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Cu pași mari spre o viață 
tot mai îmbelșugată

salarizării 
la 

vînzare 
bunuri

poporul 
întru chi- 
bază al

Zilele acestea C.C. al P.M.R. șî 
Consiliul de Miniștri al R.P.R. 
au elaborat două hotărîri care 
au fost primite cu deosebită bu
curie și nețărmurită încredere 
de către «amenii muncii din pa
tria noastră: Hotărîrea cu pri
vire la pregătirea și promovarea 
cadrelor tehnice, economice și 
de cercetare științifică, precum 
și la îmbunătățirea
lor și Hotărîrea cu privire 
reducerea prețurilor de 
cu amănuntul la unele 
de consum.

In ambele hotărîri 
nostru muncitor vede 
parea principiului de
politicii Partidului Muncitoresc 
Romîn — grija pentru ridicarea 
continuă a bunăstării celor ce 
muncesc —, vede fermitatea cu 
care Comitetul său Central șl 
guvernul traduc în viață sarci
nile trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului. Faptul că 
aceste hotărîri au fost elaborate 
numai Ia o lună după Congresul 
partidului și că numai Hotărîrea 
cu privire la reducerea de pre
turi aduce populației un dștig 

.’^¿e un miliard lei anual consti
tuie o chezășie sigură că sarci
nile stabilite de Congres pri
vitor la ‘creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc vor fi 
îndeplinite cu succes,, așa după 
cum tot cu succes an fost înde
plinite Directivele Congresului 
a] ll-Iea.

. Cele două hotărîri ale parti
dului și guvernului scot încă o- 
dată în evidență faptul că baza 
sigură a ridicării nivelului de 
trai al celor ce muncesc este 
creșterea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost al 
produselor. Miliardul de lei de 
care beneficiază întreaga popu
lație ca urmare a reducerii de 
prețuri este rezultatul eforturi
lor pe care harnica noastră cla
să muncitoare le-a depus pentru 

- creșterea productivității muncii, 
pentru reducerea prețului de cost

al produselor și realizarea de 
cît mai multe economii peste plan.

Oamenii muncii din Valea 
Jiului au primit recentele hotă
rî ri ale partidului și guvernului 
cu aceeași bucurie și încredere 
ca și întregul nostru popor. Cu 
deosebită satisfacție a fost pri
mită îndeosebi masiva reducere 
de prețuri la produsele tehnice și 
de uz casnic, bunuri care, dato
rită creșterii nivelului de trai, 
sînt mult căutate de către mun
citorii mineri.

Exprimindu-șî recunoștința fier 
binte față de grija permanentă 
pe care partidul și guvernul o 
poartă ridicării bunăstării celor 
ce muncesc, oamenii muncii din 
Valea Jiului își manifestă tot
odată hotărîrea fermă de a lupta 
cu abnegație pentru înfăptuirea 
cu succes a hotărîrilor Congre
sului al III-lea al P.M.R., pen
tru sporirea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea continuă a 
prețului de cost. Cu siguranța 
că muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din întreprinderile raio
nului nostru, mobilizați de orga
nizațiile de partid, vor lupta cu 
și mai mare avînt pentru a des
coperi și valorifica marile rezer
ve interne care există la fiecare 
loc de muncă, că se vor preocupa 
și mai intens de ridicarea nive
lului tehnic al producției pentru 
realizarea și depășirea angaja
mentelor anuale cu privire la e- 
conomii.

Sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, înaintăm cu pași mari 
pe drumul bunăstării și al feri
cirii celor ce muncesc, pe dru
mul deșăvirșirii construcției so
cialismului în scumpa noastră 
patrie — Republica Populară Ro- 
mină 1
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Colectivul L, F. Petroșani —

colectiv harnic

!

I Oamenii muncii din raionul 
nostru au primit cu o deose
bită bucurie Hotărîrea C.C. al .

i F.M.R. și a Consiliului de Mi- ‘ 
, 'niștri cu privire la reducerea ) 
i prețurilor de vînzare cu amă- ?

nuntul la unele bunuri de con- (
i
Î sum. (
( Fotoreporterul nostru a sur- ( 
!' prins un grup de mineri, de ‘ 
' la sectorul III al E. M. Petrila

i

I

s 
îj. printre care tov. Șișu Virgil, 

Kuti Eugen, Miclea Ion, citind 
cu mult interes din ziar Ho
tărîrea C.C. al P.M.R. și a ? 
Consiliului de Miniștri cu pri- < 
vire la reducerea prețurilor de ț 
vînzare cu amănuntul la unele 
bunuri de consum.?
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Brigada minerului Biro Emeric, care lucrează într-un 
bataj frontal orizontal armat in fier 
trecut de curînd de lai o fîșîe pe zi la 
24 ore (două schimburi de tăiere și 
montare).

IN CLIȘEU: TOV. Săbău loan,
E. M. Vulcan, explică minerfior din schimbul I al acestei bri- t 
găzi cum trebuie organizată munca pentru a scoate în fiecare J 
zi două fîșii de cărbune. 1

de la E. M. Vulcan, 
două fîșii la cărbune 
un schimb de răpire

inginer șef adjunct
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o

Hunedoara se va construi
nouă secție de laminoare

Pe baza 
Congresul 
privind creșterea producției side
rurgice, condiție esențială pentru 
dezvoltarea tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, Comitetul 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn și Consiliul de Mi
niștri al R. P. Romîne au apro
bat o hotărîre privind începerea 
lucrărilor dte construcție a unei 
noi secții de laminoare de sîrmă, 
profile ușoare, mijlocii și benzi 
în cadrul Combinatului siderur
gic din Hunedoara.

-------------- - ■■ — -= t, t — ~ =

NOUA REDUCERE DEPREJURI

sarcinilor trasate de 
al Ill-lea al P.M.R.

IMBOLD
SPRE NOI SUCCESE ÎN MUNCA

Vom răspunde prin noi realizări grijii 
partidului

Muncitorii die la Depoul C.F.R. 
Petroșani au întîmpinat cu mul
tă bucurie Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la reducerea 
prețurilor de vînzare cu amS 
nuntul la unele bunuri de larg 
consum. Noua măsură luată de 
partid și guvern constituie pen
tru cei ce muncesc un sprijin 
în ridicarea nivelului lor de trai, 
un, imbold în muncă, în lupta 
pentru realizarea de economii.

Colectivul depoului nostru și-a

i

fixat ca obiectiv să realizeze 
acest an 750.000 lei economii.. 
Pe calea realizării acestui an
gajament noi am obținut pînă 
în prezent o economie de 570.000 
lei. Muncind cu eforturi sporite 
pentru reducerea consumurilor 
de materiale și energie, realiză
rile noastre vor fi și mai însem
nate. Brigada complexă de re
parații pe care o conduc se va 
strădui să muncească cu și mai 
multă sîrguință pentru a executa [ 
lucrări de calitate, la un preț de 
cost cît mai scăzut, pentru a răs
punde astfel grijii'partidului pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
noastre de trai.

DEATCU DUMITRU
Depoul C.F.R. Petroșani

în

Rod al muncii noastre
Noile reduceri de prețuri ne-au 

adus o mare bucurie. Mulți oa
meni ai muncii vor avea acum 
posibilitatea să-și cumpere cea
sornice, motociclete și alte pro
duse la prețuri reduse.

Noua reducere de prețuri este 
un rod al muncii noastre, al tu
turor, un imbold spre noi reali
zări. Ca șofer, voi munci cu și 
mai multă străduință pentru 
prelungirea duratei de funcțio
nare a mașinii pe care o am în 
primire, pentru realizarea de e- 
conomîi și îndeplinirea conștiin
cioasă a sarcinilor de serviciu.

1. ISTRÂTESCU 
șofer, l.U.T. Livezeni
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în 
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cu
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va fî 
scurt,

Noua secție de laminoare 
o capacitate de circa 1 milion 
tone laminate finite pe an va 
satisface într-o măsură mai ma
re necesitățile economiei 
nale cu produse laminate 
gamă variată.

Potrivit hotărîrii, secția 
construită într-un termen
prima linie urmînd să intre în 
funcțiune la sfîrșitul anului
1961, iar celelalte treptat pînă în
1962. Noul obiectiv siderurgic, 
înzestrat cu instalații moderne, 
va asigura o productivitate a 
muncii ridicată, un preț de cost 
redus și 
eficienței

o creștere însemnată a 
investițiilor. (Agerpres)
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Activitate rodnică
La întreprinderea Forestieră 

Petroșani situațiile întocmi
te oglindesc strădania 
lectivului întreprinderii 
obține rezultate 
în muncă. Planul 
rtucția globală pe 
fost realizat în 
113,23 la sută, iar la producția 
marfă sarcinile de plan au fost 
depășite cu 7,27 procente.

Activitatea rodnică desfășurată 
de colectivul 1. F. Petroșani se 
reflectă mai ales în creșterea 
productivității muncii. Față de 
prevederile planului, productivita
tea a crescut cu 15,45 la sută, 
rar prețul de cost a fost redus 
cu 14,67 la sută.

Colectivul L F. Petroșani s-a 
angajat în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. să 
realizeze pînă la sfîrșitul anului* 
950.000 lei economii. Din acest 
angajament colectivul întreprin
derii a realizat economii în va
loare de 807.000 lei*.

co
de a 

cît mai bune 
valoric la pro- 
semestrul I a 
proporție de

Fruntașii 
întreprinderii

In trimestrul al lî-lea al anu
lui curent, colectivul sectorului 
Lupeni și-a întrecut cu 13 pro
cente sarcinile globale de plan, 
tar la producția marfă indicele 
a fost depășit cu 10,24 la sută. 
In urma acestor rezultate, sec
torului Lupeni i s-a decernat 
drapelul de sector fruntaș pe 
întreprindere.

Cu prilejul analizei desfășură
rii întrecerii socialiste, brigăzii 
complexe conduse de maistrul 
de parchet Mioc Silvester de la 
exploalarea Jieț i s-a acordat 
drapelul de brigadă fruntașă pe 
întreprindere.

Pentru 
obținute 
profesii, 
como ti vă 
ma; din
tetul sindical le-a acordat dra
pele de fruntași în întrecerea 
socialistă.

rezultatele frumoase 
în cadrul întrecerii pe 

mecanicilor de lo- 
Stoica Isac, Șiklodi Ta- 
Lonea și altora comi-

NTRECERE
Pe cer 

pitoare.
in pînza 
nul. impunător al puțului și brazii 
ascuțiți se profilează pe cerul îns
telat. In curtea minei parcă-i d- 
ceeași lume de steluțe. Sînt lumi
nițele lămpilor de miner ce se 
scirg neîncetat spre gura galeriei, 
unde le înghite întunericul adîncu- 
lui. In acest timp, în biroul secto
rului III al minei Lupeni, doi ti
neri mineri își strîng mîinile cu 
putere.

— Noroc Sabine... și fiți atenți! 
— spune unul din ei, privind spre 
celălalt cu un zîmbet de superiori
tate.

— Noi o să fim 
atenți, dar să fiii r——-. 
și voi, că nu sin-

teți chiar in al 
șaptelea cer... în
toarse vorba Sa
bin. pornind apoi 
curtea minei.

•tc

Cînd la începutul acestui an, 
în cadrul unei adunări generale de 
partid pe sector, Ghioancă Sabin 
s-a angajat să preia brigada lui 
Luca, brigadă care de luni de zile 
rămăsese sub plan, mai mulți îl 
priviră cu curiozitate :

— Dar pe cine lași în loc I
— Am eu pe cine lăsa, răspunse 

Sabin liniștitor.
Sabin se gîndise într-adevăr- bi

ne și din timp pe cine să lase. în

o puzderie de stele scli- 
Imprejurimile s-au șters 
întunericului. Doar tur-

locuitor. Intîi i-a „cîntărit“- pe 
rînd, i-a supus unui fel de examen : 
„care-i mai bun organizator C-'. Și 
pînă la urmă s-a hotărît : Ion. Cel 
mai vechi ortac al lui, pe care-l cu
noaște mai bine și deci îi poate a- 
corda încrederea.

— Ioane, azi vin pe la tine, a- 
cern ceva de discutat, i-a spus Sa- 
bîn într-o zi lui Ion, după ieșirea 

. din mină.
După-amiază s-au așezat amîn- 

doi față în față. Ion aștepta 
nerăbdare să 
nă frate-său.

- Ioane, 
spun : te las

cu
afle ce are să-i sfru-

spre puțul din

uite ce vreau să-și 
brigadier în locul 

meu. Eu preiau brigada lui Lima. 
Ion a tresărit.

Nu știa ce să 
facă i să se bucu
re sau să refuze 
Dar, Sabin a și 
început să-l ins

era un miner bun, 
bun șef de schimb, 

nu avea nevoie.

truiască. Ion 
priceput, un 
De dădăceală
Dar un singur lucru îi lipsea u- 
neori: Nu știa să-și țină oamenii 
din scurt, iar unui brigadier nu-t 
poate lipsi această calitate. Sabin 
i-a explicat cît de important este 
să-și cunoască oamenii, să se bi- 
zuie pe ei, să muncească toți cu 
inimă.

...In prima lună după ce Sa-
1. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)



2 STEAGUL ROȘU

MmiERE

Stația de unghi a funicular ului 4—S de la Laponi este echi
pată cu mecanisme modeme de acționare produse de uzinele 
Progresul-Brăilas IN CLIȘEU: Aspect din interiorul stației de 
unghi.

--------- o---------
Funicular monofil pentru transportul 

materialelor

Realizări tehnice la
In cursul acestui an colectivul 

preparației Lupeni a obținut suc
cese de seamă în creșterea recupe
rării la cărbunele special pentru 
cocs. în reducerea consumurilor 
specifice de energie electrică ;i dc 
barită. In cele de mai jos vom 
arăta metodele folosite pentru re
ducerea consumului de energie e- 
lectrică de la 7,5 kWh./tona de 
cărbune cît a fost în 1959 la 5,9 
kWh/tonă și pentru reducerea con-: 
turnului de barită de la 6,7 kg. 
la tona de cărbune la 1,7 kg/touă.

In anul 1959 cărbunele brut cu 
care se alimenta spălătoria era 
transportat de două elevatoare de 
bruți în partea veche a uzinei și 

«de benzi în partea nouă, mergîn- 
du-se cu un debit de cca. 300 
t/oră. Cu acest debit spălătoria 
funcționa în medie zilnic 18 ore.

Pentru mărirea debitului spălă
toriei în cursul acestui an s-au 
montat în locul elevatoarelor 
bruți, transportoare cu benzi 
cauciuc de 1000 mm. lățime, 
rindu-se debitul spălătoriei
350 t/oră. Astfel datorită măririi 
debitului spălătoriei consumul spe
cific de enerige electrică s-a re
dus cu 0,9 kWh/tona de cărbune 
supus preparării. Totodată s-a 
montat sita curbă pentru deșlama- 
rea prealabilă a cărbunilor. Prin 
această măsură o mare parte din 
șlam s-a scos din circuitul spălă
rii fiind trimis direct la flotație. 
Acest lucru a avut ca urmare îm
bunătățirea funcționării pompelor 

pentru apă. S-a intercalat un da 
sor mecanic între site și cisterne, 
care are drept 
supragranulației 
suspensie. Pentru 
inului aflat în suspensie care mă
rea viscozitatea . mediului dens, 
preaplinul dasorului s-a condus la 
o baterie cu agitație mecanică de 
la flotație — unde șlamul este 
flotat $i eliminat din suspensie. De 
la flotație, suspensia merge la în- 
groșătorul nr. 3 unde datorită su
prafeței mari de limpezire, bari-

preparația Lupeni
ta se depune obținîndu-se .un în 
groșat cu o densitate de 1,30— 
1,45. Datorită acestor măsuri lua
te s-a ajuns să se reducă consumul 
specific de barită de la 6.7 kg/to- 
na de cărbune la 1,7 kg./tona 
cărbune supus spălării.

ing. IONICA ION 
ing. JERCA CONSTANTIN

de
de 

mă- 
la

Construcția stației de întoar
cere a funicularului 4—5 dte la 
mina Lupeni și a 
anexe (stația de unghi, fundația 
și construcția pilonilor de sus
ținere) a cerut colectivului de 
la șantierul O.CJVI.M. Lupeni o 
seamă de eforturi. Muncitorii au 
rezolvat însă cu succes piedicile 
ivite. Un ajutor prețios au dat 
și inovatorii.

Tovarășii Burdan Iosif, mais-

instalațiilor
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Utilajele achiziționate 
să fie folosite I

Pe la începutul anului, la 
depozitul central de materiale 
al C.C.V.J. (Varnița) a sosit 
un aparat „Brlnell“ pentru În
cercat duritatea metalelor. 
Muncitorii de aici se așteptau
ca acest aparat prețios să fie ° 
repartizat și folosit. Au trecut " 
însă multe săptămîni și luni, ° ................................................. ‘4 

as 
de ! 
se 5 S

n 
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exploatări Ș

8
8
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n o 
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tru principal, Crișan Simion și 
Crîșan Alexandru, maiștri, au 
studiat posibilitatea îmbunătăți
rii transportului de materiale 
între punctele de lucru de pe 
șantier. Astfel pentru transpor
tul între stația die întoarcere a 
funicularului și stafia de unghi 
ei au propus și executat un alt 
funicular monofil folosind cablu 
purtător recuperat. Cupa acestui 
funicular are capacitatea de 350 
litri și circulă între cele două sta
ții cu viteză de 1,3 m./sec. Acțio
narea funicularului se realizea- , 
ză cu ajutorul unui troliu rever
sibil electric de 12 kW.

Prin Intrarea în exploatare a, 
acestui funicular se cîștigă circa 
117 zile la construcția funicula
rului 4—5 și se obțin economii 
de 
rea 
cu

dar nimeni nu s-a mai Inte
resat de soarta acestui aparat, g 
nu a venit după el să-t ia 
să-l folosească.

Vizitînd secția de utilaje 
depozitului, urmărind fișele 
evidență, constaiți că aici 
aduc continuu mașini și uti
laje moderne cerute de condu
cerile diferitelor 
din cadrul C.C.V.J. și achizi- g 
ționate țje către Direcția co- K 
mercială, dar care apoi sînt... g 
uitate în depozit.

Printre multele utilaje care £ 
stau... și tot stau în depozit 
se află 10 buc. perforatoare e- 
lectrice, 101 buc. cutii termi
nale de 6 kV și 31 de 15 kV 
ca și 12 buc. releuri „Buholt“, 
motoare electrice de 1,12,14 
kW, transformatoare de 15/0,1 
kV — care așteaptă să fie fo
losite încă de anul trecut — 
apoi diferite aparate de măsu
rat electrice. 14 ventilatoare de 
mină de 6,5 kW și multe alte 
aparate, utilaje și piese.

Cine a comandat aceste as- o 
parataje și utilaje? Cu ce scop ț> 
au fost cumpărate dacă nu 8 
s-au pus în funcțiune? Aduce 
vreun folos faptul că ele stau 
în magazie ?

Pentru lichidarea 
stări de lucruri este 
ca Direcția comercială 
binatului în colaborare 
viciul tehnic să facă o 
zie“ foarte serioasă prin acest 
depozit, trimițînd materialele 
care există aici si stau «ir mult 
timn fără a fi folosite la uni
tățile și serviciile care le-au 
cerut. Valoarea investită în a- 
ceste utilaje și aparataje tre
buie recuperată !

peste 38.000 lei prin reduce- 
manoperei și a cheltuielilor 

transportul materialelor.
----------------- --- -■'■’-■ggQxa

555 m. galerie avansare pe 
brigadă complexă de mi- 
sovietici, lticrînd la săparea 
galerii direcționale de trans
cu profil armat de 5,1 m.p.

scop eliminarea 
de cărbune din 

eliminarea șla-

lună !

8
8
8
8

O 
neri 
unei 
port 
a obținut o înaintare lunară de 
555 m. Perforarea găurilor de 
mină s-a făcut cu perforatoare 
electrice de tipul ER-5, execuți» 
du se puțearea cu găuri de i 
lungi de 2,2 m. încărcate cu 
900 gr. amonită. Sterilul n 
tat s-a încărcat cu ajutorul
»»»j»----- - - -

••• * ■ ♦ 
Transportor siloz ♦

Pentru a asigura o bună func- • 
ționare a transportului cu bandă» 
in perioadele de virf de produc- J 
tie s-a studiat și realizat un lip • 
simplu și robust de stlt-z compar- « 
tișnentat^ combinat cu un trans- J 
portor. Ansamblul este destinat ♦ 
deservirii unei instalații de ex- j 
tractir, cu sebipuri. J

♦ Transportorul — siloz are a J 
ț lungime de circa 60 m. și poate •
♦ înmagazina 120 tone cărbune,
♦ pe care le debitează apoi către J

, ■ .”11« r sempurt ta iimput potriva. Trans- îrată norma ă produce mari dificul-l portond este Construit din plăci* 
tăți in întreținerea liniilor iarna. t de t articulate> are com^dA *

Pentru înlăturarea acestor ne.-.- , hidraulică (puterea maxlmă J9 ; 
î C.P.). Alimentarea se face pe ;

l

Captarea prafului j
» timnul fnnnf innă »»ii J

♦ 
♦

Eliminarea apelor 
de sub spălătorie

Din cauza umidității de îmbi- 
bație a cărbunelui la încărcarea r 
lui în vagoane se încarcă și o oa- * - 
recare cantitate de apă care cu * ‘ț. 
timpul se scurge din vagon. 1

Această apa caj td pe lima fe- sMpuri la t l Tran;.

I

ne;

ingineri al preparației a analizat t 
amănunțit această problemă și a J 
găsit că nufflai printr-uri canal de-a * 
lungul liniilor sc poate capta a-1 
pele ce se scurg din vagoane și t 
deci creia condiții optime de ma- î 
nevră atît vara cît și iarna, avînd r 
în vedere că pentru înlăturarea • 
gheței canalul este prevăzut cu în- * 
călzire cu abur. Canalul are o * 
lungime de 90 m. cu înclinație la ‘ 
ambele capete între 15—20 grade • 
pentru scurgerea ape.. Este format f -n a func(io^i _
dm doua grinzi longitudinale de J Donbas Dispozitivul CM. ♦ 
beton armat, iar la partea supa- j prinde un TQtOT cu 
«oară a grinzilor se afla montate . 29QQ i inut care M 
liniile de circulație a vagoanelor î z •
care se prind pe traverse fixate • DispOzitivui se poate

e grinda, f . î capacul electromotorului corn* •
In interiorul celor două grtn j îar orificiul de Aspirație i

se afla canalul care captează apa * este .-ltua. ,a diitantă de 10_l5.

deasupra, prin intermediul 
benzi transportoare auxiliare.

în timpul funcționării 
combinei

ln U.R.S.S. s-a construit și este * 
în curs de experimentare un dis-e-, 
pozitiv cu rotor pentru captarea 
și epurarea aerului de praful re- J ' 

i corn- •

se aria canawi care capteaza apa ; estf; situat la distan(ă de w_15, 
ce curge prin podeaua vagonului. - m de t t t&ietor ^pt. J 
Cele două grinzi au in exterior! rimentările au dovedit căr conți.^
canale care cap a.pa^^ce_ se, nutui de praf atmosfera locu- J

munc^ se reduce de aproxi- * 
mativ 10 ori în comparație cu ’ 
reducerea rev 'ată prin folosirea î 
altor dispozitive cu stropire cu * 
apă.

scurge pe lingă pereții laterali ai, 
vagonului, iar apa din canalele* 
laterale se scurge în țevi ce travet- • 
sează grinzile principale și fac le-• 
gătura cu canalul de scurgere in- ’ 
terior. J

Cu ajutorul acestui canal se vor * 
capta apele ce se scurg din vagoa- J 
ne sau de la diferite conducte pu- J 
tîndu-se crea condiții optime de • 
lucru personalului de manevră atît« 
vara cit și iarna. Z

Iarna, datorită celor două con- * 
duete în 
conductei 
încălzite cu abur, se va elimina în • ¿ț Wdat pe ari.

Transportor în consolă t 
pentru haldă | 

Recent s-a construit în Uniu- îț 
nea Sovietică un nou tip de trans-1 

. portor pentru halde cu bandă t» 
canalul interior cît și a î consolă, cu lungime de lucru de 

în canalele exterioare * 30 m și capacitate de 20 tone

mașini GNL-30 
portor de tipul 
lungime creștea 
sarea frontului 
La locul de muncă aerajui a fost
asigurat prin ventilatoare tubu
läre axiale Probe* ■ SM și ta-

M pe un trans- 
SKR-tl a cărui 
odată cu avan- 

pînă la 100 in.

preocupare
Ultimele hotărîri ale partidu

lui și guvernului pun în fața co
lectivelor miniere sarcini de 
mare răspundere în promovarea 
progresului tehnic, extinderea 
metodelor avansate de muncă, 
condiții esențiale pentru spori
rea continuă a productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor 
de producție. Minerii de la Ani- 

_ noasa se mîndresc cu rezultatele 
8 obținute pînă acum, rezultate ca- 
o re le deschid largi perspective 
8 
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Obținerea unor indici tehnico-economici mai înalți 
a colectivului minei Aninoasa

8
8
8
8
8
8

acestei 
necesar 
a com
etí ser- 

„revi-

S. M.

de viitor. La Aninoasa produc
tivitatea medie în cel de-al II- 
lea trimestru al anului a depășit 
1,100 tone pe post. La sectorul 
1 productivitatea obținută trece 
în medie pe sector de 2,200 tone 
pe post datorită în bună măsură 
extinderii armării metalice a pre- 
abatajelor și trecerii la încăr
carea cărbunelui 
tipul G.N.L.-30. 
șini funcționează 
satisfăcătoare la abatajele
10 și 13 din stratul 3 și sînt în 
curs de a fi introduse încă trei 
asemenea mașini la abatajele nr. 
4, 7 și 16.

cu mașinile de 
Asemenea ma- 

cu rezultate
nr.

Inginerii și tehnicienii minei 
noastre studiază posibilitățile de 
lucru cu mașinile GNL-30 la lu
crările de pregătire în cărbune 
și mixte, unde se pare că aceste 
mașini pbt da un randament su
perior celui obținut în abataje. 
Paralel cu această preocupare, 
colectivul nostru se străduiește 
să asigure o cît mai bună folo
sire a celorlalte utilaje existente.

Cu participarea minerilor și 
tehnicienilor, pe baza propune
rilor făcute în consfătuirile de 
producție pe sectoare, s-au ela
borat noi măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pentru reducerea tim
pilor neproductivi, pentru asi
gurarea condițiilor bune de mun
că tuturor brigăzilor de mineri. 
In acest fel considerăm că, mun 
cind pentru îndeplinirea măsuri
lor propuse, putem atinge și de
păși în cursul acestui an pro
ductivitatea medie de 1,150 tone 
pe post cît prevede angajamentul 
nostru.

Anul acesta minerii noștri au 
luptat cu hotărîre pentru redu
cerea continuă a cheltuielilor de

producție. Am realizat pînă a- 
cum peste 1.530.000 lei economii 
la prețul de cost, din care 
1.354.000 lei au fost obținuți pe 
seama bonificațiilor pentru res
pectarea normelor de calitate a 
cărbunelui livrat. Trebuie însă 
arătat că, așa cum se vede în ci
frele de mai sus, economiile ob- 
ținute la alte elemente ale pre
țului' de cost sînt reduse în com
parație cu posibilitățile.

Și în primul ca și în al doi
lea trimestru al anului, colecti
vul nostru a depășit consumul 
specific de lemn de mină. In tri
mestrul II, de pildă, pentru fie 
care o mie de tone de cărbune 
am folosit cu 2,15 m.c. mai mult 
lemn de mină.

De unde provine această si
tuație? Dacă Ia 
mare cu boltari 
tru și-a depășit 
triată cu 345 m.
în schimb la armarea în fier a 
galeriilor am
față de plan cu 316 m. Faptul 
acesta ne-a condus la depășirea 
consumului planificat de lemn

planul de ar- 
colectivul no.» 
sarcina trimes- 
galerie armată,

rămas deficitari

pentru lucrările de pregătiri cu 
peste 24 m.c./lOOO m. c. excavați. 
Depășirile acestea, care umbresc 
rezultatele bune obținute în sen
sul reducerii consumurilor de e- 
nergie electrică, de exploziv, în 
îmbunătățirea calității cărbune^ 
lui, au fost analizate cu mare a- 
tentie de inginerii și tehnicienii 
noștri, găsindu-se măsurile ne
cesare pentru remedierea situa-8 
ției. In acest sens se va intensi
fica armarea cu inele de bolțari 
și cu profite speciale T.H. în ga
lerii, peste tot unde condițiile 
de zăcămînt sînt favorabile a- 
cestor susțineri, iar în cursul lu
nilor viitoare se va introduce ar
marea în fier la abatajele fron
tale ce se vor deschide la sec
toarele I și IV

Hotârîrile partidului și guver
nului cu privire la îmbunătăți
rea salarizării maiștrilor, tehni
cienilor și inginerilor ți cu pri-3 
vîre la reducerea prețurilor la 
unele bunuri de consum sînt pri
mite de întregul nostru colectiv 
cu entuziasm, cu bucurie dar și 
cu hotărîrea de a munci mereu 
mai bine pentru a îndeplini sar
cinile care ne stau în față.

ing. LAZARESCU 10AN 
șeful exploatării miniere 

Aninoasa
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muca wlc, (•ncrciâ cu cel care 
«Meii« primirea in pariM

In sectorul de investiții al minei 
Lupeni s-au născut multe inițiative 
cate reflectă hotărîrea minerilor 
și tehnicienilor de aici de a munci 
spornic, sub conducerea oganiza- 
ției de partid, pentru îndeplinirea 
sarcinilor puse de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R. în fața in 
dustriei carbonifere. La betonatea 
galeriilor, cofrajele se folosesc de 
cei puțin 4—5 ori. Armăturile pro
vizorii recuperate din galeriile ce 
se betoncază se folosesc la arma
rea provizorie a altor galerii. Iu 
ttcceiea pe profesii ce se desfășoa
ră la toate locurile de muncă are 
ca principal obiectiv lucrări mi
niere de bună calitate. Toate aces
tea sînt roade ale muncii politice 
de masă desfășurate de organiza
ția de bază pentru mobilizarea 
întregului colectiv al sectorului U 
îndeplinirea la timp și în condi- 
țiuni bune a programului lucrări
lor de pregătiri, la reducerea pre
țului de cost.

Organizația de bază din secto
rul de investiții al minei Lupeni 
își îndeplinește cu succes rolul de 
conducător politic al colectivului 
datorită faptului că ea și-a întărit 
necontenit rindurile prin primirea 
în rindurile candidaților ți a noi
lor membri de partid a celor mai 
buni mineri și muncitori. In pre
zent, în această organizație de ba
ză își fac stagiul 43 candidați de 
partid, iar numărul noilor membri 
dc partid primiți în perioada care 
a trecut pînă acum din acest an se 
ridică la 18.

întărirea rîndurilor sale prin pri
mirea de candidați ți noi membri 
dejpartid constituie una din prin 
dpăele preocupări ale organiza
ției de bază. Cei mai mulți dintre 
tovarășii care fac parte din acti
vul firi de partid au fost înca
drați în cercurile ți cursurile învă- 
țămîatului de partid. La toate lo
curile de muncă ale sectorului lu
crează membri de partid, ți fieca
re dintre ei se ocupă cu simț de 
răspundere de creșterea și educa 
rea celor cu care muncește împreu
nă, de sprijinirea celor care îți ma
nifestă dorința de a intra în rîn- 
durile comuniștilor. Biroul organi
zației de bază a discutat cu mem
brii de partid despre cerințele spo 
rite pe care Congresul al III-lea 
al P.M.R. le pune în fața orga
nizațiilor de partid în domeniul 
muncii de primire. Calitatea de 
membru de partid trebuie acordată 
celor mai buni oameni ai muncii 
care prin munca și comportarea 
lor sînt la nivelul cerințelor im- 
t*>se de înaltul titlu de membru 
al partidului. Aceasta cere mem
brilor de partid să desfășoare o 
susținută muncă educativă în rîn- 
dul oamenilor, să-i ajute să creas
că. Tovarășul Huda Mihai, secre
tarul organizației de bază din sec-

DIN VIAȚA ȘANTIERELOR

In centrul atenției — realizarea planului fizic I
„Peatru o cit mai mare 
eficiență a fondurilor in
vestite, trebuie să se mic
șorate substanțial durata 

da execuție a noilor 
construcții“.

<Din directivele Congresu
lui al 111-lea al P.M.R.)

Constructorii de pe șantierul 
Lupeni au obținut pînă acum 
multe succese în activitatea lor. 
Ei au clădit cartierele noi Vis
coza 1. Viscoza 11, Braia. Băr- 
băteni, ca și o seamă de alte o- 
biective social-culturale iar acum 
au început lucrările la un alt car
tier nou : Viscoza 111.

Pentru anul curent, construc
torii au de executat un vast pro
gram de lucrări care însumează 
cea. 10.000.000 lei — locuințe și 
2.000.000 lei — diferite lucrări 
edilitare. In cadrul acestui plan 
de lucrări, constructorii din Lu
peni trebuie să predea în folo
sință încă anul acesta un număr 
de 16S apartamente noi. iar alte 
peste 200 apartamente vor fi ri
dicate în diferite stadii, urmînd 
a fi predate anul viitor.

Au trecut aproape 7 luni din 
acest an. Ce s-a realizat pînă a- 
cum din sarcinile de plan ale 

tor, dă el însuți exemplu de felul 
cum trebuie muncit în această pri
vință. In galeria dublă pc care o 
deschide în blocul 6 Maria, ori
zontul 750, el acordă o deosebită 
atenție formării profesionale a oa
menilor, spre a deveni cadre cu 
o bună pregătire. Toți cei care lu- I 
crează cu tov. Huda sînt ajutați ¡ 
să devină mineri buni. Dar, preo
cuparea tovarășului Huda față de 
oameni nu se mărginește numai la 
problemele profesionale. Deseori 
brigadierul comunist poate fi vă
zut împreună cu ortacii săi la club, 
Ja spectacolele teatrale sau cine
matografice, sau pierind ia ex
cursii prin împrejurimi. Intre ei se 
poartă discuții despre diferite ar
ticole publicate în presă, despre 
cărți citite. Atunci cînd în orga
nizația de bază se discută proble
me ale muncii în sector, tov. Huda 
sc îngrijește ca toți cei din briga
da sa care fac parte din activul 
fără de partid să ia parte la adu
nările generale deschise ale orga
nizației de bază.

Această preocupare și-a arătat 
din plin roadele. Recent, tovarășii 
Ungureanu Nicolae, Rotaru Cons
tantin, Coima Gheorghe din bri
gada tov. Huda Mihai au Înaintat 
biroului organizației de bază ce
reri de primire în rindurile can
didaților de partid. $i-au expri
mat de asemenea dorința de a in
tra în rindurile candidaților mi
nerii Preda Stancu și Sandu Mi
hai, tot din brigada tov. Huda.

Asemenea tovarășului Huda, și 
alți comuniști din sector se preo
cupă de creșterea ți educarea celor 
care solicită primirea in rindurile 
comuniștilor. Tovarășii Arghîo 
Martin, Kadar Adalbcrt și alții a- 
trag pe cei care solicită primirea 
în partid la rezolvarea diferitelor 
probleme legate de întărirea dis
ciplinei muncii, Îmbunătățirea or
ganizării procesului de producție, 
reducerea consumului specific de 
materiale, îmbunătățirea calității 
lucrărilor etc., repartizîndu-le sar
cini concrete în această direcție.

Rezultatele muncii vii, concrete, 
desfășurate cu cei care solicită pri
mirea în rindurile candidaților și 
a noilor membri de partid au fost 
confirmate $i de o recentă adunn 
re generală a organizației do ba
ză, în cadrul căreia s-au analizat 
cererile de primire în partid înain
tate de maistrul miner Schmidt 
losif, electricianul subteran Bozo- 
ga loan, lăcătușul Gothard loan, 
muncitorii subterani Leoveanu Va- 
sile și Luca Nicolae. Toți tova
răși buni, oameni înaintați, cărora 
organizația de bază le-a acordat 
o înaltă încredere primindu-i în 
rindurile luptătorilor de avangar
dă pentru înflorirea patriei și feri
cirea poporului.

1. BRANEA

constructorilor de la Lupeni, 
care sînt rezultatele muncii lor?

De la început se poate arăta 
că pînă în prezent, colectivul a- 
cestui șantier a lucrat slab, nu 
s-a achitat cu dnste de sarci
nile ce-i reveneau. O bună parte 
din milioanele acordate au fost 
deja cheltuite. Dar... încă nu s-a 
predat în folosință nici un a- 
partament nou, nu s-a executat 
nici un metru pătrat de tencu
ială exterioară la cartierele Braia 
șl Viscoza I. Aici deabia se face 
completarea tencuielii la blocul 
A început cu 4 anî în Urmă (??!) 
La fel. drumurile din noile car- 
tlere nu sînt puse la punct, re
țeaua electrică nu-i definitivată, 
alimentarea cu apă a orașului, 
care trebuia terminată încă de 
anul trecut, nu-l gata nici acum 
— întreg planul fizic de lucrări 
este mult rămas în urmă,

Pe ce au cheltuit constructo
rii banii alocați șantierului lor 
dacă nu aii realizat sarcinile de 
plan ce le-au fost trasate? Oare 
banii poporului sînt dațî numai 
așa, ca să fie risipit! pe o serie 
de lucrări începute și nici una 
terminată ? Cum justifică con
ducerea șantierului Lupeni —«

Aspect cotidian 
din Vulcan, Mica 

străduță a „Ghe

țarilor“ îmbraci 

haina nouă a 

blocurilor mo* 
deme.

Inovațiile — sprijin în rezolvarea 
problemelor de producție

Generalizarea inovațiilor și a 
raționalizărilor este preocuparea de 
căpetenie a cabinetului tehnic de 
la mina Aninoasa, a întregului co
lectiv de inovatori de aici.

In acest an la mina Aninoasa 
numărul de inovații înregistrate a 
crescut cu peste 25 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Din cele înregistrate au fost apli
cate pînă în prezent 20 inovații. 
.Valoarea economiilor antecalcula- 
ce in urma aplicării acestor inova
ții se ridică la riteva zeci de mii 
dc lei. Un ajutor prețios în dez
voltarea mișcării de inovații îl 
dau inginerii și tehnicienii minei 
atit la executarea prototipurilor 
cit și la experimentarea lor. în a- 
celași timp, munca de inovații 
este îndrumată și sprijinită de co
mitetului sindicatului minei. Multe 
din inovațiile aplicate în acest an, 
prezintă o deosebită importanță 
practică și aduc însemnate econo 
mii. Tehnicianul Pop Andrei de la 
sectorul VIII, de pildă, a găsit 
soluția de confecționare a unui tip 
îmbunătățit de bucșă pentru prese- 
tupe din oțel cimentat la pompele 
Standard, inovație care aduce e- 
conomii anuale pentru mină în va
loare de aproape 13.000 lei. De 
remarcat este faptul că tov. Pop 
Andrei este la a 7-a inovație a sa. 
Inovațiile propuse de el in ultimii 
ani aduc minei economii postcalcu- 
late în valoare de 166.000 lei pe 
an. O altă propunere importantă, 
care și-a găsit deja aplicarea a 
fost făcută de inginerii Lăzărescu 
Ioan și Tarcea Ioan privind arma
rea metalică în preabataje cu ar
mături T.H. Astfel de armare 
asigură susținerea deplină a prea- 
barajului, reduce consumul de lemn 
ți face posibilă mecanizarea încăr
cării cărbunelui cu mașina sovieti
că GNL-30. Minerii Bărăiac Ni
colae și Rădoi Andronic de la sec
torul IV au propus o metodă îm

șef tov. îng. Sltescu Ioan — a- 
ceastă atare de lucruri, cum ad
mite o asemenea situație benefi
ciarul — diriginte Pecek Alexan
dru ? Tovarășii de la Banca <fe 
Investiții, care au obligația să 
urmărească folosirea rațională, 
eficace, a fiecărui leu al statului 
șl să intervină cu hotărîre cînd 
el este împrăștiat fără rost, nu 
văd această situație ?

Organizația de partid a șan
tierului — eu sprijinul comitetu
lui orășenesc de partid Lupeni 
— are datoria să analizeze felul 
cum șe realizează sarcinile de 
plan ce revin colectivului șan
tierului, în ce măsură se respectă 
hotărîrlle șl indicațiile partida* 
lui pentru a se asigura o cîf 
mai mare eficientă a fondurilor 
și să la măsurile necesare.

Au trecut 7 lunî din acest an. 
Constructorii din Lupeni trebuie 
să-și încordeze forțele pentru a 
recupera rămînerea în urmă în 
ce privește realizarea planului 
fizic de lucări. Este nevoie de 
lucrări terminate, care să poată 
fi folosite — nu de bani cheltuiți 
degeaba!

MIHAI ȘTEFAN

bunătățită de armare cu bolțari 
fără a se folosi longriac. Aplicată, 
inovația celor doi mineri contri
buie la reducerea consumului de 
lemn, a timpului de lucru, reducă 
profilul lărgit pentru armare și 
mărește rezistența galeriei prin să
parea exactă a profilului. Prin 
aplicarea acestei metode se obține 
o economie de 165 lei pe metru de 
galerie față de sistemele aplicate 
pînă în prezent la exploatări. Prin 
modificarea axului de la troliile. 
electrice de 12 kW. lăcătușii Jurca 
Octavîan și Bănică Nicolae aduc 
minei economii în valoare de pes
te 6.000 lei anual. Modificarea 
axei de la troliul lanțului la ma
șina de încărcat EMP-1 de către 
tov. Țipțcr Macarie, muncitor. la 
atelierul mecanic a făcut posibilă 
adaptarea acestei mașini condiții
lor specifice minei Aninoasa.

In prezent mișcarea de inovații 
continuă cu mai mult avînt. Conș
tient de sarcinile trasate de partid 
privind dezvoltarea tehnicii, colec
tivul de inovatori de la mina Ani
noasa se străduiește să aplice cele 
mai noi metode de lucru, să ex
tindă încărcarea mecanică, să gă
sească soluții practice de rezolvare 
a problemelor tehnice ce se ivesc 
tn procesul de producție.,

ȘT. EKART

„Să fim mereu
Ca să ajungi de la Aninoasa ia 

sectorul IV Piscu. cel mai ușor 
$i mai scurt drum e s-o iei a- 
postolește prin tunel. Odată a- 
juns dincolo, în mină cobori pe 
putui nr. 1 Piscu, un puț modern 
ce are la fiecare colivie cîte trei 
etaje. Această cale o bat de 
multă vreme responsabilul de 
brigadă Iancu Victor și ortacii 
lui. O bat fiindcă altfel n-au 
cum să ajungă fn abatajul ca
meră nr. 4 unde tecrează în 
prezent. Înainte vreme brigada 
a lucrat la nr. 2; Cum însă ex. 
ploatarea a coborît maf jos, or
tacii iui Iancu au fost trecuțl 
la nț. 4 pentru ca amîndouă a- 
batajele să fie la același nivel. 
Harnică cum e, brigada face 
treabă bună $1 aici. Ce-i drept 
că și Iancu Victor și șefii de 
schimb s-au dovedit mineri pfi- 
cepuțî nu glumă. In fiecare 

. schimb planul de bătaie e făcut 
țîncă în drum spre ort. Numai 

ce-1 auzi pe Iancu.
— Tu Ghermane și tu Dumi

tra? să (oborîti la orizontuț 6 
?i să pregătiți lemnul pentru ar
mare, Cei din schimbul III de 
bună seamă că au curătat ortul 
ca o găzdoaie bună după ce a 
terminat cu treburile.

Cînd au ajuns în abataj, lu
crurile erau așa cum le prevă
zuse șeful de brigadă. își cu* 
noaște doar bine oamenii de pe 
toate cele trei schimburi. Ti știe 
ce pot. cunoaște și abatajul 
ca-n palmă, așa că nu prea dă 
greș cu socotelile

La scurtă vreme după ce au a- 
juns în abataj, perforatoarele au 
început să-și depene cîntecu! de 
fiecare zi. In această vreme va
gonetarul de ia rol aducea apă, 
pregătea foitaș (lutul de umple 
re a găurilor) și chemă artifi
cierul. Nu peste multă vreme 
explozii puternice dau de veste 

ÎNTRECERE 
(Urmare din pag. l-a) 

btn a preluat conducerea noii bri
găzi în abatajul frontal 2 est, avea 
de luptat cu greutăți mari. Aba- < 
tajul, din cauza prvastei înereft- 
neri, eră aproape închis. Tot în F 
ceasta lună brigada a tracul da la 
armarea în lemn la armarea în 
fier. Nici el, nici oamenii din bri
gadă nu armaseră pbti atunci în 
fier. Cea mai mare greutate a fost 
insa faptul ci nu cunoțtaa oame
nii. N-a fost uf or rad si-i faci pe 
unii să se obișnuiască cu noua 
organtzare a muncii, cu disciplina. 
Totuși lucrurile s-au aranjat. Aju
tată de Morcru Valentin, de Bu- 
ruleanu Seva, de Sorescu Ioan ți 
de alți mineri destoinici brigada 
a fost „scoasă la mal" din prima 
luna. Dar în acest timp fosta lui 
brigadă a întîmpinat de asemenea 
greutăți mari, incit la sfrrșitul lu
nii a rămas sub plan.

Ce mi-ai făcut frate, l-a luat 
Sabin „în primire“ pe Ion, Fi pe 
dracu tn patru, dar sub plan si nu 
mai rămîi.

— Știi ce-i Sabine, o să vă și în- 
trecem, i-a răspuns Ion iritat de 
dădăceala lui frate-său.

De atunci, tn cele două mari 
frontale ale sectorului 111 al mi
nei Lupeni a pornit o întrecere a- 
vîntată. Minerii din ambele brigăzi 
se opresc zilnic înainte de a co
borî în mină în fața graficului de 
întrecere și compari rezultatele 
brigăzilor. In ultimele 4 luni, de 
cînd se afli în întrecere, cei din 
brigada lui Gbioanci Sabin au cîș- 
tigat mereu, dar nici cei din bri
gada lui Gbioancă Ion n-au mai 
rămas în urmă. La începutul lunii 
trecute au introdus și ei armarea 
metalică în abataj. In prima 
jumătate a lunii iulie brigada lui Ion 
a cîștigat întrecerea. In 15 zile ți-a 
întrecut sarcinile de plan cu 300 
tone de cărbune cocsificăbil. Care 
brigadă Va fi fruntașă pe luna iu
lie ? Aceasta se va decide la sfîr- 
fitul lunii.

In aceste zile întrecerea întră 
cele două brtgăzi tt devenit mai 
avintată. Dar aceasta nu împiedi
că pe cele două brigăzi să se ajute 
reciproc, frățește. Și rezultatul a- 
cestei întreceri este faptul ci am
bele brigăzi se numără printre bri
găzile fruntașe ale misiei. i'

eu fruntea sus
că din măruntaiele pămîntulul 
s-au rupt alte mormane de căr
bune ce vor lua drumul spre fa
brici și uzine.

Simultan. în ambele aripi ale 
abatajului se executa operația da 
copturire a tavanului. Apoi grinr- 
zile sînt prinse, în mod provi
zoriu, în scoabe. Deși intercala
ta de șist e doar de 7—8 cm. 
și nu poate fi pușcată separat, 
totuși brigada se străduiește să 
dea cărbune de bună calitate. 
Alegerea șistului începe din a- 
bafaf. Pe cele 2 cratere din a- 
batafe se scurg bulgări mari de 
cărbune. Dacă se întîmplă să 
mai scape și cîte un bulgăr de 
șist, el este ales de vagoneta
rul de la rol. în întrecere, bri
gada are obiective precise. Să 
lucreze cu randamente sporite, 
să extragă cărbune bun și Ieftin. 
Sînt obiective pe care brigada 
Iui Iancu le îndeplinește lună de 
lună. Nu degeaba e una din bri
găzile fruntașe din sector.

...De cîteva zile șeful brigăzii 
n-a mai venit la șuți Nfu câ ar. 
face absente nemotivate! A pri
mit omul concediu și se odih
nește. Intr-o dimineață, la vreo 
2—3 zile de cînd efa plecat în 
concediu, cunoscutii au dat de 
Iancu Victor prin curtea minei. 
Sta de vorbă cu unul din șefii 
de schimb,

— $i cum zici că merge trea
ba Ioane — îl întrebă Iancu.

— Bine cum să meargă. Sîft- 
tem pe gătete. Am prăbușit ca
merele și ne pregătim de atacare.

— Vedeți să dați cărbune bun 
șl să mai economisit! unde se 
poate lemnul și explozivul, să 
fim cu fruntea sus și luna est».

— N-ai nici o grijă Victore 
că nu te-om face de rușine.

D. C.
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„RB-47“ doborît în spațiul ae
rian al U.R.S.S. Propunerea de 
a se crea o comisie pentru efec
tuarea de cercetări nu poate ur
mări decît un singur scop — să 
încurce o chestiune limpede, să 
înșele opinia publică șl prin a- 
ceasta să permită organizatori
lor zborului provocator să scape 
de răspundere. De aceea, nu este 
necesar să se creeze o comisie, 
ci să fie condamnat agresorul și 
să fie chemat la ordine — a spus 
în încheiere Kuznețov.

declarație nu se bă
nici un fel de fapte, 

frumos ar fi ele întoc-

Ședinfa Consiliului de Securitate
V» V. Kuznețov a demascat născocirile americane cu privire 

la zborul avionului „RB-47“

NEW YORK 26 (Agerpres).
In ședința din dimineața zilei 

de 25 iulie în cadrul ședinței 
Consiliului de Securitate repre
zentantul Uniunii Sovietice, V. V. 
Kuznețov, a făcut o declarație 
în care a spus printre altele: 
Voi cere cuvîntul mai tîrziu pen
tru a răspunde reprezentantului 
S.U.A. A-și vrea, însă, să fac a- 
cum cîteva observații.

In primul rînd vreau să declar 
că tot ceea ce a spus reprezen
tantul S.U.A. despre faptul că 
bombardierul militar „RB-47“ nu 
ar fi pătruns în spațiul aerian 
al U.R.S.S. este de la început 
pînă la sfîrșit o născocire gro
solană, inventată pentru înșela
rea poporului S.U.A. și a opi
niei publice mondiale. Nu este 
suficient să se spună cuvinte 
frumoase despre unele „date ști
ințifice“.

Această 
zează pe 
Oricît de
mite, hărțile prezentate sînt un 
fals. îmi este îngăduit să-1 în
treb pe dl. Lodge: își închipuie 
el oare că procedeele teatrale, 
Ia care recurge tot mai des în 
ultimul timp în Consiliul de Se
curitate, pot într-adevăr convin
ge pe cineva ? El ar fi trebuit 
de mult să înțeleagă că Consiliul 
de Securitate nu este o scenă 
pentru astfel de spectacole care 
urmăresc un efect ieftin.

Bombardierul înarmat ameri
can „RB-47“ care îndeplinea o 
misiune diversionistă de spionaj, 
a violat frontiera de stat a 
U.R.S.S. șl a pătruns în spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice, să- 
vîrșind astfel o acțiune agresivă 
împotriva țării noastre. Organi
zatorii acestei acțiuni trebuie să 
poarte răspunderea pentru fap
tele lor.

Uniunea Sovietică, a arătat 
Kuznețov în continuare, se pro
nunță cu hotărîre împotriva e 
fectuării oricăror cercetări, îm
potriva creării oricăror comisii. 
Consiliului de Securitate i s-au 
pus la dispoziție date absolut 
complete, care dovedesc limpede 
și precis caracterul agresiv al 
zborului bombardierului' american

Mesajele adresate de N. S. Hrușciov 
primilor miniștri ai Angliei și Canadei

MOSCOVA 26 (Agerpres) — 
TASS anunță :

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a adresat lui Harold Macmillan, 
primul ministru al Marii Britanii, 
$i lui John Diefenbacker, primul 
ministru al Canadei; mesajele re
feritoare la problema dezarmării.

Această corespondență este lega
tă de hotătîrea guvernului sovietic 
de a-și întrerupe participarea la 
lucrările Comitetului celor 10 state 
pentru dezarmare. Uniunea Sovie
tică a propus să se discute la se
siunea ordinară a Adunării Gene-

----------------- ------------------- - ■ ------------ ------------------- -------------------------------

Ordinea de zi preliminară a celei dea 15-a 
sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 26 (Agerpres) — 
TASS anunță ;

La New York a fost dată pu
blicității ordinea de zi preliminară 
a celei de a 15-a sesiuni ordinare 
a Adunării Generale a O.N.U.. 
cate șe deschide în acest oraș la 
20 septembrie a.c. Pe ordinea de 
zi figurează 73 probleme, dintre 
care multe au un caracter procedu
ral. O parte din probleme au ră
mas pe ordinea de zi de la sesiu
nile din anii trecuți, unele dintre 
ele căpătînd în acest an un deo
sebit caracter de actualitate. Ase
menea probleme sînt: încetarea e-

fectuării exploziilor nucleare, ex
perimentale (punct propus de 
India); politica de apartheid, pro
movată de guvernul Uniunii sud- 
afrîcane (punct propus de 40 de 
țări din Asia, Africa. Europa și 
American Latină); problema alge
riană (prezentată la cererea a 26 
de țări afro-asiatice).

De o deosebită importanță este 
problema prezentată de Uniunea 
Sovietică — asupra dezarmării și 
modului în care este îndeplinită 
rezoluția Adunării Generale din 
20 noiembrie 1959 cu privire 
dezarmarea generală și totală.

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

Conferința de presă a primului 
congolez Lumumba

ministru

la

NEW YORK 26 (Agerpres).
In seara de 25 iulie, primul 

ministru ah Republicii Congo, 
Patrice Lumumba, care a sosit 
la New York pentru a duce tra
tative cu secretarul general al 
O.N.U. cu privire la ajutorul 
tehnic, a ținut o conferință de 
presă la sediul Organizației Na
țiunilor Unite. P. Lumumba a 
comunicat că în timpul întreve
derii sale cu Hammarskjoeld el 
a cerut sprijinul Organizației 
Națiunilor Unite în retragerea 
trupelor belgiene de pe teritoriul 
Republicii și restabilirea păcii 
și a liniște!. Atîta vreme cît pe

pămîntul nostru, 
găsesc trupe de

se

-------— — «« ==______ _

Tulburările din Rhodezia de Sud
i SALISBURY 26 (Agerpres)

După cum s-a mai anunțat, la 
Bulawayo, important centru din 
Rhodezia de sud situat în apropie
re de Salisbury.au avut loc în ulti
mele zile tulburări serioase, ca re
zultat al interzicerii oricărei acti
vități politice a populației băști
nașe.

Potrivit agenției France Presse, 
situația din această parte a țării 
continuă să rămînă încordată. Noi 
incidente au avut loc în cursul di- 

. mineții de 25 iulie. Marea majori
tate a muncitorilor africani au în
cetat lucrul imobilizind sute de în-

treprinderi. Drumurile care duc 
spre cartierele industriale din oraș 
au fost barate de către trupe, 

ș Whitehead, primul ministru al 
Rhodeziei de sud, a plecat în cursul 
zilei de 25 iulie la Bulawayo; a- 
nunțînd în același timp că au fost 
trimise noi trupe în această parte 
a tării.

Deși autoritățile iau măsuri se
rioase în scopul înăbușirii mișcă
rii populației africane, lupta aces
teia pentru dobîndirea dreptului 
de a participa la activitatea poli
tică și pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață se intensifică.
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IN APĂDĂREĂ republicii cuba

a spus el, 
ocupație, pacea 

și ordinea nu pot fi restabilite. 
Oprindu-se în mod amănunțit 

asupra istoriei țării sale și în
deosebi asupra relațiilor cu Bel
gia, P. Lumumba a spus că cu 
toate că a fost recunoscută in
dependența Congo-ului, belgienii 
au încercat să-și mențină domi
nația.

Ofițerii belgieni au provocat 
aceste dezordini pentru a discre
dita poporul congolez. Poporul 
congolez nu are nici un amestec 
în aceste tulburări.
. Referindu-se la uneltirile gu
vernului belgian în ce privește 
provincia Katanga, primul mi
nistru a declarat că majoritatea 
covîrșitoare a populației din Kai- 
tanga este împotriva separării 
ei de restul țării și condamnă 
Belgia și pe impostorul Chombe.’ 
Noi, a spus P. Lumumba, ne vom 
apăra integritatea teritorială.

Guvernul congolez, a declarat 
Lumumba, intenționează să cea
ră ajutor economic mai multor 
țări, indiferent de orînduirea lor 
socială. Dorim ajutor din partea 
tuturor țărilor în întărirea inde
pendenței noastre și în 
tarea economiei noastre, 
P. Lumumba.

rale a O.N.U. problema dezarmă
rii precum și a situației care s-a 
creat în legătură cu îndeplinirea 
rezoluției Adunării Generale din 
20 noiembrie 1959 în această pro
blemă.

în mesajul adresat primului mi
nistru al Marii Britanii, N. S. 
Hrușciov a arătat printre altele că 
timp de aproape o lună puterile 
occidentale s-au ocupat în cadrul 
Comitetului celor 10 state nu de 
discutarea concretă a noilor pro
puneri sovietice cu privire la prin
cipiile fundamentale ale tratatului 
de dezarmare generală și totală, 
ci de discuții sterile care au do
vedit încă o dată lipsa lor de do
rință de a examina cu seriozitate 
problemele concrete ale dezarmă
rii.

N. S. Hrușciov scrie : Mi-a reți
nut atenția faptul că sublimați do
rința dv. arzătoare de a realiza o 
înțelegere în legătură cu dezar 
marea. Totuși, din păcate, aceste 
asigurări nu corespund cu conținu
tul mesajului dv.

Referindu-se la propunerile re 
prezentantului american cate a 
prezentat un, document sub titlul 
pompos „Program de dezarmare 
generală și totală sub control in
ternațional eficace“; N. S. Hruș
ciov a menționat că aceste propu 
neri ¡.noi" sînt de fapt vechile pro
puneri ale puterilor occidentale din 
16 martie cu țuici modificări. Fap
tul că ele sînt neîntemeiate și inad
misibile a fost dovedit încă în pri
ma etapă a lucrărilor comitetului 
celor 10 state, arată N. S. Hruș
ciov.

Fără să propună vreo reducere 
a forțelor armate în prima etapă, 
subliniază N. S. Hrușciov, S.U.A 
încearcă în același timp să pună 
sub control străin toate forțele ar
mate'și armamentele Uniunii So
vietice și ale altor state.

Nu are vreo valoare practică 
pentru rșzolvarea problemei inter
zicerii armelor nucleare nici pro
punerea americană referitoare la 
încetarea producției, de materiale 
fisionabile pentru scopuri militare, 
continua N. S. Hrușciov. Este în
deobște cunoscut, scrie el, că de 
pe acum s-au acumulat stocuri de 
bombe atomice și cu hidrogen su
ficiente pentru distrugerea unor 
state întregi.

în ceea ce privește măsurile de

dezarmare prevăzute pentru eta
pele a doua și a treia ale progra
mului de dezarmare, arată preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., planul american este în
tocmit în așa fel îneît în genere 
nu se va ajunge niciodată la în
făptuirea lor întrucît nu se stabi
lesc termene concrete pentru a- 
ceasta.

Pînă în prezent, scrie N. S. 
Hrușciov, puterile occidentale pro
movează, din păcate, o politică 
obstrucționistă în problema dezar
mării.

După ce aminteșe că guvernul 
sovietic a fost nevoit să-și între 
rupă participarea la lucrările Co
mitetului celor 10 state și a pro
pus să se discute problema dezarmă
rii la sesiunea ordinară a Adună
rii generale a O.N.U., N. S. Hruș
ciov arată : în mod vădit cu acest 
prilej se pune de asemenea proble
ma componenței comitetului și a- , 
tragerii la tratative în interesul * 
cauzei a altor state, în afara celor 
reprezentate în Comitetul 
state.

în mesajul adresat 
ministru al Canadei, N. 
ciov arată că așa zisele 
puneri americane nu

celor 10

primului 
S. Hruș- 
noi pro- 

urmăresc o 
dezarmare reală. Putem afirma cu 
deplin temei, subliniază N. S 
Hrușciov că aceste propuneri. ^S- 
prezintă o nouă încercare de "ă 
înșela opinia publică mondială și 
de a înlesni adepților cursei înar
mărilor sporirea în continuare a 
armamentelor cu toate consecințe
le primejdioase care decurg din 
această situație.

N. S. Hrușciov declară în me
saj că în loc de a trece la discu
tarea concretă a noilor propuneri 
sovietice, reprezentantul Canadei 
în Comitetul celor 10 state s-a 
lansat în considerații foarte vagi 
pe tema „concesiilor echilibrate"; 
îndepărtînd astfel și mai mult Co
mitetul de la tratative practice a- 
supra problemelor esențiale ale 
noului plan sovietic.

în mesajele adresate primului 
ministru al Marii Britanii, șl pri
mului ministru al Canadei, N. S. 
Hrușciov a subliniat că guvernul 
sovietic, ca și în trecut, este ferm 
hotărît să lupte pe toate căile 
pentru realizarea cît mai grabnic? 
a unui acord cu privire la dezar
marea generală și totală.

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

Situația politică din italia

BUENOS A1RES 26 (Ager
pres) .

Sub titlul „Yankei, afară din 
Cuba“, Biroul Politic al Parti
dului Comunist din Peru a difu
zat o declarație în care demas
că încercările cercurilor guver
nante din S.U.A. de a obține la 
conferința drn august a miniș
trilor Afacertlor Externe ai ță
rilor membre ale Organizației 
statelor americane aprobarea u- 
nui program de agresiune 
potriva Republicii Cuba, 
paravanul luptei împotriva 
munismului.

In declarație se arată că
ganizația statelor americane,

îm- 
sub 
co-

Or-

care a jucat un rol rușinos în 
sugrumarea revoluției din Gua
temala nu numai că nu este un 
organ menit „să asigure pacea 
pe continentul american și să 
garanteze independența națională 
a țărilor acestui continent", du
pă cum declară Washington-ul 
și guvernele aservite lui din cî- 
teva state latino-americane, ci 
dimpotrivă, în virtutea subordo
nării ei depline față de Statele 
Unite, reprezintă un instru
ment de menținere pe întregul 
continent lătino-american a do
minației monopolurilor america
ne, o armă de oprimare a luptei

dezvol- 
a spus

popoarelor din America 
pentru Independența lor 
nală.

Revoluția din Cuba, se spune 
în declarație, „a provocat încă 
de la începutul ei ura turbată 
a imperialismului american și a 
lacheilor lui" deoarece a arătat 
în practică popoarelor din Ame
rica Latină calea pe care tre
buie să pășească pentru a-și a- 
sigura adevărata libertate și in
dependență.

Partidul Comunist din Peru 
cheamă pe toți cetățenii din Peru 
să acționeze într-un front unit 
în apărarea Republicii Cubane.

Latină 
ñafio-

i

ROMA 26 (Agerpres).
Ămintore Fanfani (democrat 

creștin)', pe care președintele 
Gronchi l-a însărcinat cu forma
rea guvernului, își continuă tra
tativele cu conducătorii diferite
lor grupări politice.

După cum arată observatorii 
politici, cercurile de dreapta e- 
xercită presiuni în scopul for
mării unui guvern care să con
tinue politica reacționară a lui 
Tambronî. Astfel de cereri Ie

formulează printre altele ziarul 
„II Quotidiano“, organ al or
ganizației clericale de dreapta 
„Acțiunea catolică" care cere să 
fie „dusă o politică îndreptată 
împotriva comuniștilor. ?.

In același timp, cercuri largi 
ale opiniei publice italiene se 
pronunță pentru formarea unui 
guvern care să promoveze o po
litică de pace și progres social, 
să respecte întocmai Constituția.

P RO G R A M
* 28

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa dte as
tăzi, 8,30 Melodii populare ro
mînești, 9,30 
10,00 Muzică 
nească, 11,03 
poarelor, 11,30 
fie (reluare), 
13,05 Din cele 
melodii 
15,10 Concert de estradă, 16,00 
Cîntăm marea prietenie, 16,15 
Vorbește Moscova I 17,30 Tine
rețea ne e dragă (reluare), 18,00 
Soliști și formații artistice de 
amatori, 18,30 Program muzical 
pentru oamenii muncii aflați la 
odihnă, 19,05 
20,Q0 Concert

Muzică ușoară, 
populară romî- 

Din folclorul pc-
Almanah științi- 

12,00 ’ ' 
mai 

populare

Valsuri, 
cunoscute 

romînești,

Tribuna Radio, 
simfonic, 22,00
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Muzică de
II. 14,07

dans. PROGRAMUL 
Melodii populare ro

mînești, 14,30 Arii și duete din 
operete, 15,00 De toate, pentru 
toți (reluare), 16,30 Fragmente 
din opera „Don Carlos" de Verdi, 
17,00 Emisiune muzicală pentru 
copiii din taberele de vară, 17,35 
Cîntă corul armean „Komitas“ 
al casei de cultură „Stepan Șa- 
liumian“, 18,05 Muzică de estra
dă, 18,33 „210 ani de la moar
tea lui Bach“, 19,00 Să învățăm 
limba rusă cîntînd, 19,45 Ro
manțe, cîntece și jocuri populare 
romînești, 20,30 Viața literară în 
Uniunea Sovietică, 21,15 Con
cert coral, 21,45 ‘Părinți și copii.
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