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Cu planul semestrial 
îndeplinit

Minerii și tehnicienii sectoru
lui III de la mina Petrila au ob
ținut un însemnat succes în în- 

' trecerea în cinstea Congresului 
partidului. Ei și-au îndeplinit cu 
15 zile înainte de termen planul 

, de producție pe primul semestru • 
al anului. In această perioadă, din 
abatajele sectorului au fost extra
se peste plan mii de tone de căr
bune, iar productivitatea muncii 
a înregistrat o creștere de peste 
10 la sută față de cea planificată. 
Acordînd o atenție deosebită redu
cerii consumului de materiale, co
lectivul sectorului III a obținut 
însemnate economii la prețul de 
cost. In luna trecută, de pildă, 
valoarea economiilor suplimentare 
obținute în sector se cifrează la

Succese de seamă
In întîmpinarea Congresului 

partidului, 
procesului 1 
tehnicienii < 
Lupeni au 
zile ale 1 
că cenușa 
cocs cu 0,5 
globală la cărbunele spălat cu 1,5 
puncte. La fel, umiditatea cărbu
nelui spălat a fost micșorată 
cu 0,4 puncte. In această direcție 
s-au evidențiat schimburile condu
se de tov. Gyorgv Ștefan, Mazăre 
Vasile.

Succese de seamă s-au obținut 
și în reducerea consumurilor spe
cifice. Astfel, în primele 15 zile 
ale lunii curente, consumul de 
barită a fost mult micșorat prin 
eliminarea pierderilor netehnolo
gice, ajungîndu-se la un consum 
specific de 1,4 kg/tona de cărbune 
supus spălării.

La fel, consumul de curent e- 
lectric, datorită unei bune întreți
neri a utilajelor și a unei judi- 
cioase folosiri a energiei electrice 
a fost micșorat cu 0,3 kWh/tona 
de cărbune supus spălării.

ing. IONICA IOAN 
corespondent

dînd o mare atenție 
tehnologic, muncitorii, 
și inginerii preparației 
reușit ca în primele 

lunii iunie să redu- 
în cărbunele pentru 

i puncte, iar cenușa
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In sprijinul vizitatorilor 
Expoziției industriale 

sovietice
In ziua de 19 iunie a.c. se des

chide la București în parcul I. V. 
Stalin „Expoziția industrială so
vietică". Exponatele expoziției o- 
glindesc marile succese obținute 
de Uniunea Sovietică îin dezvol
tarea științei, industriei și agri
culturii pe calea construirii desfă
șurate a comunismului

In vederea înlesnirii vizitării 
acestei expoziții de către oamenii 
muncii din Valea Jiului, Consi
liul raional A.R.L.U.S. și O N.T, 
„Carpați" va organiza un tren 
special care va pleca din Petro
șani în seara zilei de 2 iulie și se 
va reîntoarce în ziua de 4 iulie 
a.c. Costul biletului dus și întors 
este de 49,30 iei. Înscrierile se 
fac la comisiile A.R.L.U.S. din 
întreprinderi și instituții pe lo
calități și agenția O.N.T. „Carpați" 
pină la data de 27 iunie I960.

Participați în număr cit mai 
mare la vizitarea expoziției.

Contribuția brigăzilor 
de tineret

— Să ținem cont. Colectivul 
exploatării noastre și-a luat pen
tru acest an . angajamentul să 
realizeze economii în valoare de 
1.400.000 lei. Pînă la cel de-al 
Hl-lea Congres al partidului tre
buie să realizăin 1.100.000 îeî. 
In această privință brigăzile de 
tineret trebuie să-și aducă din 
plin contribuția. Să nu existe 
brigadă de tineret fără economii.

Așa vorbea într-o ședință cu 
șefii brigăzilor de tineret secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
din sectorul IV Priboi...

Zilele trecute, secretarul orga
nizației U.T.M. din sectorul IV 
se afla în biroul comitetului 
U.T.M. pe mină.

— Tovarășe Aramă — am a- 
dus situația economiilor reali
zate de brigăzile de tineret ale 
sectorului nostru pe primele cinci 
luni ale anului curent.

Instructorul Aramă loan luă 
foaia de hîrtie, își trecu privirea 
peste alte cîteva tabele de pe 
masa din față, schiță un zîmbet 
de mulțumire și, întinzînd mîna 
secretarului organizației U.T.M. 
nr. 4 spuse:

— Felicitări tovarășe Chicinaș. 
Tinerii dumitale au realizat cele 
mai frumoase economii : 109.715 
Iei e o realizare deosebită. Și, 
plimbîndu-și privirea peste cifrele 
și numele de pe tabelul din față 
— continuă :

— Merită toată considerația 
brigada de tineret condusă de 
lancu Victor. Numai prin refo- 
losirea lemnului de mină briga
da a realizat economii în valoa
re de 35.940 lei. Valoarea tutu
ror economiilor realizate de bri
gadă se ridică la peste 40.500 
lei. Laudă merită și brigăzile de 
tineret conduse de Ungureanu 
Vasile, Barzu Gheorghe și Biro 
Ștefan ale căror economii sînt 
între 14.000—34.000 lei'. încă o- 
dată felicitări și spor în activi
tatea pe mai departe.
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8 prins toate cele 12 brigăzi de
8 producție din secția Il-a a fila-
8 turii și a dus la descoperirea de
8 noi rezerve interne, făcînd posi
8 bil să se ajungă de la 2000 bobi- 
8 ne filate la peste 10.000 bobine 

filate fără nici o bobină rebut.
Printre filatorii care s-au si

tuat în fruntea întrecerii avînd 
cele mai frumoase rezultate 
sînt: Tdmescu Ioan cu 16.400 
bobine iilate, Toderuț loan cu 
15.500 bobine filate, Gnad Vinc
ze cu peste 13.500 bobine, Zu-

aproape 100.000 lei. îmbucurător 
este de asemenea faptul că mine
rii de aici au înregistrat lunar 
viteze medii de înaintare în a- 
bataje de 90—100 m. ceea ce cons
tituie un frumos succes,

O contribuție deosebită la în
deplinirea planului semestrial îna
inte de termen au adus-o brigă
zile de mineri conduse de Szabo 
Carol, Baciu Grigore, Jurca Ioan, 
Kando Nicolae, precum și maiștrii 
de revir Drăghici Iosif, Demeter 
Ioan și alții.

10-

Randamente 
mai mari decît 
cele planificate

In abataje ca și în celelalte
curi de muncă ale minei Petrila 
se muncește cu multă însuflețire 
pentru traducerea în viață a an
gajamentelor de întrecere. Și re
zultatul muncii este deosebit de 
rodnic. Erigada de mineri con
dusă de comunistul Bartha Fran- 
cisc, lucrînd într-un abataj fron 
tal din sectorul IV și-a depășit 
randamentul planificat cu 1,300 
tone cărbune pe post, față de o 
tonă pe post Cît s-a angajat ini
țial să obțină peste plan. Totodată 
membrii acestei brigăzi au ex
tras în luna trecută și în prima 
jumătate a lunii curente aproape 
1000 tone de cărbune de tună 
calitate peste plan. La fel, briga
da de tineri mineri condusă de 
Dumitrescu Ioan din sectorul III 
a extras 200 tone de cărbune 
te angajamentul luat.

Alte brigăzi de mineri din 
tajele minei printre care cele 
duse de Iszlai Mihai, Gaia
gore, Bartok Iosif și-au depășit 
simțitor angajamentele luate în 
cinstea Congresului partidului

C. MATEESCU

pes-

aba 
con- 
Gri-

La Filatura Lupen*

întrecerea pe profesii dâ roade
Cu săptămîni în urmă, în ca

drul unei consfătuiri de produc
ție, colectivul Filaturii Lupeni a 
hotărît ca în întîmpinarea celui 
de-al III-lea Congres al partidu
lui să dea avînt întrecerii socia
liste. Din aceea zi, în întrecere a 
intervenit un lucru nou : organi
zarea întrecerii pe profesii și ur
mărirea ei îndeaproape. Cei mai 
buni filatori Zugravu Matei, To- 
deruț Ioan, Gnad Vincze, Tomes, 
cu loan, Bălașu Izidor și alții 
s-au angajat să pornească între
cerea pe profesii sub lozinca : 
„La 2000 bobine filate o singură 
bobină rebut“.

Centratorii, la rîndul lor, în 
dorința de a sprijini pe filatori 
în realizarea angajamentului au 
pornit întrecerea între ei pentru 
titlul de cel mai bun centrator.

gravu Matei cu 13.300 bobine, 
Logăscu loan., Bălașu Izidor, An. 
cuța Nicolae și alții care au în
trecut cu mult cifra la care se 
angajaseră să ajungă prin între
cerea pentru titlul de cel mai 
bun filator.

Ca și la filatori, la centratori 
titlul de cel mai bun este legat 
de scăderea numărului de bobine 
rebutate, de scăderea deșeului.

Munca susținută 
rezultate frumoase
Întrecerea pe profesii a cu-

In abatajul nr. 1 stratul 8—9 al minei Uricani lucrează 
■ brigada de mineri în frunte cu Nicolae Ștefan, șeful ei. Lu- 
i crînd cu un randament sporit Nicolae Ștefan cu ortacii săi 

și-a îndeplinit angajamentul luat în cinstea Congresului parti- 
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d'ului de a da peste plan 200 tone cărbune cocsificabil.
IN CLIȘEU: Șeful de brigadă le aduce la cunoștință 

minerilor Olaru Martin, Wechter Ioan și Moldovan Crăoiun 
rezultatele obținute îm muncă în întîmpinarea celui de al MI- 
lea Congres al partidului.

Un bogat program 
la clubul minier din Petrila

Condițiile noi de viață, create 
în anii de democrație populară 
sub înțeleaptă conducere a 
P.M.R. se răsfrîng și asupra ri
dicării continue a nivelului cul
tural.

Pentru a fi alături de mineri 
în obținerea de rezultate cît 
mai bune, conducerea clubului 
muncitoresc din Petrila. a inițiat 
o serie de acțiuni culturale.

Dar acțiunile programate 
fost cu. mult depășite de cele 
ganizate pe parcurs. Astfel,
26 mai a. c. în cadrul unei seri 
literare (prima dintre acțiuni), 
recenzia romanului „Pe muchie 
de cuțit" de M. Beniuc, prezen
tată de tov. Budea A. s-a bucu
rat de succes, discuțiile purtate 
fiind interesante.

„Partidul, cîntat 
ferat expus de tov. 
cu lecturi din cele 
poezii închinate 
cut ca seara de 
fie deosebit de 
panții — tineri 
fiind dornici să
multe versuri închinate partidu-

au 
or- 
în

de poeți", re- 
Cojocaru Gh., 
mai frumoase 

partidului, a fă-
3 iunie a. c. să 
plăcută, partici
pi vîrstnici — 
asculte cît mai

deci de îmbunătățirea calității 
produselor

Titlul de cel mai bun centra- 
tor îl deține Pop Gheorghe îm
preună cu brigada pe care o 
conduce. Cu priceperea de care a 
dat dovadă, harnica brigadă a 
contribuit la obținerea a peste 
52.000 bobine filate din care nici 
una nu a fost trecută la deșeu. 
Pretendenți la titlul de centrator 
fruntaș sînt și Lila Gheorghe, 
Ilinca Gheorghe, Dabu Florea. 
întrecerea pe profesii care se 
desfășoară între centratori va de
cide cine va cîștiga titlul rîvnit.
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lui. Tot în acea seară s-au citit 
poezii de M. Banuș, M. Beniuc 
și alți poeți.

Minerii petrileni vor asista, 
iar mulți vor participa direct lai 
un autentic concurși ghicitoare 
cu tema „Cîntece revoluționare".

Despre „U.T.M., rezerva și a- 
jutorul P.M.R." va vorbi tine
rilor mineri, în ziua de 19 iunie,; 
tov. Cojocaru Gh., secretarul 
comitetului U.T.M.

Pentru popularizarea cărților 
care tratează lupta comuniștilor 
în ilegalitate, a fost amenajată 
o vitrină cu cărți care tratează 
această temă.

De numele membrului de partid Țura Carol sînt legate 
mai multe inovații. Ultima 
recondiționarea capacelor de 
prelungirea vieții capacelor 
Filaturii Lupeni o economie 
3.000 lei.

IN CLIȘEU: Maistrul 
tatea reparațiilor executate 
lăcătușii secției de întreținere a mașinilor.
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inovație .este uni dispozitiv pentru 
tablă. Acest dispozitiv permite 
în medie cu 20 la sută și aduce 
anuală antecalculată de

mecanic Țura Carol verifică 
la o mașină de răsucit de

peste

cali- 
către

Concursuri și spectacole
Insigna „Prieten al cărții" este 

o răsplată pentru cei care ci
tesc, îmbogățindu-și mereu cu
noștințele ideologico-culturale. 
participînd la concursul „luhți 
cartea".

Un număr de 31 cititori ai bi
bliotecii clubului din Petrila ca
re au luat parte la discuțiile fi
nale ale concursului „Iubiți car
tea" au fost declarați purtători! 
ai insignei „Prieten al cărții".

Brigada artistică de agitație, 
a pregătit un bogat program in
titulat „Sub steagul partidului" 
care va fi prezentat în fața spec
tatorilor în ziua de 19 iunie. 
Noul program este inspirat din 
lupta minerilor petrileni, pentru 
a da patriei cărbune mai mult 
mai bun și mai ieftin.

Tinerii artiști amatori Drăgă- 
nescu Mihai, Avasilioaie. Const., 
Popescu Ioan și alții se stră
duiesc ca programul de brigadă 
să fie cît mai reușit.

In ziua de 20 iunie a. c., în 
sala de spectacole a clubului va 
avea loc un concurs „Cine știe 
cîștigă" cu tema : „Valea Jiului 
ieri și azi". Concurenții s-au pre
gătit pentru concurs studiind 
materialul bibliografic indicat, 
fiind îndrumați în permanență 

organizatorii concursului

Program rezervai 
copiilor

In programul clubului n-au 
fost uitați nici copiii, a căror 
viață devine din zi în zi mai fru
moasă prin grija partidului.

Astfel, în multe seri, în sala 
de lectură a bibliotecii, un mare 
număr de copii au ascultat po
vestiri și basme scrise pentru ei.

Acum, în preajma Congresu
lui P.M.R., li s-au povestit co
piilor fragmente din cartea „Eroii 
rărnîn veșnic tineri" de V. Bîrză.

Ei au aflat astfel fapte din 
lupta comuniștilor, despre viața 
grea din trecut pe care părinții 
lor au trăit-o și despre lupta 
partidului pentru ca azi ei să 
aibă o copilărie fericită.

S RADU
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la nivelul satisfacerii

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MULTE -
DE BUNĂ CALITATE $1 MAI IEFTINE

Făcînd bilanțul activității depuse în perioada 
1955—196Q minerii Văii Jiului raportează cu în
dreptățită mîndrie celui de-al III-lea Congres al 
partidului că și-au îndeplinit și în bună măsură 
și-au depășit sarcinile trasate de cel de-al 11-lea 
Congres al P.M.R., că și-au adus din plin con
tribuția la măreața operă de construire a socia
lismului în patria noastră. Socotind ca bază pro
ducția de cărbune obținută în 1955, producția care 
se va obține în 1960 va fi cu circa 30 la sută mai

mare, iar cea de cărbune cocsificabil cil circa 51 
la sută mai mare decît în 1955. Cu aproape 490 
la sută va fi în acest an mai mare ca în 1955 și 
producția de huilă spălată special pentru fabrica
rea cocsului, iar cea pentru semicocs cu circa 437 
la sută. Minerii Văii Jiului vor raporta de ase
menea Congresului al III-lea că în acest an pro
ductivitatea muncii lor a depășit în medie 1,020 
tone pe post față de 0,693 tone pe post cît au ob
ținut în 1955.

și energetic, 
ridică la peste 

Modernizarea 
și II, puțul est

Toate aceste rezultate de sea
mă, care situează colectivele ex
ploatărilor miniere din Valea 
Jiului printre cele mai harnic? 
colective de muncă din țara noas
tră se datoresc muncii lor avîn- 
tate, înzestrării tehnice de la an 
la an mai bogată a minelor, fo
losirii din plin a masivelor in
vestiții făcute de guvernul nos
tru pentru creșterea potențialu
lui economic al Văii Jiului. In
tr-adevăr în perioada acestor ul
timi 5 ani toate exploatările car
bonifere au primit în folosință 
mari cantități de mijloace tehni
ce, construcții industriale de su
prafață care au permis extrage
rea și prelucrarea unei cantități 
din ce în ce mai mari de căr
bune cocsificabil 
investiții care se 
un miliard lei. 
minelor Cimpa I 
de la Petriia, noua instalație de 
extracție și puțul central al mi
nei Aninoasa, stația de rambleu 
de lă Vulcan, modernizarea ex
tracției la mina Lupeni, comple
xul industrial de la mina Uri- 
cani sînt cîteva din principalele 
obiective industriale construite 
în Valea Jiului după cel de-al 
Il-lea Congres al partidului. 
Sporirea producției de huilă spă
lată pentru cocs și semicocs a 
fost posibilă datorită moderni
zării și înzestrării cu noi utilaje 
de mare randament a preparației 
Petriia, intrării în exploatare 
secțiilor de zețaj și mediu dens 
Ia preparația Lupeni.

In ce privește lucrările minie
re de deschidere a noilor orizon
turi productive, progresul tehnic 
a luat de asemenea o mare am
ploare. La adîncirea puțurilor 

i

miniere, încărcarea se face cu 
greifere Ia lucrările de înaintare, 
mașinile de încărcat de tip so
vietic ca și reîncărcătoareie cu 
bandă confecționate la URUMP 
au ușurat mult munca mineri
lor, sporindu-le considerabil pro
ductivitatea. In prezent la lu
crările miniere excutate de co
lectivele sectoarelor de investi
ții s-a extins mult susținerea 
modernă cu fier de profil spe
cial. cu beton sau bolțari ceea ce 
a dus la scăderea cu peste 5 
m. C./1000 tone a consumului 

de lemn de mină foios și răși- 
nos, față de 1955.

Este 
tul că 
mari 
racter 
rică a 
tatea de producție deservită 
scăzut continuu.
investiția specifică valorică era 
cu circa 850 lei pe tonă/capaci- 
tate 
nul 
mai 
fitil 
tate 
un preț de cost tot mai scăzut.

Trebuie de asemenea 
cat ajutorul frățesc primit 
partea Uniunii Sovietice și 
țărilor socialiste frățești. 
Uniunea Sovietică 
această perioadă o 
mașini de încărcat 
din Cehoslovacia i 
șină de extracție de la Aninoasa 
produsă la uzinele V. I. Lenin 
din Plzen, alte multe utilaje au 
tost primite din R. P. Ungară, 
R. D. Germană etc.

Proiectul de Directive ale Con
gresului al III-lea al P.M.R. pu-

important de reținut fap- 
deși s-au alocat fonduri 

pentru investițiile cu ca- 
industrial, ponderea valo- 
acestora față de capaci- 

a
In anul 1959

mai redusă decît cea din a- 
1956. Faptul acesta arată o 
bună orientare spre Inves- 
industriale judicios proiec- 
și amplasate, executate la

remar- 
din 

al 
Din

au sosit în
> seamă de 

și haveze, 
moderna ma

Inzestrarea teh
nică a minei Lu
peni sporește con. 
tinuu. Acum cit- 
va timp minerii 
de aici au primit 

fp combină pentru 
; înaintări tip P.K-t 

3, iar recent clte- 
; va sute de stîlpi 

de susținere spe
ciali pentru stra- 
tele subțiri. IN 
CLIȘEU: Mun
citorii Duban An- 

• ton și Mișik A- 
lexandru cerce
tează împreună 
cu ing. Andtina- 

,che Vasile modul 
, de funcționare a 
, sistemului hidrau
lic al stilpilor 
metalici sosiți la 
mină.

noi obiective industriale 
cu creșterea înzestrării 
a minelor existente care 
dezvolta mult. Aceasta

lițiilor miniere și 
sarcini de mare 
Circa 32 la sută din 
vestitiilor pentru 
industriei va fi alocată în peri

CNASNTE DE TERMEN

ter- 
mai

în exploatare la 21 septem- 
1957, cu 5 zile înainte de

O

PERSPECTIVE MĂREȚE

l

Directiv* * lor

ne în fata minerilor și tuturor' 
muncitorilor din sectorul inves- 

industriale 
importanță, 
totalul in- 

dezvoltarea 

oada 1960—1965 lucrărilor pen
tru creșterea bazei energetice 
(combustibil și energie). In Va
lea Jiului se vor executa o sea
mă de 
paralel 
tehnice 
se vor 
cere din partea colectivelor uni
tăților de investiții mai multă e- 
xigență pentru calitatea lucrări
lor executate, găsirea unor noi 
metode de muncă, care să ducă 
la scurtarea termenelor de pre
dare și la reducerea cheltuielilor 
de montaj și construcție.

★ Datorită eforturilor colecti
vului de muncitori care a montat 
mașina de extracție de la Aninoa
sa, termenul de dare în exploa
tare a fost scurtat cu aproape 
dou,ă luni. La 6 mai 1958 noua 
mașină a intrat în funcțiune. Este 
demn de remarcat că specialiștii 
cehoslovaci prevăzuseră un 
men de montare cu 3 luni 
mare decît cel realizat.

★ Un deosebit succes au obți
nut în anii trecuți monteurii tur
nului de extracție de la puțul 
Piscu—Aninoasa. Confecționat pe 
tronsoane în atelier și montat ală
turi de vechiul turn, a necesitat 
doar 2 zile pentru așezare pe lo
cul stabilit, față de 40—50 zile 
cit ar fi fost necesar după calcule

★ Instalația pentru descărca
rea cărbunelui de la Uricani și 

f Vulcan la preparația Lupeni a fost 
f- dată 
' brie

Activitatea sectorului de in
vestiții industriale în viitorii 6 
ani, va căpăta în Valea Jiului 
o mare amploare așa cum se 
prevede în proiectul 
Congresului.

Planurile
. pentru viitorii 

pentru Valea 
modernizarea
lelor exploatări se va trece la 
aplicarea desfășurată a automa
tizării și mecanizării complexe,

1 mai ales la cele două preparați! 
de la Petriia și Lupeni. O seamă 
de utilaje și procese tehnologice 
la preparații au fost deja auto, 
matizate, în special unele circui-

de
6 ani
Jiului.
și mărirea actua-

perspectivă 
sînt mărețe 

Pe lingă
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Graficul repre
zintă creșterea 
volumului valoric 
al investițiilor 
miniere și indus
triale în Valet 
Jiului în perioa
da 1955—1959 și 
1960—1965

O bogată înzestrare tehnică
In perioada care a trecut de la 

cel de-al H-lea Congres al par
tidului <i pînă in prezent a spo
rit mult nu numai volumul lu
crărilor miniere, ai construcțiilor 
industriale, al explorărilor geo
logice făcute pe cont de investi
ții ci și înzestrarea exploatărilor 
miniere cu utilaje și unelte noi, 
de mare productivitate. Printre 
mijloacele tehnice mai importan
te primite de minerii Văii Jiului 
între anii 1956—1959 se numără 
mașini de extracție, ventilatoare 
electrice mari, locomotive cu acu
mulatori de 4 tone, transportoare 
de tipul SKR-11 și TP—1, 
ciocane de abataj, perforatoare 
electrice, reîncărcătoare cu bandă, 
citeva mii de vagonete și multe 
altele. Rezultatele obținute prin 
folosirea acestei înzestrări tehnice 
sîrit deosebit de bogate. Așa de

■O-------------------------------------------- ■

termen, asigurîndu-se condiții mai 
hune de recepție a cărbunelui ex
tras de cele două exploatări

★ In perioada 1955—1959 pen 
tru lucrările miniere s-au chel
tuit din fonduri de investiții pes
te 450.700.000 lei, pentru lucră
rile geologice de explorări prin 
sonde săpate din subteran s-au 
cheltuit de aserrtenea mai bine de 
,35.600.000 lei.

★ Valoarea utilajelor montate 
în regia de investiții in perioada 
1956—1959 se 
247.000.000 lei.

ridică la peste

★ Darea lp 
iunie 1959 cu 5 
termen a construcției funicularu- 
lul de șist de la Petriia a rezol
vat o mare problemă pentru a- 
ceastă mină, eliminlnd unul din 
principalele puncte de strangula
re a producției.

folosință la 25 
zile înainte de

1960—1965 
realizările 

in același

te de pompe. Potrivit planurilor 
de perspectivă, valoarea investi
țiilor industriale care se vor e- 
xecuta în perioada 
este dublă fată de 
d'ntre 1955—1959.
timp însă activitatea de investi
ții industriale va merge pe linia 
reducerii continue a ponderii a 
cesteia în totalul activității eco- 

scăderea 
pe 
va 

mai judi

tona 
reali

nomice miniere prin 
investițiilor specifice 
capacitate. Aceasta se 
za pe seama folosirii
cioase a rezervelor interne, pe 
seama amplasării cit mai econo
mice a noilor obiective indus
triale și printr-o tehnică adec
vată. 

exemplu, față de 13 la sută din 
lungimea galeriilor săpate In 
1955 care au fost susținute cu 
mijloace moderne, în acest an se 
prevede ca cel puțin 44.2 la suta 
din galeriile săpate să fie armate 
modern. De asemenea dacă în 
1955 doar 7,4 la sută din sterilul 
provenit de la lucrările de înain
tare a fost încărcat cu mașini 
speciale. în anul acesta volumul 
de steril încărcat mecanic în ga
lerii va depăși 13 la sută din 
totalul sterilului evacuat din mi
nă. Sînt de asemenea cunoscute 
succesele obținute în creșterea vi
tezelor de săpare la lucrul cu ma
șinile sovietice SBM—3u, produc
tivitatea înaltă care se realizează 
în prezent la mina Aninoasa la 
lucrul cu mașina de încărcat 
GNL—30,

La lucrările miniere de Investi
ții ca și la cele industriale de 
suprafață s-au aplicat metode mo. 

1 derne de lucru care au dus la 
scurtarea termenelor de dare în 
folosință, la îmbunătățirea calită
ții lucrărilor, la reducerea costu
lui lor. Așa de pildă, recent la 
sectorul de investiții al minei 
Vulcan s-a trecut la săparea ga
leriilor direct la profilul de be- 
tonare cu susținere provizorie me
talică, fapt ce aduce o economie 
de materiale și manoperă de circa 
400 lei la fiecare metru de gale
rie. La multe din obiectivele in
dustriale de suprafață cum siint 
puțul central și puțul Piscu de la 
Aninoasa, construcția separată pe 
tronsoane și apoi asamblarea a- 
cestora a dus la scurtarea simți
toare a termenelor de execuție. Pe 
baza unor studii amănunțite la 
mina Lupeni adîncirea puțului 
Ștefan se realizează, fără stag
narea extracției, cu poduri spe
ciale de siguranță. Toate acestea 
au contribuit din plin la reduce
rea investițiilor specifice pe to- 
na/capacitate.

La lucrările subterane s-a or
ganizat mai bine munca brigăzi
lor miniere. Sînt cunoscute vite
zele de avansare obținute în anii 
trecuți de brigăzile conduse de 
Bartha DioniSie. Gută Nlc.olae. 
Huda Mihai de la mina Lupeni 
care au săpat in jurul a 100 ni. 
pe lună. Sînt de asemenea cunos
cute succesele brigăzii lui Ionaș- 
cu loan de la Vulcan care în ga
lerie dublă a excavat peste 102 
m/lună folosind din plin reîncăr- 
cătorul cu bandă. La mina Petri
ia brigada lui Somogy Iuliu, apli- 
cînd o nouă schemă de pușcare, a 
obținut o reducere simțitoare a 
consumului de exploziv. S»-au fă
cut de asemenea încercări reușite 
cu pușcarea milisecundă la lu
crările de înaintare de la mina 
Vulcan.

Iată deci că, paralel cu crește
rea volumului investițiilor, a spo
rit considerabil înzestrarea tehni
că, s-a îmbunătățit organizarea 
muncii la lucrările de investiții, 
ceea ce a dus la creșterea conti
nuă a capacității de extracție a ex
ploatărilor miniere..

Â
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Dezbaterea proiectului de Direc
tive ale celui de-al 111-lea Congres 
al P.M.R. de către oamenii muncii 
din țara noastră, arată largul de
mocratism al politicii partidului 
nostru. In Uzina de reparat uti
laje miniere din Petroșani dezba
terea proiectului de Directive a 
constituit o preocupare deosebită 
a organizațiilor de partid U.T.M. 
și sindicale, organizîndu-se pe 
schimburi și secții adunări la 
care au luat parte toată masa de 
oameni ai muncii

In discuțiile purtate în toate 
secțiile, comuniștii, utemlștii, 
membrii de sindicat, și-au expri
mat voința lor de a munci cu mai 
multă rlvnă pentru atingerea 
scopurilor propuse

— Muncind cu elan sporit, în
grijind mai bine utilajele, ridi- 
cîndu-ne continuu nivelul profe
sional prin frecventarea cursurilor 
de minim tehnic, luptînd zi de zi 
pentru obținerea de economii, miC- 
șoririd consumul specific de ma
teriale, vom reuși să atingem o- 
biectivele ce revin secției turnă
torie pe anii 1960 —1965, ne vom 
bucura atît noi cit și copiii noștri 
de o viață tot mai bună, rod ai 
muncii noastre — a spus tov. Bo
tica Ștefan, secretarul organiza
ției de partid din secție

— Vom avea mai mult oțel, 
mai multe mașini, mai multe pro- 
' ise alimentare și industriale da

ne vom strădui să lucrăm mai 
mult și mai 
însă, noi 
luptăm mai 
rebuturilor, 
calității producției, mărirea pro
ductivității muncii în așa fel în- 
cît să Scădem continuu prețul 
de cost al produselor noastre — 
spunea tov. Kristaly Ludovic, șef 
de brigadă de turnători.

In cadrul dezbaterii proiectului 
de Directive, muncitorii și tehni
cienii din secția turnătorie au a- 
rătat că turnătoria ar putea rea
liza mult mai multe produse, da
că ar primi un ajutor mai mare 
din partea Direcției comerciale a 
combinatului în ce privește asi
gurarea cu materiale de bună ca
litate și la timp, la dimensiunile 
prevăzute de norme. Neaprovizio- 
marea la timp cu electrozi de gra- 

t de 125 mrn. diametru la cup
rul de oțel de o tonă ne-a for

țat să folosim electrozi de 150 mm. 
diametru care au trebuit să fie 
strunjiți. Aceasta a adus o pier
dere la prețul de cost de peste 
100.000 lei. De asemenea, în ul

timul timp aprovizionarea cu fier 
vechi lasă de dorit, cuptoarele 
noastre fiind puse în situația să
î ——

lucreze în proporție de 70—80 L 
sută din capacitatea lor, au ară
tat mai muiți topitorl de la cuo- 
toarele electrice.

Entuziasmul de care au dat dova
dă muncitorii secției de turnătorie, 
propunerile pe care le-au făcut cu 
ocazia dezbaterii proiectului Di
rectivelor, angajamentele care 
și le-au luat printre care termina
rea planului anual cu 15 zile mai 
repede, realizarea de economii în 
valoare de 50.000 lei, reducerea 
piocentului de rebuturi, ne îndrep
tățește să credem că forța colec
tivă de muncă va asigura îndepli
nirea cu succes a sarcinilor ce 
revin secției noastre. Ca un prim 
rezultat obținut, în săptămîna de 
producție mărită în întîmpinarea 
deschiderii Congresului, echipa de 
topitorl condusă de Scurtu Gheor- 
ghe și-a depășit cu 72 la sută sar
cinile de plan, brigada de șanio- 
tori condusă de tov. Balog losif 
cu 29 la sută, echipa de sudori 
condusă de tov. Renghea T. cu 27 
la sută, iar brigăzile de formatori 
și-au depășit planul cu 26—29 
la sută. Sîntem convinși că avînd 
asigurate ritmic comenzi la capa
citatea de lucru a utilajelor vom 
reuși să ne realizăm înainte de 
termen sarcinile de producție ce 
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Brigada condusă de minerul Bobita Ioan e cunoscută la 
J mina Lupeni ca o brigadă bună în lucrări de pregătiri. In fie- 
> care lună din acest an, brigada și-a îndeplinit și depășit sar- 
J cinile de plan.
[ Iată doi dintre ortacii iui Bobita Ioan, minerii Costa 
o Aurel și Ene Teodor pregătiți de intrarea în mină.

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Vinovat a fost numai Popescu

tine. Pentru aceasta 
turnătorii trebuie să 
mult pentru scăderea 
pentru îmbunătățirea

termen sarcinile de producție 
revin secției noastre în anul 
cesta. .

ing. ȚECU TRAIAN
șeful secției turnătorie U.R.U.M.P.

f

»
♦
♦i
♦
*
4 
t
♦ 
t 
♦
♦
i

♦
♦
♦
ț
♦
♦
»

t « 
♦ 
i 
f 
i 
i
4 t 
ț
4 
t 

se reduce timpul de staționare ♦ 
a vagoanelor". 4

• Tovarășul ing. Teodorescu | 
Florian, mina Uricani 
pun ca cercetările j 
pentru delimitarea 
niere de cărbune 
de la Cîmpu lui 
reluate. Aceasta, 
mări rezervele de 
sificabil atît de necesare eco
nomiei naționale".

• Tov. Hogh losif, 
chipă la preparația 
„Propun construirea 
la spălătorie pentru 
tarea materialelor și 
jului necesar, deoarece în con
dițiile existente pierdem mult 
timp pentru urcarea manuală 
a materialelor".

de

Propunerile 
oamenilor muncii

• Tovarășul Curican loan 
la sectorul X al minei Petrila:
„Propun instalarea unei benzi 
mobile pentru mecanizarea 
descărcării balastului din va
goanele de cale ferată spre a

i: „Pro- * 
geologice •

**
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zonei mi- 
cocsificabil 

Nea?, să fie 
pentru a se 
cărbune coc-

șef de e-
Petrila : 

unui lift 
transpor- 

a utila-

In numărul 3286 din 7 mai a 
ziarului „Steagul roșu" a apărut 
articolul de atitudine întitulat: 
„Cine e vinovat: cetățeanul sau... 
domn’ Popescu" referitor la de
ficiențele existente la depozitul 
,.Competrol“-Petroșani (aparți- 
nînd M.I.P.C. — D.G.A.D. 
Baza a 8-a Timișoara) în ce pri
vește deservirea consumatorilor 
din Petroșani cu butelii de ara
gaz. Articolul lua atitudine față 
de faptul că Popescu Ioan, fos
tul șef al depozitului menționat 
introdusese, neautorizat de ni
meni și fără a-1 face cunoscut 

acelor interesați, un program de 
distribuire a buteliilor de aragaz 
între orele 13—15, program pe 
care el însuși nu-1 respecta. Ast
fel, oamenii erau puși în imposi
bilitatea de a-și procura în timp 
mai scurt buteliile de aragaz, 
Ori, în cazul cel mai bun, erau 
nevoiți să facă multe drumuri 
pînă la depozit pentru a-și pro
cura butelii. Acestea, numai pen
tru că așa vrea șeful depozitului, 
Popescu care, pe lîngă deficien
țele din organizarea activității 
depozitului mai dovedea și o a- 
titudine de dispreț față de con
sumatori și unele abateri de la 
disciplină, fiind un rău exemplu 
pentru personalul depozitului

In răspunsul trimis redacției 
cu referire la articolul publicat,

In centrul preocupării minerilor petriieni 
continuă a prețului de costreducerea

In întrecerea socialistă care se 
desfășoară în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al partidului, co
lectivul minei Petrila și-a luat 
angajamente sporite. El s-a an
gajat să obțină 1.500.000 lei 
economii la prețul de cost. Pen
tru înfăptuirea cu succes a aces
tor important obiectiv., organi
zația de partid desfășoară o sus
ținută muncă politică de masă 
în rîndurile oamenilor muncii.

In urma muncii politice desfă
șurate de comuniștii din sectoare, 
s-a realizat 967.000 lei economii 
ia prețul de cost, depășind cu 
217.000 lei angajamentul luat pî 
nă la Congres. Numai în prima 
decadă a lunii iunie, mina Petri- 
Ja a primit 41.600 lei bonificații 
pentru calitatea producției date.

Cu ocazia dezbaterii oroiectului 
de Directive, numeroși mineri 
și-au exprimat hotărîrea de a 
aduce contribuții tot mai însem
nate la înfăptuirea sarcinilor ce 
stau în fața industriei cărbunelui. 
Pornind de la bilanțul realizări
lor de pînă acum, vorbitorii au 
arătat în mod concret cum poate 
ii redus consumul specific de ma
terial lemnos cu 18 m.c. pe mia 
de tone de cărbune extras, așa 
cum prevede proiectul de Directi
ve. De asemenea, ei au arătat că

fiecare sectar are 
crete de îmbunătățire și pe mai 
departe a calității cărbunelui, de 
reducere a consumului de explo
zivi și energie.

In fiecare zi noi căutăm să 
extragem cărbune cît mai mult, 
mai ieftin și de calitate, să ne 
îndeplinim cît mai bine sarcinile 
de producție — a spus in cuvîn- 
tul său minerul fruntaș Enache 
Chiriță din sectorul III al minei. 
Dacă ne vom organiza mai bine 
munca în abataj și vom folosi pe 
deplin toate rezervele interne, noi 
putem realiza însemnate economii 
peste plan. In primul rînd trebuie 
să dăm atenția cuvenită alegerii 
șistului vizibil din cărbune la fie
care loc de muncă, reducerii con
sumurilor specifice.

— Cu multă atenție am stu
diat proiectul de Directive — a 
spus tov. Kuti Eugen, secretarul 
organizației de partid din același 
sector. Cunoscind sarcinile impor
tante pe care partidul le punc
ta fața minerilor, organizația de 
bază a îndreptat atenția întregu
lui colectiv spre îmbunătățirea 
continuă a activității în sector. 
Au fost luate măsuri în scopul a 
plicărli unui regim sever de eco
nomii, s-au studiat posibilitățile 
de creștere a productivității mun
cii. Noi trebuie să popularizăm

posibilităfi con- pe larg prevederile proiectului de 
Directive, pentru ca toți munci
torii să contribuie conștient la 
realizarea mărețelor sarcini pre
văzute în planul de șase ani.

Alți participant la dezbateri, 
printre care tov. Tontea Ioan, 
locțiitor șef de sector de la in
vestiții, Buciurnan Nicolae, mais
tru miner principal s-au referit 
la posibilitățile de sprijinire a 
brigăzilor- rămase în urmă, anga- 
jîndu-se să depună tot efortul 
pentru realizarea înainte de ter
men a angajamentului de între
cere. Minerii Fleșcan Constantin 
din sectorul XI, Kobșin Constan
tin și Gaia Grigore din sectorul 
IV, Bartok losif din sectorul III. 
Păsărică Nicolae, Sidorov Vasile 
din sectorul II și alții, au vorbit 
despre condițiile bune de viață 
create minerilor de regimul nos
tru democrat-popular, angajîn- 
du-se să muncească mai bine și 
să extragă cărbune mai mult și 
mai ieftin.

Minerii petriieni sînt hotărîți 
ca, prin munca lor de fiecare zi, 
să contribuie la dezvoltarea eco
nomică a patriei, să realizeze cu 
succes sarcinile care decurg pen
tru mineri din proiectul de Di
rective și să folosească toate po
sibilitățile de reducere continuă a 
prețului de cost al cărbunelui.

conducerea Bazei a 8-a Timișoa
ra menționează următoarele :

— In urma cercetărilor la fața 
locului am constatat că cele se- 
zisate de ziar corespund întruto- 
tul cu realitatea. Lipsurile criti
cate de ziar, în parte, le-am cu
noscut și noi însă nu am trecut 
la luarea unor măsuri mai se
rioase împotriva celor vinovați 
mulțumindu-ne doar cu unele în
drumări, în, speranța că cei în 
cauză vor lichida lipsurile, dar 
conducerea depozitului, respectiv 
șeful de unitate Popescu Ioan nu 
a luat în seamă toate ajutoarele 
date de conducerea bazei.

— Conducerea bazei, văzînd 
că lucrurile nu se îmbunătățesc 
cu nimic și că lipsurile din func
ționarea depozitului persistă, 
cauzînd serioase nemulțumiri în 
rîndurile populației consumatoare 
din orașul Petroșani, a eliberat 
din funcția de șef al depozitului 
pe Popescu Ioan, ca necorespun
zător, numind în locul lui pe tov. 
Zanigridis Alexandru.

— Pentru îmbunătățirea deser
virii populației cu butelii de a- 
ragaz s-a luat legătură cu con
ducerea cooperativei „Jiul", in- 
sistîndu-se pentru respectarea' în
tocmai a contractului încheiat 
între depozit și cooperativă cu 
privire la distribuirea buteliilor. 
Incepînd cu data de 1 iunie co
menzile de butelii se vor face 
numai Ia depozitul „Competrol", 
telefon 232, iar consumatorii ca
re nu doresc a fi aprovizionați 
la domiciliu cu prețul de 13 lei 
butelia pot să se aprovizioneze 
direct din depozit, fără 
restricție, începînd de la 
pînă la ora 15 cu prețul 
lei butelia.

— Vom lua 
punzătoare, cu ajutorul Sfatului 
popular al orașului Petroșani, 
pentru a deschide o stație de dis
tribuire a buteliilor de aragaz 
în centrul orașului.

— Consumatorii din orașul Pe
troșani sînt rugați ca a doua zi 
după facerea comenzii să asigure 
distribuitorilor posibilitatea de a 
le schimba buteliile, spre a nu 
face cheltuieli inutile cu 
portul buteliilor fără ca ei totuși 
să nu fie serviți.

★

O parte din măsurile cuprinse 
în răspunsul trimis redacției au 
fost deja înfăptuite, constatîndu- 
se o îmbunătățire a activității 
depozitului „Competrol", îndeo
sebi în ce privește deservirea 
populației cu butelii de aragaz.

măsurile
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IN EDITURA TEHNICA
au apărut:

I. M. KUCER. A. M. KUCER 
— Modernizarea și automati
zarea mașinilor-unelte. Tradu
cere din limba rusă, 416 pagi, 
22,30 lei.

SANDOR LASZLO — Ma
nualul șoferului (în limba ma
ghiară), 280 pag., 9,10 lei.

jf ANUNȚ :
< Comitetul executiv al

I
 Sfatului popular al ora- ; 

șului Petroșani anunță un ; 
post vacant de inginer ar- \ 
hitect cu un salariu de ' 
1400 lei lunar. J

Condițiile de angajare:
-Diplome de inginer ' 

constructor sau arhi
tect.

Cinci ani vechime 
P în specialitate. ;
' I Doritorii vor depune ' 
] I cerere la secretariatul Sfa- | 

| iului popular al orașului ' 
11 Petroșani. ,

O.C.L. Produse 
Industriale
PETROȘANI 

anunță cumpărătorii că s-a 
deschis în localul fost 
„Parîngul" din Petroșani 

un mare
TÎR<S PE ȚESĂTURI 

PENTRU WĂ 

unde se pune în vînzare 
un bogat și variat sorti
ment de imprimeuri din 

bumbac și mătase.
Tot în cadrul acestei 

expoziții este organizat un 
raion de covoare, unde s-a 
pus în vînzare un va
riat sortiment de covoare, 
carpete etc.

PROGRAM DE RADIO
19 iunie

PROGRAMUL I. 8,00 Clubul 
voioșiei, 9,10 „Partid, putere 
neînfrîntă" — emisiune de cînte- 

' ce, 10,30 Muzică populară romî- 
nească, 11,40 Concert de estradă,; 
13,10 De toate, pentru toți, 14,00 
Soliști de frunte ai muzicii popu
lare romînești, 16,15 Aspecte de' 
la concursul cu tema: „Drumul' 
glorios de luptă a Partidului1 
pentru fericirea și bunăstarea 
poporului", concurs organizat de 
C.C. al U.T.M. și Comitetul de 
radio și televiziune, 17,00 Muzi
că ușoară, 20,00 „Partid slăvit" 
— radiomontaj, 21,15 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,00 
Muzică ușoară, 8,30 Școala și 
viața, 9,30 Muzică ușoară, 9,50 
Revista presei străine, 10,30 So-, 
liști instrumentiști de muzică' 
ușoară, 10,50 Transmisie din 
sala Ateneului a concertului co
rului și orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat- „George 
Enescu", 13,40 „Lehin și parti
dul în cîntecele popoarelor", 15,00 
Muzică ușoară, 16,00 Vorbește 
Moscova 1 • 17,20 Concert de es
tradă, 18,30 Muzică ușoară im
primată pe discuri „Electrecord", 
19,30 Cîntăm victoriile poporului 
muncitor condus de partid, 20,05 
Muzică de dans.

Radiojurnale și buletine de 
știri: Programul I — 7,00,
13,00, 19,30, 22,00, 23,52. Pro
gramul II — 7,50, 14,00, 20,00, 
23,00.

CINEMATOGRAFE
19 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vînătorii de tigri; AL. 
SAHIA: Jucătorul; MUNCITO
RESC : Pagini de vitejie; PE
TRILA : Dimineața mohorîtă; 
L1VEZENI : Vraja dragostei; A- 
N1NOASA: Nu putem trăi des- 
părțiți; VULCAN : Lumină în în
tuneric; LUPENI : Torentul; BAR- 
BATENI : Sombrero; URICANI :



U.R.S.S. cu cca mai dezvoltată I Ponorul îw looiinoă lupta împotriva alianței 
știință din lume militare ti S.U.I., pentro demisia intrulii Kisi

Recunoașteri ale unor oameni de știință și fruntași politici 
americani

WASHINGTON 17 (Agerpres) 
TASS anunță:

Uniunea Sovietică întrece în 
mod sigur Statele Unffe în do
meniul științei și (tehnicii — ia 
această concluzie ajung cunos
cut» oameni de știință și frun
tași politici americani care au 
studiat' realizările Uniunii So
vietice.

Luînd cuvîntul la ședința Co
misiei pentru problemele științei 
și astronautîcii a Camerei re
prezentanților, profesorul Zooc- 
raw de la Universitatea din Pa- 
eru '(statul Indiana) a declarat: 
„Indiferent dacă o dorim sau ntr 
dorim, participăm la întrecerea 
cu U.R.S.S. nu numai în ce pri
vește cucerirea cosmosului, dar 
și în celelalte domenii ale știin
ței și tehnicii. Nu trebuie să 
tratăm cu ușurință această sfi
dare adresată superiorității 
noastre tehnice, în caz contrar 
vom rămîne în urmă față de 
U.R.S.S. și în celelalte domenii 
ale științei, după cum am și ră
mas în urma ei în ce privește 
cucerirea spațiului cosmic. Zooc- 
raw subliniază în special că 
S.U.A. au rămas în urma 
U.R.S.S. și în ce privește stu
dierea componenței și proprie
tăților fizice ale globului pă- 
mîntesc.

Un alt om de știință, profe
sorul Noyes de la Universitatea 
din Rochester, care a luat cu
vîntul la ședința comisiei men
ționate, a relatat amănuțit des
pre vizita sa în Uniunea Sovie
tică cu prilejul sesiunii Comite-

Lucrările conferinței 
statelor independente 

ale Africii
ADDIS ABEBA 17 (Agerpres)' 

TASS anunță:
La 16 iunie la cea de a doua 

conferință a statelor indepen
dente ale Africii au continuat 
dezbaterile generale. Au luat 
cuvîntul delegații Ghanei, Gui
neei, Liberiei, Nigeriei și altor 
țări.

Ako Adjei, ministrul Afaceri
lor Externe al Ghanei, a con
damnat aspru prezența colonia
lismului în Africa, politica de 
segregație rasială din Unîuneai 
sud-africană, războiul colonialiș
tilor francezi în Algeria.

Arătînd că pentru a-și menți
ne dominația statele colonialiste 
recurg uneori la acordarea unei 
independențe nominale fostelor 
lor colonii, Adjei a îndemnat 
popoarele africane la unitate 
„pentru a zădărnici planurile 
criminale ale statelor colonia
liste".

Delegatul Ghanei a cerut po
poarelor Africii să se unească 
cu popoarele celorlalte continen
te în vederea luptei pentru de
zarmare și interzicerea experien
țelor cu arme nucleare.

Nelegiuiri comise de militari americani 
în Germania

BERLIN 17 (Agerpres)
Militarii trupelor N.A.T.O. de 

pe teritoriul Germaniei occiden
tale săvîrșesc nelegiuiri împotri
va populației din R.F.G.

La Baumholder, încercînd să 
prade un restaurant, un militar 
american a atacat pe o tînără lu
crătoare din restaurant și ia dat 
cîteva lovituri de cuțit.

La Heidelberg a fost adusă la 

tului executiv al Biroului Uniu
nii internaționale pentru chimie 
pură șî aplicată. El a elogiat 
lucrările științifice care se des
fășoară în Uniunea Sovietică și 
calitatea instalațiilor și utilaje
lor științifice sovietice.

Senatorul Church a declarat, 
de asemenea, în Congresul ame
rican că este alarmat de rămî- 
nerea în urmă a Statelor Unite 
fată de Uniunea Sovietică.
------ ------- ..=♦

Scăderea producției de oțel 
a Statelor Unite

NEW YORK 17 (Agerpres).
După cum relatează săptămî- 

nalul „The Worker", producția 
de oțel a Statelor Unite este în 
continuă scădere. Majoritatea 
uzinelor producătoare de oțel 
și-au redus considerabil produc
ția. întreaga industrie siderur
gică americană lucrează în pre
zent cu numai 60 la sută din ca
pacitatea e>

Ziarul subliniază că uzinele 
siderurgice din orașul Young
stown lucrează cu numai 22 la 
sută din capacitatea lor. Aceas
ta este cea mai mare scădere 
înregistrată în acest oraș de la 
ultima depresiune.

Referindu-se la repercusiunile 
acestui început de depresiune 
din industria oțelului un purtă
tor de cuvînt al Ministerului 
Muncii din Statele Unite a re
latat că uzinele siderurgice din 
Cleveland, Detroit, New Jersey, 
Boston, precum și din alte ora-

--------------- o---------------Diplomați americani expulzați din Cuba
HAVANA 17 (Agerpres).
După cum anunță agențiile 

de presă, în urma activității de 
spionaj desfășurate în Cuba de 
diplomații americani, William 
Friedmann și Edwin Sweet, gu
vernul revoluționar cuban a ho- 
tărît să-î expulzeze din țară. 
Cei! doi diplomați au fost de
clarați persona non grata și au 
fost anunțați că în termen de 
24 de ore vor trebui să pără
sească Cuba.

--------------- o---------------

Declarația Comitetului Politic 
al P. C. diu Anglia

LONDRA 17 (Agerpres)
La 16 iunie Comitetul Politic 

al Comitetului Executiv al Parti
dului Comunist din Marea Brita
nic a dat publicității o declarație 
în care critică vehement poziția 
capitulardă a vîrfurilor conducă
toare de dreapta ale partidului 
laburist.

Atacurile aripii de dreapta a 
partidului laburist împotriva prin
cipiilor socialiste, se spune în 
declarație, se împletesc cu devo
tamentul nelimitat față de politi-

occidenială
spital o fată de 19 ani rănită grav 
de un soldat american.

La Friedberg militarii ameri
cani au săvîrșit patru atacuri îm
potriva populației din localitate. 
Mai mulți locuitori răniți au fost 
internați în spital

Agenția A.D.N. anunță că un 
soldat belgian a împușcat în cap 
o glevă de 16 ani în apropiere de 
poligonul belgian de la Buchhau- 
sen.

TOKIO 17 (Agerpres).
După succesul obținut prin 

contramandarea vizitei lui Ei
senhower în Japonia, poporul 
japonez continuă lupta împotri
va alianței militare cu S.U.A., 
pentru demisia guvernului Kiși, 
pentru o politică corespunzătoa
re intereselor naționale ale Ja
poniei.

După cum relatează agenția 
France Presse, la 17. iunie au 
reînceput la Tokio manifestațiile 
antiguvernamentale, 30.000 de 
studenți japonezi s-au adunat 
în jurul clădirii parlamentului 

șe industriale și-au redus sim
țitor capacitatea de producție, 
concediind mii și mii de mun
citori.

David Mc Donald, președintele 
sindicatului oțelarilor, a subli
niat în cadrul unui discurs ținut 
la Boston că „scăderea cu o 
treime a producției de oțel, care 
se face simțită de acum trei 
luni, a avut ca rezultat direct 
concedierea a peste 30.000 de 
muncitori. Foarte mulți munci
tori au fost trecuți la săptămîna 
de lucru redusă. Numai în ora
șul Youngstown au fost conce- 
diați peste 15.000 de muncitori. 
Multe uzine siderurgice și-au în
chis porțile sub pretextul „re
parațiilor".

In încheiere „The Worker" 
subliniază că „purtătorii de cu
vînt ai industriei oțelului au re
levat faptul că nu așteaptă nici 
o remediere a acestei situații în 
viitorul apropiat".

William Friedmann și Edwin 
Sweet folosindu-se de imunita
tea diplomatică au dus o activi
tate de subminare a guvernului 
revoluționar cuban, încălcînd su
veranitatea și legile Cubei.

Recent cei doi atașați diplo
matici americani au fost sur
prinși în timp ce țineau o con
sfătuire cu o bandă de complo
tiști contrarevoluționari, într-o 
casă conspirativă dîntr-o subur
bie a Havanei.

ca războiului rece și a strategiei 
nucleare dusă de N.A.T.O. Aripa 
de dreapta condamnă toate acțiu
nile ce se întreprind pe calea unei 
politici cu adevărat realiste, de 
pace a Angliei și împiedică aces
te acțiuni.

Grupuri tot mai mari ale miș
cării laburiste, declară Comitetul 
Politic al Comitetului Executiv 
al Partidului Comunist din Marea 
Britanie, ajung la concluzia că 
strategia nucleară nu tinde spre 
apărarea Angliei ci spre atrage
rea ei, ca în cazul zborurilor per- 
manente ale avioanelor cu bombe 
cu hidrogen, în aventurile cele mai 
nechibzuite ale imperialiștilor a- 
mericani. Ele consideră că renun
țarea la strategia nucleară este 
un prim pas pe calea spre o po
litică externă independentă a An
gliei și singurul mijloc de apă
rare a țării.

In declarație se arată că li 
derii laburiști de dreapta se nă
pustesc asupra acelor conducători 
sindicali care, acționînd în spi
ritul hotărîrilor democratice adop
tate de conferințele sindicale apă
ră țelurile socialiste și se pro
nunță împotriva politicii nucleare. 

cerînd demisia guvernului, di
zolvarea parlamentului, anularea 
tratatului de securitate japono- 
american.

Alți 7000 de studenți s-au a- 
dunat în fața cartierului gene
ral al poliției. Agențiile de pre
să relatează că printre demon
stranți se află și un mare nu
măr de studenți care nu au par
ticipat la manifestațiile anteri
oare dar care au fost încurajați 
de succesele obținute de demon
stranți în legătură cu contra
mandarea vizitei fui Eisenhower 
la Tokio.

-----O-----

Guvernul sud-coreean 
a refuzat prelungirea 
vizitei lui Eisenhower
SEUL 17 (Agerpres)
După cum transmite corespon

dentul agenției France Presse, re
ferindu-se la cercuri bine infor
mate, guvernul din Coreea de sud 
a respins cererea americană ca vi
zita președintelui Eisenhower în 
Coreea de sud să fie prelungită 
cu 24 de ore.

In știre se relevă că în urma 
hotărîrii neașteptate luată la 16 
iunie de a se grăbi cu trei zile 
sosirea lui Eisenhower, instituțiile 
guvernamentale revizuiesc cu fe
brilitate planurile vizitei lui la 
Seul. In dimineața zilei de 16 
iunie s-au trimis ordine unui nu
măr de 6500 de polițiști din pro
vincie care urmează să sosească 
de urgentă la Seul pentru întări
rea măsurilor de securitate. Se 
așteaptă ca un număr total de 
20.000 de polițiști să „mențină or
dinea" în timpul celor opt ore ale 
vizitei președintelui.

-------------------— -............- ■■■= -----------------------------------------------------------

Avioanele de spionaj „U-2“ 
își continuă acțiunile provocatoare
ROMA (Agerpres)
Zborurile de spionaj ale avioa

nelor americane de tip ..Lockheed 
U-2“ nu au încetat. Referindu-se 
la datele publicate în presa unor 
țări vest-europene și arabe, ziarul 
italian „Paese Sera" scrie că a- 
vioanele de spionaj ale S.U.A. de 
la bazele din Whilus Field (Li
bia) și Dahran (Arabia Saudită) 
continuă să violeze spațiul aerian 
al țărilor din Orientul mijlociu.

Subunitatea 10, subordonată di
rect agenției centrale de investi-

--------------- o---------------

Declarafia guvernului R. D. Germane
BERLIN 17 (Agerpres)
Agenția A.D.N. a transmis de

clarația Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane care subliniază 
că Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane salu
tă cu mare satisfacție noua iniția
tivă a guvernului sovietic în pri
vința rezolvării problemei dezar
mării generale și totale.

Guvernul R.D. Germane, se 
arată în declarație în continuare, 
apreciază noile propuneri sovieti
ce asupra dezarmării ca o dova
dă că Uniunea Sovietică dorește 
realizarea unei înțelegeri și depu
ne eforturi deosebite pentru a în
lătura toate obstacolele ce stau în 
calea unui acord asupra dezarmă
rii generale și totale.

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane cheamă 
toți oamenii din Germania inte
resați în menținerea păcii să 
contribuie la traducerea în viață 
a măsurilor de dezarmare generală 
și totală, propuse de Uniunea So-

Argentina a cerut 
convocarea 

Consiliului de Securitate
NEW YORK 17 (Agerpres).
Reprezentantul Argentinei la 

O.N.U. a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate o scri
soare prin care îl roagă să con
voace de urgență Consiliul de 
Securitate pentru discutarea pro
blemei violării de către Izrael 
a suveranității Argentinei.

In plîngerea Argentinei se a- 
firmă că Izraelul a organizat 
răpirea criminalului de război 
nazist Adolf Eichmann, care își 
găsise adăpost în Argentina.

După cum s-a anunțat, Eich
mann va compare în fața unul 
tribunal izraelian sub acuzația 
de exterminare a 6.000.000 de 
evrei în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Se anunță că Consiliul de Se
curitate se va întruni' pentru e- 
xaminarea acestei plîngeri la 22 
iunie.

Poziția Canadei față de noile 
propuneri sovietice 

de dezarmare
OTTAWA (Agerpres). TASS 

anunță :
La 15 iunie ministrul Afaceri

lor Externe al Canadei. Green, 
a făcut o declarație în parla
ment în legătură cu atitudinea 
Canadei față de noile propuneri 
sovietice de dezarmare. Guver
nul canadian, a spus el, dorește 
ca aceste propuneri să fie stu
diate cu răbdare și atenție în 
Comitetul celor 10 state, ceea 
ce ar putea constitui un început 
pentru tratative concrete.

Presupunem, a declarat Green, 
că nu trebuie să se dea un răs
puns pripit, nechibzuit la noile 
propuneri sovietice. Reprezentan
tul Canadei în Comitetul celor 
10 state, a declarat Green, a pri
mit instrucțiuni corespunzătoare.

gații din S.U.A., execută un pro
gram de fotografiere din avion 
a teritoriilor Turciei. Iranului. 
Irakului și Izraelului, precum și 
ale Siriei, Egiptului și altor țări 
arabe inclusiv Algeria. Fotogra
fierea teritoriului Algeriei se exe
cută în baza unui acord special 
încheiat recent cu autoritățile 
franceze.

Toate aceste zboruri, sublinia
ză ziarul, se fac, bineînțeles, fără 
știrea statelor respective.

vietică, să sprijine eforturile în
dreptate spre dezarmare și des
tinderea încordării din Germania, 
să zădărnicească intențiile agre
sive ale mi’liltariștilor vest-ger- 
mani.

Luptele din Algeria
PARIS 17 (Agerpres). TASS 

anunță :
In Algeria continuă să aibă 

loc lupte înverșunate între tru
pele franceze și detașamentele 
armatei de eliberare națională a 
Algeriei

După cum a recunoscut un 
purtător de cuvînt al Statului 
Major al trupelor franceze, ac
țiunile răsculaților algerieni au 
devenit deosebit de intense. In 
această perioadă, în cele mai di
ferite regiuni ale țării detașa
mentele armatei algeriene au a- 
tacat diferite posturi militare.
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