului și pînă acum 
s-au investit în bazinul carboni
fer al Văii Jiului pentru con
strucții social-culturale peste 
260.000.000 lei. In acești ani 
s-au dat în folosința minerilor 
peste 2.700 apartamente noi și 
moderne, 13 cămine pentru mun- 

rii nefamiliștl cu 3180 locuri. 
S-au construit 4 dispensare cu 
120 paturi și un spital cu 110 
paturi, utilate cu aparataje mo
derne, 3 cluburi cu cinematogra
fe cu o capacitate de 900 locuri, 
un cinematograf la Petroșani, cu 
400 locuri și 3 cantine-restau-
rant cu 1800 locuri.

' Blocuri dintr-unul din noile cartiere ale Petrilei.
Grija pentru copiii oamenilor 

muncii se reflectă prin construi
rea a 3 cămine cu 264 locuri, 
școli cu 8 și 16 săli de clasă 

Randamente sporite
X Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din sectorul 
X I al minei Aninoasa. desfășoară o susținută întrecere pentru 
n a întîmpină cel de-al Ill-lea Congres al partidului cu succese 
>; deosebite în producție.

Printr-o bună organizare a muncii și sporirea continuă a
V randamentelor, minerii de aici au reușit să extragă 7180 tone 

de cărbune peste plan. In uima rezultatelor obținute colectivul
K sectorului ! se situează pe primul loc în întrecerea socialistă 
)\ organizată în cinstea Congresului.

La realizările înregistrate de harnicii mineri ai sectoruiui, 
k au contribuit în mod deosebit brigăzile conduse de comuniștii 

Mănăilă Vasile și Cristea Aurel, care și-au depășit randa- 
mentele panificate cu 1,66 tone și, respectiv, cu 1,18 tone pe

V post. Brigada tovarășului Mănăilă Vasile și-a depășit cu 811 
tone angajamentul luat în oinstea Congersului, iar cea a tova-

V rășului Cristea Aurel, cu 307 tone.

precum și mărirea capacității 
școlilor existente.

Odată cu creșterea producției 
șantierelor de construcții a cres
cut și productivitatea muncii 
constructorilor care ridică noile 
blocuri. Dacă în primul cincinal 
ritmul de construire a fost de 

1,5 apartamente 
pe zi, în prezent 
acest ritm a 
crescut la 2,5 a- 
partamente pe zi 
în medie pe Va
lea Jiului.

Creșterea pro
ductivității mun
cii se mai reflec
tă și în faptul 
că dacă în 1951 
pentru construi
rea unui aparta
ment erau nece
sari 39 muncitori, 
în 1959 un a- 
partament a fost 
construit nu
mai de 24 munci- 
citori. Aceasta se 

datorește mecanizării lucrărilor, 
folosirii metodelor avansate de 
lucru, scurtării termenelor de e- 
xecuție, organizării raționale a 
procesului de producție, creșterii 
continue a calificării cadrelor si 
muncii politice duse de organi
zațiile de partid.

O problemă importantă în Va
lea Jiului a con
stituit-o reduce
rea prețului de; 
cost pe apari a-' 
ment. In medie, 
costul unui a- 
partament în 1956 
era de ccs.i 
86.000 lei. In ur
ma indicațiilor 
date de partid,- 
prețul de cost pe 
apartament în 
1959 a scăzut în
tre 39.600 șî 
54.000 reușind ca 
la blocurile din 
beton ușor monolit 
să se ajungă la 
38,250 lei pe a
partament. Această reducere a 
prețului a fost posibilă datorită 
traducerii în viață a hotărîrilor 
plenarei din noiembrie 1958 a 
C.C. al P.M.R., prin folosirea 
resurselor și rezervelor locale și 
aplicarea metodei de turnare a 
blocurilor din beton ușor mono
lit în cofraje de aluminiu sau 
cofraje din lemn și plasă de sîr-

mă. O contribuție 
importantă la 
reducerea prețu
lui de cost a fost 
aplicarea siste
mului cofrajelor 
de inventar și 
folosirea cenușii 
de termocentrală 
care înlocuiește 
în bună măsură 
nisipul, varul și 
cimentul necesar 
mortarelor.

Datorită creș
terii continue a 
calificării munci
torilor și teh
nicienilor. cali- 
tatea lucrărilor 
a cunoscut în

perioada dintre cele două Con
grese ale partidului o îmbună
tățire continuă. Aceasta însă va 
trebui să se îmbunătățească și 

mai mult. Un aport important, 
mai ales în îmbunătățirea arhi
tecturii, îl au proiectanții care 
vor trebui să ajute în mod mai 
concret constructorii pentru rea
lizarea de lucrări mai frumoase 
și de mai bună calitate, care să 
contribuie și mai mult la înfru
musețarea localităților Văii Jiu
lui.

Mărețele obiective stabilite de 
proiectul de Directive ale Con
gresului al Ill-lea al P.M R. pen
tru dezvoltarea economiei națio
nale pe anii 1960—1965 arată 
clar ritmul impetuos de dezvol
tare a economiei noastre națio
nale pe drumul construirii socia
lismului prin eforturile pline de 
abnegație ale oamenilor muncii.

Proiectul de Directive pune sar
cini mari și în fața constructo
rilor. In cei șase ani viitori as
pectul Văii Jiului se va schimba 
și mai mult. Se vor construi 
peste 6.500 apartamente noi pen
tru oamenii muncii din raionul 
nostru, deci de 1,3 ori mai mult 
decît s-au construit în decurs de 
9 ani. Sînt prevăzute a se con
strui o școală în noul cartier Li- 
vezeni, o casă raională de cul
tură, spitale, străzi, alimentări 
cu apă etc., lucrări în care se 
vor investi sute de milioane lei.

Toate acestea vor contribui 
din plin la traducerea în viață 

Aspect de pe strada principală din Vulcan.
a programului partidului de îm
bunătățire continuă a nivelului 
de trai al oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

ing. HORAȚIU TAMAȘ 
directorul Direcției de investiții 

a C.C.V.J.

La încheierea anului școlar în învățămînful de partid

Să asigurăm buna desfășurare
a convorbirilor recapitulative

In toate cercurile și cursurile 
învățămîntulul de partid se desfă
șoară in prezent convorbirile re
capitulative în vederea încheierii 
anului școlar. Convorbirile reca
pitulative au drept scop să ajute 
cursanții la adîncirea celor mai 
esențiale probleme din materialul 
studiat, să le aprofundeze, pentru 
a putea să se călăuzească după 
ele în activitatea practică. De a- 
ceea este necesar ca organizațiile 
de partid, propagandiștii să acor
de toată atenția bunei desfășu
rări a convorbirilor recapitulati
ve.

Comitetele de partid orășenești 
și din întreprinderi și-au întocmit 
planuri de acțiune, au repartizat 
pe cei mai pregătiți tovarăși să 
răspundă de cite un cerc în pe
rioada convorbirilor recapitulati
ve, au fixat zilele cînd au loc con
vorbirile.

Desfășurarea convorbirilor re
capitulative a dovedit că acolo 
unde există preocupare temeinică 
din partea organizațiilor de par
tid, frecvența cursanților, e tună, 
se poartă discuții vii, interesante. 
Totodată s-a constatat că nu pes
te tot se dă importanța cuvenită 
bunei desfășurări a convorbirilor 
recapitulative.

La minele Lupeni, Petrila, nu 
se respectă zilele stabilite pentru 
convorbiri, unele fiind amînate în 
mod nejustificat. La mina Lupeni, 1 ct linele .3 "3 --- î --- -

(Urmare din pag. l-a)

dele, a dus, pe lîngă obținerea 
unor viteze de avansare sporite, 
și la importante economii de ma
teriale metalo-ceramice cu care 
se insertează frezele. In luna 
mai s-au economisit 4 kg. ma
teriale metalo-ceramice, lucru de 
mare preț. Consumul redus de 
material s-a obținut și datorită 
faptului că insertarea frezelor 
făcîndu-se în atelierele sectoru
lui. consumul acestui material 
scump se poate urmări cu mai 
multă eficacitate

Dezbaterea proiectului Directi
velor Congresului al Ill-lea al 
P.M.R. a însuflețit întregul co
lectiv al sectorului la muncă 
mai rodnică. Luînd cunoștință 
cu entuziasm de prevederile pro
iectului1 de Directive sondorii 
s-au angajat să obțină în cinstea 
Congresului rezultatele cele mai 
bune în munca lor. La sonde s-a 
pornit cu mai mult avînt între
cerea socialistă. Sub îndruma
rea brigadierilor, a membrilor și 
candidaților de partid din sec
tor, toate echipele de sondori 
pot raporta acum succese de sea
mă. In luna aceasta, de exemplu, 
echipele sondelor 5620 și 5279 
conduse de brigadierul Brîndu- 
șoiu loan și de maiștrii sondori 
Ciolacu Gheorghe, Nițu Gheor- 
ghe și alții și-au îndeplinit mai

-----------------O

Tuburile vechi a
Tinerii meseriași ai sectorului 

VIII electromecanic al minei A- 
ninoasa se aflau pe platoul din 
incinta minei la colectarea fie
rului vechi. Un grup de tineri se 
opri în fața unor tuburi vechi 
de rambleu, gata să le transpor
te la mormanul de fier vechi co
lectat în acea după-amiază. Deo
dată însă unul dintre ei se o- 
puse.

— Tuburile astea le vom duce

SCHIMB DE
Acum cîteva zile minerii schim

bului I al brigăzii conduse de 
Muszta Alexandru de la sectorul 
11 Lupeni au primit vizita unor 
ingineri de la mina Uricani ve- 
nlți in schimb de experiență. Se 
știe că în luna trecută brigada lui 
Muszta Alexandru a obținut la 
săparea unui preabataj în cărbu
ne 140 m. excavați lucrînd nu-

asigurat mobilizarea cursanților 
așa că nu s-au putut ține convor
birile recapitulative.

De asemenea nu peste tot se 
respectă indicațiile date de Comi
tetul raional de partid în ceea ce 
privește desfășurarea convorbiri
lor. Deși s-a indicat că pentru a 
se putea dezbate problemele să se 
țină 2 sau 3 ședințe, unii propa
gandiști, nefiind controlați de or
ganizațiile de partid, au trecut în 
mod superficial peste toate proble
mele în 2—3 ore, considerînd prin 
aceasta încheiate convorbirile re
capitulative.

Asemenea procedee nu sînt bu
ne. Ele nu folosesc cu nimic 
cursanților și înseamnă doar o 
formalitate. Organizațiile de par
tid au datoria de a privi cu Simț 
de răspundere convorbirile recapi
tulative și de a face totul pentru 
ca ele să-și atingă scopul.

Un exemplu de formalism în 
legătură cu desfășurarea convor
birilor recapitulative, îl constituie 
cazul petrecut în cercul de stu
diere a Statutului P.M.R. din Lo- 
nea unde este propagandist tov 
Trif Eugen. Convorbirea a avut loc 
în ziua de 10 iunie a.c. Au fost 
prezenți 13 cursanți din 20 care 
fac parte din acest cerc. Propa
gandistul a fost destul de bine 
pregătit, însă în loc de convorbire 
recapitulativă, propagandistul a 
fost nevoit să mai facă încăodată 

bine de 60 la sută din sarcina lu
nară de plan în numai 11 zile lu
crătoare. La fel echipele sonde
lor 5617 și 5274 conduse de bri
gadierul Popescu Dumitru și de 
maiștrii sondori Bivolaru Con
stantin, Golea Nicolae, Stanciu 
Ion, Tudor Alexandru și Bivo
laru Gheorghe și-au îndeplinit 
aproape 70 la sută din sarcina 
lunară de plan în mai puțin de 
jumătate din luna iunie. Pe în
tregul sector sarcina de plan la 
foraj a fost îndeplinită în pro
porție de 53,5 Ia sută încă din 
ziua de 11 iunie. Datorită succe
selor obținute în fiecare lună, în 
momentul de față colectivul sec
torului forează de cîteva zile în 
contul sarcinilor de plan pentru 
semestrul II al acestui an.

intîmpinînd Congresul partidu
lui cu rezultate de seamă, colec
tivul sectorului de foraj Uricani 
și-a fixat pentru perioada ime
diat următoare atingerea unui o- 
biectiv de mare însemnătate: 
ajungerea cu viteza comercială 
realizată la valoarea vitezei co
merciale de deviz șî depășirea a- 
cesteia, sursă de mari economii 
la prețul de cost al forajelor, 
mai ales pentru Uricani unde 
sînt sonde în sapă la mică adîn- 
cime. Muncind mereu mai bine, 
sondorii de aici au toate posibi
litățile să îndeplinească în acest 
an obiectivul propus.

u fosf valorificate
la atelier. Vom încerca să con
fecționăm din ele papuci pentru 
armăturile metalice.

De atunci toate tuburile de 
rambleu uzate ’iau drumul a- 
telierului —- iar de aici papucii 
confecționați iau drumul spre 
mină. Numai prin refolosirea tu
burilor tinerii atelierului electro
mecanic pot raporta că întîmpină 
Congresul partidului cu econo
mii în valoare de 20.430 lei

O----------------

EXPERIENȚA
mai din ciocanul de abataj. Cei 
de la Uricani s-au interesat în
deaproape de organizarea muncit 
în brigadă, de condițiile de apro
vizionare. La mina Uricani, care 
are in plan o seamă de lucrări 
de pregătire, schimbul de expe
riență va permite o mai bună or
ganizare a brigăzilor de aici pen
tru obținerea unor viteze mari de 
avansare.

melor, întrucît nici unul din cei 
prezenți n-a fost pregătit pentru 
a participa la dezbaterea proble
melor.

Acest lucru arată că organizația 
de bază respectivă a neglijat învă- 
țămîntul. Din acest cerc fac parte 
candidați de partid cărora în cu- 
rînd le va expira stagiul și care 
vor să devină membri de partid. 
Stagiul de candidat însă nu a lost 
folosit așa cum trebuie centru în
sușirea cunoștințelor necesare u. 
nui membru de partid.

La convorbire a participat și 
tov. Smida Iosif, secretarul or 
ganizației de bază nr. 6 din care 
fac parte cursanții acestui cerc. 
Probabil că din felul cum s-au. 
desfășurat discuțiile dînsul va 
trage concluzia cuvenită, că in 
timpul anului biroul organizației 
de bază nu s-a interesat de stu
diul membrilor și candidaților dej 
partid, n-a tras la răspundere pe 
cei care au dat dovadă de dezin
teres față de ridicarea nivelului 
politic și ideologic.

Convorbirea recapitulativă din 
acest cerc nu și-a atins scopul. 
Biroul organizației de bază tre
buie să ia toate măsurile pentru 
ca în zilele acestea, cursanții să 
fie ajutați să revadă materialul 
din programul cercului și să se 
organizeze o nouă convorbire care 
să se desfășoare la nivelul cerin
țelor.



CMtramâRdarcâ vizitei 
Ini Eisenhower in Japonia

MANILA 16 (Agerpres).
Corespondentul agenției; Reuter 

anunță din Manila că Hagerty 
secretarul Casei Albe pentru pro
blemele presei, a declarat la 16 
iunie că vizita președintelui Ei
senhower în Japonia se contra
mandează. El a spus că preșe
dintele este întrutotul de acord 
cu hotărîrea autorităților japo
neze.

Hagerty a dat citire în fața 
corespondenților, unei declarații 
oficiale în care se spune: „pre
ședintele a fost informat despre 
cererea guvernului: japonez să-și 
amîne vizita în Japonia. Deși el

In legătură cu sîtuajia din Jăponiă
Declarația P. C. din Japonia

TOKIO 16 (Agerpres).
La 16 iunie Partidul Comunist 

din Japonia a dat publicității o 
declarație în care subliniază im
portanța marilor demonstrații de 
miercuri seara de Ia Tokio și 
condamnă folosirea de către au
toritățile japoneze a forței și re
presiunilor împotriva demon
stranților. „Nimic nu poate Jus
tifica asasinatele sălbatice' și re
presiunile" — se spune în decla
rație. „Primul ministru Kiși 
trebuie condamnat ca purtînd 
răspunderea pentru aceste inci
dente".

„Represiunea a fost extrem de 
brutală și sălbatică" — se spune 
în declarație. „In urma atacuri
lor poliției mai mulți studenți 
au fost uciși și numeroși răniți 
grav. Poliția a masat cadavrele

Lucrările Comitetului celor
10 state pentru dezarmare
GENEVA 16 (Agerpres).
Ședința din 15 iunie a Comi

tetului celor 10 state care s-a 
desfășurat sub președinția repre
zentantului U.R.S.S., V. A. Zo
rin, a început prin cuvîntarea de
legatului Franței, Jules Moch.

Samavolnicii ale auforifăfilor 
vest-germane

BERLIN 16 (Agerpres).
Autoritățile din Germania occi

dentală continuă samavolniciile la 
adresa persoanelor care se pronun
ță pentru pace, în sprijinul Par
tidului Comunist din Germania, 
interzis în R.F.G.

Recent, tribunalul din Miinchen 
a condamant la 6 luni închisoare 
pe E. Gaube acuzată de acțiuni 
„care contravin interzicerii Par 
ridului Comunist din Germania"

: Eșec î
: la Cap Canaveral J
J NEW YORK (Agerpres). ;
• După cuni relatează agen- •
• țiile de presă americane, la 14 J
• iunie la baza de lansare Cap J 
J Canaveral a făcut explozie un • 
J proiectil de tip „Titan" în timp I
• ce se făceau ultimele pregătiri • 
J de lansare. Explozia a cauzat ♦
• moartea unui tehnician și ră- î
J nirea altor nouă. Cauza explo- J 
J ziei nu este cunoscută. ♦
• Agenția United Press Inter- •
• national subliniază faptul că î 
J „Ia Cap Canaveral s-au mai J
• înregistrat și alte accidente I
• mortale". t
• Explozia lui „Titan" a sur- J 
J venit, relatează U.P.I., într-un ♦
• moment cînd numeroși tehni- • 
! cieni civili de la această bază J
• de lansare se află în grevă de J
» mai multe zile. •» ♦ 
’•....................~

dorea să pună în aplicare vechea! 
sa dorință de a-și exprima sti
ma față de împăratul și poporul 
acestei mari țări frățești, aliați 
ai Statelor Unite, el este, desi
gur, întrutotul de acord cu ho
tărîrea autorităților japoneze și, 
de aceea, nu va vizita Japonia 
în momentul de față".

După cum transmite corespon
dentul agenției United Press 
International, știrea cu privire la 
contramandarea vizitei președin
telui S.U.A. în Japonia, a produs 
joi o puternică impresie asupra 
personalului îngrijorat al Casei 
Albe.

O-----------------

celor uciși șî răniți într-o încă
pere a parlamentului, oprindu-î 
pe ziariști sau chiar pe parla
mentari să pătrundă în această 
încăpere, încercînd în felul aces
ta să ascundă adevărul. Repre
siunile de ieri sînt numai o 
parte din măsurile de reprimare 
dezlănțuite de guvernul Kiși îm
potriva campaniei populare de 
protest față de tratatul militar 
japono-american".

Declarația partidului socialist
TOKIO 16 (Agerpres).
In dimineața de 16 Iunie a 

fost dată publicității la Tokiol 
o declarație a Partidului socia
list din Japonia în care este con
damnată cu asprime reprimarea 
sîngeroasă a demonstrației stu
denților de către autoritățile 
guvernamentale și se cere demi
sia imediată a guvernului Kiși.

„Singura soluție pentru clari
ficarea situației — se spune în 
declarație — este acum demisiai 
cabinetului Kiși. Cerem cu tărie 
în numele poporului demisia gu
vernului".

In declarație se subliniază că 
cererile pentru demiterea imedia
tă a cabinetului Kiși sînt spriji
nite de masele populare cele mai 
mari din Japonia.

Agenția A.D.N. menționează că în 
timpul hitlerismului tatăl, bunicul 
și un unchi al acuzatei au fost 
uciși de călăii naziști. Soțul ei, 
Ernst Gaube, a fost arestat în re
petate rînduri de autoritățile vest- 
germane pentru acțiuni împotriva 
politicii de înarmare atomică.

O altă dovadă a samavolniciei 
din Germania occidentală este 
procesul de la Hameln în care 
sînt implicați patru cetățeni vest- 
germani. Cei patru cetățeni sînt 
acuzați de „activitate ilegală în 
sprijinul Partidului Comunist din 
Germania".

• STALINABAD. Oamenii mun
cii din R.S.S. Tadjică au sărbă
torit in mod festiv 30 de ani de 
ia înființarea Partidului Comunist 
din R.S.S. Tadjică. La 14 iunie 
a avut loc la Stalinabad o confe
rință științifică convocată de Sec
ția de propagandă și agitație a 
C.C. al P.C. din R.S.S. Tadjică 
șl de filiala din Tadjikistan a Ins
titutului de marxism-leninism de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S. care a 
discutat etapele cele mai impor
tante din istoria Partidului Co
munist din R.S.S. Tadjică.

• HONOLULU. Agenția Fran
ce Presse relatează că în seara 
zile de 14 iunie în compartimen

„Rușii vor fi primii 
în Lună..."

NEW YORK 16 (Agerpres)
După cum relatează agenția 

U.P.I., cunoscutul savant atomist 
american, Edward Teller, a decla
rat că dacă Statele Unite nu-și 
vor intensifica eforturile in dome
niul științelor cosmice, „rușii vor 
fi primii în Lună, primii pe fieca
re planetă, primii în știință".

„Uniunea Sovietică este cu mult 
înaintea noastră în ce privește 
formarea cadrelor științifice și de 
ingineri", a spus Teller subliniind 
că „noi știm ce au realizat rușii 
în domeniul cercetărilor cosm:ce"

---- O-----

Un amendament la 
Constituția sud-coreeană

SEUL 16 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul din Seul al agenției As
sociated Press, la 15 iunie Adu
narea Națională a Coreei de sud 
a adoptat un amendament la 
Constituție. Potrivit acestui a- 
mendament puterea executivă, 
care anterior aparținuse preșe
dintelui dictator este transferată 
cabinetului condus de primul 
ministru.

Amendamentul nu schimbă ca
racterul antipopular al Constitu
ției, deoarece rămîn în vigoare 
legile reacționare emise în anii 
statului lisînmanist. Populația 
din Coreea de sud cere dizolva
rea Adunării Naționale deoarece 
această adunare nu exprimă do
leanțele și năzuințele ei. Aduna
rea Națională este formată din 
persoane care au împins țara 
spre situația catastrofală. Ca și 
pînă acum, în Adunarea Națio
nală majoritatea aparține mem
brilor fostului partid liberal li
sînmanist care s-a discreditat 
total în anii dominației lisînma- 
niște.

Lucrările Conferinței 
statelor independente ale Africii

ADDIS ABEBA 16 (Agerpres)
La ședința din după-amiaza 

zilei de 15 iunie a celei de-a 
doua Conferințe a statelor inde
pendente ale Africii, după adop
tarea ordîneî de zi, au început 
dezbaterile generale. Au luat cu- 
vîntul reprezentanții Nigeriei și 
Liberiei.

Pentru dezbaterea problemelor 
corespunzătoare de pe ordinea

------------------O-----------------

„Casca de oțel” recrutează tineri 
pentru Bundeswehr

BERLIN 16 (Agerpres).
Ziarul „Berliner Zeitung" infor

mează că organizația de tineret a 
organizației militariste și revan
șarde „Gașca de oțel" este folo
sită pentiu recrutarea tinerilor din 
Berlinul occidental în Bumdes- 

wehr. Ziarul subliniază că, cu în
găduința Consiliului municipal al 
Berlinului occidental, organizația 
„Gașca de oțel" dispune de ma

------  »woo —- 1  --------

tul torpilelor din submarinul 
atomic american „Sargo" s-a de
clanșat un incendiu în momentul 
cînd se făceau pregătiri pentru 
primirea pe bord a regelui Tai- 
îandei care urma să facă o scurtă 
călătorie pe Pacific. Numeroase 
unități de pompieri și nave pom
pier au luat parte la localizarea 
acestui incendiu.

• NEW YORK. La 14 iunie 
Consiliul de Tutelă al Organiza
ției Națiunilor Unite a încheiat 
dezbaterile pe marginea rapoarte
lor puterii administrative (An
glia) și cornisiunii în deplasare a 
O.N.U. cu privire la situația din 
teritoriul de sud de sub tutelă, 
Tanganica. La dezbaterea rapoar

Bertrand Russel

Anglia trebuie să rupă alianța 
cu S.

LONDRA 16 (Agerpres).
Anglia trebuie să rupă alianța 

cu S.U.A. șî să renunțe la arma 
nucleară — aceasta este ideea 
esențială a scrisorii publicate de 
ziarul „Guardian" sub semnătu
ra cunoscutului filosof englez, 
lordul Bertrand Russel.

„Oricine ar încerca să înceapă 
să facă o analiză a realității de 
astăzi, scrie Russel, trebuie să 
înțeleagă în scurtă vreme că 
Anglia nu-și asigură în nici o 
măsură securitatea datorită ali
anței sale cu America sau dato
rită armei nucleare — fie ea 
engleză sau americană. Dimpo
trivă, faptul că Anglia se spri
jină pe America, existența armei 
nucleare sporește eventualitatea 
unei nimiciri totale a populației 
Angliei".

-----------o-----------
Noi cazuri de încălcare a libertății 

de navigație de către avioane americane
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Ziarul „Vodnîl Transport" din 

16 iunie scrie despre noi cazuri 
de încălcare a libertății de na
vigație de către avioane militare 
americane pe care le-a relatat 
căpitanul motonavei sovietice 
„Dolinsk" care a transportat za
hăr din Cuba în portul Riga.

„Cînd ne aflam la 10 mile de 
țărmurile Cubei, a declarat că
pitanul Dmitriev, deasupra vasu
lui a apărut un avion militar a- 
merican care a coborît pînă la 

de zi a conferinței au fost create 
trei comitete: comitetul pentru 
problemele politice și problemele 
securității, comitetul politic spe
cial șî comitetul pentru proble
mele economice și sociale.

Președinți ai comitetelor au 
fost aleși respectiv vicepreședin
ții conferinței și miniștrii Afa
cerilor Externe ai Ghanei, Suda
nului șî Kamerunului. Ședințele 
comitetelor vor fi închise.

terial propagandistic și în special 
de material care apelează la tineri 
să intre în Bundeswehr. Acest 
material este difuzat pînă și în 
școlile vest-beriineze.

La adunările organizației de ti
neret „Casca de oțel" iau cuvîn- 
tul adesea foști ofițeri ai armatei 
hitleriste care îndeamnă tineretul 
să se pregătească pentru revanșă.

telor au participat toți membrii 
Consiliului de Tutelă. Reprezen
tanții Indiei, Birmaniei, R.A.U. 
au criticat politica puterii admi
nistrative care caută să tărăgăne
ze acordarea independenței aces
tui teritoriu aflat sub tutelă.

• PARIS. Timp de trei zile la 
tribunalul militar din orașul Alger 
s-a desfășurat procesul unui grup 
de patrioți algerieni acuzați de 
sprijinirea activă a mișcării de 
eliberare națională. La 15 iunie 
tribunalul militar a pronunțat sen
tința. Secretarul Partidului Comu
nist din Algeria, Ahmed Akkae a 
fost condamnat la 20 de ani în- 
chispre, iar cunoscutul ziarist 
Henri Alleg — la 10 ani închi
soare și amendă. Ceilalți acuzați 
au fost condamnați la închisoare 
pe diferite termene.

U. A.
Menționînd avertismentul dat 

de guvernul sovietic țărilor care 
pun la dispoziție teritoriul lor 
pentru baze în vederea trimite
rii de avioane de spionaj „U-2", 
Russel subliniază că, în ciuda 
asigurărilor date de guvernul 
Angliei că teritoriul englez nu 
va fi folosit în acest scop, „este 
foarte probabil că dacă va mai 
continua ocuparea Angliei de 'că
tre americani, teritoriul englez 
va fi folosit pentru vreun alt 
scop, tot atît de neplăcut pentru 
Rusia".

....Dacă vom deveni neutri, 
scrie Russel, vom putea fi mult 
mai utili decît acum în căutarea 
de măsuri pentru preîntîmpina- 
rea unui războț, nuclear, ceea ce 
trebuie să fie scopul suprem al 
conducătorilor de stat în momen
tul de față. Și ei trebuie să ac
ționeze tocmai în acest sens".

înălțimea catargelor și a încep 
să se rotească deasupra punții 
încercînd vădit să ne intimideze".

Căpitanul Dmitriev a mai re
latat că la întoarcerea în regiu
nea bancurilor de nisip New 
Foundland vasul sovietic a fost 
ajuns de un alt avion militar al 
S.U.A. Acesta s-a îndreptat asu
pra punții și a fotografiat vasul 
în zbor razant.

PROGRAM DE RADIO
18 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi. 9,30 Din lupta poporului 
nostru pentru libertate: „Cele 
două lămpi de miner" de Gh. 
Ștefan, 10,00 Lucrări de tineri 
compozitori romîni. 11,25 Mu 
că ușoară, 12,00 Orchestre 
muzică populară romîneascâ, 
12,30 „Să fii partidului oștean", 
emisiune de cîntece, 14,00 Mu
zică din operete. 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,25 Cîntăreti celebri 
de operă, 18,00 Program muzi
cal pentru fruntașii în producție 
din industrie și agricultură, 18,25 
Cîntă orchestra de dans a Radio
difuziunii din R. D. Germană, 
20,10 Soliști și formații artistice 
de amatori' din diferite regiuni 
ale țării, 20,30 Cine știe cîștigă ! 
21,15 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 14,07 Muzică populară 
romînească, 15,00 Mari ansam
bluri de cîntece sovietice, 16,45 
Noi înregistrări de cîntece în 
cinstea Congresului, 17,35 Muzică 
ușoară de compozitori sovietici. 
18,05 Roza vînturilor (reluare), 
19,00 Muzică ușoară, 20,30 Con
cert de muzică populară romî
nească, 21,05 Scrisori din țară, 
22,00 Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul 1 : 5,00: 6,00; 
7,00; 11.00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00; 23,52. Pro
gramul II : 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
18 iunie

PETROȘANI — 7 NO1EM. 
BRIE : Vînătorii de tigri; AL. 
ȘAHI A : Jucătorul; PETRI LA £ 
Port des Lilas; LIVEZENI : Vra
ja dragostei; ANINOASA: Nu 
putem trăi despărțiți; VULCAN: 
Lumină în întuneric: LUPEN1: 
Torentul; BARBATEN1 : Sombre
ro; URICANI : Omul cu panta
loni scurți. |
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