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Minerii Văii 
semestru

• • IN PRIMA JUMĂTATE A
‘ANULUI — APROAPE' 19.000 
TONE DE CĂRBUNE COCSI-

’FICAB1L PESTE PLAN.
* • PRODUCTIVITATEA ME; 
DfE’ PÉ BÁZIN — PESTÉ O* 
TONĂ PE POST!

• in/juSba^u^jie TOATg 
EXPLOATABILE ’ ȘI-AU DEPĂ
ȘIT SARCINILE DE PLAN

t4t

Colectivele miniere din Valea 
Jiului, au încheiat primul semes
tru cu rezultate frumoase, in a- 
ceastă perioadă, mobilizați de 
.organizațiile de partid, minerii 
și-au creat condiții mai bune de 
muncă, au desfășurat larg între
cerea socialistă. Au fost extrase 
peste plan aproape 19.000 tone 
cărbune cocsificabil.

Constituie un deosebit succes 
faptul că sporul de producție s-a 
Wbținut exclusiv pe seama creș 

X'grfi productivității muncii care 
* în medie pe bazin a depășit o 

tonă pe post, ca urmare a faptu
lui că cinci din cele șase exploa
tări ale Văii Jiului extrag în pre
zent între 1,000—1,269 tone de 
cărbune pe post.

Paralel cu strădaniile depuse 
pentru creșterea randamentului, 
colectivele miniere și-au gospo 
dărit mai bine materialele, au 
abordat atenția cuvenită călită 
ții producției, au redus’ consumu
rile specifice de lemn, exploziv, 
<|yfrgie elej^fcăi Jaac-^St fei e 
conv=iiile suplimentare obținute 
l^lpMțiil"’ de*1 cosi sd producției 
brute depășesc 6.130.000 lei.

hJl<> de* cost al producției

i La Uricani
pentru

Jiului au încheiat primul

Colectivului s.c 
torului I al mi
nei Vulcan îi re 
vin sarcini im
portante în înide- 
plinițeaț sar ¿¡ni . 

r4or f>e ■ care cel 
deal IlI-lea Con
gres al P.M.R. le 
pune în fața in
dustriei carboni
fere. iată-i pe 
tovarășii ing. Ko- 
vacs Emeric, șe
ful sectorului și 
Ursa Ion, secre
tarul organizației 
de bază discutînd 
despre unele mă
suri ce trebuie 
luate pentru în
deplinirea acestor 
sarcini.

O-

Minerilor — numai bolțari de calitate i
„O atenție deosebită se va acorda susținerii mo

derne în galerii. In acest scop, se vor iua măsuri ca 
din lungimea galer iilor care se vor săpa în 1960, cel 

"fie armate cu susțineri modernepuțin 70 lai sută să 
— fier, bolțari etc. ",

★ ★
pentru reducerea con- 
consumului de lemn se 
un front larg la toate

NOI RAȚIONALIZĂRI
La sectorul 

nic al minei 
economiilor prin refolosirea ma
terialelor recuperate, prin diferi
te inovații și raționalizări con 
stituie un obiectiv important 
pentru fiecare muncitor. Recent, 
la propunerea tovarășilor Maca- 
vei Gheorghe și Butca Victor, 
în atelierul de fierărie s-a con
struit uft cuptor mobil, de capa
citate mică, pentru încălzirea 
niturilor.

VIII electromeca 
Aninoasa, sporirea

38.000 lei bonificații 
calitate

Colectivul minei Uricani a 
muncit in luna iunie cu avînt. 
iar rezultatele obținute dovedesc 
hotărîrea minerilor de aici de a 
îndeplini înainte de termen sar
cinile de plan anuale. In iunie, 
minerii din Uricani au extras 
cîte 1,269 tone de cărbune pe 
post fapt care le-a permis să tri-

mită Ia preparație peste sarci 
nile lunare de plan 1.164 tone de 
cărbune cocsificabil de bună ca
litate. In iunie cărbunele extras 
la Uricani a avut un procentaj 
de cenușă mai scăzut cu 
sută decît norma admisă, 
aceasta mina beneficiază 
nificații în valoare 
38.000 Iei.

Cuptorul, construit din mate
riale recondiționate, funcționează 
pe baza unui injector cu motori
nă. El încălzește uniform nitu
rile, este practic, ieftin și mă
rește rapiditatea de lucru față de 
vechiul procedeu, cînd niturile 
erau încălzite la forjă. Tot la sec
torul VIII, lăcătușul Manea Va
ier a găsit o metodă practică de 
a prelungi viata ciocanelor pneu
matice de abataj. In majoritatea 
cazurilor, ciocanele de abataj 
sînt scoase din uz din cauza de
teriorării carcasei metalice sub 
minerul de prindere. Prin fixarea 
unui înveliș metalic sub formă de 
manșon care vine sudat peste 
carcasă, ciocanul de abataj poa
te fi refolosit cu rezultate din 
cele mai bune. Pînă în prezent au 
fost repuse astfel în funcțiune un 
număr de 10 ciocane.

i-upta 
tinuă a 
duce p.e 
exploatările carbonifere din Va
lea. Jiului. Minerii și tehnicienii, 
mobilizați de organizațiile de 
partid, caută continuu noi posi
bilități de a economisi lemnul de 
mină, materie primă atît de pre
țioasă pentru economia națională. 
La sectorul I Aninoasa, de pildă, 
în anul acesta bandajele necesare 
se confecționează numai din lemn 
răpit, numeroase brigăzi de mi
neri între care cele ale tov. Sas 
Teodor, Roman Petru, Opreanu 
loan răpesc 8—10 bucăți de lemn 
la fiecare prăbușire a abatajului, 
lemn pe care apoi îl refolosesc; la 
sectoarele minei Petrila stivele 
de armare se fac 
din lemn vechi răpit, la 
III Lupeni unele abataje 
au trecut de la armarea 
la armarea cu fier etc.

Una din căile larg 
pentru economisirea lemnului es
te armarea galeriilor cu fier și 
bolțari ae diferite profile și ti
puri. O mare extindere a luat 
armarea cu bolțari.

Pentru asigurarea cerințelor ex
ploatărilor cu necesarul mereu 
crescînd de bolțari pentru arma
rea noilor galerii, în Valea Jiu
lui funcționează mai multe ate
liere de prefabricate - pentru bol 
țari, ateliere care sînt conduse 
de către serviciul de producție al 
combinatului carbonifer (șeful 
serviciului ing. Bocancios loan). 
Printre aceste ateliere se numă
ră și atelierul de prefabricate de 
la Petrila care produce betonite 
pentru minele Petrija și Angoa
sa Aici lucrează o brigadă har
nică condusă de tînărul Baron 
Gheorghe care produce lunar cca. 
360—380 m.c. de beton pentru 
bolțari. Atelierul este dotat cu 
malaxoare pentru amestecarea 
betonului, mese pentru vibrarea 
bolțarilor, șoproane pentru uscare 
și chiar un crațer pentru încărca 
rea în vagoane a bolțarilor.

de asemenea 
sectorul 
frontale 
în lemn

folosite

(Din Hotărîrea Conferinței 
raionale de partid)

★
Dacă în ceea ce privește canti

tatea necesară pentru mine, ate-, 
lierul de la Petrila produce sufî. 
cienți bolțari, apoi despre cali
tatea acestora sînt multe nemul
țumiri din partea minerilor, a, 
conducerilor de sectoare și exsi 
ploatărilor. îndeosebi se obiectea- ' 
ză că bolțarii produși nu sînt des
tul de rezistenți și uneori sute' 
de metri liniari de galerie ar
mați cu 
mâți în 
seamnă 
pierdut, 
los

Care să fie cauza slabei calități 
a bolțarilor produși de atelierul 
de la Petrila ? Urmărirea pro
cesului de producție de aici dă un 
răspuns destul de edificator. In 
primul rînd, materialul din care, 
se face betonul este de proastă 
calitate. Balastul furnizat de 
unele cariere ca Gura Motrului,' 
Cărbuneștî, Uioara și altele (și 
pe care tovarășii din cadrul Di
recției comerciale a combinatului 
îl cumpără cu multă ușurința) 
este de proastă calitate. Defectul 
principal îl constituie faptul dă 
are un, conținut mare de argilă 
— între 10 și 30 la sută — ceea 
ce strică foarte mult compoziția 
betonului. In același timp. se 
face și un consum mai mare de 
ciment, căci pentru fiecare pro
cent de argilă trebuie un procent 
dublu de ciment ca să anihileze 
cît de cît acțiunea dăunătoare a 
argilei asupra betonului.

Un alt component însemnat al 
betonului pentru bolțari îl eonstb 
tuie piatra concasată. Aceasta 
este furnizată de către o carie
ră care scoate pietriș din albia 
Jiului și bolovanii mari îi sparge 
într-un concasor. Dar peste 80 
la sută din „piatra concasată“ 
furnizată în regie proprie, este 
în realitate pietriș mărunt de rîu, 
mărgăritar cum îi spun construc-

MIHA1 ȘTEFAN

bolțari au trebuit rear-< 
lemn. Toate acestea în\ 
cheltuieli în plus, timp 
muncă depusă fără fen

(Continuare în pag. 3-a)

1,1 la 
Pentru 
de bo
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Muncitori destoinici, mobilizatori activi âi colectivului din care 
fac parte spre noi succese în muncă — așa sînt cunoscuți la A.C.R.E. 
Vulcan, comuniștii Biro Nicolae și Borneci Marin.

IN CLIȘEU: Tov. Biro Nicolae și Borneci Marin stabilesc di
mensiunile unor conductori neces ari reparării unei mașini elec
trice. >
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J Termocentrala 
j Paroșeni este u- 
j'nuf din obiecti-
•

♦

vele de seamă 
ale planului ne electrificare a 
țării. Construcția ei constituie 
un minunat exemplu al ajuto
rului frățesc al Uniunii Sovie
tice acordat poporului nostru.

Colectivul de muncitori și 
tehnicieni al termocentralei se 
străduiește ca prin folosirea 
din plin a modernelor agrega
te și utilaje să producă cît mai 
multă energie electrică. In a- 
ceastă direcție colectivul a ob
ținut succese deosebit de im
portante. Astfel, indicele de u- 
tilizare a puterii instalate a 
centralei a crescut de la circa 
70 la sută cît era în anul 1956 
la peste 90 la sută în 1960. A- 
ceastă creștere s-a obținut 
prin folosirea la capacitatea 
nominală de producție a insta
lațiilor, prin ridicarea continuă 
a calificării personalului de de
servire a agregatelor și însuși
rea bogatei experiențe a ener- 
geticienilor sovietici, prin apli
carea unui însemnat număr de 
inovații și raționalizări. In anii 
de existență a termocentralei 
s-au făcut 298 propuneri de 
inovații și raționalizări din ca
re au .fost aplicate 135 inova
ții care au adus o economie to
tală de 1.237.000 lei. .

O problemă deosebit de im-

căldură a scăzut ♦ 
sub 3000
Cal. pentru 1 ♦

Un semestru de succese 
la termocentrala Paroșeni kw/ora, iar prin*

KÎ
M ♦

portantă care stă în perma
nentă în centrul preocupărilor 
colectivului de la termocentrala 
Paroșeni o constituie asigura
rea funcționării economice a u- 
zinei. Pentru mărirea econo-

Din experiența 1 
colectivelor fruntașe

micității centralei s-au aplicat 
un șir de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pentru introducerea 
tehnicii noi, reducerea pierde
rilor la ciclul apă—abur—e- 
nergie etc. Ca urmare a mă-, 
surilor luate pentru funcțio
narea economică a agregate
lor și exploatarea lor corectă, 
uzina de la Paroșeni realizea
ză cei mai buni indici dintre 
termocentralele sistemului e- 
nergetic național. Astfel, con
sumul de combustibil pe kilo- 
wăt produs este cel mai mic 
din ultimii ani, apa de adaus 
a scăzut la numai 2 la sută, 
timpul de reparare a grupu
rilor de agregate a scăzut de 
la 45 zile la numai 8 zile pen
tru turbine și 16 zile pentru 
cazane, consumul specific de

mai buna organizare a activi- ♦ 
tatii colectivului de muncitori X 
și tehnicieni, ‘ productivitatea* 
muncii s-a dublat: numai a- ♦
nul acesta s-au dat peste plan • 
în rețeaua enercreií/»a a töri; ♦ 
3.586.000 kWh energie 
trică, s-au economisit la 
sumul propriu tehnologic al u-* 
zinei 3.635.053 kWh și o __  *
titate de 1.890 tone combusti-• 
bil, au fost obținute economii* 
suplimentare de peste 1.300.000 J 
lei și beneficii peste plan de* 
aproape 500.000 lei. Printre» 
fruntașii în obținerea acestor * 
realizări se pot număra tova*- J 
rășîi Jula loan. Cezar Diaconu, ♦ 
Stelian Ene, Istoia Niculescu, • 
Andrei Joja, Constantin Ispas,* 
ing. Alexandru Rebreanu, ing. J 
Truică loan și mulți alți mun- ♦ 
citori și tehnicieni care fac* 
cinste uzinei. *

Utilajul modern cu care a * 
fost dotată termocentrala Pa- * 
roșeni, grija și interesul mun-» 
cîtorilor pentru exploatarea lui * 
rațională și măsurile luate dej 
conducerea uzinei crează con- ♦ 
diții ca și pe lunile următoa- ♦ 
re să se realizeze indici supe- X 
riori. J

S. M. *

în rețeaua energetică a țării • 
elec- ♦ 
con- ♦

can- *

«♦
**♦•♦•••♦•***♦•*•♦**••♦•♦**•*•»♦»♦••*•***•»**•<«***********«• ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦
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A DO U A VIA ȚĂ 
A LEMNULUI DE MINĂ
Privit de sus, din galeria de 

cap, suitorul central de aeraj, ce 
unește orizonturile 650 și 565 de 
la mina I-upeni, pare un tunel 
înclinat care străpunge pămintut 
ca. o săgeată. Pereții iui sînt 
tmbrăcați Intr-un cojoc din lemn 
de brad ce-t apără de strînsoa- 
rea - odîncuriior subpămîntene. 
Prin întuneric se zăresc undeva, 
jos cîteva steluțe dansînd. Sint 
luminile lămpilor electrice. încet, 
încet, jocul lor se 1 '
merindea bogată 
pofta nu se lasă 
prea mult aștep
tată. Minerii din 
brigada condusă 
de utemistul Ma
rian Alexandru din 
se ospătează din merindele puse 
de nevestele lor. Printre ei se 
găsește un tînăr despre care am 
aflat că li cheamă Stupu Petru 
și care deși de curînd trecut pe 
fișa de pontai a brigăzii, se bu
cură de un deosebit respect din 
partea ortacilor. .

Comunistul Stupu a absolvit 
anul trecut școala de maiștri mi 
neri și acum este student cu bur
să de la întreprindere în anul l 
la Institutul de mine. Practica 
de producție o face muncind efec
tiv, cot la cot cu ortacii lui Ma
rian. De vrednicia și priceperea 
lui în ale mineritului nu se în
doiește nimeni. Le-a dovedit-o 
cu prisosință. Calculele și cu
noștințele^ de minerit primite în- 
că pe băncile școlii de maiștri 
sînt tălmăcite de ochiul lui ager 
de miner.

In timpul cit ortacii mlncau 
privirea lui Stupu iscodește sui 
torul. Pe semne că ceva nu eru 
în ordine, nu-i era pe plac. Or 
iacii îl văd chiar oftlnd.

— Aș vrea să facem împreună 
o mică socoteală — le spune 
Stupu minerilor, așezîndu-se în 
mijlocul lor pe un ciutac. Scoto 
cește în buzunarul salopetei și 
scoate din el uri capăt de creion 
Costache loan sfîșie o parte din 
hîrtia unsuroasă în care și-a adus 
merindea. Creionul lui Stupu în
cepe să însemne pe hîrtie feluri 
te calcule, schițe. Din timp în 
timp Stupu dă explicații. Oamenii 
îl ascultă cu interes, aplecați dea
supra hîrtiet unsuroase, toi ceea 
ce le spune și arată Stupu.

Brigada lucrează la lărgirea 
și betonarea suitorului central de 
aeraj. De la lărgire „cade" o can
titate mare de lemn. Lemnul ar
măturilor este nevătămat, parcă 
nou. Cu toate acestea s-au găsit 
din aceia care să-i spună lemn 
vechi și să-l trimită tăiat în bu
că# la ziuă. Suitorul este armat 
în deșiș. Intr-un cadru de ar
maturi intră 10 m.l. de lemn. So-

iistimpdră. La

sectorul VII

cotellle făcute 
lor are 340 
formula de calcul pentru a afla 
volumul de material lemnos ce 
poate fi recuperat. Stupu a obli- 
nut rezultatul: 56,6 m.c. Au soco-

■ lit că 20 la sută din acest lemn 
se poale pierde și totuși mai ră 
min 46,6 m.c. „Cită dreptate are 
Stupu — își spun cei din juru-i. 
Lemnul ăsta e o bogăție și totuși 
el s-a risipit pînă acum, s-a 
la cantină transformindu-se 

scurm. Nu-i 
cat de el?".

Hotărlrea 
luată pe loc. 
măturile pot 
recuperate și 
lemnului nou

arată că suitorul 
de cadre. Folosind

joloslte În locul 
către brigada vecină condusă 
Cigăr loan. Citiseră cu toții des
pre Directivele Congresului al 
UI-lea al P.M.R care cheamă 
minerii să reducă substanțial 
consumul de material lemnos și 
cu toții sau hotărtt să treacă la 
fapte. Cu cantitatea de lemn oe 
care au stabilit s-o recupereze 
minerii din brigada condusă de 
Marian Alexandru, se pot extrage 
peste 1000 tone de cărbune. E- 
conomia de lemn pe care o vor 
realiza înseamnă un brad imagi
nar lung de 3.4 km. Intr-o pădu
re, acest brad imaginar al repre 
zenta 150 de arbori care acoperă 
o suprafață de aproape 3.900 m-P 
pădure! Pentru ca acești arbori 
să poată fi folosiți la mină, să 
ajungă la maturitate, el au ne
voie de 80—90 ani. Destinele în
tinselor noastre păduri, de brad 
se hotărăsc nu numai la zi, ci 
și in mină, în uzina subpămîn- 
teană, unde oamenii, prin munca 
lor, prin spiritul lor de economie, 
protejează pădurile. Subpămtntea- 
na pădure de brazi ce se „întin
de" pe o suprafață de mai bine 
de o treime de hectar în suitorul 
central de aeraj, întinerește. $i 
ca lemnul nou ce-l tal din pădu
re, lemnul zis „vechi" va fi fo
losit pentru a doua oară. Se bu
cură de acest lucru nu numii 
oamenii care muncesc vîrtos In 
preajma steluțelor ce și-au reluat 
dansul, cl și păsările care cîntă 
in pădurea foșnitoare

C. MORARU

IN

planului econo-

Cei doi tovarăși din clișeul • 
♦ nostru sînt: brigadierul Boca f 
4- Ștefan de la sectorul IV Lonea » 

și craterlstul Marian Traian» 
de la sectorul, V al aceleiași ț 
mine. Ei sînt prieteni buni. 
Fotoreporterul nostru i-a sur
prins in timpul unei interesan
te discuții. Tema? Sarcinile 
care revin industriei carboni
fere in cadrul .
mic de 6 ani șl bine înțeles 
sarcinile care
Iui minei lor.

Traian »
?
I 
i
4 
t
♦ 
f
4
i
4revin colectivu-

BRIGADA

EDITURA TEHNICA
au apărut:

C. D. NENIȚESCU — Chimie 
organică, voi. I. 838 pag., 57 lei.

ECATERINA TEIȘANU — 
Conservarea cărnurilor și a peș
telui în gospodărie 144 pag., 6 
lei. *

Vestea că tovarășul Deatcu 
Dumitru va prelua conducerea 
unei brigăzi de tineret păruse u- 
nora de necrezut. Să iei o briga
dă ce nu-și îndeplinește sarcinile, 
să te ocupi de fieccre tînăr în 
parte, să-i ajuți pe toți nu-i lu
cru ușor. Totuși așa s-a întlm- 
plat. Comunistul Deatcu a știut 
că trebuie să ajute pe cel mai 
slabi din jurul său să se ridice 
la nivelul fruntașilor, să pună 
umărul acolo unde treburile nu 
merg prea bine.

In prima zi de lucru, tovarășul 
Deatcu a căutat să cunoască pe 
flecare tînăr din brigadă I-a 
lăsat să-și vadă de lucru, urmă
rind cum muncesc. A trecut rină 
pe rînd pe la fiecare pentru a 
vedea în ce măsură folosesc tim
pul de lucru, dacă știu să-și or
ganizeze munca.

Unii dintre membrii brigăzii 
aveau obiceiul să umble de colo 
pînă colo prin depou. Chiar și la 
locul de muncă tinerii Hurtupan 
Radu și Judele Cristian manifes
tau indisciplină, opreau ba pe 
unii, ba pe alții cu întrebări și 
glume. Șeful de brigadă le-a a- 

■ tra“’ atenția. El a cerut acestor 
tineri să folosească din plin cele 
8 ore de muncă, să nu mai facă 
absențe., nemotivate, așa cum a 
veau obiceiul, le-a explicat ca 
muncind biné, brigada poate de
veni fruntașă pe depou. Comunis
tul Deatcu Dumitru a luat pe a- 
cești tineri să lucreze împreuna 
cu el, preocupîndu-se îndeaproa
pe de ei.

In scurtă vreme tinerii au în
ceput să înlăture o bună parte 
din lipsurile avute Ei au început 
să lucreze mai bine, mai cu 
spor, mai economic. In fiecare 
dimineață, înainte de începerea 
lucrului, în brigadă, se face ana-

A DEVENIT FRUNTAȘA
liza muncii din ziua precedentă, 
se discută anumite deficiențe și 
se repartizează lucrul pentru ziua 
respectivă. Prlntr-o bună organi
zare a muncii în brigadă, prin 
întărirea disciplinei, în scurtă 
vreme brigada s-a ridicat la ni
velul brigăzilor fruntașe din 
depoul C.F.R. Petroșani.

Muncind în chip nou, brigada 
lui Deatcu Dumitru formată din 
10 utemiști, și-a depășit lună de 
tună sarcinile de producție. In lu
na trecută, tinerii din brigadă au 
depășit planul de reparații la lo
comotive cu 25 la sută și au rea
lizat aproape 3000 lei economii, 
prin recuperarea pieselor de 
schimb și folosirea rațională a 
materialelor. Brigada comunistu
lui Deatcu a terminat cu 9 ore 
mai devreme lucrările de repara
ții și spălare de tipul I la locomo
tiva 150.1018, reducînd astfel cu 
32 la sută timpul de staționare 
a locomotivei respective.

Cîte vorbe bune nu se pot spu
ne în prezent despre această bri
gadă ! Mulți tineri vor acum să 
lucreze în această brigadă, de
oarece aici au de învățat cum 
trebuie muncit spornic. S.» mun
cit stăruitor și pentru îmbunătă
țirea pregătirii profesionale a ti
nerilor. Unii tineri muncitori, ca 
Munteanu Erernia, Petrescu Au
rel ?i alții care nu de mult au ab
solvit școala profesională, au 
fost reoartlzați în această briga
dă unde tovarășul Deatcu se ocu
pă cu răbdare și dragoste de 
creșterea și educarea lor. Dacă 
înainte unii utemiști aveau o sfo- 
b? calificare, acum toți muncesc 
aproape la fel de bine. In prezent 
tovarășul Munteanu Erernia știe 
să efectueze reparații și revizii 
pretențioase ia supape, regulator,

sertarele de distribuție, ajustări 
de cuzineți de bielă motoare și ■ 
altele

In ce privește calificarea tineri
lor, un merit deosebit revine și 
tovarășilor Gyulai Francisc și 
Ciungu Gheorghe care sprijină 
munca șefului de brigadă preocm 
pîndu-se și ei îndeaproape de ri
dicarea cunoștințelor profesionale 
ale tinerilor.

Rezultatele obținute de această 
brigadă nu sînt întîmplătoare. 
Tovarășul Deatcu Dumitru își 
duce cu cinste la îndeplinire sar
cina ce l-a fost repartizată 1« 
organizația de bază de a se o- 
cupa de tineri, dîndu-le ajutor to
vărășesc.

Sprijinit» de organizația de ba
ză tinerii 
rîți să-și 
mai mare 
sarcinilor
gului colectiv al depoului.

Z. șuștac

din brigadă stat hotă- 
aducă contribuția în 
măsură la realizarea 
ce stau în fata între-

DupS sesiune — în 
excursie de studiu
La 25 iunie a luat sfîrșit se

siunea de examene la Institutul 
de mine din Petroșani. Roadele 
muncii unui an de învățături 
sínt frumoase. Majoritatea și 
deniilor au înțeles să se prezinte 
la examene bine pregătiți, dînd 
răspunsuri documentate, concre
te, dovedind astfel că și-au în
sușit materia predată în cursul 
anului de către tovarășii profe-

Invățămîntul politic U. T. M. — mijloc principal 
de educare comunistă a tineretului

Educarea comunistă a tinere
tului constituie o sarcină de o- 
noare și de mare răspundere a 
organizațiilor U.T.M. Invățămîn- 
iul politic U.T.M. este unul din 
mijloacele principale de educare 
a utemiștilor și a celorlalți ti
neri.

La mina Lupeni, în anul școlar 
1959—1960 învătămîntul U.T.M 
a cuprins un mare număr de ti
neri. In cele 43 cercuri politice 
U.T.M. care au funcționat în a- 
nul școlar recent încheiat, au fost 
încadrați 1380 tineri. iMajorita- 
tea organizațiilor de bază U.T.M. 
au obținut succese frumoase în 
desfășurarea învățămîntului de 
organizație. Un rezultat de sea
mă în această direcție îl consti
tuie faptul că toate cercurile 
și-au încheiat activitatea cu suc
ces, iar discuțiile de sfîrșit de 
an s-au desfășurat în majorita
tea cercurilor în bune condițîuni 
Rezultate îmbucurătoare au obți
nut mai ales acele cercuri care 
în tot cursul anului au primit 
un ajutor mai mare din partea 
birourilor organizațiilor de bază 
și ai căror propagandiști s-au 
achitat cu răspundere de sarci
nile ce le-au fost încredințate 
Bune rezultate au obținut îndeo 
sebi cercurile conduse de propa-

gandiștii Kovacs Tiberiu și Ha- 
ber Francisc de la sectorul IX, 
Rakotzy Viorica de la sectorul 
X, Chitic Panait de la sectorul 
111, Vîlcu Virgil, sectorul VID 
și altele. Predînd lecții de cali
tate, organizînd cu regularitate 
consultații colective și individua
le, vizionări de filme și specta
cole, popularizînd cursanții frun 
tași la gazeta de perete, .acești 
propagandiști au reușit să asi
gure în cercurile lor o frecvență 
de 85—98 la sută, iar învățămîn
tului — un nivel corespunzător

Cercurile politice au constituit 
un ajutor prețios în activitatea 
organizațiilor U.T.M., în mobili
zarea tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor economice puse de 
partid. Mai multe cercuri de în- 
vățămînt au devenit brigăzi ute- 
miste de muncă patriotică. Un e- 
xemplu Tn această privință îl 
constituie brigăzile de muncă pa
triotică constituite din cercurile 
conduse de propagandiștii Ko- 
vacs Tiberiu și Haber Francisc. 
Aceste brigăzi au colectat de la 
începutul acestui an peste 380.000 
kg. fier vechi- Pentru rezultatele 
obținute, brigada formată din 
cercul condus de tov. Kovacs Ti
beriu a fost distinsă cu drapelul 
de brigadă de muncă patriotică

fruntașă pe raion, iar zilele tre
cute a fost distinsă cu Diploma 
de onoare a Comitetului regional 
U.T.M. Cu aceeași diplomă a fost 
distins și cursantul fruntaș în 
învățămîntul de organizație, Ră- 
dulea Matei, din cercul condus 
de tov. Haber Francisc. Un re
zultat important al învățămîntu
lui politic U.T.M. este faptul că 
din elevii cercurilor U.T.M., pes
te 50 de utemiști au cerut să fie 
primiți în rîndurile candidaților 
de partid.

Dar în afara succeselor dobîn- 
dite, în desfășurarea învățămîn
tului U.T.M. au existat și defi
ciențe. In unele cercuri de învă- 
țămînt, ca de pildă, în cele con
duse de tov. Aniță Florea, Co
coș loan, Macavei loan și Matei 
loan, datorită lipsei de răspun
dere a propagandiștilor, lecțiile 
au fost insuficient pregătite, iar 
frecvența cursanților a atins abia 
50—70 la sută. Vinovate pentru 
această situație sînt și birourile 
organizațiilor U.T.M. din sectoa
rele IV A, V sud, VII, X admi
nistrativ care au neglijat contro
larea propagandiștilor și mobili
zarea lor la ședințele de instrui
re. Nici tovarășul Barna Cou-

stantin, responsabilul cu învăță
mîntul în comitetul U.T.M. pe 
exploatare, nu a acordat ajutorul 
cuvenit acestor cercuri.

Pentru remedierea în viitorul 
an școlar a deficiențelor care au 
existat în anul școlar care s-a 
încheiat, comitetul U.T.M. de la 
mina Lupeni a luat deja unele 
măsuri. Desfășurarea învățămîn
tului politic în cursul anului
1959— 1960 a fost analizată în 
adunări generale ale organizații
lor U.T.M., stabillndu-se măsuri 
pentru pregătirea noului an șco
lar. Organizațiile de bază au 
stabilit formele de învătămînt ce 
vor funcționa în cursul anului 
viitor, au constituit comisii pen
tru recrutarea elevilor.

De pregătirile care se fac fn 
prezent în vederea noului an de 
învătămînt va depinde în mare 
măsură deschiderea la timp și 
desfășurarea cu succes a învăță- 
mîntulul politic U.T.M. în anul
1960— 1961. Deci, acestor pregă
tiri, toate birourile organiza
țiilor U.T.M. trebuie să le acord? 
o mare atenție, deoarece astfel 
organizațiile U.T.M. vor ridica 
la un nivel mai înalt munca de 
educare comunistă a tinerilor, 
condiție de seamă a mobilizării 
cu succes a maselor de tineri la 
înfăptuirea sarcinilor stabilite de 
cel de-al II Mea Congres al parti
dului.

A. MICA

sori.
Dînd dovadă de o pregătire la 

nivelul cerințelor actuale, stu- 
denți ca Pană Gheorghe. Savu 
Dumitru, Feies Ludovic, Poprscii 
Alexandru, Magyary Andrei, Do- 
brinoiu I., Călinoiu I, Măruță 
Oh., Avram Traian și alții au 
obținut calificative bune și foar
te bune.

Acum, studenții anilor HI și 
IV sînt plecați în excursii de 
studii prin țară unde vor vizita 
uzine și mine. La Satu Mare au 
plecat studenții anului III elec
tromecanică, unde .vor vizita, 
printre altele, uzina de utilaj mi
nier „Unio“. Cei din anul IV mi
ne, vor vizita de asemenea mi» 
nele de la Filipeștii, întreprin
deri industriale din București, a» 
poi se vor întoarce prin Orașul 
Stalin la Petroșani.

După terminarea excursiei, ur
mează perioada de practică; unde 
studenții își vor completa pregă
tirea profesională, învățtnd să 
îmbine teoria cu practica din 
munca minerilor.

O mare parte dintre studenți, 
vor pleca apoi lp odihnă și tra
tament în stațiunile balneo-cli- 
materice din țară.

R. SANDU



Prmupara pentru mai buna folosire 
a capacttitilor de producție

pe profesii 
schimb, cel 
locomotivă, 
semn aii st.

Comuniștii din organizația de 
bază nr. 6 de la mina Vulcan 
sînt tot mai mult preocupați de 
folosirea completă a capacității 
utilajelor de transport în sco
pul asigurării depline cu való
nete goale a sectoarelor minie
re și realizării de economii cît 
mai mari. Hotărîrile care s-au 
luat în ultimele adunări gene
rale ale organizației de bază o- 
glindesc cu prisosință acest lu
cru. In urma măsurilor luate 
pentru îndeplinirea hotărîrilor a- 
dunărilor generale s-au realizat 
economii de 32.000 lei prin recu
perarea materialelor provenite 
din repararea liniilor ferate în
guste de mină, s-au prevăzut la 
toate locomotivele cu troley cfte 
două dispozitive de ridicat vago- 
nete, toate macazele din subteran 
au fost completate cu contra 
greutăți.

in sector se desfășoară o pa
sionantă întrecere 
pentru cel mai bun 
mai bun mecanic de 
însoțitor, electrician, 
întrecere ale cărei rezultate sînt 
popularizate operativ pe un pa
nou care se găsește la puțul 8 
Procop. Aceste măsuri precum 
și altele au făcut ca tînărul co 
lectiv al sectorului 6 de transport 
să-și îmbunătățească din ce în 
ce mai mult activitatea.

In momentul de fată, una din 
preocupările membrilor de partid 
din organizația de bază nr. 6 
este îmbunătățirea sistemului de 
hNdare de ia puțul 7 vest. Ac- 

’ tirihtl sistem prezintă multe in
conveniente : traseul complicat nu 
asigură un circuit continuu, este 
necorespunzător pentru capacita
tea de transport a puțului, se fo
losesc multe brațe de muncă. 
Organizația de partid (secretar 
Iov. Antal Ștefan) a sezisat fap
tul că datorită sistemului de hal- 
dare se întîrzie zilnic descărca
rea vagonetelor cu piatră, lucru 
care se resimte negativ în acti
vitatea sectoarelor productive. 
Mai mult decît atît, rampele pu
țului 7 vest sînt mereu blocate 
cu vagonetele care întîrzie să 
fie haldate. In felul acesta, ca-

C. M. ? butor.

Minerilor

Pe șantierul din Lupeni 
se aplieă metoda de 

lucru tn lanț
Pe șantierul din Lupeni, mera- 

>.,il de partid Căpltanu Gheor 
ghe conduce o brigadă formată 
numai din utemiști. ApHcînd me 
toda lucrului în lanț, această bri
gadă și-a sporit randamentul 
muncii cu 15 la sută și astfel a 
reușit să termine înainte de tim
pul fixat ridicarea zidăriei la par
terul blocului 23 și la două eta- 
1«

Buna organizare a locului de 
muncă a făcut ca și brigada care 
lucrează la blocul 24 să obțină 
importante succese în muncă. Și 
tinerii din această brigadă au 
terminat mai devreme zidăria 
parterului și a etajului I, iar a- 
cum lucrează la zidăria etajului 
II.

Aceste două brigăzi se află în 
întrecere cu brigăzile de tineret 
conduse de Pirciu Dumitru și 
Tripon losif *

Succesele obținute de brigada 
de tineret condusă de Pirciu Du
mitru la zidirea etajului I al 
blocului 23 care și-a înălțat cu 
trei zile mal devreme zidurile se 
datoresc aplicării metodei de lu
cru în lanț, metodă generalizată 
pe întregul șantier de construcții 
din Lupeni.

Dar nu numai zidarii aplic, 
metoda de lucru în lanț. In sco
pul terminării unui bloc în 4—5 
luni, așa cum prevăd hotărîril» 
Congresului partidului, instalato
rii, ferarii betoniști, dulgherii, 
turnătorii de betoane și săpătorii 
de fundații au trecut la aplica
re» noii metode de lucru. Brlga 
da de instalatori de apă condusă 
de Istodor Vintilă a cîștlgat pînă 

. acum 4 zile la montarea țevilor 
In subsolurile blocurilor 23. 24 și 
25 șj a coloanelor de scurgere 
dîn aceste blocuri-

V. CIRSTOIU 
corespordent 

pacitatea de transport a puțu
lui este ștrangulată.

Inginerului Cfoica Vaier i-a 
fost încredințată sarcina de al 
găsi pînă la 1 iulie a. c. modali-! 
tatea înlăturării acestor inconve
niente. Sarcina trasată nu a fost u- 
șoară. In căutarea noului sistem 
de haldare, inginerul Cioica s-a 
consultat cu mai mulți munci
tori, tehnicieni și ingineri comu
niști. Unii din aceștia ca de pil
dă ing. Blaj Tr-aian, tehnicianul 
Kadaș Ernest și mecanicul Ada.m 
Petre au aduș o contribuție pre
țioasă la găsirea soluției căutate.

In uimă cu cîtva timp a foșt 
definitivat pe hîrtie de calc noul 
sistem de haldare. El constă 
dintr-un culbutor rotativ și un 
nou circuit simplu închis mult 
mai eficace decît cel vechi care 
va reduce lâ minimum eforturile 
muncitorilor. Noul sistem este 
eficient pentru că are o capaci
tate de haldare mai mare cu 40 
la sută, se înlocuiește un motor 
electric de 28 kW cu unul de 5,5 
kW, se eliberează un troliu elec 
trie, se eliberează 9 muncitori pe 
zi care vor putea fi folosiți în 
alte locuri.

Acesta este numai unul din 
numeroasele exemple care pot fi 
date din bogata activitate a 
membrilor de partid.de la secto
rul 6 transport al minei Vul
can. înlocuind metodele vechi de 
muncă cu altele noi, mai econo
micoase, căutînd și găsind solu
ții din cele mai bune pentru îm
bunătățirea procesului de produc
ție, asigurînd folosirea cît mai 
judicioasă și deplină a capacită 
ților de producție existente, co
muniștii acestei organizații își 
aduc partea lor de contribuție la 
îndeplinirea sarcinilor pe care 
Congresul al lll-lea al P.M.R. le 
pune în fațn iuturor oamenilor 
muncii din patria noastră.

(Urmare din pag. l-a)

torii, deci tot un fel de balast, 
care slăbește compoziția betonu
lui. Această „piatră concasată“ 
se compune în general din gnei- 
suri, micasisturi, care au o rezis
tență uneori mai mică decît se 
cere bolțari lor produși. Se poate 
face oare din piatră de slabă du
ritate belon de mare rezistență ?

Lipsuri sînt și în procesul de 
fabricație unde, în ce privește 
dozajul se lucrează după ochi. 
Nu există nici cel puțin un labo
rant la toate atelierele de bolțari 
dtn Valea Jiului luat« împreună.

Răspunderea pentru această 
stare de luci uri de la atelierul de 
bolțari de la Petrila (cam aceeași 
situație se manifestă și la cele
lalte ateliere de bolțari din Valea 
Jiului) o poartă în primul rînd 
serviciul de producție „al combl- 
tului care nu și-a pus cu toată 
seriozitatea problema îmbunătăți
rii calității bolțarllor, în primul 
rînd prin respectarea strictă a teh
nologiei producției. La fel, Direcția 
comercială cumpără balast fără a 
ține seama de condițiile de calitate. 
Toate acestea au contribuit la pro-

Post utemist de control 
activ

Postul utemist de control de la 
sectorul IV «1 minei Vulcan este 
unul din posturile utemiste cele 
mai vechi de la această exploa
tare, dar și cu cea mai bună ac
tivitate.

Mobilizarea tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de producție, 
ia o muncă disciplinată, consti
tuie preocuparea principală a 
postului. Colectivul postului ute
mist de control, ai cărui membri 
sînt tov. Miiller Erich, responsa
bil, Niculescu Dumitru, Varga A- 
lexandru, Șerban Nicolae și Slme 
ria Constantin, urmărește îndea
proape felul cum participă tinerii 
sectorului la procesul de produc
ție. Constatările făcute sînt re
date cu regularitate de gazeta 
postului. Ediția prezentă a pos
tului cuprinde două caricaturi. 
Una dintre acestea îl înfățișează 
pe tînărul Bucur Nicolae, meca 
nic de crațere, care doarme în 
timpul șutului. Din vina Ini 
transportoarele de care răspunde 
s-au defectat. Cealaltă caricatură 
îl critică pe Șireanu Vladimir, 
„fruntaș“ în absențe nemotivate

Prin combativitatea lui față de 
absențele nemotivate, indiscipli
nă, lipsa de grijă față dle utilaje, 
precum și față de alte deficiențe, 
postul utemist de control de la 
sectarul IV al minei Vulcan este 
apreciat de tinerii din sector,

‘i . >5 In curînd mina Uricam va ;
■' fi înzestrată cu încă un culbu- ( 

tor. Noul culbutor a fost con- l 
? fecționat în secția construcții ) 
> metalice din cadrul U.R.U.M.P. | 
■ de către brigada lui Toth Iu-1 
ț jiu și a fost terminat cu 4 zile< 
? înainte de termenul fixat. c 
5 Clișeul ne prezintă pe sudo- > 
? rul Mardare Vasile, unul din < 
< membrii brigăzii lui Toth, exe- < 
ț cutînd ultimele suduri la cui- {

? rul Mardare Vasile, unul

numai bolțari 
ducerea de bolțari de slabă cali
tate, care nu rezistă condițiilor 
la care sînt solicitați în mină

Ce trebuie făcut pentru îmbu
nătățirea calității bolțarllor ? Una 
din măsurile necesare trebuie s-u 
ia Direcția comerciaiă...Trebuie să 
achiziționeze balast numai de la 
cariere care furnizează material 
bun. Țara-i mare și sînt doar a 
i.lieă cariere ! Atunci de ce să se 
ia marfă proastă ? Apoi, chiar 
la sosirea transporturilor de ba
last, este necesar ca ele să fie 
descărcate pe sorturi — fără a 
se amesteca materialul din dife
rite cariere — pentru că fiecare 
are caracteristicile sale specifice; 
pe baza acestei sortări trebuie 
tăcut și rețetarul tehnologic al 
betonului. La fel trebuie proce 
dat și cu cimentul, pentru că ci 
meniurile M 400 și P 400 au 
compoziții și caracteristici diferi
te și cu fiecare 
tn alt fel.

Chiar dacă se 
viitor piatră din 
că în Valea Jiului 
și stînci cu ojezistență mal mare 
pentru beton) este absolut nece-

trebuie lucrat

va folosi in
Jiu (cu toate 
s-ar putea găsi

Ajutorul sovietic pentru sinîstrații din Chile
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Comitetul sovietic pentru apă

rarea păcii a acordat un ajutor 
de 100.000 ruble sinistrațilpr din 
Chile care au avut de suferit de

■O

Presiunile americane împotriva Cubei
WASHINGTON 2 (Agerpres) 
Camera reprezentanților a Con. 

greșului, S.U.A. a aprobat pro
iectul de lege care acordă pre
ședintelui Eisenhower dreptul de 
a reduce în mod unilateral „în 
interesul națiunii“ fără partici
parea Congresului cotele de Im
port de zahăr în S.U.A. Acest 
proiect de lege este îndreptat 
împotriva Cubei care, după cum 
se știe, este furnizorul principal 
de zahăr al S.U.A.

După aceea proiectul de lege a 
fost înaintat în grabă senatului. 
Ziarele relatează că guvernul in
tenționează să obțină cu orice 
chip aprobarea de către senat \a

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

Guvernul cuban a preluat rafinăriile din Havana 
care au refuzat să prelucreze petrolul importat

HAVANA 2 (Agerpres).
La 1 iulie guvernul cuban a 

preluat rafinăriile din Havana 
ale societăților americane „Esso 
Standard» Oii" și societății anglo- 
olandeze care a refuzat să pre
lucreze petrolul importat de Cuba 
din Uniunea Sovietică. „Esso“

Arestarea unui grup de contrarevoluționari 
în Cuba

HAVANA 2 (Agerpres).
Agenția United Press Interna

țional anunță că la 1 iulie poli
ția din orașul Cardtenas a sur- 

, prins o reuniune' a unei bande 
de contrarevoluționari. A avut

Declarația guvernului Venezuelei
CARACAS 2 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

Associated Press la 1 iulie gu
vernul Venezuelei a dat publici
tății o declarație în care acuză 
Republica Dominicană de agre
siune și cere convocarea unei 
conferințe a miniștrilor Afaceri
lor Externe ai tuturor republici
lor americane pentru a cerceta

Oetaiili Ut DOlilitâ exieina Oii [mtn lorzilor
LONDRA 2 (Agerpres) — 

TASS anunță :
In Camera lorzilor din Anglia 

continuă dezbaterile în legătură

de calitate !
sar să se facă o ciuruire și gra- 
nulare maî bună ca acum pentru 
a se elimina piatra măruntă — 
mărgăritarul — care strică com
poziția amestecului. Un simplu 
ciur — montat după concasor - 
rezolvă cu succes problema și 
nu costă prea mult

Folosirea de materiale bune, cu 
caracteristici granulometrice și 
de rezistență bine stabilite, rețe- 
tare de betoane alcătuite în mod 
științific, după felul și calitatea 
materialelor intrate în lucru, io 
losirea de dozatoare, prin son
daje și la bolțarii produși nu nu
mai la cuburile de probă sînt mă 
suri care pot asigura o creștere 
a rezistenței betonului cu 70- 
100 kg. pe centimetru pătrat, fă- 
cîndu-1 mai potrivit cu necesită
țile minelor.

Este necesar să fie luate toate 
măsurile pentru traducerea în via
ță a hotărîrii Conferinței ralona 
le de partid care prevede extin 
derea' armării galeriilor cu bol
țari. Pentru aceasta, minerilor le 
trebuie bolțari de bună calitate, 
de o mare rezistență. Aceștia pot 
fi produși 1 

pe urma cutremurelor de pămînt. 
Lucrurile de primă necesitate 
care vor fi cumpărate cu acești 
bani vor fi expediate peste puțin 
timp pe adresa comitetului par-.' 
tizanilor păcii din Chile.

acestui proiect de lege. „După 
cum se semnalează, scrie ziarul 
„New York Times“, guvernul cau. 
tă să obțină imediat aprobarea 
de către senat a proiectului de 
lege pentru a avea posibilitatea 
să folosească reducerea cotelor | 
la importul de zahăr ca armăj 
împotriva regimului din Cuba“.'

Se pare că guvernul Eisenho
wer intenționează după aproba
rea acestui proiect de lege de 
către senat să reducă considera
bil importul de zahăr din Cuba 
în S.U.A. pentru ca prin repre
siuni economice să înfrîngă gu
vernul popular din Cuba care nu 
este pe placul Washingtonului.

este cea mai importantă dintre 
cele trei rafinării străine prelua
te de guvefnuî cuban. Ea este 
evaluată la cca. 30 milioane do
lari, celelalte două fiind evalua
te la 26 și, respectiv, 24 mili
oane de dolari.

loc un schimb de focuri în cursul 
căruia un contrarevoluționar a 
fost ucis. De asemenea, poliția 
a capturat' o cantitate de arme 
și a arestat pe mulți membri ai 
bandei.

acest caz. Declarația subliniază 
că dictatorul dominican Trujillo 
este complice la încercarea de a- 
sasinare a președintelui Venezue
lei, Komulo Betancourt. Acest 
lucru este dovedit de faptul că 
dinamita folosită în cursul a- 

,tentatului a fost încărcată în- 
tr-un avion pe un aeroport mili
tar dominican.

•o-------------

cu situația internațională. In 
cursul acestor dezbateri o serie 
de membri ai Camerei lorzilor 
au criticat politica guvernului 
englez. Lordul laburist Morison 
a criticat guvernul pentru fap
tul că acesta nu a răspuns prompt 
la propunerea șefului guvernului 
sovietic N. S. Hrușciov cu pri
vire la dezarmarea generală și 
totală. Lordul conservator Bo- 
othby a subliniat că Occidentul i 
refuză cu încăpățînare să recu
noască actuala situație politică 
care s-a creat în lume, iar Sta
tele Unite ignorează schimbarea 
situației în Extremul Orient.

Lordul Arren a atras atenția 
asupra pericolului reînvierii mi
litarismului german.

Cuvîntarea lordului Landdoune, 
locțiitor parlamentar al ministru
lui Afacerilor Externe, a sunat 
cel puțin straniu. Pe de o parte, 
el a declarat că „nu putem să 
sperăm într-un acord realist cu 
privire la dezarmare, dacă aces
ta nu va fi semnat de China“, 
iar pe de altă parte, a recunos
cut că guvernul englez, care în
treține relații diplomatice cu R.P. 
Chineză, nu intenționează să in
siste asupra admiterii Republicii 
Populare Chineze în Organizația 
Națiunilor Unite.

partid.de
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VIZITA LUI N. S. HRUȘCIOV IN AUSTRIA
Întrevederile dintre N. S. Hrușciov și membrii 

guvernului austriac

Criza politică din Japonia continuă

VIENA (Agerpres). -- TASS 
Grupul de presă de pe lingă 

președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. comunică :

La 1 iulie ora 9,30 (ora locală) 
la reședința guvernului austriac 
a avut loc o întrevedere între 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov 
și membri ai guvernului federal 
al Austriei în frunte cu cancela
rul federal, J. Raab.

La întrevedere au participat 
din partea sovietică: A. N. Kosî- 
ghin, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
E. A. Furteva, ministrul Culturii

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la uzina 
de automobile din Viena

VIENA (Agerpres). — TASS 
Luînd cuvîntul la uzina de au

tomobile din Viena, N. S. Hruș
ciov a spus printre altele:

Noi am auzit și mai înainte 
de întreprinderea dv., cunoaștem 
producția ei. Autocamioanele fri
gorifice . produse de dv. pot fi 
văzute în multe orașe ale Uniu
nii Sovietice.

Directorii uzinei dv., președin
ții consiliului de producție și 
muncitorii mi-au spus că uzina 
dv. ca și alte uzine din Austria 
ar dori să primească mai multe 
comenzi din partea Uniunii So
vietice. Pot să vă spun, dragi 
prieteni, că, aș putea să vă vor
besc ca un negustor bogat venit 
la tîrg: împachetați toată pro
ducția pe care doriți s-o vindeți 
O cumpărăm.

Trebuie însă ca și dv. să cum
părați de la noi, ca să avem cu 
ce plăti. Uniunea Sovietică cum
pără și vinde, așa face ea comerț-

Relațiile noastre cu guvernul 
austriac sînt bune. Și comerțul 
se dezvoltă bine între țările 
noastre. Sîntem gala să cumpă
răm în Austria mărfuri pentru 
orice sumă cu condiția ca guver
nul dv. să cumpere și de la noi 
mărfuri pentru aceeași sumă.

Dv. știți că în ultimii ani am 
avut prilejul să călătoresc mult 
prin toată lumea. Și pretutindeni 
am căutat să mă întîlnesc și să 
stau de vorbă cu muncitori.

Trebuie să spun că n-am în- 
tîlnit încă — și cred că nu voi 
întîlni niciodată — un mun
citor care să spună că răz
boiul îi este mai pe plac 
decît munca pașnică. Acest 
lucru e și firesc. Război înseam
nă doar distrugerea a ceea ce se 
creează prin muncă îndelungată 
șî perseverentă. Cine altul decît 
un muncitor care creează valo
rile materiale șî care prin urma
re știe să le prețuiască și să le 
păstreze, știe mai bine cu cîtă 
trudă, cu cîte eforturi se creează 
toate valorile materiale pe pă- 
mînt ?

Un savant poate formula o 
idee care să constituie o revolu
ție în știință, un inginer poate 
să facă o descoperire care să 
promită o revoluție tehnică în 
prodiucție, dar toate acestea vor 
folosi omenirii abia atunci cînd 
va interveni muncitorul.

Omenirea nu a înălțat încă un 
monument măreț muncitorului — 
adevăratul creator; el singur și-a 
creat monumente muncii sale 
sub formă de fabrici și uzine, 
centrale electrice și drumuri, clă
diri și teatre, orașe. Și acesta 
este un monument atît de măreț 
și atît de nobil, încît un altul ca 
el nu există și nu poate exista 
în lume.

In însăși firea muncitorului 
este sădită ideea creației, nu a 
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al U.R.S.S., A. A. Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., G. A. Jukov, președin
tele Comitetului de Stat al Con
siliului de AAiniștri al U.R.S.S. 
pentru legături culturale cu ță
rile străine, E. E. Stepanov, pre
ședintele Consiliului econdmieî 
naționale Sverdlovsk, V. I. Avi- 
lov, ambasadorul U.R.S.S. în 
Austrîa, și consilieri sovietici.

Din partea Austriei la întreve
dere au participat: cancelarul 
federal J. Raab, vicecancelarul 
B. Pittermann, ministrul Aface
rilor Externe F. Bock, ministrul 
Comerțului și Construcției K'.

distrugerii. Iată de ce muncitorii 
au pășit întotdeauna în primele 
rînduri ale luptătorilor împotri
va războiului, pentru pace.

Reprezentanții țărilor capitalis
te, prezentîndu-ne economia lor, 
deseori spun, arătîndu-și uzi
nele și construcțiile de toate ge
nurile — iată ce a obținut capi
talismul 1 Dar lor li se poate răs
punde — toate acestea sînt roade 
ale muncii clasei muncitoare.

Sper că cuvintele mele nu au 
jignit pe nimeni din cei de față. 
Dv. știți că eu nu sînt diplomat, 
sînt un fost muncitor. Și dacă 
astfel de teme intră în discuție, 
noi spunem sincer ceea ce gîn- 
dim.

Eu însă, mai curînd o să mă 
limitez la cele spuse, că de nu, 
s-ar putea să fiu acuzat de pro
pagandă. De aceea, mai bine o 
să vă spun cum stau lucrurile 
la noî, în Uniunea Sovietică.

La noi există toate motivele 
să fim mulțumiți de situația din 
țara noastră. Gîndiți-vă și dv.: 
pe vremea Revoluției din Octom
brie, Rusia era o țară înapoiată 
din punct de vedere economic, 
distrusă de război. Și iată că în 
anii puterii sovietice noi am și 
întrecut din punct dte vedere al 
nivelului producției toate țările 
capitaliste din Europa și, încre
zători, ajungem din urmă S.U.A.

In prezent poporul sovietic — 
a spus în continuare N. S. Hruș
ciov. — îndeplinește cu succes 
planul septenal. Mulți dintre dv. 
poate că nu-și imaginează în mod 
plastic ce reprezintă septenalul 
nostru. In decurs de 7 ani vom 
atinge nivelul producției Statelor 
Unite ale Americii, iar apoi le 
vom întrece.

Dv. înțelegeți foarte bine că 
unei țări care își îndreaptă efor
turile spre o construcție pașnică 
gigantică, îi sînt străine tendin
țele agresive, îi este străin răz
boiul. Dv. știți că Uniunea So
vietică nu construiește baze mi
litare pe teritorii străine, nu men
ține în aer bombardiere cu ar
ma nucleară aducătoare de moar
te. nu trimite avioane de spio
naj în alte țări. Statul sovietic 
nu-și sporește cheltuielile milita
re șî efectivul forțelor armate, 
ci, dimpotrivă, îl reduce.

Sîntem gata oricînd să proce
dăm la dezarmarea generală și 
totală — să dizolvăm armata, să 
distrugem toate stocurile de ar
me nucleare și arme rachetă, să 
lichidăm toate departamentele 
militare. Dacă acest lucru ar de
pinde numai de noi, dezarmareai 
generală controlată ar fi fost 
deja înfăptuită. Din păcate, în 
unele țări — probabil că bănuițî 
și dv. în care anume I — continuă 
să acționeze forțele agresive care 
se opun pînă și celei mai mici 
destinderi a încordării. Nu este 

Waldsrunner, ministrul Trans
portului și Centralelor Electrice 
H. Brimmel, ministrul Invăță- 
mîntului F. Graf, ministrul de 
Război E. Hartmann, ministrul 
Agriculturii și Silviculturii etc.

Convorbirea, care a avut loc 
cu prilejul întrevederii s-a des
fășurat într-un spirit de înțele
gere reciprocă și cordialitate și 
s-a referit la probleme care in
teresează guvernele U.R.S.S. și 
Austriei.

S-a căzut de acord ca noile 
întrevederi să aibă loc în cursul 
vizitei lui N. S. Hrușciov în Aus
tria.

întîmplător faptul că într-un 
moment de cea mai mare răs
pundere, în momentul pregătirii 
conferinței la nivel înalt, care ar 
fi putut să rezolve unele proble
me internaționale actuale, aceste 
forțe au recurs la o provocare 
grosolană și au torpilat confe
rința.

In ultimul timp, unii ziariști 
străini au pus întrebarea: „Ce 
caută Hrușciov în Austria, pen
tru ce a venit el în această 
țară

Pot să răspund și la această 
întrebare — a spus în încheiere 
N. S. Hrușciov. Am venit în Aus
tria călăuziți de interesele extin
derii colaborării internaționale, 
ale întăririi păcii și prieteniei în- 
tie popoare. Și dacă după vizita 
noastră, relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Austria, bazate pe 
principiile coexistenței pașnice, 
vor deveni și mai bune, vom con
sidera că vizita noastră șî-a a- 
t'ns «cepul.

Intenția S. U. A. de a crea a bază miHtari 
în Irianul de vest via Militați in Indonezia
DJAKARTA 2 (Agerpres)
Declarația amiralului ameri

can Burice, șeful statului major 
al forțelor maritime militare ale 
S.U.A., că Statele Unite sînt In
teresate să creeze o bază militară 
în Irianul de vest, a trezit un 
val de indignare în Indonezia.

Declarația lui Burke, scrie zia
rul „Harlan Fadjar“, a smuls 
masca neutralismului cu care 
S.U.A, își camufla atitudinea fa
ță de problemele Irianului de vest. 
In prezent S.U.A. nu numai că 
au s demonstrat că sînt de partea 
llmperialismului olandez, dar a- 
menlnță Indonezia intenționînd 
să-și creeze o bază militară în 
Irianul de vest.

Dacă vom aminti ce a făcut 
mitiftariismul american în Japo
nia, Turcia, în Coreea de sud. 
Vietnamul de sud și în alte țări 
din Asia și Africa, scrie ziarul 
„Pemuda“, nu ne va mai surprin
de declarația lui Burke dar noi 
nu putem rămîne indiferenți față 
de această declarație, deoarece 
unor oameni de teapa lui Burke 
le-ar putea veni în gînd să-și

2.000.000 muncitori 
agricoli italieni în grevă

ROMA (Agerpres).
Vineri a început pe întreg te

ritoriul Italiei greva generală a 
peste 2.000.000 de muncitori a- 
gricoli, grevă hotărîtă în strînsă 
unitate de acțiune de cele trei 
centrale sindicale naționale — 
Confederația Generală a Muncii 
din Italia, Confederația Sindica
telor Oamenilor Muncii și „U- 
niunea italiană a muncii“. Gre
viștii cer mărirea salariilor și 
încheierea de noi contracte de 
muncă.

TOKIO 2 (Agerpres)
Incepînd din, 19 mai, în Japo

nia continuă criza politică provo
cată de hotărîrea antipopulară a 
guvernului Kiși de a obține ra
tificarea forțată a „tratatului de 
securitate“ americaino-japonez. In 
urma protestului maselor popu
lare, împotriva ratificării „trata
tului de securitate“, primul mi
nistru Kiși a fost nevoit să a- 
nunțe la 23 iunie, că va demisio
na peste puțin timp. Dar Kiși își 
continuă încă manevrele și, deo
camdată, nu demisionează. To
tuși. cînd va demisiona primul 
ministru Kiși ? — aceasta este 
întrebarea pe care o poți citi zil
nic în paginile presei japoneze.

Conducerea partidului de gu- 
vernămînt face eforturi dispera- 
te~ pentru ca. ignorînd opinia gru
părilor de opoziție ale partidului, 
să-l numească pe noul premier 
pe baza unei înțelegeri între oa
menii care s-au pus încă de mult 
în slujba monopolurilor america
ne și japoneze.

Presa japoneză arată că can- 
didații probabili sînt Haiats 
Ikeda. Samboku Ono și Muțudzi- 
ro Isi. Primul deține în guvern 
postul de ministru al comerțului 
exterior și al industriei, iar cei
lalți — posturi de conducere Ir. 
partid. Ikeda, Ono și Isi au co. 
laborat activ cu Kiși pentru, a a- 
sigura ratificarea rușinoasă a 
„tratatului negru“. De aceea, po
porul i-a botezat pe acești trei 
candidați probabili pentru postul 
de premier oameni cu mîinile 
murdare. Kiși este' de acord să 
transmită portofoliul de premip’- 
numai unuia dintre ei. Dar, nici 
Ikeda, nici Ono și nici Isi nu vor 
să cedeze unul celuilalt locul și 
să renunțe la candidatură. Cearta 
dintre ei Încearcă s-o reglemen
teze fostul premier Sigheru Yo
shida. Această marionetă ameri
cană pledează pentru numirea Jui 
Ikeda ca șef al cabinetului de 
oarece acesta, î'^preună cu Yo 

creeze o bază militară chiar in 
capitala republicii noastre, la 
Djakarta.

Ziarul „Hartan Rakjat", pro
pune guvernului să naționalizeze 
spitalul american din Indonezia 
drept răspuns la această provo
care a S.U.A.

Irianul de vest face parte In
tegrantă din republică, scrie zia
rul „Zerita Indonesla“. Aceasta 
este o probleniă de via'ă și de 
moarte pentru poporul indone
zian. Pe Buri«, care este aliat 
al Olandei în această problemă, 
poporul indonezian îl consideră 
dușman.

PROGRAM DE RADIO
4 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică ușoară 
interpretată la acordeon. 9,10 
Muzică corală romînească, 9,30 
Tinerețea ne e dragă, 10,00 So
liști și orchestre de muzică 
populară romînească, 11,03 Tea
tru la microfon: „Mărie Tudor“ 
de Victor Hugo, 13,05 „Patriei 
imn înălțăm“, 14,00 Muzică 
populară sovietică, 15,10 Concert 
dte prînz, 16,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești din Moldova,
17.30 Vreau să știu! 18,40 Cîn
tece pentru cei mici, 19,25 Me
lodii populare romînești, 20,30 
„Primul nostru tango“, muzică 
ușoară romînească, 21,00 Muzică 
corală romînească, 21,15 Cu cîn- 
tecul și jocul de-a lungul Mure
șului. PROGRAMUL II. 14,07 
Cîntece de luptă antifasciste,
14.30 Muzică ușoară, 15,15 Din 
muzica popoarelor, 16,15 Lucrări 
muzicale scrise în cinstea celui 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului, 16,30 Vorbește Moscova ! 

shida, are strînse legături cu ca
pitalul financiar industrial ame. 
ricano-japonez.

Divergențele din sinul partidu
lui de guvernămînt în problema 
succesorului lui Kiși reflectă cri
za serioasă prin care trece țara 
și partidul de guvernămînt în ur
ma politicii aventuriste falimen 
tare a conducerii partidului în 
frunte cu Kisi.

Singura cale ca țara să se sal
veze din actuala criză politică 
constă în dizolvarea imediată 
a parlamentului și ținerea alege
rilor. Forțele democratice din Ja
ponia cea- demisia necondiționată 
a lui Kiși împreună cu toți mem 
brii cabinetului său și formarea 
unui guvern al păcii, democra
ției și neutralității prin alegeri 
parlamentare,

★

TOKIO 2 (Agerpres)
Populația din prefectura Kana- 

gawa, în care se află baza mili
tară americană „Atsugi“, cere cu 
insistență să fie îndepărtate de 
pe această bază avioanele de. 
spionaj „U-2“. In orașele și sa
tele din această prefectură con
tinuă să aibă loc mitinguri și 
demonstrații de protest la care 
participă reprezentanți ai tuturor 
păturilor populației.

Lupta pentru îndepărtarea de 
la baza militară „Atsugi“ a a- 
vioanele de spionaj „U-2“, aVcă-,; 
pătat o deosebită ampfCăre 
după avertismentul guvernu
lui sovietic. Sub presiunea 
maselor populare, autorități
le locale au fost nevoite să 

ceară guvernului să înceapă -«fă» 
ră întîrziere tratative cu, ameri
canii în legătură cu, evacuarea 
avioanelor „U-2“ de la baza 
„Atsugi“

------ —=*=— I
Acord în problema 

Ciprului
LONDRA 2 (Agerpres).

■ La 1 iulie purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Exter
ne al Angliei a anunțat că s-a 
ajuns la un. acord în probletba 
independenței' insulei Cipru. Pri
mul președinte al Republicii 'Ci
pru va jfi arhiepiscopul Makarios, 
iar vicepreședinte Va fi F. Kuciuc.

Tratativele în legătură c& ’- 
cordarea independenței ins^ir/i 
s-au prelungit o jumătate de an, 
deoarece Anglia a insistat pen
tru menținerea bazelor sale din 
Cipru. Acordul știrbește mult 
drepturile Republicii Cipru, de
oarece ca urmare a acestor „tîr- 
guieli“, cum au caracterizat zia
rele din Londra tratativele, An
glia și-a păstrat în Cipru 100 
mile pătrate pentru bazele sale 
și pentru alte instalații militare.

17,00 „Pe-ntinsul azuriu al mă* 
rii“, muzică ușoară, 17,50 In 
pas cu știința. Cercetări romî
nești în domeniul structurii nu- 
cleonilor de E. Friedlender, 18,05 
Din viața de concert a Capitalei, 
19,00 Meridiane lirice: „Versuri 
închinate păcii“, 19,30 Almanah 
științific, 20,00 Program muzical 
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 20,30 
Noi înregistrări de muzică de o- 
peră, 21,15 Pagini orchestrale 
din operete, 22,00 100 de ani de 
la ■ nașterea lui Gustav Mahler.

—=♦=»—
CINEMATOGRAFE

4 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEMw 

BRIE: Oameni sau majuri; 
MUNCITORESC: Fatima; PE- 
TRILA : H 8; ANINOASA : Cea
sul s-a oprit la miezul nop-< 
ții; VULCAN : Micii eroi; LU-i 
PENI: Nevăzut necunoscut; Ui 
RICANI: In iureșul focului. i

Tiparul: „6 August“ — Poligrafie


