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Se realizează 
angajamentele 
de întrecere

Pe șantierele de cohstrucț 
din Valea Jiului se desfășoară o 
largă întrecere socialistă pentru 
a clădi mult, bun și ieftin. Con
structorii se străduiesc să întîm- 
pine marea sărbătoare a poporu
lui nostru — 23 August — cu 
succese deosebite în muncă, pre- 
dînd în folosința minerilor noi 
blocuri de locuințe.

Constructorii de pe șantierul 
Petroșafli s-au angajat să dea în 
folosință în săptămînile următoa
re blocurile mari E, F și D cu un 
total de 72 apartamente și 8 blo
curi mici avînd 32 apartamente, 
constructorii din Lupeni vor pre
da blocurile mari nr. 21, 22 și 
22 A cu 108 apartamente, cei dip 
Vulcan 32 apartamente în șir, iar 
' ri din Petrila blocul nr. 18 a- 

Wj-id 23 apartamente.
Miercuri 13 iulie a fost recep

ționat de către beneficiar primul 
bloc nr. 18 din Petrila avînd 23 
¿apartamente și o centrală termi
tă. In aceeași zi constructorii din 
Petroșani au dat în folosință 
bloc mic cu 4 apartamente.

Cărbune
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Recuperarea lemnului in abataje și confecționarea în sul- ț 
t teran a bandajelor pentru galerii din acest lemn a devenit o j 
J preocupare permanentă a colectivului sectorului I al minei Ani- ț 
ț noasai. Initr-una din zilele trecute, șeful sectorului, ing. Tarcea * 
ț Ioan, a venit cu o idee nouă privind modificarea monografiei • 
* de armare Ia unele locuri de muncă pentru un consum de lemn j 
I mai redus. In clișeul nostru il vedem împărtășind ideea sa in- « 
i ginerului Dumitraș Ioan. î
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Extinderea Întrecerii pe profesii 
sarcină centrală a

In prima jumătate a lunii 
lie din abatajele sectorului II al 
minei Vulcan au fost extrase pes 
(te plan 760 tone de cărbune coc 
sificabil de bună calitate. 
Pe sector, randamentul obținui 
în această perioadă depășește 
sarcina planificată cu peste 260 
kg. de cărbune pe post. Aproape 
toate brigăzile sectorului au con
tribuit la obținerea acestor rea
lizări. Brigada condusă de Păcu- 
raru Traian,' de exemplu, și-a de 
pășit sarcina de plan pe prima 
decadă din iulie cu mai bine de 
270 tone de cărbune, lucrînd cu

cocsificabil peste
iu- planificat cu aproape o tonă pe 

post. Din abatajul cameră nr. 2 
minerii brigăzii lui Negrescu Va- 
sile au dat peste plan 310 tone 
de cărbuhe cocsificabil, randa
mentul obținut de ei fiind cu mult 
sporit fată de cel cerut. Fronta- 
liștii de pe stratul 15 din brigada 

Brigăzi
Multe din brigăzile sec

torului de investiții au ob
ținut și. în luna iulie rezul
tate satisfăcătoare. Brigada con
dusă de Ionașcu Ioan și-a dtepă-

un randament care întrece pe cel ,șit planul de producție în prima

plan
Bordea Emanoil au 
sarcina prevăzuta a-

Gheorghe, 
Francise.

I 
In lupta cu natura dezlănțuită J 

« izbea necruțătoare. După cîțiva \ 
pași erau uzi pînă la piele. |

— La compresoare, la compre- / 
soare — se auzi o voce. (

Cu bărbiile în piept, oamenii y 
înaintau cu greutate. Apa le a- C 
jungea pînă la genunchi. Pînă și 1 
cizmele de cauciuc s-au dovedit | 
prea scurte. Micului grup i s-au 
alăturat și alții. Mina e doar a 
tuturor și pentru ea, aninosenii se 
iau de piept cu orice dușman. Pe 
lingă compresoare, apele creșteau 
văzînd cu ochii. Cu icnete scurte 
muncitorii, tehnicienii, inginerii, 
izbeau cu furie în îngrămădeala 
de lemne ce împiedica șcurgerea 
apei.

Munca a durat multă vreme. 
Îndiguirea sălbatecă n-a putut re
zista hărniciei celor ce au sărit 
cu toții ca unul să salveze bunii, 
poporului, iar apele au început 
să-și ieie tălpășița devale.

S-a muncit cu sîrg. Inginerul 
Nica, tehnicienii Bulea și Florea, 
toți ceilalți n-au știut ce-i odihna. 
Avutul obștesc trebuia salvat cu 
orice preț. Credeți cumva ci 
nu își au și ei casele lor ? că nu 
s-au gindit și la ele ? Era și fi
resc să se gtndească. Ei erau însă 
aici la mină. Și nici unul n-a ple
cat pînă cînd totul n-a fost s:os^

■pală de vînt se izbi 
fereastră ca o pasăre 
încearcă să scape de 
Vîntul s-a pornit dez- 
norii se învălătuceau

Membrii și candidații de par
tid din sectorul de transport al 
minei Aninoasa erau adunați să 
discute o seamă de probleme le
gate de procesul de producție. 
Deodată o 
furioasă în 
speriată ce 
captivitate, 
lănțuit iar 
pe cer izbindu-se unii de alții ca 
niște berbeci puși pe barțag. Din 
cînd în cînd, cerul întunecos era 
brăzdat pînă hăt departe de ful
gere luminoase. Văzduhul cloco
tea ca un infern vestind parcă ru
perea zăgazurilor de ape ale no
rilor. Intr-un asemenea decor, 
ploaia a început să toarne șuvoa
iele de apă. De pe dealul de la 
Piscu, șuvoaie de apă galbenă în
volburată purtau spre curtea mi
nei Aninoasa mărăcinii ce s-au 
dovedit neputincioși în fața toren
tului dezlănțuit. Rădăcinile de co
paci, lemnele și cheresteaua luate 
de ape amenințau sa se transfor
me în diguri în spatele cărora 
apa creștea vertiginos periclitînd 
stația de comp/esoar*. ba chiar șt 

j intrarea în tunelul Piscu.
) — Tovarășt! ploaia s-a cam
j întrecut cu gluma — spuse coma- 
f nistul Butea Teodor. Apele cresc. 
I ia să vedem, dacă nu cumva e 
5 nevoie undeva de ajutorul nos-
i tru.
f In scurtă vreme camera primi-, 
I tcare a rămas fără musafiri. Un' 
5 mănunchi de comuniști au plecat 
\ să înfrunte stihiile naturii. Ploaia

condusă de 
extras peste
proape 200 tone de cărbune. Re
zultate asemănătoare au obținut 
și brigăzile conduse de Drob 
Gheorghe, Rotaru 
Gantz Ștefan, Zöldi

fruntașe
decadă a lunii cu peste 3 la sută. 
Lucrînd la betonarea unei gale
rii minerii din brigada lui Maier 
Alexandru au obținut în aceeași 
perioadă o depășire de 39,6 la 
sută față de plan. Productivita
tea muncii în brigada lui Maier 
este mai mare decît cea planifi
cată cu circa 0,700 m. c. pe post. 
Brigada Iui Flămînzeanu Nico- 
lae. care execută săparea unei 
galerii transversale pe stratul 7 
la orizontul 480 și-a îndeplinit' 
planul de producție în proporție 
de 109 la sută. Datorită acestor 
rezultate, brigăzile de mai sus se 
situează printre fruntașele ^.tre
cerii socialiste la mina Vulcan.

îndeplinirea sarcinilor privind 
dezvoltarea producției de cărbune 
în acest an și în viitorii ani ne
cesită desfășurarea mai largă a 
întrecerii socialiste, ridicarea a- 
cesteia la un nivel mai înalt. La 
multe exploatări din Valea Jiului 

■ întrecerea pe profesii — formă su
perioară a întrecerii socialiste — 
cuprinde tot mai mulți muncitori 
și tehnicieni. Recent, din inițiativa 
Consiliului local al sindicatelor 
din Petroșani a avut loc la Pe
trila un schimb de experiență în
tre activiștii sindicali de la toate 
exploatările și uzinele aparținînd 
combinatului. La acest schimb au 
participat și mineri de frunte, in
gineri. Schimbul de experiență a 
fost condus de tov. Iacob Petru, 

| secretarul Consiliului local al sin
dicatelor.

La toate exploatările și uzinele 
din Valea Jiului se întrec pentru 
titlul de cel mai bun în profesie 
un mare număr de mineri, tehni
cieni și ingineri. Deoarece pînă în 
prezent sindicatul minier Petrila 
a obținut rezultate mai bune în 
desfășurarea întrecerii pe profesii, 
tov. Giurgiu Gheorghe președin
tele acestui sindicat a făcut cu
noscută experiența acumulată la 
Petrila.

La mina noastră, a arătat tov» 
Giurgiu, se întrec pentru titlul de 
cel mai bun în profesie minerii 
din 14 brigăzi, 10 maiștri mineri, 
10 artificieri și 7. ingineri și teh
nicieni șefi de sector. Pentru titlul 
de cea mai bună brigadă se întrec 
minerii conduși de' Michiev Gheor
ghe, Szabo Carol, Bartha Francisc, 
Albcrt Anton și din alte brigăzi 
care luni de-a rîndul s-au situat 
printre fruntașele întrecerii socia
liste pe mină. Comitetul sindicatu
lui a urmărit ca obiectivele cu care 
se întrec brigăzile și ceilalți mun
citori să fie concrete, legate de în
deplinirea celor mai importante 
sarcini de producție, să fie mobi
lizatoare.

Au vorbit despre experiența lor 
în organizarea întrecerii pe profe
sii activiști de sindicat de la mi
nele Lonea, Lupeni, Uricani, Ani- 
noasa, de la preparația Petrila și 
de la U.R.U.M.P. La mina Lonea, 
de pildă, au fost antrenate în- în
trecerea pe profesii brigăzile de 
mineri care au continuitate în 
muncă, sînt omogene. La Lupeni 
au fost antrenate în întrecerea pe 
profesii aproape toate brigăzile 
minei, după specificul locurilor de 
muncă. Aici datorită modului o- 
perativ de ținere a evidenței re
zultatelor în muncă, minerii pot 
urmări zilnic situația întrecerii 
pentru cea mai bună brigadă. La 
mina Uricani, ca și la preparația

sindicatelor miniere,
Lupeni de altfel, brigăzile au car
nete proprii de economii în care 
își trec materialele recuperate, a- 
ceste economii fiind unul din prin- 

pecipalele criterii în întrecerea 
profesii.

Schimbul de experiență în 
meniul extinderii întrecerii pe 
fesii organizat la Petrila

do- 
pro- 

de 
C.S.L. și-a atins în mare măsură 
scopul. Activiștii sindicatelor mi
niere și-au îmbogățit experiența în 
organizarea acestei forme supe
rioare a întrecerii socialiste pe ba
ze mai concrete. Schimbul de ex
periență a scos de asemenea la 
iveală o seamă de lipsuri în mun
ca sindicatelor, lipsuri ce trebuie 
neîntîrziat remediate.

Astfel, întrecerii pe profesii nu 
i s-a acordat atenția cuvenită la 
o seamă de unități industriale ca ' 
de exemplu la preparația Petrila 
și la U.R.U.M.P. La aceste două 
uzine evidența întrecerii este sla
bă (mai ales, la U.R.U.M.P.) ; pen
tru titlul de cel mai bun pe pro
fesie au fost antrenați un număr 
mic de muncitori. La preparația 
Petrila întrecerea pe profesii se 
desfășoară la întîmplare, fără o- 
biective concrete. La o seamă de 
profesii nu s-a organizat (din cau
za imposibilității de stabilire a 
obiectivelor de întrecere, după cum 
greșit afirma tov. Balogh Iosif).

S-a mai scos în evidență că, în- 
jțelegîndu-sc greșit menirea aces
tei forme superioare a întrecerii 
socialiste, la unele exploatări s-a 
mers pe linia antrenării în întrece
rea pe profesii doar a celor mai 
buni muncitori cate și pînă acum 
obțineau rezultate bune. Or, așa 
cum arăta tov. Iacob Petru, în în
trecerea pe profesii trebuie si fie 
antrenați cît mai mulți muncitori, 
să le fie create, condiții pentru con
tinua îmbunătățire a muncii lor și, 
pe baza unor obiective bine stabi
lite, să se desfășoare întrecerea. 
S-a subliniat de asemenea, necesi
tatea cunoașterii faptului că 
întrecerea pe profesii este forma 
superioară a întrecerii socialiste 
lucru care, așa cum s-a dovedit 
la schimbul de experiență, este în
că neclar pentru unii activiști ai 
sindicatelor miniere.

Sarcinile de plan care stau în 
fața minerilor și celorlalți munci
tori mineri pentru acest an sînt 
deosebit de mobilizatoare, mai ales 
în ce privește productivitatea; cali
tatea și reducerea prețului de cost. 
Dezvoltînd tot mai larg întrecerea 
pe profesii, sindicatele vor contri
bui din plin la mobilizarea mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
pentru îmbunătățirea creșterii pro
ducției, pentru reducerea prețului 
de cost.

GH. DUM1TREȘCU

în afara oricărui pericol.
— Acasă, dacă o fi ceva, s-or 

găsi alți tovarăși care să albe de 
grijă — și-au spus ei. Intr-adevăr 
așa a fost.

D. CRIȘAN

ȘT. EKART

112,80 lei pe postul de mineri Maistrul miner Soare Alexandru 
e nerăbdător să vadă foaia de plată a minerului șef de schimb 
Gudea Ioan din brigada lui Abrudean Florea de ia sectorul III 

al minei Lupeni. Pentru viteza de avansare mare pe care o obține, pen
tru calitatea bună a lucrărilor minerii din brigada lui Abrudean 
Florea au obținut salarii de peste 2800 lei.

----- O-----

Utilaje pentru mineri
Muncitorii metalurgiști de la 

LLR.U.M.P. se străduiesc zi de 
' zi să asigure minerilor Văii 
Jiului uțilajele și piesele de 
schimb necesare desfășurării în 
bune condițiuni a procesului de 
producție

Numai în cursul ultimelor 
zile au fost expediate de la 
U.R.U.M.P. un culbutor, mineri- 
lor din Vulcan, 45 de stîlpi de 
abataj minei Lupeni și o ma- 
șină de încărcat exploatării mi
niere Lonea.

In cursul ultimelor săptămîni 
minerii din Valea Jiului au 
simțit din plin ajutorul meta- 
lurgiștilor de la U.R.U.M.P 
Au fost expediate spre exploa
tările Lupeni, Vulcan și alte 
mine 2060 bucăți armături T.H. 
530 tuburi de aeraj, S-au 
pediat de asemenea spre 
ploatările carbonifere stîlpi 
abataj, grinzi metalice, 150 
rucioare pentru transport 
materiale.
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nouă sporire a producției de Oțel, g

La locurile de munca ale tinerilor 
drum larg inițiativelor înaintate I

Directivele celui de-al 111-lea 
Congres al P.M.R. constituie pen
tru întregul nostru popor un mă- 
teț și luminos program de mun
că pentru înflorirea patriei, pen
tru făurirea vieții fericite. Inde- 
Îlinirea sarcinilor elaborate prin 

lirective, constituie pentru oa
menii muncii o cauză scumpă, 
căreia îi consacră toată capaci
tatea și forța lor de muncă, ini
țiativa lor creatoare. Congresul 
al IlI-lea al P.M.R. a pus în fața 
minerilor, muncitorilor și tehni
cienilor din industria carboniferă 
sarcina de onoare de a spori pro
ducția de cărbune în anul 1965 
la 11,5—12,5 milioane tone, de a 
da cărbune de calitate, la un preț 
de cost redus. Creșterea produc
tivității muncii în anii șesenalu- 
lui în industria carboniferă cu 
cel puțin 40 la sută, reducerea 
substanțială a consumului de 
material lemnos și a celorlalte 
consumuri specifice, constituie 
sarcini de răspundere în fața mi
nerilor.

Atrag îndeosebi atenția stră
duința brigăzilor din frontalele 
minei Lupeni de a înfăptui zilnic 
lozinca „Ziua și fîșia“ spre a 
realiza astfel ritmic o producție 
sporită de cărbune cocsificabil 
necesar siderurgiei, inițiativele 
de recuperare a lemnului vechi 
de mină și refolosirea lui la lu
crările de susțineri, de economi
sire a explozivului, caoselor și a 
celorlalte materiale. Extragerea 
unei producții de calitate cores
punzătoare preocupă de asemenea 
într-un înalt grad brigăzile de 
mineri. O serie de inițiative pre
țioase, între care pușcarea sepa
rată a intercalațiilor de steril, 
scoaterea întercalațiilorcucioca- 
nul de abataj, reducerea număru
lui găurilor de pușcare și a încăr
căturilor contribuie din plin la 
îmbunătățirea calității, la reduce
rea prețului de cost al cărbune
lui.

La îndemnul 
al organizațiilor 
numeroase brigăzi 
din minele Văii 
chid drum larg la focurile lor de 
muncă inițiativelor înaintate 
astfel obțin succese de seamă în 
întrecerea socialistă. Brigada de 
tineret condusă de minerul co
munist Bartha Francisc din sec
torul IV al minei Petrlla a luat 
inițiativa deosebit de prețioasă 
de a organiza acțiuni dte muncă 
voluntară pentru strîngerea lem
nului vechi, lăsat în părăsire, 
spre a fi folosit la construirea 
de stive de susținere, iar cel ca
re corespunde — ca stîlpi de ar
mare. Tot în această brigadă, nu
mărul găurilor la o pușcare a

comuniștilor,
U. T M„ 
de tineret 

Jiului dies-

Ș»

fost redus cu 20, ceea ce înseam
nă importantă economie de exs 
ploziv, capse, timp de lucru. Ște
fan Nicolae, brigadier în sectorul 
I al minei Urlcanl, care lucrează 
într-un abataj în stratul 8—9, un
de există o intercalație destul de 
groasă ele steril, a analizat cu 
atenție posibilitatea extragerii u- 
nei producții de calitate, fără 
șist. In urma acestei analize, ti
nerii mineri din brigadă au ho- 
tăr’t să puște mai întîi o por
țiune din strat, să scoată inter- 
calația cu ciocanele de abataj și 
apoi să puște porțiunea rămasă 
de cărbune, ceea ce a asigurat 
obținerea unei producții curate. 
Tot la mina Urlcani, brigăzile de 
muncă patriotică, între care cea 
condusă de tov. Rugină Vasile, au 
întreprins acțiuni de muncă vo
luntară pentru recuperarea lem
nului vechi. La Aninoasa tinerii 
mecanici și lăcătuși de mină au 
întreprins acțiuni de înlăturare a 
suflărilor de aer comprimat, spre 
a înlătura risipa acestei energii 
costisitoare. Tot mai multe bri
găzi de tineret de la mina 
can țin evidența economiilor pe 
care le realizează și luptă pentru 
ca ele să fie tot mai mari. Multe 
brigăzi de tineret trimit la șco
lile de calificare pe tinerii care 
lucrează de curînd în minerit, 
spre a putea deveni cadre temei
nic pregătite, capabile să mun
cească cu randamente înalte.

Asemenea inițiative prețioase, 
sînt multe în minele Văii Jiului; 
ele oglindesc cu deosebită pute
re hotărîrea tinerilor mineri și 
muncitori de a munci cu toate for
țele pentru îndeplinirea sarcinilor 
elaborate de partid. Aceste ini
țiative prețioase își pot arăta din 
plin roadele nUffiâi în condițiile 
aplicării lor largi, la cit mai mul
te locuri de muncă. In acest sens, 
există însă unele deficiențe; co
mitetele U.T.M. de la minele Lu- 
peni, Lonea și altele nu acordă 
atenția cuvenită popularizării 
largi a acestor inițiative, extin
derii lor la toate locurile de mun
că. Pentru extinderea inițiative
lor prețioase, a experiențe» îna 
intate, e necesar ca organizațiile 
U.T.M. să organizeze consfătuiri 
cu brigăzile de tineret, schimburi 
de experiență, să ducă o susți
nută muncă de masă în această 
direcție.

Să luăm toate măsurile pentru 
extinderea inițiativelor înaintate 
în rîndurile brigăzilor de tineret, 
spre a da astfel un puternic 
vînt luptei tinerilor mineri 
muncitori pentru îndeplinirea 
depășirea sarcinilor economice
laborate de cel de-al Ill-lea Con
gres al partidului I

Depănătoarea 
Cîmpeanu Ana II 
de la Filatura 
Lupeni conduce o 
brigadă de tine
ret care
ează In primele 
rlnduri ale între
cerii socialiste. U- 
temista Cîmpeanu 
Ana este șl o ar
tistă amatoare a. 
preclată, partici
pantă activă la i 
manifestările cui-.' 
tural-artlstlce 
re au loc in 
drul clubului 
laturii.

cooooo-ooA oocooeeooo
• Producția de oțel constituie 

,8 unul din principalii indici ai pu- 8 
8 terii economice al unei țări. In | 

1938 țara noastră a produs abia ® 
264.000 tone oțel, rămînind la 
remorca marilor monopoluri din 8 
apus, dependentă față de aceste 
monopoluri. In 1955, însă, la nu-8 
mai 7 ani după naționalizare, pro
ducția noastră de oțel a crescut ® 
la 766.000 tone. In 1959 produc-1 
¡ia de oțel a industriei socialiste ° 
a României aproape că se dublase g 
■fața de 1955 ajungînd la g 
1.419.000 tone. Planul de șase 8

a- 
Și 
Ș’ 
e-

8 ani aprobat de cel de-al lll-lea | 
| Congres al P.M.R. prpvede 
8 > ‘ .
8 de la 1.419.000 tone în 1959 — 8 
8 la 3.300.000 tone în 1965. Dar 8 

în 1975? Țara noastră va pro-| 
duce 7,5 milioane tone oțel! Ca g 
să ne imaginăm imensa creștere a 8 
producției de oțel, și deci a pu- 8 
terii economice a patriei, e intere- E 
șanț să comparăm două cifre : de o 
la 264.000 tone în 1938 — 
7.500.000 tone în 1975. Două ÎL' g 
fre care dau o vie imagine a g 
drumului vertiginos spre înflori- e 
rea patriei noastre socialiste > 8

• Becul electric de iluminat a- g 
duce servicii omenirii nu de prea g 
multă vreme. A trebuit să fie re- g 

g zolvată mai întîi problema surse- 8 
8 lor de curent electric, ca apoi să ° 

... . , , ■ ■ ? « treacă la imitarea, bine înțeles o
cmd, in urma unor îndelungi m-8 . , . - . . X
sistențe. Utemiștilor din sectorul 8 Pe scara extrem de redusa, a ful- g
de rambleu le-a revenit sarcina să 8 gerului, care după cum se șties 8 
colecteze în acest an 22.000 kg. 8 este un izvor electric natural de J> 
fier vechi, dar și de asta a uitat g lumină. S-a ajuns la obținerea de £ 
tovarășul Mihuțescu. Tinerii din§ artificiaie de iumină eiec-l
sector au plănuit sa formeze două 8 ■= O
brigăzi de muncă patriotică^ să g trică prin metoda arcului electric, o 
participe la acțiuni gospodărești, 8 invenție care a aparținut savan-g 
dar biroul... Postul utemist de con- 8 rus lablocicov. Ulterior s-au 8 
trol urmează și el exemplul bi-8 făcM înceTcări a sur.ț
teului si se considera in... vacanță.© . , , . „ ... . , ; or,. . . * • . o sei de lumina utilizindu-se efec- cȘi totuși, după cite se știe, ute-° _ . . gmiștii din sector se pregătesc pen-8 curentului electric,ț
tru o adunare generală, O aduna-încălzirea unui filament prin q 
re în care vor să-l întrebe pe to- 8 trecerea curentului electric. La 8 
varășul Mihuțescu dacă, nu cumva ® -,nCtput, filamentul a fost de căf* g 
și lui îi trebuie un locțiitor, g
sa muncească in locul lui. Se pre-° ’ .
gătesc pentru o adunare îa care, | metale greu fuzibile, adtca^cu pr- | 
deși nu sînt medici, îl vor „f ' “ ‘ • - -- - ®
pe tovarășul Mihuțescu așa 
se vor pricepe, pentru a-1 ajutaj 
să-și recîștige memoria și să-și a- 
ducă aminte de sarcini. Cu sigu
ranță că utemiștii din sector se ° 
vor ocupa și de tovarășii Mustocea“ 
Ioan și Buciu I. membri ai biroului? 
organizației de bază care au și ei“ 
„meritele“ lor față de această stare “ 
de lucruri, în care s-au complăcut “ 
împreună cu tov. Mihuțescu. „

Cîți locțiitori
ar trebui ?

Secretarul 
U.T.M. din 
al minei Petrila e plecat 
mai multă vreme din întreprindere 
și locul său urmează să-1 țină to
varășul Mihuțescu Gheorghe care 
în birou deține funcția de locțiitor 
al secretarului organizației de ba
ză. Cei de la comitetul U.T.M. pe 
mină au stat de vorbă cu tovară
șul Mihuțescu, arătîndu-i cum se 
întocmește un plan de muncă, 
cum se pregătesc adunările gene
rale ale organizației de bază, cum 
trebuie desfășurată munca de ma
să pentru mobilizarea tinerilor din 
sector la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice etc.

— Vom face totul tovarăși 1 
Vom munci așa cum se cere...

Dar, pe cum se vede, tovarășul 
Mihuțescu, deși e tînăr, nu stă 
chiar bine cu memoria. Altfel n-ar 
fi uitat așa de repede sarcinile 
ce-i revin în calitate de locțiitor 
al secretarului, angajamentul luat. 
A uitat dintr-odată de toate, și 
lucrurile au rămas baltă. Planuri
le de muncă ale organizației de 
bază se întocmesc doar cînd și

organizației 
sectorul V

de bază 
rambleu 

pentru

Să cunoaștem mina Vagonetul de transport

,trata“- ' zwiw, tantal, zirconiu și în sfîrșit cu 8 
cum“ wolframul care se topește abia la “ 

Ș o temperatură de 3.300 grade g 
8 Celsius. Bineînțeles că toate aces- g 

te. căutări au durat ani și ani, a 8 
preocupat mulți savanți, pentru 8 
ca în cele din urmă noi să ne - 
putem bucura din plin de imen- g 
sele servicii ale iluminatului elec- 8 
trie. • §

oo oooooocooooooooaoooooooooooooo

Cel care a îndrăgit frumoasa 
meserie de miner, lucrează un 
timp ca vagonetar, perioadă în 
care are posibilitatea să facă cu
noștință cu o serie de lucruri e- 
lementare. dar foarte utile în mi
nerit. Vagonetarul lucrează de 
obicei la rol, acolo unde cărbu
nele extras din abataje este în
cărcat în vagonete, spre a fi ex
pediat spre ziuă. Bineînțeles va
gonetarul poate fi întîlnit de a- 
semenea efectuînd munci ce nu 
necesită o calificare superioară 
în galerii, în abataje și în multe 
alte locuri de muncă din mină.

Ne vom ocupa în rtndurile de 
fată de vagonetul de transport, 
cu care vagonetarul de la rol 
trebuie să se familiarizeze și, 
deci, să-l cunoască îndeaproape. 
Vagonetele sînt, după cum se 
știe, niște cutii de otel, prinse de 
o ramă pe care sînt fixate două 
osii cu roți. Vagonetele se prind 
între ele în șir prin cîrlige de 
cuplare, iar pentru amortizarea 
ciocnirilor, vagonetele au la fie-

care capăt, cîte un tampon. Greu
tatea unui vagon variază între 
500—700 kg. după mărime și con
strucție, iar capacitatea de trans
port este de 600—1000 kg. In mi
nele Văii Jiului sínt larg răspîn- 
dite vagonetele cu o capacitate 
de o tonă.

Și aici, la rol, vagonetarului » 
se cere pricepere și o serie de 
cunoștințe pentru a munci 
cum trebuie. In primul rînd 
buie să știe că pe galeriile de 
transport nu trebuie lăsate 
prăștiate lemne și alte materiale 
care ar putea îngreuna sau stag
na circulația vagonetelor. Cînd 
vagonetul trebuie frînat, aceasta 
se va face numai cu păluga, vî- 
rînd-o între roți, dinspre partea 
cea mai lată a galeriei, omul ră- 
mînînd înapoi. Dacă este necesar 
ca mai multe vagonete să fie 
împinse manual, aceasta se face 
apucînd vagonetul de mîner, păs- 
trînd între un vagonét și altul 
o distanță de 10 m.

La legarea și dezlegarea van

așa 
tre-

îm-

gonetelor nu este permis să se 
bage nici capul, nici mîna între 
vagonete, deoarece se pot produ
ce accidente. Legarea și dezle
garea vagonetelor se face pe de
desubt, ținînd capul și corpul 
departe de vagonet.

Vagonetarul, la locui său da 
muncă, poate contribui la spori
rea randamentului, la reducerea 
prețului de cost al cărbunelui. Ei 
este dator să asigure ca vagone
tele să fie bine încărcate, deoa
rece numai astfel poate fi folo
sită rațional capacitatea lor d» 
transport. Subîncărcarea vagone
telor dă naștere la pierderi, de e- 
nergie, cheltuieli care grevează 
asupra prețului de cost. Vagone
tarul trebuie de asemenea, să a- 
leagă bulgării de steril care a- 
jung în vagonet, contribuind asf 
fel la îndeplinirea uneia din cele 
mai importante sarcini ce stau în 
fața minerilor: îmbunătățirea ca
lității cărbunelui

A. D.

i

,r

Pregătirea noului an de învătămînt politic U.T.M. este o sar
cină actuală a organizațiilor U.T.M.

IN CLIȘEU: Tovarășii Popescu St., Petrescu P„ Bildea N. și 
alți membri ai comitetului U.T.M. al minei Vulcan stabilind repar, 
tizarea propagandiștilor pe cercuri de învățămint in noul an școlar.
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Â£Îta(:ia vizuala în sprijinul 
îndeplinirii noilor sarcini 

partid
zuală să aibă un caracter cit mai 
concret. Agitația vizuală populari
zează colectivele fruntașe în între
cere și îndeamnă brigăzile să ur
meze exemplul lor. „Cinste brigă
zii conduse de Spînu Petre din 
sectorul III. care a extras de ia 
începutul anului 3.097 tone de 
cărbune peste plan față de angaja
mentul de 2.400 tone cărbune“- 
„Tovarăși mineri — scrie pe alt 
panou — urmați exemplul brigăzii 
conduse de comunistul Ghioancă 
Sabin, care în cursul lunii trecute 
si-a depășit sarcinile de plan cu 
780 tone cărbune“. Pe asemenea 
sînt popularizate brigăzile condus* 
de tov. Bartha Dionisie, , Mihuț 
Pavel, precum și colectivul secto
rului fruntaș pe exploatare — sec
torul III — care pășesc în primele 
tînduri ale luptei pentru sporirea 
producției de cărbune cocsificabil. 
Un pronunțat caracter mobilizator 
are și panoul permanent, expus la 
un loc vizibil în curtea minei, care 
informează asupra rezultatelor ob
ținute de colectivul exploatării în 
îndeplinirea angajamentelor luate 
pe acest an. Acest panou, infor
mează că din angajamentul luat de 
minerii din Lupeni de a da în 
acest an 20.000 tone de cărbune 
cocsificabil peste plan, au fost reali
zate 9.439 tone, iar față de 
1.300.000 lei economii, rit c anga
jamentul, minerii au obținut o eco
nomie de 715.000 lei. In privința 
sporirii randamentelor, minerii din 
Lupeni sînt aproape de angajamen
tul pe care și l-au luat, realirind 
pînă acum un randament de 0,92? 
tone pe post.

Dezvoltarea continuă a succese
lor obținute pune în fața organi
zațiilor de bază din sectoarele mi
nei sarcina de a ridica în perma
nență nivelul muncii politice de 
masă. Comitetul de partid trebuie 
să organizeze o asemenea agitație 
vizuală care să contribuie și mai 
mult la popularizarea rezultatei« 
întrecerii, a experiențe* înaintate ș* 
a inițiativelor, să mobilizeze mine
rii la o muncă avîntată» la desco
perirea de noi rezerve î® vederea 
sporirii productivității muncii ți 
reducerii prețului de cost, pentru 
înfăptuirea sarcinilor puse de par
tid.

NOTE

puse de
Minerii din Lupeni însuflețiți 

de Directivele celui de-al IJI-lea 
Congres al P.M.R., participă cu 
elan la întrecerea socialistă pentni 
înfăptuirea noilor sarcini puse de 
partid în privința sporirii și iefti
nirii producției de cărbune cocsi- 
ficabil.

Organizațiile de partid de la 
.mina Lupeni desfășoară o susținu
tă muncă politică de roasă pen
tru mobilizarea minerilor, ingineri
lor și tehnicienilor la lupta pentru 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, reali
zarea de economii, găsirea de noi 
căi pentru îndeplinirea și depăși
rea angajamentelor luate pe acest 
an. Luînd măsuri pentru intensi
ficarea muncii politice de masă 
comitetul de partid al minei Lu
peni acordă atenție agitației vi
zuale.

In ultimul timp întreaga agita
ție vizuală de la mina Lupeni a 
fost reînnoită. îmbogățită. Comi
tetul de partid s-a îngrijit ca la 
locurile cele mai frecventate din in
cinta minei să existe lozinci mobi
lizatoare, panouri care să popu
larizeze prevederile Directivelor 
Congresului partidului și să stimu
leze întrecerea socialistă. Astfel, 
în incinta minei a fost expus un 
panou mare care redă prevederile 
Directivelor privind creșterea pro
ducției principalelor produse in
dustriale în anii șesenalului. Agi
tația vizuală popularizează îndeo
sebi sarcinile stabilite de Congre- 
guV*-<partidului pentru industria 
Cafepiiferă : „Mineri, sarcina prin
cipală a industriei cărbunelui cons
tă în asigurarea siderurgiei cu 
cărbuni de calitate superioară, 
destinați cocsificării". Numeroase 
lozinci cuprind chemări adresate 
minerilor, inginerilor și tehnicieni
lor minei de a participa cu avînt 
la lupta pentru sporirea produc
ției de cărbune cocsificabil, îm
bunătățirea calității producției, rea
lizarea de economii, ridicarea bri
găzilor rămase în urmă. Mai mul
te lozinci cheamă comuniștii și 
utemiștii să fie în primele rîndun 
ale luptei pentru traducerea in 
viață a sarcinilor cuprinse în Di
rectivele Congresului.

Preocupîndu-se de intensificarea 
întrecerii socialiste, comitetul de 

, partid s-a îngrijit ca agitația vi-

de 
fe- 
Cu
un

Un pod care ar mai 
putea fi folosit!

Au trecut aproape șapte ani 
cind $-a făcut rectificarea liniei 
rate între Petroșani și Livezeni. 
ocazia lucrărilor a fost montat
nou pod metalic peste piriul Să- 
lătruc iar vechiul pod de metal 
peste care trecea înainte linia fe
rată, a fost pus la dispoziția re
gionalei C.F.R. Timișoara, pentru 
a fi folosit în alte părți.

Anii au trecut unul după altul 
dar organele C.F.R. nu au .nai luat 
măsuri pentru refolosirea vechiu
lui pod. Acesta stă și acum pără
sit mincat de rugină și se degra
dează.

Sfatul popular al comunei Is- 
croni —- pe teritoriul cărui* se află 
acest pod părăsit — a cerut or
canelor C.F.R. din Petroșani și 
regionalei C.FJL Timișoara, ca po
dul să fie vîndut comunei pentru 
& fi montat în altă parte și folo
sit. Dar nu. ă primit nici răspuns 
ii nici podul nu a fost luat.

Oare se așteaptă de către orga
nele C.F.R. ca podul să fie distrus 
complect de rugină ?

Așa r amine cartierul 
„Petrila 111“ ?

Prin darea în folosință a ultimu
lui bloc aflat în construcție, car
tierul nou „Petrila III“ a' căpătat 
forma definitivă: mai multe blo
curi cu încălzire centrală, un bloc 
cu magazine, cartierul cuprinzînd 
la un loc cca. 200 noi apartamente.

Odată cu construcția noului car
tier, constructorii de pe șantierul, 
Petrila urmau să facă și amena
jările corespunzătoare - 
trotuare, șanțuri, cămine 
tare, nivelarea terenului 
blocurilor. Dar după, cit se vede 
față de asemenea lucrări 
re“ nu se manifestă

străzi, 
de vizi- 
în jurul

1. DUBEK

„auxilia- 
preocupare. 

Ca urmare, străzile din noul car
tier nu sînt terminate ci numai 
„schițate“« (chiar podețul de be
ton de la intrarea in cartier este 
prăbușit pe jumătate), terenul din 
jurul blocurilor este plin de mate
riale, în spatele blocului 13 a ră
mas descoperită fosta groapă de 
var, unele cămine de apă și canal 
au capace din... crengi.

Se pune întrebarea: așa vor tă 
lase constructorii acest nou cartier 
din Petrila ? De ce nu tecmioă 
coate lucrările din junii blocuri
lor ?.

♦
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Activul fără partid — sprijin de nădejde 
ai organizației de oază

înfăptuirea cu succes a sarcini
lor puse de construcția socialistă 
necesită atragerea în jurul orga
nizațiilor de partid a unui număr 
cit mai mare de oameni ai muncii 
înaintați, care să participe la des
fășurarea muncii politice de mobi
lizare a maselor la îndeplinirea 
hotărîrilor partidului și guvernu
lui.

în atragerea maselor largi de 
oameni ai muncii la traducerea în 
viață a sarcinilor puse de partid, 
o însemnătate deosebită o are ac
tivul fără de partid creat în jurul 

de 
de

fiecărei organizații de bază 
partid. Conferința raională 
partid din decembrie 1959 a pus 
iu fața organizațiilor de bază din 
Valea Jiului sarcina de a lărgi 
activul fără de partid și de a se 
îmbunătăți munca cu activul în di
recția educării și antrenării lui la 
rezolvarea problemelor ce stau in 
fața organizațiilor de bază ale par- 
ridului.

Luptînd pentru a da viață ho- 
tărîrii Conferinței raionale de par
tid, marea majoritate a organiza
țiilor de bază din raionul nostru 
dau atenția cuvenită muncii cu ac
tivul fără de partid.

Una din organizațiile de bază 
care și-au îmbunătățit simțitor 
munca cu activul fără de partid 
este cea din sectorul I al minei 
Aninoasa. Activul fără de partid 
al acestei organizații numără în 
prezent peste 150 tovarăși. Biroul 
organizației de bază (secretar tov. 
Velea Vasile) s-a orientat bine în 
selecțioarea activului fără de partid 
indreptindu-și atenția asupra ce-

lor mai buni tovarăși. Astfel din 
acest activ fac parte tovarăși ca 
Barna loan, miner, deputat în sfa
tul populat, Juga Vasile, miner, 
șef de schimb în brigada lui Mă- 
năilă Vasile, Böjté Andrei, miner 
fruntaș în producție și mulți alții.

Activul fără de partid formea
ză totodată o rezervă importantă 
in ceea ce privește primirea de 
candidați. Preocupîndu-se de edu
carea activului fără de partid, de 
atragerea lui la activitate pe bază 
de sarcini, organizația de bază a 
primit în acest an 16 candidați 
de partid dintre care marea majo
ritate sínt proveniți din activul fă
ră de partid.

O metodă bună folosită în a- 
ceastă organizație de bază in mun
ca cu activul fără de partid e aceea 
că celor mai buni comuniști li s-au 
repartizat cîte 1—2 tovarăși din 
activul fără de partid, de care se 
ocupă in vederea educării ți în
drumării lor.

Membri de partid ca tov. Cristeă 
Aurel, Böjté Adalbert, Mănăilă 
Vasile și mulți alții se preocupă 
cu simț de răspundere de tovarășii 
din activul fără de partid, se sfă
tuiesc cu ei atunci cînd este ne
cesar in vederea rezolvării anumi
tor sarcini de producție.

La adunările deschise ale orga
nizației de bază participă activul 
fără de partid ; multor tovarăși 
..lin activ le sínt încredințate dife
rite sarcini și sínt ajutați în du
cerea lor la îndeplinire. Activul 
fără de partid constituie ún spri
jin prețios al organizației de bază. 
Cu ajutorul acestuia a fost posi-

bil ca întregul colectiv al sectoru
lui să fie mobilizat la îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor luate în întrece
rea socialistă. Pînă în prezent sec
torul I al minei Aninoasa și-a 
depășit cu 40.000 lei angajamen
tul luat în legătură cu realizarea 
de economii la prețul de cost ți 
a atins cel mai ridicat randamenta atins cel mai 
pe exploatare.

La obținerea _______
bune organizația de bază a primit 
un ajutor de seamă din partea 
activului fără de partid, care fiind 
consultat a venit cu propuneri pre
țioase in vederea îmbunătățirii pro
cesului de producție.

Biroul organizației de bază se 
îngrijește permanent de educarea 
politică a activului fără de partid. 
Unii tovarăși din acest activ au 
fost încadrați în învățămîntul de 
partid, altora li se recomandă ce 
să citească. Cind se fac anumite 
expuneri pe teme politice, econo
mice sau de cultură generală, sînt 
invitați și tovarășii din activul fă
ră de partid.

In munca cu activul fără de par
tid organizația de ba2ă nr. 1 do 
la mina Aninoasa a acumulat o 
bogată experiență. Această expe
riență trebuie folosită ți de cele
lalte organizații de bază de la mi
na Aninoasa pentru a îmbunătăți 
munca cu activul fără de partid 
în vederea obținerii de noi succe
se in lupta pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de Con
gresul al IlI-lea al P.M.R.

acestor rezultate
I-
r
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Mnprindma Comunală Orășenească
PETROȘANI
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autobuselor

Plecări :
Petrila

Face cunoscut publicului orari ui de circulație a
I.C.O. valabil de la 10 iulie 1960

LOCAL PETROȘANI
Blocuri noi Str. Gh. Apostol
4,80; 445; 5,00; 5,15. Plecări: 5,00; 5,15; 5,30; 5,45. 

Circulă din 15 în 15 minute.
cursă: pleacă 22,00 pleacă 22,30

i da repaus circulă în tre orele 6,15 — 22,15: din 30 
în 30 minute

PETROȘANI SURDUC
Gara mică Surduc

Plecări: 6; 7. Plecări: 6,80; 7,80.
, Circulă din oră în oră.

Ultima cursă: pleacă 21,00 pleacă 2140
In zilele de repaus circulă:

Gara mică Surduc
Plecări: 6; 6,20; 6,40. Plecări: 6,30; 6,50; 7,10.

Circulă din 20 In 20 minute.
Ultima cursă: pleacă 21,40 pleacă 22,10

LOCAL PETRILA

Ultima 
in zilele

Tunel Cimpa
Plecări: 6,20; 7,00; 7,40; 8,20; Plecări: 7,00; 7,40; 8,20; 9,00; 

9,00; 9,40; 10,20. 9,40; 10,20.
Circulă din 40 în 40 minute.

Ultima cursă: pleacă 21,40 pleacă 21,40
LOCAL LUPENI

Bărbăteni Paroșeni
Plecări: 5,40; 6; 6,20; 6,40. Plecări: 5,30; 6,10; 6,30; 6,50; 7,10. 

Circulă din 20 în 20 minute.
Ultima cună: pleacă 22,00

LUPENI—
Uricani

Plecări: 545; 7,30; 9,35; 10,35;
11,45; 13,00; 14,30; 16,00; 17,20; 

18,40; 20,20; 21,35.
PETROȘANI

Petroșani
Plecări: 64»; 9; 11,20;

14,17; 19,20.

pleacă 22,39
URICANI

Lupeni
Plecări: 6,30; 8,45; 
12,20; 13,45; 15,15;

19,40; 21,00;
- LUPENI

Lupeni 
Plecări: 7,30; 10;

10,00;
10,40;
22,15.

mo; 
18,00;

15,40:

21,05.

t

12,20; 
18; 20,50.

PETROȘANI — ANINOASA
Petroșani Aninoasa

Plecări: 530; 7,30; 9,30; 11,30; Plecări: 6,30 8,30; 10,30; 
18^30; 16; 18; 20,15. 15; 17; 19;

12,30;

TARIFE
petera autobusele I.C.O. pe trasee

LOCAL PETROȘANI
Blocuri noi — Bl. Dimitrov 0,50 tel
Bl. Dimitrov — Gara mică 0,50 9*

Oara mică — Str. Gh. Apostol (Petrila) 0,50 »9

Bl. noi — Gara mică 1,00 »9

Bl. Dimitrov t- Str. Gh. Apostol 1,00 91

Bl. noi — Str, Gh. Apostol 140 M

PETROȘANI — SURDUC
Gara mică — Bl. Dimitrov 0,50 id
Bl. Dimltrov — Pod Sălătruc 0,80 If

Pod Sălătruc — Bifurc. Surduc 0,50 Sf

Gara mică - Pod Sălătruc 1,00 »9

Bl. Dimltrov — Bifurc. Surduc 1,00 ff

Gara mică — Bifurc. Surduc 1,50 99

LOCAL LUPENI • i

Bărbăteni — Viscosa 0,50 M
Viscosa — Centru 040 n
Centru — Sohodol 0,50 of
Sohodol —< Paroșenl uzină 0,50 M

Bărbăteni —■ Centru 1,00 96

Vfoeoza — Sohodol 1,90 fn
Centru — Paroșenl 1,00 M

Bărbăteni — Sohodol 140 Pl

Viscoza — Paroșenl 1,50 19
Bărbăteni — Paroșenl 2,00 99

LOCAL PETRILA
Tunel — Bl. Magazin 0,50 Id
Bl. Magazin — Lonea Magazin 04» ♦9
Lonea Magazin »— Cimpa «40 99
Tunel — Lonea Magazin 1,00 99

Bl. Magazin — Cimpa Magazin 1,00 9»
Tunel — Cimpa Magazin 1,50 M

V. PETROȘANI — ANINOASA
Petroșani — Livezeni 340 lei
Petroșani — Iscroni 3,50 If
Livezeni — Aninoasa 3.50 H *
Petroșani — Aninoasa 5,00 ** ,î

3.50
PETROȘANI — LUPENI

Petroșani 
Petroșani 
Petroșani 
Coroiești 
Vulcan 
Vulcan 
Vulcan 
Petroșani 
Livezeni 
Petroșani

î
Lupeni 
Bărbăteni 
Lupeni 
Braia 
Lupeni

Tarifele pe zonele de mai

— livezeni
— Iscroni
— Coroiești
— Vnican 
«• Paroșenl 
— Lupeni 
— Livezeni 

Vulcan 
•— Lupeni 
— Lupeni

LUPENI - URICANI
— Bărbăteni
— Orașul Nou 
—- Uricani 
— Orașul 
—- Orașul

/

puțuri
Nou
Nou 
sus sint

3,50
3,50 
5,00 
5,00
640

t

stabilite conformNOTA: 
deciziei Sfatului popular regional nr. 336 din 1940.

Se acordă abonamente cu 25 la sută reducere salariaților 
din sectorul socialist $1 elevilor conform deciziei Sfatului popu 
Iar regional nr, 568 din 1960.



STEAGUL W5U

Trupele franceze 
intensifică distrugerea 

centrelor populate 
algeriene

PARIS 16 .(Agerpres).
După cum relatează ziarul 

„l’Humanite", din dispoziția sta
tului major al trupelor franceze 
din Algeria aviația militară iran-, 
ceză a început să folosească pe 
scară largă napalmul în opera
țiunile împotriva detașamentelor 
armatei de eliberare națională a 
Algeriei.

„în'timp ce opinia publică 
franceză și mondială așteaptă 
inițiativa Parisului în vederea 
reluării tratativelor și a unei noi 
întîlniri între reprezentanții fran
cezi și algerieni, scrie ziarul, ști
rile din Algeria dovedesc că s-au 
dat ordine de intensificare a dis
trugerii centrelor populate alge
riene“.

De trei săptămîni, scrie ziarul 
„l’Humanite“, au loc bombarda
mente intense cu napalm astipra 
multor regiuni din Algeria și în
deosebi în regiunile Medea și 
Chiffa.

Declarația primului ministru 
al Republicii Congo

LEOPOLDVILLE 16 (Ager
pres).

După cum transmite corespon
dentul din Leopoldville al agen
ției France Presse, primul minis
tru al Republicii Congo, Patrice 
Lumumba, luînd cuvîntul la pos
tul de radio la 15 iulie a declarat 
că „Belgia prin comportarea sa.< 
ne-a declarat război“.. Lumumba 
a subliniat că Belgia a silit bo
gata provincie Katanga să se se
cai,». de Congo, aceasta în spe-

Sosirea la Leopoldville a primelor unități tunisiene 
și a unui detașament din Ghana

PARIS 16 (Agerpres).
După cum transmite din Leo

poldville corespondentul agenției 
France Presse, în seara zilei de 
15 jplie pe aerodromul din Leo
poldville au sosit primele unități 
tunisiene făcînd parte din forțele 
speciale ale O.N.U. trimise în 
Congo potrivit hotărîrii Consiliu
lui de Securitate.

Guvernul belgian a provocat în mod 
deliberat evenimentele din Congo

I Plenara C. C. al P. C. U. Si 
și-a încheiat lucrările

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S.U.A.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
La 16 iulie și-a încfteiaf lucră

rile Plenara Comitetului Centra! 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, care s-a deschis la 
13 iulie.

Plenara a ascultat și discutat 
rapoartele asupra modului cum 
se îndeplinesc hotărîrile Congre 
sului al XXI-lea al P.C.U.S , cu 
privire la dezvoltarea industriei, 
transporturilor și introducerea în 
producție a celor mai1 noi cuce
riri ale științei și tehnicii. In a- 
ceastă problemă a fost adoptată 
în unanimitate o hotărîre.

In legătură cu alegerea lui 
Leonid Brejnev. membru al Pre-

Dezmățul
NEW YORK 16 (Agerpres).
Ziarul „New York Post“ rela

tează că familiile de negri din 

ranța de a-și menține acolo a- 
vuțiile. Aceasta demonstrează, a 
spus Lumumba m continuare, că 
Belgia continuă și de acum îna
inte să considere că este posibil 
să exploateze Congo-ul și că, 
dieși Belgia a acordat indepen
dență Congo-uluf, „acest lucru nu 
a fost făcut în mod sincer“.

Lumumba a declarat că el nu-și 
va precupeți forțele pentru a 
schimba situația primejdioasă ca
re s-a creat-.

NEW YORK (Agerpres).
Corespondentul din Leopold

ville al agenției Associated Press 
transmite că la 15 iulie a sosit 
Ia Leopoldville un detașament de 
trupe din Ghana.

Acest prim grup al forțelor ar
mate ale O.N.U., sosite Ia cere
rea guvernului Congo, s-a insta
lat în centrul orașului. 

zidiului C.C. al P.C.U.S., în func
ția de președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., el 
a fost ețjberat din funcția de se
cretar al C.C. al P.C.US..

Plenara a eliberat la cererea 
lui pe Kliment Voroșilov din 
funcția de membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S.

Plenara a ascultat raportul lui 
Frol Kozlov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., cu privire la rezulta
tele consfătuirii de la București 
a reprezentanților partidelor fră
țești. Plenara a aprobat întruto- 
tul activitatea C.C. al P.C.U.S 
la această consfătuire și a adop
tat o hotărîre corespunzătoare.

rasist din S. U. A.
regiunile Fayette și Heywood 
(sfatul Tennesee) au cerut pre
ședintelui Eisenhower să declare 
stare excepțională în aceste re
giuni. Aceste familii sînt asediate 
șî nu pot obține alimente, îmbră
căminte, asistență medicală, me
dicamente din cauză că și-au ex
primat dorința de a participa la 
alegerile prezidențiale. Rasiștii — 
proprietari de magazine, farmacii 
și alte întreprinderi din regiunile 
Fayette și Heywood, scrie „New 
York Po^“, desfășoară o campa
nie de boicot economic împotriva 
negrilor care au hotărît să folo
sească dreptul de vot pe care îl 
acordă constituția. Aproximativ 
40.000 de negri americani ..care 
locuiesc în aceste regiuni — scriu 
familiile de negri din regiunile 
Fayette și Heywood în apelul a- 
dresat lui Eisenhower — sânt su
puși represaliilor economice, .pre
siunilor la repartizarea lor Ia 
muncă, urmăririlor ilegale numai 
din cauza culorii pielii și dorin
ței de a se înscrie în listele de 
alegători șl de a participa Ia a- 
legeri. Corespondentul scrie că 
negrii înscriși în listele de ale
gători nu pot cumpăra pîine sau 
lapte, nu pot procura combusti
bil, îmbrăcăminte și riscă chiar 
să nu aibă de lucru.

■' ----------

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță:

La 15 iulie ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko l-a primit pe dl. E. L. 
Freers, însărcinatul cu afaceri 
an-interim al S.U.A. la Moscova 
și îi-a înmînat nota de răspuns 
a guvernului sovietic la nota 
guvernului S.U.A. în problema 
violării spațiului aerian al 
U.R.S.S. de către un avion mi
litar american „RB-47“ la 1 iulie.

Guvernul U.R.S.S. respinge în 
mod categoric protestul cuprins 
în nota guvernului S.U.A. din 13 
iulie a. c., ca fiind lipsit de 
orice temei și reconfirmă nota sa 
d'in 11 iulie precum și protestul 
hotărît cuprins în această notă 
împotriva noii violări grosolane 
a frontierei sovietice de către un 
avion militar american la 1 iulie.

Răspunsul guvernului S.U.A., 
se spune îft nota sovietică, de- 
mopstrează că el încearcă din nou 
să justifice și să camufleze re- 
curgîtid la născociri și la negarea 
arbitrară a faptelor, acțiunile ile
gale, agresive, ale aviației sale 
militare, care săvîrșește incursiuni 
în spațiul aerian al Uniunii So
vietice.

Guvernul sovietic a prezentat 
în nota sa date precise cu pri
vire la timpul, locul și împreju
rările în care un bombardier a- 
merican „RB-47“, înarmat a vio
lat frontiera sovietică. Avionul 
care era utilat special pentru în
deplinirea misiunilor de spionaj, 
a fost doborît deasupra apelor 
teritoriale sovietice. Dar guver
nul S.U.A. fiind pus în fața a- 
cestor fapte de netăgăduit, în loc 
să ia măsuri pentru încetarea 
provocărilor, avioanelor militare 
americane împotriva Uniunii So
vietice, provocări primejdioase 
pentru cauza păcii, caută din nou 
o ieșire din situația în care s-a 
pomenit prin negarea lipsită de 
orice temei a faptelor. In nota 
sovietică se atrage atenția că 
doar în urmă cu cîteva zile or
ganele competente americane a- 
fitmau că nu știu nimic ce s-a 
întîmplat cu bombardierul men
ționat și unde se află atesta. Dar 
dacă organele americane nu au 
știut« unde se-află acest avion și 
nu au ținut legătură cu el, atunci 
cum poate guvernul S.U.A. să a

firme în mod serios că acesta nu 
a violat frontiera sovietică ?

In ceea ce privește încercarea 
cuprinsă în nota de răspuns a 
guvernului S.U.A. de a explica 
motivele zborului avionului in
fractor doborît, prin aceea că ar 
fi avut misiunea de „a studia fe
nomenele electromagnetice“ o ast
fel de explicație nu este de loc 
originală. Această încercare re
petă aproape integral procedeul 
cu ajutorul căruia guvernul 
S.U.A. a încercat la început să 
Inducă în eroare opinia publică 
mondială, inclusiv propriul său 
popor, după pătrunderea avionu
lui de spionaj „U-2“ în spațiul 
aerian al U.R.S.S. 1a 1 mai a. c

In lumina faptelor menționate, 
se spune în nota sovietică, devine 
clar că conținutul notei guvernu
lui S.U.A. din 13 iulie este o năs
cocire de la un cap la altul a- 
vînd drept scop ca prințr-o dena 
furare vădită a faptelor* să justi
fice acțiunile agresive ale forțe
lor militare aeriene ale • S.U.A 
împotriva Uniunii Sovietice.

In nota sovietică se reafirmă 
că membrii echipajului bombar
dierului „RB-47“ care au supra
viețuit și au fost salvați de o 
navă sovietică vor fi deferiți jus
tiției și judecați cu toată f/pari
tatea după legile sovietice. In 
ceea ce privește corpul neînsufle
țit al comandantului bombardie
rului, el poate fi predat repre
zentanților S.U.A. în orice mo
ment.

Guvernul U.R.S.S., se spune în 
nota sovietică, ar dori să atragă 
atenția guvernului S.U.A. că e- 
xistă un mijloc simplu de a 
evita pe viitor sacrificarea lipsită 
de sens a vieților piloților ame 
ricani și de a nu aduce fără nici 
o rațiune lumea în pragul răz
boiului. Pentru aceasta este ne
cesar un singur lucru: să se 
pună capăt, dar nu prin vorbe, 
ci prin fapte — politicii agresi
ve, a cărei ilustrare sînt repeta
tele incursiuni ale avioanelor a- 
mericane în spațiul aerian al 
U.R.S.S « ■ ffi

In încheierea notei sovietice se 
arată că dacă nu se vg proceda 
astfel, guvernul sovietic se va 
preocupa să asigure securitatea 
popoarelor Uniunii Sovietice prin 
toate mijloacele de care dispune.

NEW YORK 16 (Agerpres). 
Ziarul „New York World Te- 

legram and Sun“, a publicat o 
știre a corespondentului său din 
Londra care scrie că situația a- 
Larmantă din Congo este rezulta
tul direct al planului dinainte e- 
laborat de guvernul belgian pen
tru a justifica amestecul și pen
tru a restabili puterea monopo
lurilor belgiene. „Pentru actuala 
situație, scrie corespondentul, tre

buie condamnat cu hotărîre gu
vernul belgian care este o jucă
rie în mîinile marilor societăți 
belgiene din Congo“.

După cum afirmă coresponden
tul, guvernul belgian a făcut toa
te acestea în mod deliberat „pen
tru a crea haos“ în țară, pentru 
ca poporul congolez eliberat „să 
regrete și să revină fără zăbavă 
sub protecția Belgiei“.

O—--------------

Poporul cuban își exprimă recunoștința față de sprijinul U.R.S.S.
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

TAȘS anunță :
Corespondentul special al zia

rului „Pravda“ din Havana, Bo- 
rovșki, a luat un interviu direc
torului Institutului pentru refor
ma agrară din Cuba, Antonio 
Nunez Jimenez în legătură cu re
centa declarație făcută de N. S. 
Hrușciov la conferința de presă 
de la Moscova despre atitudinea 
Uniunii Sovietice față de încer
cările S.U.A. de a interveni în 
treburile Cubei

Recent am vizitat Uniunea So
vietică, a spus Jimenez. Sîntem 
satisfăcuți de faptul că am putut 
Vedea cu ochii noștri uriașele rea
lizări ale poporului sovietic. Suc
cesele țării sovietice contribuie la 
consolidarea cauzei păcii în în 
treaga lume, constituie o garan
ție de nădejde pentru libertatea 
și independența popoarelor. Acest 
lucru l-au demonstrat încă o dată 
recentele declarații ale primului 
ministru Hrușciov. Ele au contri-

buit la întărirea suveranității 
noastre naționale, au acordat un 
sprijin puternic revoluției noas
tre.

Aîulțumim prietenului nostru 
Hrușciov pentru cele spuse în a- 
părarea Cubei. Poporul cubanez 
îl va saluta din toată inima cînd 
va sosi în țara noastră, la invi
tația pe care i-am transmis-o la 
Moscova în numele conducătoru
lui revoluției cubaneze, Fidel 
Castro,

MOSCOVA — La invitația So
cietății regale a Marii Britanii, 
la 16 iulie a plecat din Moscova 
spre Londra o delegație de oai- 
meni de știință sovietici care vor 
participa la festivitățile consacra
te împlinirii a 300 de ani de la 
înființarea societății regale. De
legația, alcătuită din 16 membri, 
este condusă de acad. Nikolaî Se- 
menov, laureat al Premiului No- 
bel.

GENEVA ’•— La 15 iulie a â- 
vut loc Ia Geneva o ședință ordi
nară a Conferinței celor trei pu- tuie urmare» scăderii considera
tei1! în problema încetării expe- ' bile a exporturilor britanice.

riențelor cu arma nucleară.
LONDRA — Din datele publi

cate zilele acestea de Camera de 
comerț britanică, reiese că în 
cursul lunii iunie deficitul balan
ței comerciale a Angliei a sporit 
considerabil, el fiind cu aproape 
40 milioane lire sterline, adică cu 
50 la sută mai mare decît cel în
registrat în mai. După cum sub
liniază agenția United Press In
ternațional, acesta este cel mai 
mare deficit suferit de Anglia în 
cursul ultimilor trei ani și consti

JOS MÎINILE DE PE CUBA"!
NEW YORK 16 (Agerpres).
Intr-un articol redacțional inti

tulat „Jos mîinile de pe Cuba“, 
ziarul „Worker“, referindu-se la 
acțiunile întreprinse de guvernul 
S.U.A. împotriva Cubei scrie:

In ciuda planurilor căpetenii
lor din Washington și Wall 
Street poporul Statelor Unite nu 
va juca rolul unui ațîțător care 
schingiuește, jefuiește și tirani
zează un popor mic.

Interesele noastre naționale și 
onoarea noastră națională cer ca 

noi, nord-americanii, să luăm mă
suri pentru ca politica guvernului 
față de Cuba să fie schimbată.

Cînd a salutat pe curajoșii con
ducător. ai revoluției populare 
din Cuba, a exprimat solidarita
tea activă și a promis sprijinul 
material al țărilor socialiste pen
tru asigurarea succesului acestor 
revoluționari, N. S. Hrușciov a 
exprimat sentimentele de adîncă 
simpatie ale oamenilor munci
tori și ale tuturor partizanilor 

păcii și libertății din lumea în
treagă.

Poporul nostru muncitor, sindi
catele, organizațiile negrilor, or
ganizațiile de tineret și ale fe
meilor trebuie să se unească pen
tru a apăra făclia libertății pe 
care a ridicat-o Fidel Castro în 
Cuba.

Jos mîinile de pe Cuba ’ Nici 
un amestec în treburile interne 
ale Cubei! Pentru pace, priete
nie și relații comerciale bazate pe 
egalitate în drepturi cu Cuba 1
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