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• Nota guvernului sovietic adresați guvernatei $,U.A.
•Comunicat cu privire Ia ajutorul acordat de, UCIt.S.S. .Repu
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• Declarația guvernului sovietic în legătură cu fltecuța uAor mi

litari americani în Congo.
• Stare di asediu în Guaitemala.
• Marea sărbătoare a poporului polonez.

Din realizările energeticienilor 
de la Paroșeni

Angajament realizat 
înainte de termen

Colectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri al secției de reparații 
a termocentralei Paroșeni s-a an
gajat să reducă termenul repara
țiilor planificate la turbina și ca
zanul nr. 3 de la 25 zile cit a fost 
inițial planificat la 20 de zile.

Mobilizat de organizația de 
bază și luptînd pentru menținerea 
drapelului de întreprindere frunta
șă pe ramură decernat uzinei, co
lectivul secției a terminat repara
țiile planificate într-un timp re
cord : în 12 zile cazanul și în 19 
zile turbina. Printre muncitorii și 
tehnicienii care au lucrat cu mul
tă sîrguință la executarea repara
țiilor într-un timp mai scurt se nu
mără tovarășii Bordei Victor, Jid- 
veanu llie, Mănescu Vasile, Ten- 
țiu Ioan, Neagu Gheorghe, Vla- 
dislav Victor, Ferraru Lucian, 
Crainic Petru, Diaconu llie, Pop 
Florentin, Orșa Petru, Busuioc 
Alexandru, Abrudean Simion, Pa- 
pîrțac Gheorghe și alții.

rășul Crainic Petru și* a dispus 
experimentarea unui dispozitiv de 
frezat vertical.

a Generalizarea unor 
inovații

Preocupați de introducerea teh
nicii noi, numeroși muncitori și 
tehnicieni de la termocentrala Pa
roșeni studiază posibilitățile de ge
neralizate in întreprindere a unor 
inovații și raționalizări din țările 
socialiste prietene. Recent, tovară
șul Racoveanu Constantin a expe
rimentat pentru extindere o nouă 
inovație sovietică — creioanele 
termice pentru scris pe metal a 
căror descriere a apărut în tradu
cere în fișa S.E. nr. 15/959, revis
tă editată de institutul de docu
mentare tehnică București. Proto
tipul inovației a dat rezultate bu
ne. Comisia de inovații și rațio
nalizări a aprobat extinderea ei 
în întreprindere. De asemenea, co
misia pentru inovații și raționali
zări a aprobat pentru extindere ca
pul universal pentru decupat gar 
nituri de diferite dimensiuni con
fecționat după fișa S. E. de tova-
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! tribuția la acest important suc-
J «s se itumăi ă »! iüâîsiiüi mc- » 
Îcanic Erdôdi Francise. El a .

construit un dispozitiv de scos J

1
 cutia de viteză de la autoca- ?
raioanele S.R.-101, dispozitiv . 
care aduce însemnate economii. ; 
IN CLIȘEU : Maistrul mecanic ;

I auto Erdôdi Francise, fruntaș 
+ în muncă și în activitatea de

Colectivul I.R.T.A. Petroșani . 
a obținut în acest an economii J 
suplimentare la prețul de cost» 
al transporturilor efectuate în» 
valoare de aproape 300,000 lei. J 
Printre tehnicienii autobazei • 
Petroșani care și-au adus con- J

? ces se numără și maistrul me- *

Inițiativă + folosirea 
mijloacelor proprii = 

reparații ieftine
Din cauza unei defecțiuni, taho- 

metrul de la turbo-pompa de ali
mentare cu apă a uzinei Paroșeni 
a stat nefolosit aproape doi ani 
Trimis de mai multe ori unor în
treprinderi de mecanică fină și 
precizie din țară pentru a fi repa
rat. tahometrul se întorcea de fie
care dată în uzină cu același răs
puns : procurarea pieselor necesare 
din import și efectuarea repara
ției depășește cu mult prețul unui 
tahometru nou.

Sezisat de această situație, mem
brul de partid Truică Ioan, șeful 
secției de reparații, împreună cu 
lăcătușii Crainic Petru și Busuioc 
Alexandru au hotărît să repare 
tahometrul cu mijloace proprii 
Studiind cărțile de specialitate cu 
care cabinetul tehnic al termocen
tralei este dotat din belșug, ei au 
reușit să se documenteze temeinic 
asupra lucrului ce îl aveau de e- 
fectuat. După mai multe zile de 
trudă și migală, tahometrul a fost 
pus la punct. Activitatea rodnică 
a tovarășilor Truică Ioan, Crainic 
Petru ți Busuioc Alexandru a do
vedit înîțîaHvă ți un dezvoltat simț 
de răspundere față de bunul mers 
al procesului de producție.
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De cîteva luni, Cîrlogan llie 
conduce un abataj frontal la 
sectorul IV B mina Lupeni. In- 
vățînd din experiența cunoscu
tului fruntaș Scheianu Ioan, 
care a condus pînă nu de mult 
brigada acestui frontal, Cîrlo- 
gan și ortacii iui obțin succe
se însemnate în muncă. In iu
lie, de exemplu, din abatajul 
său brigada a extras peste plan 
circa 100 tone de cărbune coc
sificării. IN CLIȘEUL NOS
TRU : Cîțiva mineri din bri
gada lui Cîriogan llie intrînd 
in mină.
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Baia nouă
Mult au lucrat constructorii 

O.C.M.M.-ului ia noua baie a mi
nei Aninoasa. După ce una din 
aripi a fost ridicată, s-a văzut că... 
socoteala din proiect nu se potri
vește cu cea de pe teren. Astfel, 
la montajul cuierelor de uscare nu 
se puteau amplasa atîtea instalații 
cite erau prevăzute, dimensionarea 
lor și spațiul 
corespundeau.

Pornind la 
a doua aripi,
Andrei, Dinicică Gheorghe, Bertea 
Constantin, Gheorghe Constantin, 
Bisckei Mihai, Iliuță Ioan, Lazăr 
Dumitru, Ivănescu 
ții, conduși de 
orghe Dumitru, 
lichideze lipsurile
la primul corp al clădirii. Intr-a
devăr, la noul corp instalațiile au 
fost mai bine montate, spațiul mai 
rațional dimensionat, ceea ce crea- 
ză condiții bune de folosință.

Noua baie a minei Aninoasa

Pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă 

a Petroșaniului
Problema unei mai bune ali

mentări cu apă a orașului Petro
șani se pune cu o tot mai mare 
urgență, pe măsură ce se dau noi 
și noi blocuri de locuințe în folo
sință.

în prezent, la captarea de apă 
Jieț se montează o nouă conductă 
de apă, cu un diametru mai mare 
decît cele anterioare. Aici lucrea
ză un colectiv harnic de construc
tori din care fac parte echipele 
maistrului instalator Anghel Gheor
ghe, săpătorului Matei Ftancisc. 
sudorului Kinda Carol, dulgheru
lui Geamănu Mihai și alții.

Pînă acum, a fost întinsă con
ducta pe toată lungimea prevăzu
tă, executarea trecerilor peste mai 
multe piraie și Jieț, au fost făcute 
îmbinările, sudurile, etanșările și 
probele hidraulice pe diferite sec
toare ca și o seamă de alte lu
crări.

Constructorii de pe acest șantier 
sînt hotărîți să execute întreaga 
lucrare pînă la 23 August, asigu- 
rind astfel orașului Petroșani si 
îndeosebi noilor cartiere de blocuri 
o mai bună alimentare cu apă po
tabilă.

Principalul obiectiv: 
economiile

Prin refolosirea materialelor
Cînd a primit carnetul de eco

nomii, brigada de întreținere și re
parații din secția sortare a, pre- 
parației Lupeni s-a angajat să 
realizeze economii de materiale. în 
valoare de 5.000 lei. '•

Trecînd la îndeplinirea angaja
mentului, muncitorii Chertes Ari- 
ton. Buțoiu llie, Staficu Gheorghe 
și Kutasi Ac.lbert îndrumați dc 
maistrul Dragomir Ioan au muncit 
cu multă tragere de inimă la ter
minarea unui planșeu de sub ben
zile ¡.Wipper“ reușind să economi
sească materiale în valoare de 
8000 lei. Cu material recuperat din 
fier vechi harnica brigadă a cons
truit peste sarcinile de plan 
pod la benzile de claubaj, 
scări la planșeuri precum și 
construcții metalice.

un 
trei 
alte

Be-
re-

sta-

Angajamentul brigăzii 
lui Bedean Gheorghe

Brigada pe care o conduce 
dean Gheorghe răspunde de 
pararea și întreținerea în bună
te a pompelor de apă de la pre- 
parația Lupeni.

In consfătuirea ținută cu mem
brii brigăzii, Bedean Gheorghe a 
cerut tovarășilor săi Alecu Emil. 
Ceauș Gheorghe, Bedean Simion și 
Arsan Pompiliu să vină cu propu
neri in scopul realizării de econo
mii. Odată cu propunerile făcute, 
membrii brigăzii s-au angajat să 
întrețină în perfectă stare de func
ționare pompele de apă de Ia flo- 
tație, decantor, mediu-dens, sorta
re și spălare, să demonteze și să 
remonteze la loc două pompe de 
26 metri cubi cu 3 zile înainte 
de termenul prevăzut. Concreti- 
zîndu-și angajamentul brigada și-a 
exprimat hotărîrea să realizeze e- 
conomii prelungind viața discurilor 
de la pompele de nămol, a rotoa
relor. rulmenților radiali etc. prin 
recondiționare.

necesar calculat nu

construcția celei de 
constructorii Toma

Gheorghe și al- 
maistrul Ghe- 

au hotărît să 
care au existat

este gata
este acum gata și așteaptă comisia 
de recepție. Baia cuprinde două 
corpuri de clădiri avînd cabine de 
baie, vestiare, instalații penttu 
păstrat și uscat hainele de șut, 6 
boilere cu o capacitate de 3000 1. 
apă caldă și o frumoasă sală de 
pontaj iluminată cu tuburi fluores
cente, cu încălzire centrală.

Pe calea realizării directivelor partidului
Directivele Congresului al III- 

lea al P.M.R. pentru planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960—1965, cuprind sar
cini importante cu privire la dez
voltarea industriei carbonifere 
din R. P. Romînă.

Exploatării miniere Lupeni îi 
revin o mare parte din aceste 
sarcini, ea fiind principalul fur
nizor de cărbune cocsificabil al 
țării. Luptînd pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate și a angajamen
telor luate, colectivul minei Lu
peni a obținut rezultate frumoase 
în perioada trecută din acest an, 
față de perioada corespunzătoare 
a anului 1959. Producția brută 
realizată este cu 12,2 la sută mai 
mare, cea netă cu 15,6 la suta, 
pregătirile cu 64 la sută. Produc
tivitatea muncii pe exploatare 
depășește randamentul realizat 
pe perioada corespunzătoare a 
anului trecut cu 19,6 la sută.

Indicii de plan realizați demon
strează fără putință de tăgadă o 
activitate bună în procesul de 
producție. Randamentele de la 
E. M. Lupeni pe faze de produc
ție în 1960, față de 1959, au cres
cut la abataje cu 21,4 la sută, în 
cărbune cu 17,4 la sută, în sub
teran cu 20 la sută. Comparația 
făcută scoate în evidență că în 
1960 s-a obținut o creștere sub
stanțială a productivității mai 
ales în abataje și în cărbune.

Analizînd principalii factori 
care au influențat productivita-

tea muncii, rezultă scăderea pon
derii producției din stratele groa
se cu 11 la sută și creșterea pon
derii producției din stratele sub
țiri cu 5,6 la sută, iar din pregă
tiri cu 5,4 la sută. Pe perioada 
comparată rezultă și o creștere 
în structura producției, a ponde
rii producției extrase fără pușcare 
la stratele subțiri și la pregătiri 
în cărbune cu 41,6 la sută din 
totalul producției de cărbune, ceea 
ce înseamnă o creștere față de 
volumul producției fără pușcare 
din perioada comparată cu 73,1 
la sută.

Dacă în prima jumătate a anu
lui 1959 a fost extrasă cu arma
re metalică din abatajele frontale 
de la E. M. Lupeni o cantitate 
de 18.980 tone cărbune, în anul 
1960 în aceeași perioadă a fost 
extrasă o cantitate de aproape 
130.000 tone, ceea ce arată că 
ponderea producției extrase cu 
armare metalică a crescut față 
de aceeași perioadă a anului 1959 
de aproape 7 ori.

In permanență la E. M. Lupeni 
au fost armate metalic între 6 și 
8 abataje frontale în stratele 3* 
5 și 15. S-a 
nea armarea 
3 blocul IV, 
ponderea cea 
ducția minei.
greutăți întîmpinate aici cu pri
mele cantități de stîlpi de fier 
furnizați de U.R.U.M.P., care nu 
au fost de calitatea cerută. S-au

introdus de aseme- 
metalică în stratul 
bloc care intră cu 
mai mare în pro- 

Au fost însă unele

evidențiat în problema introduce
rii armării metalice colectivele 
sectoarelor II, III, IV A și IV B 
(cantitatea cea mai mare de pro
ducție extrasă cu stîlpi metalici 
fiind realizată de sectorul III). 
Rezultatele puteau fi și mai bune 
dacă stîlpii erau de calitatea ce
rută și primiți la timp.

O atenție deosebită s-a "'■ordat 
și extinderii tăierii cărbunelui cu 
mașina de havat, cantitatea de 
cărbune extras prin havare cres- 
cînd cu 364,8 la sută față de a- 
ceeași perioadă a anului 1959.

In ce privește mecaniza
rea abatajelor, procentul a cres
cut de Ia 77,7 în 1959 la 87,4 în 
1960. Un accent deosebit s-a pus 
aci pe mecanizarea abatajelor ca
meră cu producție mare. Așa de 
exemplu, în acest an au fost me
canizate în sectorul 1 A, 5 aba
taje, iar la multe alte abataje 
cameră profilele au fost mărite 
la 16 m. p.

Cifrele arătate mai sus scot 
în evidență faptul că creșterea 
volumului producției s-a obținut, 
pe seama extinderii mecanizării 
tăierii și încărcării, pe seama in
troducerii înlocuitorilor lemnului 
precum și prin îmbunătățirea 
disciplinei în muncă.

ILIESCU GHEORGHE 
inginer șef adjunct ■ 

al minei Lupeni '
i —---------------------------------------

(Continuare In pag. S-a)



STEAGUL' ROȘU

„Asiguram eondifii optime pentru 
o mai buna pregătire practica"

Practica în producție a studenților constituie o parte integrantă 
a procesului de învățămînt, completînd cunoștințele teoretice ale 
viitorilor ingineri cu noțiunile practice, cu ultimele aspecte ale 
progresului tehnic la exploatările miniere. Despre modul cum a 
fost organizată și cum se desfășoară la mina Petrila practica în 
producție a studenților institutului de mine, tov. ing. SCHRETERi 
CAROL, responsabil cu practica 
următoarele:

„Potrivit cu sarcinile care revin 
inginerilor și tehnicienilor mineri 
In urma hotărîrii partidului și 
guvernului cu privire la ridicarea 
nivelului tehnic al producției, 
conducerea minei Petrila, in strln- 
>fi colaborare cu conducerea, in
stitutului de mine din Petroșani 
■ căutat să asigure 

.condiții de muncă 
mți la practică, 
tacit aceștia să 

‘ poată însuși te- 
,metale toate no
țiunile practice 
ale mineritului, 
să cunoască mașinile și utilajele 
miniere, să-și îmbogățească ex
periența lucrind în rînd cu maiș
trii $1 muncitorii mineri. Progra
mul alcătuit prevede ca în cursul 
celor 6 săptămini de practică, stu
denții să treacă prin toate fazele 
procesului de extracție a cărbu
nelui, să cunoască problemele ce 
fiămintă colectivul nostru. Așa 
de pildă, cei 30 de studenți care 
execută practica la mina Petrila. 
au tost impărțiți pe ani și spe
cialitate în cadrul sectoarelor de 
producție și auxiliare. Lucrind e- 
fectiv in producție, studenții au 
posibilitatea să cunoască amă
nunțit utilajele miniere, metodele 
noastre de muncă, să vină cu 
îmbunătățirile pe care le consi
deră necesare. Pe lîngă temele de 
studii date de Institut pentru a 

;fi cercetate, din partea minei au 
fost sugerate cîteva teme de stu
dii suplimentare. Printre aceste 
studii menționez cel referitor la 
„Îmbunătățirile tehnico-economice 
ale producerii rambieului hidrau 
lic“ și „Studiul privind intro
ducerea susținerii moderne ia mi
na Petrila“. Trebuie menționat 
că studenților li s-au creat, de 
asemenea, condiții pentru o bună 
documentare în temele pe care le 
vor susține la sesiunile științifice 
ale cercurilor studențești.

Crupul da studenți aflat la mi
na noastră ta practică se găsește 
acum la mijlocul perioadei de 
practică. Studenții facultății de 
exploatare minieră muncesc acum 
ta cadrul brigăzilor de înaintări 
Si pregătiri, apoi vor trece ta ca
drul brigăzilor de la abataje. Cei 
,de la facultatea electromecanică 
își termină lucrul în atelierele 
minei după care vor trece pe lin
gă mecanicii de sectoare. Unii 
studenți din anii IV cum sînt 
Feyes Ludovic, Crivăț Ioan, Ma
nea Nicolae funcționează ca arti- 

: flcleri muncind sub directa su

din partea minei — ne-a declarat

asemenea 
studenților ve-

praveghere a celor mai calificați 
tehnicieni. Pînă in prezent se re
marcă prin munca lor studenții 
Popescu Alexandru, Niculae Flo
rin, Marian Emil și mulți alții. 
Pentru c mai bună supraveghere 
a practicii, săptămînal au loc șe
dințe de lucru cu studenții in care 
a* analizează munca și lipsurile 
constatate, lulndu-se măsurile ne-

INTERVIUL
cesare.

Cu sprijinul ca
drelor didactice 
ale institutului, 
sub îndrumarea 

permanentă a organelor de partid 
și de sindicat, asigurăm practicii 
studenților un asemenea nivel 
corespunzător sarcinilor cărora 
vor trebui să Ie facă față viitorii 
Ingineri mineri“.

NOSTRU

Tabăra de vară
Una din construcțiile frumoase 

ale Lupeniului este complexul 
școlii profesionale. Realizare ad 
regimului nostru democrat popu
lar pusă în slujba creării unor 
condiții cît mai bune de trai vii
torilor muncitori, complexul cu
prinde un corp de clădiri cu săli 
de curs, un cămin modern, o can- 

țitină frumoasă și spațioasă, o cen- 
’trală termică, ateliere pentru 
'practica elevilor, terenuri de 
1 sport etc. 1

Condițiile pe care le oferă au 
-făcut ca în acest an, complexul 
să devină tabără de vară pentru 

țelevii școlilor profesionale din ța- 
ră. Astfel, pînă acum au sosit 
aici I3Q de elevi de la școlile pro-, 

ifesionale „Semănătoarea" și? 
„Mao Țze-dun“ din București.1 
„Gh. Dimitrov'-Arad, „I.M.S.“- 
Roman, „I. C. Frimu“-Sinaia, 

;„Steagul roșu"-Orașul Stalin, 
•i„Rulmentur‘-Bîrlad și altele

Elevii școlilor profesionale pe- 
ffrec în tabără zile plăcute de va
canță pe baza unui bogat program 
cultural-sportiv alcătuit de către 
educatori. In curînd, vor mai sosi 
în tabără încă 60 de elevi de la 
diferite școli profesionale din 
tară.

U C E N I C I T

---- o-----

Studenti în practică 
la mina Lonea

De curfnd la mina Lonea, 21 
de studenți de la Institutul de 
mine din Petroșani și-au început 
programul de practică. Pentru 

-ș însuși cît mai temeinic no
țiunile practice ei au fost repar
tizați pe lîngă cei mai buni mun
citori, tehnicieni și ingineri po 
trivit cu nivelul lor de cunoștin
țe. Astfel cele 7 grupe de studenți 
din anii 111 și IV au fost repar
tizate pe baza unui plan bine sta
bilit la sectoarele minei, prin ro
tație. După o scurtă familiarizare 
cu problemele de mecanică mi
nieră, de energetică și transport, 
studenții vor lucra efectiv în bri- 
găzile de mineri de la abataje și 
înaintări. Studenților de la Fa
cultatea electromecanică li s-au 
repartizat sarcini concrete pentru 
repararea diferitelor utilaje, loco
motive etc.

uzinei vuiesc. E vuie-
rodnice. a colectivului

...Halele
tul muncii
harnic de la U.R.U.M. Petroșani. 
In secții, de cîtva timp, alături de 
muncitorii vechi, au apărut uceni
cii, muncitorii viitori cu înaltă ca
lificare. Ei sînt bine cunoscuți din 
timpul anului școlar, dar acum sînt 
priviți 
multă 
Dacă 
anului 
piese 
Zisele 
tice.
cil or

s-au

supravegherea maistrului fie fit- 
nu la sculăria uzinei. Duț-i exem
plul muncitorilor sculeri, cei trei 
ucenici împreună cu alții au por
nit o interesantă întrecere, Ca păr
tași la întrecere și-au luat pe Ba- 
losea Petre și pe Pasăre Va sile, 
muncitori în secție abia de un an

cu mai 
seriozitate, 

în timpul 
executau 

separate, așa 
lucrări prac- 
acum uceni- 

practicanți 
încredia- 

lucrări din

stra- 
înde-
eins-

Zz 
țat 
planul secțiilor. U- 
cenicii 
seama 
rea sarcină 
revine și se 
duiesc să o 
plinească cu 
te

...Ucenicul 
roș Ion 
toamnă 
în 
de 
luat în primire re
perul p.e care-l 
execută. . Maistrul 
îl cunoaște de mult 
timp și de a- 
ceea i-a dat să e- 
xecute un cuplaj 
pentru capetele de acționare a cra
terelor. Aplecat asupra strungului 
el își fixează cuțitul așa cum știe, 
mai bine pentru ca lucrul să fie 
mai cu spor și piesa de calitatea 
prescrisă (vezi clișeul). Din acest 
moment pentru Boroș Ion nu mai 
există mediul înconjurător. Ucenic 
și mașină sînt un singur lot. Aten- 
ția-i este concentrată asupra piesei.

La alt strung, cel mai bun elev 
din anul II strungari, ucenicul Al
bii Crăciun terminase de prelu
crat o piesă. O privire pe dese
nul tehnic, o măsurare cu șuble- 
rul și... fața ucenicului nu-și poa- 3 
te ascunde un zimbet. Ca la carte g 
a ieșit piesa ! Maistrul va fi nud- g 
țumit! De altfel la secția îneca- g 
riică se obișnuiește să se spună g 
despre Albu că nu știe ce-i rebu- § 
tul... 8

...V amvulescu Petre, Tokar A- 8 
lexandru, Palade Petru sînt re 8 
pactizați să execute practica sub 8 

________________________________ _ 8

îfi 
de

Bo- 
care la 

va păși 
al treilea an

școală și-a

ieșit: de pe băncile școlii. Obiec
tivul întrecerii : „nici o piesă re
latată“.

Peste tot, în toate secțiile uzi
nei, alături de muncitorii califi
cați, se ridică noua generație de 
muncitori. Ucenicii sínt înconjurați 
cu dragoste de toți, de la munci
torul de deservire pînă la director. 
Ei sínt doar schimbul de mîine. 
muncitorii de înaltă calificare.

prof. ION FANE

in grupul de studenți care efectuează practica în producție 
la U.R.U.M.P. se află și studentul Roman Mircea. Fotoreporterul 
nostru l-a surprins în timp ce execută trasarea unui1 ciocan pen
tru moara unei stații de rambleu. Operația o execută cu simț de 
răspundere și la timp, dovedind o bună pregătire tehnică.

* 
Buna desfășurare a practicii eleviior 

în atenția
Practica de vară a elevilor 

școlii profesionale din Lupeni se 
desfășoară la mina Lupeni, pre- 
parația Lupeni, mina Uricani 
unde un număr de 152 elevi din 
anii I și II cuprinzînd mecanici, 
fierari, electricieni, zidari, dul
gheri caută să cunoască procesul 
de producție în profesiunea res
pectivă.

La mina Lupeni tov. Papuc 
Stan, șeful atelierului mecanic, a 
primit cu drag pe tinerii elevi, 
viitorii muncitori calificați. După 
instructajul de protecție a muncii, 
elevii au fost repartizați la cele 
mai bune echipe de lăcătuși-me-’ 
canici, forjori, pentru a lucra a- 
lături de muncitorii calificați și 
a-și însuși tainele meseriei. Ast
fel. au elevi în echipele lor tov. 
Materna Iosif, Duban Anton. 
Barna Gheorghe, Predoșan Vio- 
rel, Ileș Iosif și alții de care se 
ocupă cu dragoste și atenție. De 
pildă, tov. Materna Iosif, șeful 
unei echipe de lăcătuși-mecanici 
de mină, îndrumă îndeaproape pe 
elevii Cincora Mircea, Paștea A- 
lexandru, Predescu Ioan și alții 
cum să execute lucrările încredin
țate, în ce fel să facă schițele și 
însemnările în caietele de prac
tică, le dă sfaturi prețioase în 
organizarea procesului tehnolo-

întreprinderilor și a școlii !

oec oo oooooooooooooo oooooooa oococ

Excursie de studii ! 
și documentare

După ce au susținut examenele 
din sesiune, mai mulți studenți 
din anii III și IV exploatări mi
niere și electromecanică de la 
institutul de mine au întreprins o 

^'excursie de studii și documenta- 
g re la mai multe uzine din țară, o 
g Primul popas a fost făcut la g 
g Combinatul siderurgic Hunedoa- g 
g ra. Specialiștii de aici au arătat g 
g studenților procedeele moderne g 
g de elaborare a fontei și oțelului g 
g folosite la combinat, procesul de g

8

8
8
8
8
8
8
8

gic, alegerea sculelor, a materia
lelor. Asemenea îndrumări pre
țioase primesc și alți elevi ca 
Pirici Constantin din clasa a II-a 
C, Brînzan Ioan, Dima Daniel, 
Dochian Ioan, Moldovan Gheor
ghe ș. a. de la muncitorii cu ca
re lucrează. Săptămînal, șeful a- 
telierului mecanic, tov. Papuc 
Stan, are consfătuiri la colțul 
roșu cu elevii aflați în practică, 
îi lămurește asupra diferitelor 
probleme șî le dă îndrumări pre
țioase pentru activitatea lor vii
toare.

Aceeași preocupare pentru bu
na desfășurare a practicii elevilor 
școlii profesionale o au și munci
torii preparației Lupeni. Maistrul 
Dragomir Ioan, șeful atelierului 
mecanic, împreună cu șefii de e- 
chipe Petrovici Ioan, Sibișan Va
sile, Pîs Nicolae, Dima Cornel, 
Erdösi Ioan au luat măsura ca 
în cadrul practicii fiecare elev 
să treacă pe la toate echipele de 
lăcătuși-mecanici, electricieni care 
răspund de întreținerea diferite
lor grupuri de utilaje, ca să le 
poată cunoaște pe toate. Astfel, 
elevii Gută 
Bumatăra C., 
C., Neagu I., 
au f|cut pînă

V., Dorobanțu I., 
Vîlceanu I., Denes 
Bírceanu I. și alții 
acum o rotație pe

la 4—5 echipe, au participat la g producție la uzina cocsochimică. > 
repararea unor agregate impOr- g Studenții au stat de vorbă cu nu- g 
tante ca bateria de zetaj nr. î.^rneroși muncitori și tehnicieni, au o 
ciururile W.D.G. și Zimmer, trans g luat cunoștință de munca și rezid- 2
portoare cu lanț, mașini unelte, g latele obținute aici. q
înlocuiri de conducte etc. g Un interes deosebit au mani- o

...In organizarea practicii deg festat studenții față de procedeele o
vară a elevilor școlii profesional. g 's„i—>------- -— »
din Lupeni mai este însă o lipsăg 
serioasă : nu există o îndrumare« 
și coordonare tehnică competentăg 
a programului de practică la dl " 
ferite unități. Astfel, pentru mina^ 
Lupeni a fost numit coordonatorj 
inginerul Okroglici Ioan. Dar, el? 
a plecat în concediu. La prepa-„ 
rația Lupeni a fost numit ingine-? 
rul Borsay Ernest. Acesta însă Ș 
nu se mai află în serviciul prepa. ? 
rației. Inginerul șef al prepara- § 
ției tov. Piso Pompiliu nu cu- Ș 
noaște situația elevilor aflați în o 
practică, ing. Voiculescu Vasileg 
șeful cabinetului tehnic — care o i~ -_„__ c- ®
sională — nu se ocupă de ei, cică c 
nimeni nu i-a dat această sarcPg 
nă... iar din partea școlii fiecare g 
educator se interesează numai deg 
elevii lui. Astfel, întreaga desfă- g 
șurare a practicii se face după g 
inițiativele șefilor de echipe și g 
maiștrilor din ateliere, fără o co-g 
ordonare generală. C 
așa ?

tehnice moderne folosite la uzitte- ö 
le Unio din Satu-Mare. Aici au § 
văzut noile tipuri de vagonete de o 
mină, crațere etc. q

La Trustul minier Baia Mare, o 
grupul studenților a cercetat cu o 
mare interes modul de elaborare ' 
a metalelor neferoase, metodele, o 
tehnice avansate în prepararea!

In timpul cursurilor, studenții, g 
mai ales cei de la electromecani- g 
că, au avut de studiat caracteris- g 
ticile ciocanelor de abataj. ale 
lanțului Gali etc. De multe ori 
ei au remarcat calitatea acestor 
utilaje fabricate la uzinele In-

alti. 8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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este și profesor la școala profe-g dependența Sibiu. In excursia de
; studii a fost prevăzută și vizita
ți rea acestei uzinei Studenții au 

putut vedea ,,pe concret“ fazele 
tehnologice de producție, străda
niile colectivului de aici de a pu
ne la dispoziția minerilor utilaje 
de bună calitate, cu un înalt grad 
de tehnicitate.

8
M1HA1 ȘTEFAN

corespondent
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SI BAGUE

PE TEME ALE MUNCII DE PARTID

Grupele de partid din cartierele Lupeníului
Orașul Lupeni, ca și celelalte 

localități ale raionului nostru a 
cunoscut în anii puterii populate 
o dezvoltare multilaterală. Aici au 
apărut cartiere noi, cu locuințe mo
derne, străzi asfaltate și pavate. 
Toate acestea au transformat Lu- 
pcniul dintr-o localitate înapoiată, 
într-un oraș în plină dezvoltare. 
¡Pe linia gospodăririi orașului ul
timii ani și-au lăsat de asemenea 
urmele. A crescut preocuparea ce
tățenilor pentru buna gospodărire 
a localității. Mobilizați de organi
zațiile de partid și de deputați, 
cetățenii din Lupeni au întreprins 
numeroase acțiuni pentru înfrumu
sețarea orașului. în Lupeniul de 
azi sînt mai multe zone verzi, 
mai multe flori ca niciodată.

Pentru a intensifica și mai mult 
participarea maselor de cetățeni 
la întreținerea în bune condiții a 
fondului de locuințe, la acțiuni 
gospodărești de înfrumusețare a 
orașelor, conducerea partidului nos
tru a luat măsuri pentru o mai 
bună organizare a activității comu
niștilor în cartierele unde locuiesc. 
In acest scop au fost constituite 
grupe de partid care cuprind 
membrii și candidați de partid 
care locuiesc în același bloc sau 

; pe aceeași stradă.
Comitetul orășenesc

din Lupeni a depus o muncă 
ținută pentru constituirea și 
tivizarea grupelor de partid 
cartiere. In prezent în orașul 
peni activează mai mult de 80 de
grupe de partid. In fruntea gru
pelor de partid au fost numiți ot- 
ff’TMzatori din rîndul celor mai 
buni membri de partid. Printre a- 
ceștia se numără tovarășii Szilvesz-

----------------- Q.

Au sporit productivitatea muncii
In vederea sporirii productivi

tății muncii minerii sectorului III 
îmbunătățesc organizarea muncii 
în abataje, iar materialul necesar 
la abataje este adus la timp și 
în cantități suficiente. Ca urmare 
în luna iulie, la fel ca și în cele 
care au trecut din acest an, re
zultatele obținute de colectivul 
sectorului sînt remarcabile. Prima 
decadă s-a încheiat cu însemnate 
depășiri de plan. Productivitatea 
muncii pe sector întrece cu peste

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

Pe calea realizării directivelor 
partidului

de partid 
sus- 
ac- 
din
Lu-

ter Andrei. Dodoacă Pantelimon, 
Vultur Gheorghe, Kocsik Mihai, 
Hornung Francisc, Pâunescu Du- ' 
mitru. îndrumate de comitetul oră
șenesc de partid, o bună parte a 
grupelor de partid au desfășurat o 
activitate rodnică, devenind nuclee 
puternice în mobilizarea cetățeni
lor la acțiuni de folos obștesc pen
tru o mai bună gospodărire a blo
curilor și înfrumusețarea 
Rezultate bune a obținut, 
piu, grupa de partid din 
L. Caragiale, organizator 
ban loan. în urma acțiunilor ini- • 
țiate de grupa de partid — de la 
care n-a lipsit nici o familie — 
strada a fost înfrumusețată prin 
curățirea șanțurilor, astuparea gro
pilor și crearea de zone verzi. O 
rodnică activitate a desfășurat și 
grupa de partid din blocul A, or
ganizator tov. Mitrescu Pompiliu. 
Membrii acestei grupe au mobili
zat locatarii blocului la ținerea u- 
nei curățenii exemplare în aparta
mente și pe scări, la achitarea o- 
bligațiilor față de stat (chirie, 
taxe pentru lumină, apă, radio 

etc.), la păstrarea ordinei și liniș- 
tei. Acest bloc, în urma muncii 
desfășurate de grupa de partid, a 
devenit exemplu de curățenie. în
drumate de biroul organizației de 
bază cartier nr. 2 (secretar tov. 
Cîta Margareta) grupele de partid 
din cartierul central au amenajat 
în fața blocurilor din acest cartier 
spații verzi, ronduri de flori, au 
întreprins acțiuni pentru curățirea 
de canale etc. efectuînd aproape 
2.000 ore de muncă voluntară.

Pentru a intensifica activitatea 
grupelor de partid din cartierele 
Lupeniului, comitetul orășenesc de 
partid a convocat recent la o cons-

strâzilor. 
de exem- 
strada I. 
tov. Șer-

200 kg. de cărbune pe post 
cea planificată. Cel mai bun 
zullat l-au obținut minerii 
brigada condusă de comunistul 
Böjté Pavel care, sporind pro
ductivitatea muncii lor cu peste o 
ionă de cărbune pe post, au ex
tras peste plan 288 tone de căr
bune, Succese de seamă au obți
nut și brigăzile conduse de Jurca 
Emil, Vizi Andrei, llean Vasile 
și altele.

pe 
re- 
din

( Urmare din pag. I-a) Drumul pe care merge colectivul 
minei Lupeni în privința introdu
cerii pe o scară din ce în ce mai 
mare a înlocuitorilor lemnului va 
face ca mina să fie prima ex
ploatare care se va încadra în li-' 
mita consumului specific de 35 
m. c. lemn la 1000 tone de căr
bune, cifră prevăzută în Directi
vele celui de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. pentru anul 1965.

G-----------------

In E d i t u p a politică
au apărut următoarele lucrări:

Recenta Hotărîre a CC. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
a R.P.R. cu privire la ridicarea ni
velului tehnic ai producției pune 
în fața colectivului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la E. M 
Lupeni sarcini mari în ce privește 
introducerea tehnicii cele mai îna. 
intate în scopul sporirii neînce
tate a productivității muncii.

fătuire pe organizatorii grupelor dc 
partid, la care au participat -și li
nii secretari de organizații de bază 
de la mină și din oraș. în această 
consfătuire organizatorii grupelor 
de partid au fost informați asupra 
sarcinilor ce le revin pentru a des
fășura o activitate rodnică, multi
laterală. Din discuțiile care au a- 
vut loc în această consfătuire a 
reieșit faptul că în întreținerea fon
dului de locuințe, achitarea la timp 
a obligațiilor financiare față de 
stat și respectarea normelor de 
conviețuire mai persistă unele de
ficiențe. In blocul nr. 2 din Braia, 
de pildă, locatarii Feraru Ion, 
Silvi Elisabeta și alții provoacă 
zgomote, deteriorează apartamen
tele. Au fost date exemple de ce
tățeni care practică furtul de cu
rent, care nu achită taxele. Unii 
cetățeni, cum este de pildă Szeles 
losif din strada Minerilor a avut 
ieșiri huliganice față de cetățenii 
care i-au atras atenția asupra ati
tudinii lui nedemne față de obli
gațiile cetățenești. Exemplele ară
tate de cei prezenți la consfătuire 
au scos în evidență necesitatea ca 
grupele de partid din cartierele și 
blocurile orașului să-și intensifice 
mai mult activitatea.

Grupelor de partid din cartiere 
le revin sarcini importante îndeo
sebi în privința educării locuitori
lor în spiritul respectării obliga
țiilor cetățenești, pentru imprima
rea unei atitudini noi, socialiste în 
relațiile de conviețuire dintre oa
meni, pentru dezvoltarea grijii lo
catarilor față de întreținerea și 
păstrarea în bune condiții a fon
dului locativ — proprietatea sta
tului. în acest scop grupele de par
tid trebuie să desfășoare o vastă 
muncă educativă, iar față de ele
mentele răuvoitoare să creeze o 
opinie combativă și să ceară aju
torul organelor competente. Și în 
privința gospodăririi orașului la Lu
peni mai sînt multe de făcut. 
Grupele de partid trebuie să de
vină adevărați mobilizatori ai ma
selor de cetățeni la acțiuni de fo
los obștesc pentru înfrumusețarea 
orașului.

Pentru ca activitatea grupelor să 
se ridice la nivelul sarcinilor ce le 
stau în față, ele au nevoie de spri
jinul comitetului executiv al sfa
tului popular, al I.L.L., I.C.O. șt 
al altor organe. Grupele de par
tid trebuie organizate în toate car
tierele orașului Lupeni și ajutate 
spre a-și îndeplini sarcinile.

îndrumate îndeaproape de co
mitetul orășenesc de partid, gru
pele de partid din cartierele Lupe
niului își vor îndeplini rolul pentru 
care au fost constituite, vor aduce 
o contribuție susținută la îmbună
tățirea activității de mobilizare a 
cetățenilor la rezolvarea 
cu caracter gospodăresc, 
întreținere a locuințelor, 
rea avutului obștesc.

sarcinilor 
la buna 
la apăra-
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V. L LENIN — Materialism și 
empiriocriticism, ediția a II-a, 
retipărire, 372 pag., 6 lei.

Lenin despre Romînia, 128 oag.. 
1.80 lei

economică dintre socialism și ca
pitalism, 96 pag., 2 lei.

Curs de socialism științific (pen
tru studenți), partea I (432 pag.. 
f0,60 lei), partea II-a (288 pag.. 
9.40 lei).

Uzina de reparat utilaj minier Petroșani
Organizează un concurs pe data de 25 iulie 1960, penăm ocu

parea următoarelor posturi vacante:
Maistru
Maistru
Maistru
Maistru
Maistru
Maistru
Maistru
Maistru
Maistru

principal prelucrări pe mașinii unelte, 
principal sculer 
prelucrări pe mașini unelte, 
reparații mecanice.
electrician
sculer.
construcții metalice, 
tinichigiu.
turnător.

,1

1
i

I
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Candidații vor depune la secretariatul urinei plnă la dat* 
de 20 iulie 1960 următoarele acte:
— Cerere.
— Diplomă de absolvire a unei școli tehnice de maiștri' în 1 

specialitate sau a unei școli echivalate de Ministerul învăță- 
mîntului și Culturii (copie).

— Acte din care să rezulte 
didatul a avut 12 ani vechime

— Autobiografie.
— Certificat de naștere tip ...
Lămuriri suplimentare se primesc de Ia serviciul organiza

rea muncii.

că la data de 1 Iulie 19M can
in funcție de maistru.

R.P.R. (copie).

I

, I

GH. GHEORGHIU-DEJ — Ra
port la cel de,al 111-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn. 
128 pag., 1,75 lei.

Lecții în ajutorul celor care 
studiază istoria P.M.R.. 660 pag., 
17 lei.

Partidul Muncitoresc Romîn 
conducătorul revoluției culturale 
în țara noastră. (Colecția „Pro
bleme de bază ale teoriei mar- 
xist-leniniste“), 80 pag., 1,40 lei.

Muzeul Doftana (Album), 96 
pag., 12,20 lei.

I. D. COSTEA — Graiul fap
telor, 70 pag., 1,30 lei.

LOUIS SAILLANT — Răspun
derea sindicatelor și a oamenilor 
muncii față de planul de dezar
mare generală și totală, pentru 
apărarea păcii, pentru progres e- 
conomic și social, 48 pag., 75 
bani

I. P OLOINIK — Dezvol
tarea industriei Romîniei în anii 
regimului democrat-popular, 424 
pag., 13,30 lei.

A. ALEKSEEV, M. RAB1NO-
V1CI — Septenaiul și întrecerea

Limba maghiară
BERE GYÖRGY — Un sat co

lectivizat pe drumul propășirii. 
80 pag., 1,45 lei.

Partidul Muncitoresc Romín — 
conducătorul poporului muncitor 
în lupta pentru construirea so 
cialismului (1951 —1955). Lecția 
a 12-a istoria P.M.R., 64 pag., 
90 bani.

Spălători 18 filme I
Participați la concursul cu 

tema „Să cunoaștem filmele 
romînești“, organizat în cin
stea zilei de 23 August <16 
:ătre Comitetul organizatoric 
regional al A.V.S.A.P. în co
laborare cu întreprinderea 
Cinematografică Regională 
de Stat — Hunedoara — 
Deva.

întrebările din buletinele 
de participare Ia concurs 
sînt din filmele romînești ce 
rulează ia 
din regiune.

Buletinele 
se găsesc la 
ale cinematografelor de un
de puteți obține și informații 
suplimentare.

Se vor decerna următoa
rele premii:

aparat de radio „Bu- 
500“.
m. stofă „Kamgarn,“. 
bicicletă „Carpați“ 

pereche pantofi „Rom-

cinematografele

de participare 
casele de bilete

1

» deschis
In strada Mihai Vlteazu nr. 9

ODOBEȘTI"
un

vinuri a- 
Odobești. 
consuma- 

să consu-

11

unde se servește zilnic 
bogat sortiment de speciali
tăți de grătar și 
lese de Tîrnave și

Invităm publicul 
tor să viziteze și
me cu încredere preparatele 
noastre proprii precum șl 
băuturile gustoase.

★

Restaurantul „Minerul!* din 
Petroșani fiind închis pentru 
reparații, deservirea consu
matorilor se face în fostul 
local „Parîngul" și in gră
dina de vară.

îi 
î• •

»•

— 1
curești

— 3
— I

arta“.
— ceasuri deșteptătoare so

vietice „Erevan".
— stilouri chinezești etc. 
Participați cu toții la acest

important concurs !
PROGRAM DE RADIO

j
MINERI Șl MAIȘTRI MINER!, | 

Respectați monografiile j 
de armare, asigurînd prin | 
aceasta securitatea per- 1 

simaluîui și a locurilor de *; 
muncă. ! ;

22 iulie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

medicului, 8,00 Din 
tăzi, 9,30 Prietena ______ _ _ 
tea : „Morcoveață“ de Jules Re
nard, 11,03 Muzică 
vietică, 12,00 Limba noastră 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 13,05 Trio-uri vocale 
și instrumentale de muzică u- 
șoară, 14,30 Concert de prînz. 
15,50 Ce e nou în librării. 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,30 Mu
zică din operete, 18,00 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricultu
ră, 19,05 Actualitatea în țările, 
socialiste, 20,30 Concert coral, 
21,45 Cîntece din folclorul nou 
și jocuri populare romînești. 
PROGRAMUL II. 14,30 Muzică 
populară romînească și a minori-: 
taților naționale din Ardeal, 16,50 
Curs de limba rusă, 18,25 Con
cert de muzică populară romî
nească, 19,30 Teatru la microfon : 
„Chirița în Iași“ sau „Două fete 
și-o nineaca". Comedie cu cîn
tece de Vasile Alecsandri, 21.45 
Emisiune literară consacrată săr
bătorii naționale a poporului po-

presa de as- 
noastra car

populară sa-
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CINEMATOGRAFE
22 iulie

PETROȘANI — 7 
BRIE : Generalul de 
AL. SAHIA : Blana 
PETRILA : Inimă de mamă; LO- 
NEA : Băieții noștri; ANINOA- 
SA : Mantaua; LUPENI: Stele 
de mai; BARBATENI : Sufletul 
mării; UR1CANI: Rămîi cu noi.

NOIEM. 
la Rovere; 
de vizon;



O importantă 
victorie 

oamenilor muncii ¡-’ 
din Italia f 

ROMA 20 (Agerpres). )
In urma tratativelor dintre ¡‘ 

organizațiile sindicale și pa- ( 
troni, oamenii muncii din Italia ¡> 
au obținut o importantă victo- < 
rie prin încheierea unui con- i‘ 
tract cu privire la retribuirea ( 
egală a muncii bărbaților și 
femeilor. ('

In ce privește femeile care J 
prestează o muncă egală cu f 
cea a bărbaților, a fost recu- \ 
noscut principiul egalității de- I, 
pline a salariului. Salariul fe. 
meilor care prestează alte i»

I1 va fi de asemenea sporit în vil- ¡* 
| torul apropiat. (
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A 30-a aniversare 

a Partidului Comunist 
din Columbia

BOGOTA 20 (Agerpres)
După cum anunță agențiile de 

presă, în capitala Columbiei a a- 
. vut loc un mare miting organizat 
de Partidul Comunist din Colum
bia cu ocazia aniversării a 30 de 
ani de la înființarea partidului.

La miting s-a dat citire telegra
melor de salut trimise de numeroa
se partide comuniste și muncito
rești. Apoi, a luat cuvîntul Gil- 
berțo Vieira, secretar general al 

• Partidului Comunist din Colum
bia.

Stare de asediu 
în Guatemala

NEW YORK 20 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul agenției Associated Press, gu
vernul Guatemaîlei a decretat la 
19 iulie stare de asediu în țară 
pe o perioadă de 30 de zile. Ca 
pretext pentru această măsură au 
servit, după cum afirmă guver
nul, tulburările provocate, pasă
mite, ife comuniști.

Au fost interzise toate adună
rile. S-a anunțat „interzicerea 
provizorie“ a activității partide
lor politice. Ministrul de Război 
a comunicat că detașamentele de 
poliție și patrulele militare vor 
efectua percheziții. Guvernul a 
stabilit controlul asupra stațiilor 
de radio și a introdus cenzura.

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului S. U. A.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
La 19 iulie. Andrei Gromîko, 

ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe însărcina
tul cu afaceri ad-interim al S.U.A. 
în U.R.S.S., E. L. Freers căruia 
i-a înmînat nota guvernului so
vietic adresată guvernului S.U.A.

După cum se subliniază în nota 
adresată de guvernul sovietic gu
vernului S.U.A., vizita ministru
lui de Război al R.F.G., Strauss, 
în S.U.A. și vizita ulterioară a 
ministrului Forțelor Terestre ale 
S.U.A., Brucker în R.F.G., pre
cum și declarațiile lor cu privire 
Ia înarmarea armatei vest-germ^- 
ne cu rachete de tip „Polaris“ sînt 
acțiuni deliberate și coordonate, 
care scontează să pregătească o- 
pinia publică mondială, neliniști
tă, în vederea înarniării fățișe a 
Germaniei occidentale cu arma 
rachetă nucleară distrugătoare.

Este absolut evident, se spune 
in continuarea notei sovietice, că 
Statele .Unite nu au vrut să ac
cepte nici un fel de măsuri efi
ciente în domeniul dezarmării 
pentru că toate acțiunile lor erau 
îndreptate spre un țel diametral 
opus — sporirea prin toate mij
loacele a înarmărilor nu numai 
în Statele Unite, dar și în țările 
legate de Statele Unite prin pac
te militare.

In notă se subliniază că, prin 
acțiunile sale, guvernul S.U.A. nu 
numai că încalcă în mod groso
lan obligația solemnă pe care și-a 
asumat-o împreună cu alte țări 
participante la războiul împotri
va Germaniei hitleriste — de a 
asigura condițiile „pentru ca Ger-

♦
♦

a-

în 
ar

mania să nu mai amenințe nici' 
odată pe vecinii săi sau pacea 
în întreaga lume“, dar pune ne 
mijlocit la dispoziția armate! 
vest-germane, în fruntea căreia 
se află foști generali hitleriști, 
arma distrugătoare pe care eî o 
pot folosi în vederea unei noi 
gresiuni.

Guvernul S.U.A., se spune 
continuarea notei sovietice, nu
trebui să uite că, primind arma 
rachetă, revanșarzii vest-germani 
pot s-o folosească pentru dezlăn
țuirea unui război fără consim- 
țămîntul S.U.A., atrăgînd State
le Unite într-un conflict militar 
în care poporul american ar fi 
nevoit să plătească din greu cu 
sîngcle fiilor lui politica lipsită 
de răspundere a guvernului său. 
Experiența istoriei, se subliniază 
în notă, arată de asemenea în 
mod convingător că țările care 
se ocupă de reînarmarea Germa
niei devin ele însele primele vic
time ale agresiunii germane.

Guvernul sovietic avertizează 
în modul cel mai serios că dru
mul pe care merge guvernul Sta
telor Unite ale Americii implică 
consecințe periculoase pentru cau
za păcii și securității popoarelor 
europene și că răspunderea pen
tru aceste consecințe revine în 
întregime guvernului S.U.A.

Guvernul sovietic, se spune în 
notă va fi nevoit să ia contramă- 
șurile pe care le va considera ne
cesare pentru asigurarea 
tații Uniunii Sovietice și 
teior aliate cu ea, pentru 
garea păcii în Europa și 
treaga lume.

Cu doi ani și jumătate 
înainte de termen

*
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•__ _____ _ _____
• menul inițial stabilit, construc-
• tia uriașului baraj de la San-
• men, pe fluviul Galben. Bara-
• jul este construit în întregimee - - - - - -
•
4
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«
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PEKIN 20 (Agerpres). Chi
na Nouă anunță :

Se apropie de sfîrșit, cu doi 
ani și jumătate înainte de ter-

din beton prin metodele meca
nizate cele mai moderne.

Rezervorul, care se află în 
spatele acestui baraj, va asi
gura irigarea unei suprafețe de 
peste 2.660.000 hectare și va 
apăra împotriva inundațiilor

securi- 
a sta- 
asigu- 
în in-

pe cei 80.000.000 de locuitori J 
din regiunile aflate de-a Iun- ♦ 
gul cursului inferior al fluvii1 • 
lui. *

Hidrocentrala ce se constru- $ 
iește la Sanmen, ale cărei u- ♦1 
riașe turbine au fost livrate», 
de Uniunea Sovietică, va avea « | 
o putere instalată de 1,16 mili- *' 
oane kW. Cînd va fi pusă în ♦ j 
funcțiune cu întreaga sa capa- «i 
citate de producție, ea va aii- $ I 
menta anual cu 6.000 milioane *i 
kWh energie electrică o largă ♦, 
rețea de centre industriale X'

♦

MAREA SĂRBĂTOARE A POPORULUI
POLONEZ

Comunicat cu privire la ajutorul acordat 
de U.R. S. S. Republicii Congo

MOSCOVA (Agerpres) TASS 
transmite următorul comunicat cu 
privire la ajutorul acordat de 
U.R.S.S. Republicii Congo.

în dimineața zilei de 19 iulie 
trei avioane „IL—18“ au decolat 
din Moscova plecînd spre Leopold
ville Via Roma—Rabat—Accra 
Pe bordul acestor avioane se află 
primul transport de alimente tri
mis Republicii Congo de către gu
vernul sovietic. în următoarele zile 
din Odesa va pleca spre Congo 
nava „Leninogorsk“ care va trans
porta grîu, zahăr și lapte conden
sat.

Guvernul Ghanei a adresat gu
vernului sovietic prin ambasada 
U.R.S.S. la Accra cererea de a i 
se acorda concursul pentru trans
portarea trupelor ghaneze în Re
publica Congo, trupe care se tri
mit în Republica Congo în confor
mitate cu hotărîrea Consiliului de

Securitate al O.N.U. Guvernul so
vietic, răspunzînd dorinței guver
nului Ghanei, a hotărît să-i satis
facă cererea.

în acest scop se vor efectua ur
mătoarele acțiuni :

Cele trei avioane sovietice „IL- 
18“, după ce vor transporta ali
mente din Moscova la Leopold
ville (Republica Congo), vor pleca 
la Accra și vor efectua numărul 
necesar de curse pentru transpor
tarea trupelor ghaneze din Accra 
la Leopoldville. în afară de aceas
ta, pentru transportarea trupelor 
ghaneze guvernul sovietic a hotă
rît, ca în conformitate cu cererea 
sus amintită a guvernului Ghanei, 
să trimită în mod suplimentar 
două avioane „IL-18“ care ime
diat ce vor sosi în Ghana vor în
cepe să transporte trupe ghaneze 
în Republica Congo.

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Congo cere ajutorul U. R, S, S.

pentru alungarea trupelor belgiene
PARIS 20 (Agerpres). TASS 

anunță:
Corespondentul din Leopold- 

ville al agenției France Presse a- 
nunță că la 20 iulie Consiliul de 
Miniștri al Republicii Congo a 
hotărît să ceară U.R.S.S. sau ori
cărei țări din blocul afro-asia- 
tic să vină în sprijinul Republi
cii Congo și să o ajute să alunge 
trupele belgiene care se află a- 
colo

In cadrul unei conferințe de 
presă, primul ministru al Repu
blicii Congo, Lumumba a dat ci
tire declarației adoptate la 20 iu
lie de Consiliul de Miniștri. In 
declarație se spune că 
de Miniștri a hotărît 
U.R.S.S. sau oricărei 
blocul afro-asiatic să 
sprijinul Republicii Congo să o 
ajute să alunge trupele belgiene 
aflate acolo.

Consiliul 
să ceară 
țări din 
vină în

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Congo subliniază că rugă
mintea de ajutor nu implic^ cî- 
tuși de puțin stabilirea de lif
turi politice ale Congo-ului cu 
un bloc sau altul.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
TASS anunță :

Corespondentul din Washington 
al agenției Associated Press a- 
nunță că prima știre despre ho- 
tărîrea guvernului Republicii 
Congo de a invita trupele sovie
tice să dea ajutor pentru alun
garea trupelor belgiene a consti
tuit pentru persoanele oficiale 
de la Washington o „surpriză u- 
Tuitoare". Conducătorii Departa
mentului de Stat, arată cores
pondentul, au convocat în grabă 
o ședință pentru a discuta noua 
situație. Ei refuză deocamdată să 
comenteze hotărîrea primului mi
nistru Lumumba.

(

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite următoarea declarație 
a guvernului sovietic:

■ La 22 iulie poporul frate po
lonez sărbătorește cea de-a XVI-a 
aniversare a eliberării țării sale 
de sub jugul fascist, aniversarea 
întemeierii Poloniei populare, cel 
mai die seamă eveniment în isto
ria statului și poporului polonez, 
începutul unei ere luminoase, era 
construirii socialismului.

Cu 16 ani în urmă pe pămîntul 
pîrjolit de hoardele fasciste, în 
satele și orașele distruse de fo
cul războiului a început o viață 
nouă.

In urma victoriei obținute de 
eroicii ostași sovietici alături de 
care au luptat și unități armate 
poloneze renăscute, la 22 iulie 
1944 a fost constituit guvernul 

denumirea de 
al eliberării 
prim act de 
proclamarea

național purtînd 
Comitetul polonez 
naționale, al cărui 
guvern ămînt a fost 
puterii populare.

In cei 16 ani . poporul polonez 
nu numai că și-'a reconstruit pa
tria, dar a depășit cu mult ni
velul econonfic antebelic. In 1959 
producția industrială a fost de 
6,3 ori mai mare iar pe cap de 
locuitor de 7,5 ori mai mare decît 
în perioada dinainte de război. 
Pe baza planului leninist al in
dustrializării socialiste, în Polo-

' REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA:! Petroșani, Sir. GE Gheorghîu-Dej nr. 56. Tel interurban 322. automat 269.

nia a fost dezvoltată cu precă
dere industria grea.

In anul 1959 industria polone
ză a produs, printre altele, 26,4 
miliarde kWh energie electrică, 
6,2 milioane tone oțel, 23,2 mii 
strunguri, au fost extrase 99,1 
milioane tone huilă, etc. Au fost 
construite întreprinderi uriașe ca 
uzinele „Lenin“ din Nowa Huța, 
„Brabek“ și altele.

In anii puterii populare au a- 
părut noi ramuri industriale ca 
industria navală și chimică, in
dustria constructoare de locomo
tive electrice, industria aparate
lor electronice și altele. In urma 
cercetărilor geologice fructuoase 
au fost descoperite bogate zăcă
minte de sulf, cărbune brun, gaze 
naturale, cărbune cocsificabil și 
prețioase rezerve de minereu de 
fier care au contribuit la dezvol
tarea bazei de materii prime pen
tru industrie.

Paralel cu dezvoltarea indus
triei grele a crescut, deși într-un 
ritm mai lent, și producția indus
triei ușoare. In 1959 întreprinde
rile industriei ușoare poloneze au 
produs între altele 653,6 milioa
ne metri țesături de bumbac, 895 
mii tone de zahăr, 971 mii tone 
carne, etc.

In anii puterii populare o dez
voltare însemnată a cunoscut și 
producția agricolă. Creșterea nu
mărului de tractoare și mașini a- 
gricole moderne, utilizarea unor 
cantități mari de îngrășăminte 
chimice produse de industria po
loneză, au contribuit la creșterea 
cu 50 la șută a producției agri
cole la ha., în prezent pe ogoa
rele poloneze se folosesc 58 mii 
de tractoare și multe mii de alte 
mașini agricole moderne.

Realizări deosebit de importan
te au fost obținute în domeniul 
culturii și
populară a fost introdus învăță- 
mîntul general al copiilor în 
vîrstă de 7—13 ani. Numărul in
stitutelor de învățămînt superior 
este de 2,5 ori mai mare, decîț 
înainte de război.
studenților — de 3

In R. P. Polonă 
zent 78 de teatre 
cinematografe.

Aceste realizări 
datoresc în mare parte ajutorului 
prețios al Uniunii Sovietice și co
laborării multilaterale cu țările 
socialiste. Unitatea frățească din
tre Polonia și țările lagărului so-

artelor In Polonia

iar numărul 
ori mai mare, 
există în pre- 
și peste 2900

minunate se

cialist cîștigă un rol din ce în ce 
mai însemnat pentru dezvoltarea 
economiei naționale poloneze pen. 
tru menținerea pății.

Republica Populară Polonă 
constructoare a socialismului do
rind sincer menținerea păcii își 
aduce aportul la lupta împotriva 
forțelor războiului. In urma po
liticii sale consecvente de pace 
poziția și prestigiul internațional 
al R. P. Polone s-a întărit în mod 
considerabil. Prin aportul său la 
asigurarea securității în Europa, 
prin promovarea politici de co
existență pașn’că Polonia popu
lară a cîștigat o largă simpatie 
nu numai în rîndurile țărilor so
cialiste, dar și în ochii popoare
lor iubitoare de pace din lumea 
întreagă.

Intre popoarele romîn și polo
nez există o veche prietenie care 
în condițiile construirii socialis
mului și existentei lagărului so
cialist a dobîndit un conținut nou. 
Roadele relațiilor de tip nou, con
sfințite cu peste 11 ani în urmă 
prin tratatul de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală ro- 
mîno-polonez, devine din ce în 
ce mai bogate.

Cu prilejul marii sărbători a 
poporului1 frate polonez poporul 
nostru îl felicită călduros urîn- 
du-î noi succese pe calea comună 
a construirii socialismului și a- 
părării păcii.

La 19 iulie Andrei Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit pe E. L. Freers, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al S.U.A. în U.R.S.S., și i-a fă
cut următoarea declarație :

„Potrivit informației agenției 
americane Associated Press, un 
detașament de soldați americani 
cu un efectiv de 20 de oameni a 
debarcat pe aeroportul capitalei 
Republicii Congo, Leopoldville. 
Potrivit aceleiași informații, ofi
țerii americani au subliniat că 
grupul militar menționat a sosit 
pentru a acorda ajutor la ope
rațiunile trupelor trimise de unele 
state în Congo, în conformitate 
cu cunoscuta hotărîre a Consi
liului de securitate.

Guvernul sovietic consideră 
necesar să atragă atenția guver
nului S.U.A. asupra faptului că 
trimiterea grupului militar ame
rican menționat în capitala Repu
blicii Congo, constituie un act 
inadmisibil. In legătură cu aceas
ta guvernul sovietic protestează 
pe lingă guvernul Statelor Unite 
ale Americii și așteaptă ca gru
pul militar menționat să fie re
tras imediat de pe teritoriul Re
publicii Congo. Guvernul sovietic 
consideră necesar de asemenea să 
declare că în caz dacă acest grup 
de soldați și ofițeri americani nu 
va fî retras, guvernul sovietic 
va fi nevoit să tragă din aceasta 
concluzii corespunzătoare pentru 
acțiunile sale". i

Tiparul: „6 August“ — Poligrafie


