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Minerii Văii Jiului 
cu noi realizări grijii

Spre cocserii — 830 tone 
de cărbune în plus 

însuflețiți de hotărîrea parti
dului cu privire la reducerea 
prețurilor la o seamă de bunuri 
de larg consum, minerii care ex
trag cărbune cocsificabil și-au 
sporit realizările. In ultimele 4 
zile de muncă din abatajele mi
nelor Lupeni, Uricani și Vulcan 
au fost trimise pentru cocsarii 
hunedoreni 830 tone de cărbune 
mai mult decît prevederile de 
plan. Din această cantitate, mi
nerii sectoarelor I și II Vulcan 
au furnizat 340 tone de cărbune, 
iar cei de la Lupeni 311 tone de 
cărbune cocsificabil. S-au remar
cat prin rezultatele muncii lor 
rodnice, colectivul sectorului I B 
Lupeni (care și-a depășit sarci
nile de plan în această perioadă 
cu 436 tone de cărbune) și co
lectivele sectoarelor minei Ufl- 
cani.

Este de asemenea demn de 
menționat că tot acest cărbune 
furnizat peste sarcinile de plan 
este de calitate bună. La mina 
Uricani, de pildă, prin crește- 

( rea ponderii producției din stra- 
r tul 8—9, procentul de cenușă în 

producția minei a scăzut cu 1,1 
la sută.

Primele rezultate 
în lucrul cu combina 

P. K.-3
După cum se știe, la mina Lu

peni s-a adus cu cîtva timp în 
urmă o combină sovietică de ti- ■ 
pul P.K.-3 pentru săparea gale
riilor în cărbune și mixte. Com
bina a fost introdusă în subte
ran și folosită pentru săparea 
galeriei direcționale pe stratul 
18 blocul 6 la orizontul 535 sec
torul IV B. Din ziua de 18 iu
lie, cînd combina a început să 
funcționeze normal, avansarea 
medie obținută este în jurul a 
3,5—4 m. pe zi. Un început mo
dest dar promițător, avînd în ve
dere că brigada care muncește 
aici — condusă de Molnar Iosif 
— nu a căpătat încă destulă ex
periență în lucrul cu combina și 
nici în armarea cu inele T.H.

Un nou program 
de brigadă

. Prietenii, și cu-

Abia ajuns el a 
și organizat o întîlnire cu co
legii din brigada artistică de a- 
gitație a minei .pentru a discuta 
despre noul program închinat 
Zilei minerului.

— Material avem abundent — 
intră în vorbă o tînără. Știți, 
mina Aninoasa și-a îndeplinit 
încă de pe acum angajamentul 
anual de economii, ba chiar l-a 
depășit. Și-apoi sînt și randa
mente mari, realizări ce fac ca 
minerii să întâmpine cu fruntea 
sus ziua lor. Depinde cum va 
ști colectivul de creație să aș
tearnă pe hîrtie aceste rezultate 
frumoase — încheie tînăra pri
vind cu semnificație spre George 
Negraru și Tinel Stefănescu cei 
mai talentați creatori d'in briga
da artistică de agitație de la 
mina Aninoasa.

Și tinerii interpret! nu se des
părțiră pînă cînd nu fixară data 
primelor repetiții. Doar timpul’ 
« scurt și Ziua minerului se a- 
propie. Pînă atunci programul va 
fi gata.

L. L1CIU 

corespunzător ritmului cerut de 
combină. In ultimele zile s-a 
obținut o avansare pe zi de 
3,0—3,8 m. galerie. Pentru ca 
lucrul cu combina să atingă va
loarea normală este necesar ca 
la locul de muncă să se asigure 
un transport și o aprovizionare 
cu materiale mai bună. Specia
liștii consideră că la această 
galerie se pot obține în viitorul 
apropiat viteze medii de avan
sare lunară de cel puțin 100—150 
m. Rezultatele de pînă acum sînt 
totuși satisfăcătoare avînd în 
vedere greutățile ivite cît și fap
tul că ortul se prezintă jumă
tate în cărbune și jumătate în 
rocă de duritate 2,2 după Pro- 
todiaconov.

La mina Vulcan — 
însemnate economii 

de lemn
Succesele obținute de colecti

vul minei Vulcan în cursul aces
tui an sînt bine cunoscutș. Mi
nerii de aici au obținut însem
nate creșteri la productivitatea 
muncii, economii suplimentare
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Comisia de femei din cadrul minei Lupeni, în frunte cu Ra- 
colța Ana, încă în primăvară a luat în îngrijire parcul' din fața 
birourilor minei. Peste 300 ore de muncă voluntară au făcut fe
meile dar și rodul muncii lor se vede. Florile din parcul îngrijit 
de harnicele muncitoare Ștofu Mafia, Moruș Maria, Fiilop Paraschi- 
va, Schupp Elisabeta, Csaklânyi Angela, Varga Ileana, Bățălan 
Ana și altele sînt frumoase, au un aspect plăcut.

IN CLIȘEU: Varga Ileana (dreapta) care singură a efectuat 
50 ore de muncă voluntară la îngrijirea florilor din parcul din 
fața birourilor minei și tovarășa ei de muncă, Bățălan Ana, lu- 
crînd la un rond de flori.
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• lncepînd încă de la poartă, o
• alee lată, asfaltată'îți poartă pa- 
2 ști spre a clădire impunătoare cu
• măi multe etaje. In fața clădirii
• se află un bazin cu o fîntînă ar- 
2 teziană ce aruncă jerbe de apă.
• care in bătaia soarelui au scti-
1 piri de pietre nestemate. Băncile,
2 spațiile verzi, aleile, toate sînt
• frumoase și curate ; te îmbie par-
• că la odihnă. Cînd intri însă aici.
• fie și ca simplu vizitator, nu-ți 
« Stă gîndul la așa ceva. Curiozita-
• tea te împinge și mai departe.
• Odată intrat în clădire, privi-
• rea iii este atrasă de gazeta de 
2 perete, grafice și o machetă. Un 
2 culoar lung în care lumina intră
• prin zeci de ferestre te conduce 
t într-o sală mare. Pe măsura sălii
• sînt și mașinile a căror zumzet
• îti dă impresia că te afli intr-un
• uriaș stup de albine. Deosebirea 
2« doar că în timp ce in stup sînt 
2 zeci de mii de albine ce muncesc
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răspund 
partidului
prin îmbunătățirea calității pro., 
ducției, prin micșorarea continuă 
a consumurilor specifice de ma= 
teriale. Așa de pildă, în ultimele 
trei- luni prin introducerea- armă
rii metalice într-un abataj fron
tal și prin alte măsuri, consumul 
de lemn la abataje a scăzut cu 
3,610 m.c./1000 tone de cărbune. 
Gospodărirea mai rațională a 
lemnului, începînd de la debita>- 
rea în depozit și pînă la abataje, 
recuperarea fiecărei bucăți de 
lemn la răpire a făcut ca să sca
dă consumul de lemn de mină 
în total pe exploatare cu 5,200 
m.c./1000 tone în luna iunie și 
cu 3 m.c/1000 tone cărbune în 
medie pe trimestrul II.

Datorită reducerii consumului 
de lemn, de alte materiale,- de e- 
nergie ca și prin creșterea pro
ductivității muncii în abataje și 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
extras, colectivul minei Vulcan 
a obținut peste plan în acest tri
mestru 394.000 lei la prețul de 
cost al producției.

G. DUMITRESCU

ÎMBINARE armonioasă
fără istov; aici doar cîțiva mese
riași cu o, înalta calificare profe
sională veghează ca totul să se 
desfășoare în perfectă ordine. Toa
te aceste mașini au fost trimise 
de către oamenii sovietici. De 
aici, un alt culo’ar duce la alte în
căperi. Din fiecare geam al culoa
rului, cu draperii grele de pluș ro
șu, își trag parcă cu ochiul muș
catele înflorite. Dar parcă mai 
ai timp să le gîndeșli la asemenea 
chestiuni mărunte cînd înaintea 
ochilor îți apare o altă încăpere ? 
Parchetul lustruit te face să te 
gîndești la o luxoasă sală de 
dans. Covoarele, un drapel mare 
roșu de colectiv fruntaș pe ramu
ră par să amintească însă de o 
sală de festivități. Nu e vorba 
nici de una, nici de alta. E sala 
unde se află tablourile de coman
dă ale termocentralei din Paro- 
șeni. $i aici sînt doar cîțiva tova
răși. Indicatoarele de pe tablou 
arată că totul în uzină se desfă-

Cea mai bună brigadă de pregătiri din sectorul I la minei 
Uricani este brigada condusă de comunistul Demeter Augustin. 
Folosind sfredele armate cu vidia, brigada obține tunar cîte 70-95 
m. avansare în pregătirea stratului 8—9. IN CLIȘEU: Profitând 
de vremea-frumoasă, brigadierul Demeter Augustin și-a adunat 
în Jurul său o parte din minerii cu care muncește la o discuție 
înainte de intrarea în fM. ’

Agitatorii — Insufiețitori și mobilizatori 
ai colectivului

Dezbaterea documentelor celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R., 
a directivelor sale pentru planul 
de șase ani, a constituit pentru 
minerii sectorului III al minei Lu
peni un prilej de a-și analiza po
sibilitățile în vederea obținerii de 
noi succese în sporirea producției 
de cărbune cocsificabil și realiza
rea de cît mai însemnate economii, 
în adunarea generală de partid în 
care comuniștii din sector au dis
cutat despre noile obiective puse 
de partid în fața industriei carbo
nifere în următorii ani, au fost 
sintetizate sarcinile ce-i revin or
ganizației de bază, agitatorilor, ac
tivului fără de partid în mobili
zarea colectivului sectorului la noi 
realizări în sporirea și ieftinirea 
producției de cărbune cocsificabil.

îndrumați de biroul organiza
ției de bază, agitatorii au vorbit 
minerilor din fiecare brigadă și 
schimb despre sarcinile economice 
sporite pe care trebuie să le rea
lizeze.

Succesele sectorului sînt însem
nate. Minerii frontaliști au extras 
de la începutul anului peste 11.000 
tone de cărbune peste plan, au 
atins o productivitate de două to
ne pe post, cu 300 kg. pe post 
mai mare de cît în prima parte a 
anului, au introdus în toate cele 
trei frontale din sector armarea 
metalică realizînd pe această calc 
o economie de peste 750 m.c. de 
material lemnos, ce a contribuit 
la reducerea prețului de cost pe 
sector cu peste un leu pe tona de 
cărbune.

— Dar să privim înainte, să ne 
gîndim la toate posibilitățile în 
vederea obținerii unor rezultate și 
mai însemnate — au îndemnat a- 
gitatorii brigăzile. Ei au arătat că 
există posibilități la toate locurile 
de muncă pentru realizarea de ran
damente și mai ridicate, pentru re
ducerea consumurilor specifice. 
Dar pentru obținerea de randa-
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șoară cu o precizie de cronome- • 
tru. ♦

Centrala e uriașă. Deși vizita 2 
s-a cam prelungit nu s-a putut ve- • 
dea decît o mică parte din ea. * 
Totul însă dovedește îmbinarea 
armonioasă a tehnicii înaintate cu .• 
frumosul. Privind acest uriaș, O * 
părticică din realizările vremurilor ♦ 
noi, de unde pe calea firelor cu- ♦ 
rentul pornește spre cele patru ♦ 
zări ducînd lumină, cultură, bogă- 2 ; 
ție, gîndul ți se întoarce fără să ♦ 
vrei cu ani în urmă cînd pe a- • 
ceste meleaguri, rîpele, dealul de * 
pietriș păreau că vor dăinui ât 2 
lumea. Dar omul liber, stăpîn pe • 
munca sa a transformat aceste • 
locuri. Le-a transformai în folosul 2 
lui, arătînd și aici as fi in orice • 
colțișor al patriei noastre de ce • 
este arțd>H un popor libe stgptn • 
pe munca sa atunci as a are un 2 
conducător înțelept — partidul. •

D. C RI ȘAN * 

mente noi ridicate, pentru redu
cerea .consumului de materiale și 
energie se cere o organizare judi
cioasă a muncii. Despre toate 
acestea tovarășii Zborovschi Lu
dovic. Flori Ioan, Spînu Petre, 
Fetică Ioan, Răuț Nicolae, precum 
și alți agitatori, membri și candi
dați de partid, au vorbit pe larg 
brigăzilor.

In abatajul frontal nr. 3 est ar
marea metalică a fost introdusă 
cu mai multe luni în urmă. Prin 
înlocuirea armăturilor de lemn 
brigada a economisit 28.600 lei. 
Dar agitatorii din acest abataj, 
Ghioancă Sabin, Brezeânu Dumi
tru, Buruleanu Sava, Moraru V. au 
îndemnat minerii să descopere 
noi căi pentru reducerea consu
murilor specifice la materiale și 
energie. Mobilizată de comuniști 
brigada a mai găsit posibilități 
pentru recuperarea lemnului. în 
ultimul timp a devenit o regulă 
pentru minerii acestui abataj ca 
jugurile pentru susținerea tavanu- 
lui să fie folosite de cîte două 
ori. în acest fel brigada a econo
misit la fiecare 1000 tone de căr
bune cîte 1 m.c. de material lem
nos. O altă cale folosită în abataj 
pentru reducerea consumului de | 
materiale este, recuperarea de cîte 
4—5 ori a lemnului folosit la cons
truirea stivelor. Tot. odată în lo
cul gronzoalelor de lemn ia podi
dea abatajului, minerii folosesc 
grinzi de funii, prin care de ase
menea se aduc însemnate econo- ' 
mii. 1

Agitatorii au. arătat minerilor 
că în afara reducerii consumului 
de mgterial lemnos ei au posibili
tăți importante pentru realizarea 
de economii și prin scăderea con
sumului de exploziv. Pînă nu de 
mult în abatajul frontal 3 est se , 
obișnuia ca pușcarea să se facă 
la fiecare fîșie. Acest fel de puș- 
care a., pricinuit brigăzii unele greu
tăți : exploziile deplasau crațerul. 
ștrîmbau scocurile, fapt ce; nec^si- 

j ta de multe ori demontarea și mon
tarea din nou a transportorului. 
Agitatorii au discutat acest nea
juns cu brigada și împreună au 
găsit o cale pentru a o evita. A- 
cum brigada pușcă numai a doua 
fîșie, cu găuri mai lungi cu 50 cm. 
și astfel aceste neajunsuri au foști 
iu parte, înlăturate. După scoate
rea primei fîșii, și a doua fîșie, 
slăbită, se scoate ușor cu ciocanul 
de abataj. în acest fel brigada eco
nomisește o mare cantitate de ex
ploziv. In cursul ultimei luni, de 
pildă, consumul de exploziv a fost 
redus cu 40 gr. pe tona de cărbu
ne.

Asemenea agitatorilor din aba
tajul 3 est și în celelalte două 
frontale se desfășoară o muncă po
litică susținută.

în întrecerea entuziastă ce a 
pornit în rîndu! minerilor dio •- 
cest sector penau înfăptuirea botă- 
ririlor celui de-al tâl-lca Caagpca 
al P.M.R. agitatorii oigauii^ici de 
partid își îndeplinesc i fiecare ri, 
la fiecare loc de muncă, rolul de 
mobilizatori și insufiețitori ai co- 
lectivuluL

L DDBEK
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Pentru consumul popular
In actualul sept«*»!  Statal K» 

vletfc aloci suplimentar 25—30 
aalHarde rubla pentru sporirea 
producției de mărfuri do larg 
consum. Cm această sună »-ar 
putea coMlral un oraș cu o 

poptdafie de aproximativ 2.500.000 
locuitori.

In decursul acorior șapte ani, 
In iMhndiria mărfurilor de X»n 
suni popnlar w fî Investite mai 
multe mijloace derit In toți anii 
puterii sovietice. Sarcina trasată 
In Uniunea Sovietică de » ajun
ge din urmă și a întrece In ur
mătorii ani S.U.A. la producția 
de carne, lapte și unt pe cap de 
locuitor, este îndeplinită cu suc
ces. încă în anul 1958 U.R.S.S. 
a ajuns din urmă S.U.A. la pro
ducția de lapte, îar antrt trecut 
în Uniunea Sovietică s-a produs 
mat nrett unt pe cap de locuitor 
derit tn S.U.A In prezent, în 
Uniunea Sovietică se produce 
peste o cincime din întreaga 
producție mondială de unt, iar

Ia sfîrșitul septenuluiui se va 
producși aproabuitiv o treime din 
producții numdlală actuală.

Cu același succes ca și indus
tria ritaKtaar*  se decvollă In
dustria așoară. Anul acesta fa 
bricHa teatlie dte U.R.S.S. produc 
mal mtMe fesăturl decit Franța, 
Anglia și ft« F. Germani luate 
ia un Mml in U.R.S.S. se pro 
duc cu maM mal multe țesături 
de ttaă șt de mătase nectt în 
oricare țară capitalistă.

Dezvoltarea rapidă în U.R.S.S. 
a producției de obiecte de larg 
consum și creșterea veniturilor 
populației sint însoțite In fle
care an de sporirea 
mărfurilor. Inceplnd 
ritmul anual mediu 
circulație! mărfurilor 
în Tara Sovietică 11,4 la sută 
în thap ce în acetașl perioadă 
în S.U.A. — cea mai dezvoltată 
tară capitalistă — ritmul circu
lației mărfurilor renrezintă mai 
puțin de 2,2 la sută.

O___________

Creaiea urnii mare sistem de irigații 
si ameliorări

fi compus dintr-un canal lung 
de 300 km. și din colectoare cu 
o lungime totală de cea. 8000 
km. Mașinile de înaltă produc
tivitate vor permite terminarea 
lucrărilor în decurs de un an. 

Alcătuind proiectul, inginerii 
sovietici au hotărît să folosească 
vechile albii ale fluviului Amu- 
Daria. Acum cîteva secole Amu 
Daria se vărsa în Marea Caspî- 
că. iar ulterior schimbîndu-și 
cursul a început să-și verse a- 
pele în Marea Arai. Albiile vechi, 
secate vor fi folosite pentru de
rivarea apelor subterane chin oa
za Horezm în pustiu unde se 
află o imensă depresiune natu
rală. Apele adunate în această 
depresiune vor servi drept sursă 
pentru dezvoltarea continuă a 
creșterii animalelor îti pustiul 
Karo Kum.

[culturale
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Dictm antele în industrie

circulației 
din 1850, 

al creșterii 
reprezintă

Operă de Haciaturian

Aram Haciaturian, iți propună 
să termine in cel mai scurt timp 
o operă consacrată poetului și _ 
improvizatorului Saiai Nova, cin- i 
tarei îndrăgit de popoarele din 
Caucaz- In cel de-al 55-iea an de 

. _------  ----------- ’ Haciaiurian
î scrie pentru prima oară o operă

In oaza Horezm. situată pe te
ritoriul Uzbekistanului și Turk- 
meniei s-a început construirea 
unui mare sistem de irigații și 
ameliorări. Construcția a fost 
dictată de faptul că în 
secolelor în oază s-au 
rezerve imense de ape 
ne și un lanț de lacuri 
piedică dezvoltarea mai departe 
a agriculturii.

Cu ajutorul noului sistem va 
îi coborît nivelul apelor subte
rane și asanate multe lacuri, 
ceea ce va permite ca încă în 
1961 să se mărească suprafața 
arabilă cu 20 la sută. In total, 
pe teritoriul Uzbekistanului și 
Turkmeniei în anii cei mai apro- 
piați vor fi valorificate zeci de 
mii de hectare 
file.,

Sistemul de 
meliorări din

decursul 
format 

subtera- 
care îm-

de pămfnturi fer^

irigații și dte a- 
oaza Horezm va

-------------O-------------
Uzină automată pentru prelucrarea 

minereurilor polimetalice
Oamenii de știință propun ca 

concentratele obținute prin înno
bilarea minereurilor și care con
țin o gamă întreagă de compo- 
nenți prețioși să fie pompate la 
uzină sub formă de noroi prin 
conducte. In prezent concentra
tele sînt aduse 
în conteinere.

Tehnologia 
tratarea într-o 
vă a noroiului cu diferiți reac
tivi. Soluțiile obținute pe această 
cale sînt supuse purificării în 
filtre automate, decantării și al
tor procese în vederea separării 
în stare pură a componenților 
conținuți în materia primă. A- 
paratura pentru toate aceste pro
cese va fi automată.

Un grup de oameni de știință 
din Kazahstan au elaborat sche
ma unei uzine automate pentru 
prelucrarea minereurilor polime- 
talice prin metodele chimiei teh
nologice. Este vorba de o între
prindere de un tip cu totul nou, 
care nu va mai necesita uriașe 
coșuri de fum îhtrucît în sec
țiile sale nu se vor mai forma 
gaze metalurgice și nici praf 
metalurgic.

sub formă uscată

chimică prevede 
ordine conseculi-

j Ea va fi pusă in scenă la Teatrul 
j de Operă și Balet din Erevan.

i „Logodnica din nord**  
| Nona operă a compozitorului 
1 gruzin David Toradze „Logodm 
| din Nord" (libretul semnat du 
4 losif Noneșvilt) a fost apreciată 
f de dirijorul Alexandr Gauk ca 
T ^un eveniment de seamă in viața 
| muzicală a Uniunii Sovietice". 
; Noua operă a compozitorului sru 
» Zfn, la baza căreia stă dragostea
• poetică dintre Griboedov si Ni»'1 
i Ciavciavadze. a fost montată din 
ț inițiativa Radiodifuziunii sovietice 
? și interpretată de cei mai buni cîn- 
J tăreți gruzini.
| Limbajul muzical al operei, a 
, rată A. Gauk, este profund natio- 
i nai. Bogăția ritmică și caracterul 
4 polifonic al părților vocale, res 
’ pectarea riguroasă a legilor dra- 
" maturgiei muzicale reprezintă 

principala calitate a operei.

Realizări ale cinematografiei
In primele șase luni ale anului 

_ acesta, studiourile sovietice ai< 
4 produs 52 de noi filme artistic*  
l de lung metraj, documentare și de 
4 popularizare a științei. 
ț Anul acesta arta cinematogra < 
t sovietică a repurtat o mare vi 
: torie la Festivalul cinematografi, 
T internațional de la Cannes. Au 
; fost premiate pentru înalta lor va- 
l loare umană și calități exiepționo 
i le filmele sovietice „Balada solda 
ț iului“ realizat de regizorul Gti- 
‘ gori Ciubrtu și „Doamna cu cile 
f Iul" al regizorului losif Heifiț.

• „Leili fi Medjnttn“
; La studioul de filme din Sta- 
i linabad — capitala R-S.S. Tadjice 
i — s-a terminat turnarea filmului- 
4 balet „Leili și Medjnuri- după 
| poemul lui Nizarni. Filmul este 
: realizat de Tatiana Berezunteva
* și Gafan Balamat-Zade, după 

spectacolul de balet cu același nu-
i me ce se prezintă de 12 ani O*  
4 scena Teatrului de Operă și Ba 
» let din Stalinabad.
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ln uitimui timp, în industria 
constructoare de mașini a U.R.S.S. 
și în lucrările de foraj se folo
sesc tot mâi mult diamantele.

Este, poate, paradoxal faptul că 
un factor puternic al progresului 
tehnic devine piatra care pină nu 
demult avea doar rolul de a stră
luci în coroanele monarhilor sau în 
bibelouri prețioase.

Dar cu cît tehnica se dezvoltă 
mai mult, cu atît crește și rolul a- 
cestei regine a pietrelor. De pe a- 
cum numeroase aparate și dispo
zitive, ale căror piese necesită o 
prelucrare aproape ideală, nu ac 
putea fi obținute fără ajutorul dia
mantelor — numai cu ajutorul lor 
se pot obține suprafețe prelucrate 
de o puritate de înaltă clasă.

Căutînd . să înlocuiască diaman
tul industrial care este costisitor, 
spiritul inventiv al inginerului a 
creat aliaje dure metaloceramice. 
Ele sínt atît de larg folosite în in
dustrie îneît pe bună dreptate sínt 
denumite „vitaminele tehnicii mo
derne“. S-a dovedit însă că și efi
ciența acestor „vitamine“ depinde 
într-o măsură hotărîtoare de dia
mante.

Calitatea unei scule dintr-nn 
aliaj dur scade de 2—3 ori dacă 
nu este prelucrată cu diamant, iar 
la o serie de operații, ca de pildă, 
la prelucrarea pieselor din aliaje 
rezistente la temperaturi foarte 
înalte, o asemenea sculă, în gene
ral, nu este utilizabilă.

în S.U.A., de pildă, la prelucra
rea aliajelor dure cu ajutorul dia 
mantelor se consumă pînă la 70 
la sută din diamantele industria
le.

Aceasta este o cifră impresio
nantă dacă se ține seama de fap
tul că din cele 22—23 milioane 
carate de diamante industriale care 
se extrag anual în toate țările ca-
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rea la executarea pieselor prin 
ștanțare, laminare și refulare. Dar 
eficiența acestei metode depinde 
de rezistența și durabilitatea ma
trițelor.

în ultimul timp, atît în U.R.S.S. 
cît și în alte țări, s-a început să 
se folosească pentru matrițe un 
oțel bogat aliat dur, ceea ce le 
mărește durabilitatea de 30 de 
ori. Totuși, asemenea matrițe pot 
fi executate numai în urma prelu
crării lor cu diamantele.

Specialiștii sovietici au calculat 
că prin trecerea prelucrării -fiecă
rui milion de tone de oțel de la 
utilajul pentru așchierea metalelor 
la utilajul pentru forjare și presare 
în industrie vor putea fi eliberate 
aproximativ 17.000 de mașini- 
unelte.

într-un viitor apropiat va crește 
considerabil rolul diamantelor și 
în lucrările de forare a sondelor, 
întrucît știința și practica au des
chis omenirii posibilitatea de a ex
ploata bogatele zăcăminte de pe 
fundul oceanului.

Această problemă va fi legată 
probabil de necesitatea săpării 
nor sonde foarte adinei, cum 
există încă nicăieri în lume.

După cum a arătat practica,
ceste lucrări nu se vor putea exe
cuta fără folosirea diamantelor, 
în Uniunea Sovietică, care a înce
put să folosească larg diamantele 
industriale în lucrările de foraj, .'V, 
s-a stabilit că folosirea capului de 
carotieră cu diamante dă posibili
tatea de a spori viteza de forare 
a sondelor de 2,5—3 ori.

u-
nu

a-

*
4
*
i

MANUSCRISE RARE 
LA MATENADARAN

Cu prilejul studierii fondurilor 
Matenadaran-ului — cel mai mare 
depozit de manuscrise vechi din 
Uniunea Sovietică — a fost desco
perit manuscrisul unui dicționar 
explicativ al limbii armene, da- 
tînd din anul 1701 — cel mai 
vechi din dicționarele de acest gen 
cunoscute pini in prezent. Dicțio
narul conține circa 50.000 cuvin
te fi se deosebește prin exactitatea 
explicațiilor

Fondurile matenadaran-ului, ca
re se ridica la peste 10.000 manus
crise vechi, armene și din alte 
firi. se completează necontenit. Un 
mare număr de manuscrise au fost 
primite in ultimii ani din partea 
unor armeni care locuiesc în Fran
ța. S.U.A.. Liban, Iran fi alte țări

Unul din manuscrisele cele mai 
interesante achiziționate în ultimul 
timp este lucrarea ..Flora Arme
niei“ detînd din anul 1818. In 
această cercetare din domeniul bo
tanicii — o lucrare capitală pen
tru acele timpuri, elaborată de o- 
mul de știință armean Stefanos 
Sarimanian — este descrisă amă
nunțit flora Armeniei, iar denumi
rile plantelor sint date în limbile 
latină și arabă. In curind lucrarea 
va fi editată.

ooo oooo oooooooO oooooooooooooooo^

Construcția de orașe 8 
Ș în Kazahstan ! 
® r»
8 in toamna anului curent g 
8 Kazahstanul va sărbători 40 £ 
8 de ani de existență, in această g 
8 perioadă aici au apărut peste ® 
8 50 ia sută din toate orașele 2 
8 republicii ți patru cincimi din & 
8 numărul total

muncitorești.
In cele 44 de orașe jale re

publicii și în așezările munci
torești locuiesc peste 4.000.000 
de oameni, adică ceva mat pu
țin de jumătate din întreaga 
populație a republicii.

In anii septenalului, fondul 
de locuințe se va dubla în ma
joritatea orașelor. In prezent 
el este de 14 ori mai mare 
decît fondul de locuințe ai o- 
rașelor și așezărilor muncito
rești din Kazahstanul dinainte 
de Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie.

sint importate de Statele Unite.
Un specialist in domeniul dia

mantelor din S.U.A., Leon Da- 
wis, nu a exagerat atunci cînd scria 
că „dacă S.U.A. ar renunța la im
portul și ar limita consumul de 
diamante, într-un timp foarte scurt 
potențialul industrial al țării s-ar 
reduce la jumătate“.

Descoperirea unor bogate zăcă
minte de diamante in nordul 
U.R.S.S. va da posibilitate indus
triei sovietice să sporească de 15- 
16 ori extracția de diamante in 
cursul septenalului. Dar, lucrătorii 
din industria de extracție a dia
mantelor și-au luat angajamentul 
să sporească în această perioadă 
extracția de 20 de ori. Datorită 
acestui lucru, pină ia sfîrșitul anu
lui 1965 Uniunea S vietică va 
spori de cîteva sute de ori folo
sirea diamantelor la prelucrarea 
sculelor și pieselor din aliaje du
re.

Sporirea extracției de diaman
te va permite de asemenea să se 
înfăptuiască mai repede în indus
tria constructoare de mașini trece-

ai așezărilor ®
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Un grup de specialiști din $
R.S.S. Moldovenească a ela- 8
borat o metodă de obținere a 8
unui colorant din deșeurile 8
provenite din prelucrarea stru- 8
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J» gurilor. Noul colorant, obținut 8
® sub formă de extract — pastă 8
2 conține de asemenea acizi or- 8
® ganici, substanțe pectinice, ta- 8
® nante, aromatice și alte sub- 8
" stanțe prețioase.

Colorantul din
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O originala „galerie 
de tablouri“

In munții Kungbei-Ala-Tau.
Î apropiere de malul nordic al la
i cului lssîk-Kul, a fost descoperit
4 un mare număr de desena vechi 
| executate pe slîncă. după cum ** 
? presupune, in secolele Vil—IU 
t t.e.n.
| După părerea oamenilor de 
I țtiință kirghizi, aceasta originală 
4 „galerie de tablouri", situată la o
♦ altitudine de 2000 m., datează din 
j perioada tind aceste locuri din 
, —-      —.— in
♦ pășuni, era locuită de sakii — uni - » ---- * r._ —r. -
i
Ț 
f
♦
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Colorant alimentar 
din struguri

Tt ’ ~ L-i- ¡ pcriuaaa una aceste tocwi anUzma automată este destin.- 4 ^ífWa /wí4w bo¡¡atá },
ta prelucrării minereurilor poli- 
metalice ale zăcămîntului de la 
Nikolaevka din Kazahstanul dte 
est, care nu pot fi supuse înno
bilării în fabrici de flotație o- 
bisnuite.

trib de crescători de vite.
In locurile acestei prețioase des

coperiri a plecat o expediție spe
ti ala organizată de Universitatea 
din Frunze.

Moscova. Vedere parțiala a Prospectului Lemn.

8
struguri pre- g

O

n vxr.u, uni siiukuii

9 zintă interes pentru industria1 ° 
j; de produse zaharoase putînd g 
2 fi folosit ca înlocuitor de a- g 
£ marant. El este în același timp 8 
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de produse zaharoase puțind g 
fi folosit ca înlocuitor de a- 8

g un bun aromartt, comunicînd 
g produselor alimentare aroma 
g specifică sucului de «trupuri 

Producția industrială a r 
restui colorant alimentar natu
ral din struguri va fi organi
zată anul acesta la cinci fa 
brici din R.S.S. Moldoveneas- 
vă. Pentru utilizarea- complex? 
a substanțelor colorante și p 

altor substanțe obținute dir 
tescovina de struguri se c««1 
struiește In prezent o instal’ 
ție cu funcționare cont îmi 3
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STEAGUL RO$Ü

V I A I A DE PAR T I D

leala atenua nancii 
ca actlvHi ac pârtie

De asemenea acei tovarăși

cn actlvHl
în îndeplinirea cu succes a sar

cinilor desăvirșirii construcției so
cialiste în țara noastră, sarcini pu
se dc cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R., un rol deosebit de impor
tant ii are îmbunătățirea continuă 
a muncii organelor și organizații
lor de partid. Dezvoltarea demo
crației interne de partid, partici
parea tuturor comuniștilor la înfăp
tuirea sarcinilor ce stau în fața or
ganizațiilor de partid, sînt proble 
mc cărora organizațiile dc partid 
le acordă o importanță din ce în 
ce mai mare.

în atragerea masei membrilor dc 
partid la elaborarea și aplicarea 
hotăririlor partidului, un rol im
portant îl are activul de partid.

Din activul de partid fac parte 
cei mai pregătiți membri de par
tid Cu ajutorul activului de par
tid, organele locale ale partidului 
pot să rezolve mai bine multiplele 
probleme ale muncii politice și «• 
comornice. De asemenea, activul 
de partid ajută organele de par
tid in exercitarea controlului asu
pra îndeplinirii hotăririlor, în în
drumarea muncii organizațiilor de 
bază

Comitetul de partid al mine: 
Petrila a avut in ultimul timp re-

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR
feerii de la Aninoas*  șHu despărțitor între silóiul de cl

‘ Petrila a avut in ultimul timp re
zultate bune în munca cu activul 
de partid, lucru care a contribui: 
la obținerea unor succese de sea
mă in întărirea muncii de partid, 
îu îndeplinirea sarcinilor economi
ce.

Din activul de partid fac parte 
80 tovarăși. Printre ei se numără 
mineri de frunte ca tov. Bâttha 
Ftancilc, Căluțeu Ioan, Neagu 
GhqOrghe, tehnicieni ca tov. Cipu 
Ugi^. Szarvas Victor, Moldovan 
Mima, ingineri cum sînt tov. Mo- 
șescu Gheorghe, Bosa Cornel si 
alții.

Activul de partid a fost împăr
țit să lucreze pe probleme, for- 
mîndu-sc trei colective • pe linie 
economică, organizatorică și pro
pagandă și agitație. Această îm
părțire face ca munca cu activul de 

. partid să se desfășoare în mai bu- 
ne condițiuni. Nu este nevoie ca 
de fiecare dată să fie chemați toți 
tovarășii din activ ci numai 
care se ocupă de problema 
bectivă.

Așa de pildă, în perioada 
chiderii anului școlar al învăță- 
mîntului de partid, activul de 
partid a dat un sprijin prețios co
mitetului de partid în asigurarea 
bunei desfășurări a convorbirilor 
recapitulative

■Atunci cînd comitetul de partid 
analizează diferitele aspecte ale 
procesului de producție, activul de 
partid îl ajută în ceea ce privește 
documentarea temeinică ți la ela
borarea măsurilor menite să ducă 
la îmbunătățirea muncii.

De asemenea acei tovarăși dia 
activul de partid care se ocupă d« 
probleme organizatorice cum sînt 
tov. Andrei Ignat, Tontea Ioan si 
alții, ajută comitetul de partid io 
îndrumarea și controlarea activi
tății organizațiilor de bază. Așa se 
face că la mina Petrila majoritatea 
organizațiilor de bază desfășoară 
o muncă bună, adunările generale 
se pregătesc temeinic, există preo
cupare pentru întărirea rîndurilor 
partidului.

Comitetul de partid al minei 
Petrila obișnuiește să consulte ac
tivul de partid în găsirea celor 
mai bune soluții care să ducă la 
înlăturarea diferitelor lipsuri și 
îmbunătățirea muncii

Deși au foit obținute rezultat« 
bune în munca cu activul de par
tid. totuși comitetul de partid al 
minei Petrila n-a reușit să facă ca 
fiecare tovarăș din activ să părți 
cipe efectiv la îndeplinirea sarci
nilor. Unii tovarăși, ce-i drept pu
țini la număr, cum sînt Kotva lo- 
sif. Cosma Erncst, figurează doar 
pe lista activului de partid, în 
realitate sînt pasivi față de sarci
nile ce le revin.

Față de aceștia, comitetul de 
partid trebuie să ia atitudine, să > 
ar treneze în activitate spre a do
vedi că merită încrederea ce li ș-a 
acordat de a Face parte din activul 
de partid. îmbunătățind continuu 
munca cu activul de partid exista 
garanția că sarcinile ce revin co 
miletului de partid al minei vor 
fi duse cu succes la îndeplinire.

Ml^ 
exprimat în repetate rinduri Qfc- 
mubimirea față de felul tuni 
mun ătorii din sectorul de rambleu 
își 'ac datoria. în sectoarele pro- 
dut ive care extrag cărbune, nu
me.oase lucrări erau întîrziate din 
ca rza tărăgănării nejustificate a 
p acesului de rembleiere la unele 
a jataje. Aceste tărăgănări aveau 
loc din cauza unor distribuții gre
șite de piatră concasată și apă pe 
conducte ; 
puri care 
și duceau 
de muncă 
sectorului 
festat dese cazuri cînd în bazinele 
de la orizontul VII, pompele pen
tru evacuarea apei se înfundau de
oarece nămolul nu era curățat 
timp.

Toate aceste lipsuri au atras 
tenția organizației de bază 
sectorul IX (secretar tov. 
Gheorghe). Organizația a 
să depună toate eforturile 
a obține în activitatea de zi cu zi 
a întregului colectiv o cotitură ra
dicală. în vederea realizării aces
tui lucru membrii și candidații de 
partid au fost instruiți să mobili 
zeze întregul colectiv ia remedierea 
lipsurilor, lâ ducerea la îndeplinite 
a sarcinilor ce stau în fața sec
torului. Repartizați pe locuri de 
muncă, membrii organizației de 
bază duc o susținută muncă poli
tică pentru realizarea sarcinilor 
de partid. Desfășurarea acestei ac
tivități a început să dea roade. Așa 
de exemplu, la propunerea mem
brului de partid Stînga Emanoil. 
în sector se experimentează o ino
vație pentru eliminarea dopurilor 
în timpul rambleuluî. De aseme
nea, prin introducerea unui perete

se iveau numeroase do- 
împiedicau ramblcierea 
la pierderea unui timp 
prețios. în activitatea 

de rambleu s-au mani-

la

a
lade

Durac 
hotărit 
pentru

P. UNGUR

numai boltari de calitate IMinerilor
„Minerilor — 
calitate 1“. In

Cu vreo lună 
de zile în urmă, 
în ziarul nostru 
a fost publicat 
un articol intitulat 
numai boltari de
el se analiza situația nesatisfâ- 
câtoare care există la atelierul 
de confecționat boltari pentru 
mină de la Petrila. arătîndu-se 
și căile pentru lichidarea lipsu
rilor existente.

Au trecut săptămînile una du
pă alta, dar din partea conduce
rii combinatului carbonifer nu 
s-a dat redacției nici un răspuns 
în urma articolului critic și nici 
nu s-au luat măsuri de îndrepta
re a lipsurilor semnalata. Astfel, 
și în prezent bolfarii — produși 
de pildă la atelierul de prefabri
cate din Petroșani — au o re
zistentă redusă, de numai 170— 
200 kg./cm. patrat, ei se con
fecționează din balast de proastă 
calitate, avînd un procent de ar
gilă de pînă la 20 la sută, se 
folosește tot „mărgăritar“ din Jiu 
pe care îl numesc... piatră con- 
casată, nu există o sortare prea
labilă a materialului, dozarea a- 
pei se face cu găleata, după 
ochi. Bineînțeles, că nelichidîfld 
aceste lipsuri, se produc în con
tinuare boltari de slaba calita-

te care nu corespund cerințelor 
minerilor.

Vizitfnd în aceste zile atelie
rele de prefabricate și incintele 
diferitelor mine, poți vedea stive 
mari de boltari 
pe sute de metri 
lungime pe lin
gă clădiri și li
nii de transport.

— Avem în 
stoc aproape 5000 
m.c. de boltari 
ducem numai cu 
citate — spune tov. Roman, șe
ful atelierelor de bolțari.

— Avem bolțari pentru 3—4 
luni de zile — spune tov. Petri- 
că. șeful magaziei de materiale 
din Lupeni.

Cum s-a a|uns ca acum vara, 
producția atelierelor să fie redu 
să la jumătate? Din cauza proas
tei planificări făcute tot ae că
tre serviciile combinatului 
bonifer. Acestea nu au ținut cont 
de faptul că vata atelierele tre
buie să lucreze din plin pentru 
a asigura stocuri și pentru iarnă 
nu iarna să „dea bătaie“ la bol
tari.

să se preocupe de re- 
problemelor organiza- 
sortarea materialelor, 

aprovizionarea cu ma-

care se întind

Fe urmele materialelor 
publicate

iar acum pro- 
iumătate capa-

car-

In loc 
zolvarea 
torice ca 
dozarea, 
teriale de bună calitate, tovară
șul ing. Bocanciosu loan, șeful 

serviciului pro
ducției din combi
nat, cît și șeful 
atelierelor 
prefabricate, 
fac planuri... 
fabrică

i de
își

— F acem o 
boltari la Vulcan. Va 
teva milioane. Să vezi 
boltari facem ! Așa că 
ne necăjim cu atelierele 
cu îmbunătățirea producției lori?

De unde pînă unde asemenea 
planuri ? Altceva nici nu trebuie 
decît o fabrică de boltari ? Pînă 
acum în Valea Jiului s-au chel
tuit multe milioane de iei pen
tru construcția de 
prefabricate la 
Petroșani. De 
aceste ateliere 
pacitale ? Cîte 
investit pentru înălțarea 
de ciment de la Livezeni ? Moa
ra nu se poate folosi ?

mare 
costa 
atunci 
de ce 
de acum,

de 
cî- 
ce 
să

ateliere de 
Bărbăteni. Lonea, 
ce nu se folosesc 
la deplina lor ca- 
milioane nu s-au 

morii

- I 

despărțitor între silotul de cuifou 
tare și camera, conCttoaNloț La 
moara de piatră pentru rainbleu ’ 
condițiile de lucru au fost îmbu
nătățite prin diminarea prafului. 
Acest lucru a dus la creșterea can
tității de piatră concasată cu pes
te 30—50 m.c. la zi.

Antrenați în întrecere și avînd 
obiective precise din rîndtil mun
citorilor de la moara de piatră 
s-au ridicat noi fruntași în muncă 
ca de pildă Adatn Adalbert, Floa
rea Negoiță, Feher Gheorghe, Fe- 
her Ioan și alții. La bazinele de 
sifoane munca, a început să se îm
bunătățească. îndrumați de agita
torul Mînzâțeanu Alexandru mun
citorii Sima Petru, Ioachim Dumi
tru, Cotlan Ioan, Neagu Teodor, 
au sporit numărul zilnic al vago- 
netelor încărcate cu nămol asigu- 
gurînd astfel mersul continuu al 
pompelor. Muncind cu însuflețire 
alături de muncitori, tehnicienii a- 
cordă un ajutor mult mai calificat 
rambleiatorilor. Maiștrii Boluaduț 
Gheorghe și Betiedek Pavel au a- 
jutat practic pe muncitorii ram- 
bleiatori de abataje Corlan Petru, 
Helzu Ioan, Feerică Nicolae, Vene
ției Ftaocisc și Corlan Alexandru 
să execute lucrări în timp mai 
scurt.

îndrumați de organizația de ba
ză muncitorii au pus un marc ae- 
cent în activitatea lor pe realiza
rea de economii.

în luna iulie, prin confecționarea 
a 27 bucăți tuburi de 4 metri din 
material recuperat și 54 de flânșe, 
sectorul de rambleu a realizat O 
economie care se cifrează la peste 
20.000 lei. Sudorul Șetban Petru, 
a recondiționat 40 coturi de ram
bleu și 30 tuburi grele de rambleu. 
El s-a angajat să recondiționeze 
încă 50 coțuri și 40 tuburi.

Rezultatele obținute dovedesc 
că întregul colectiv al sectorului 
de rambleu de la mina Aninoasa 
a pornit pe drumul cel bun. Reali
zările de pînă acum constituie un 
început promițător.

A. N1CHIFOREL
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unde se servește zilnic 
bogat sortiment de speciali
tăți de grătar și visuri a. 
lese ide Tirnave și Odabeștă

li

un

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

★
Restaurantul ,,Minerul“ din 

Petroșani fiind închis pentru 
reparații, deservirea cortsAi- 
matoriler se face în fostul- •; 
local „Partngui“ și Ut gri- jî 
dina de vară. ' |

Petroșani
Angajează *

Trei conduct
tori de tracfoa
re U. T. O. S.

I I
IV
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IN EDITURA POLITICA
au apărut:

W. P1ECK -r Culegere de cu- 
vîntări și articole, voi. 2.

Cuprinde articole și cuvîntărî 
din anii 1945 și 1950 dintre ca
re remarcăm: „Pentru unitatea 
națiunii germane“, „însemnăta
tea istorică a constituirii R. D 
Gefmane“.

S. TRUONG — Revoluția din 
august din Vietnam.

In această lucrate este prezen
tată revoluția populară care a 
început să se desfășoare în Viet
nam în august 1945 în condițiile 
victoriilor hotărîtoare ale Arma
tei Sovietice asupra armatelor 
Japoniei fasciste, revoluție con
dusă de partidul comunist și 
care s-a încununat cu proclama
rea R. D. Vietnam.

Cei în cauză 
nu se gînâese 
decît la un sin
gur lucru: ca con

struind fabrica de la Vulcan de
la uzina electrică se va putea 
folosi abur pentru etuvare Dar, 
se pun o seamă de probleme: 
unde să construiești fabrica ? 
Trebuie liftii de garaj, sute de 
metri liniari rampe de descăr
care a materialelor, terenuri în
tinse cu alte liftii ferate pentru 
încărcarea bdțarilbr... $i toate 
acestea costă bani, dar mai mult 
decît atît, nici loc corespunzător 
pentru amplasarea lor nu există.

Tovarășii cate se ocupă cu 
problema bolțarilor la combina
tul carbonifer, trebuie să gîn- 
dească mai bine. Ctt o fi fabrica 
de mate, cu materiale de proas
tă calitate tot hd se Va putea 
scoate lucru bun. Deci, să lupte 
ta lă atelierele actuale — cate 
au dovedit că au o capacitate 
mare de producție — să aducă 
materiale de bună calitate, să a- 
sigure o granulare și dozare co
respunzătoare, un proces tehno
logic optiin și nu după... oChi, 
și atunci vor vedea că ș< aici se 
pot produce boltari de bună ca
litate pentru , mină. Dar pentru 
aceasta trebuie muncă și interes !

MIHAJ ȘTEFAN

ȘiCTtrr?!«!!lli 
| TOVARĂȘI MINERI*  

Îtyu începeți lucrul în 
mină decît după ce 

j afi controlat existenta 

i gazelor de mină cu 
ajutorul lămpii de sigu>

> ranjă cu bmkînăa 
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PR08RAM DE RADIO
/ 30 iulie

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul, 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Un tăciune și-un căr
bune (reluare), 10,30 Cîntece 
populate romînești, 11,28 Muzi
că ușoară, 12,30 Mari 
romînești. de cîntece, 
cert de prînz, 15,25 
compozitori sovietici, 
beste Moscova! 17,45 Știința îi) 
Slujbă păcii, 18,25 MurigA.de 
estradă, 19.05 Pe teme lOMKa- 
ț ion ale, 20,10 fiîBtă AngeM J|Dl- 
dovan, 20,30 Cine știe ciștigă 1 
21,15 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 14,30 „Sus în muțiți“, 
muzică ușoară, 15,25 Concert de 
muzică din opere, 16,15 Melodii 
populare romînești și ale mino
rităților “ “
dul ne 
cîntece, 
muzică 
tarilor 
cthtecul 
Muzică ușoată de Silă DifticU șî 
Ștefan KărdoȘ, 19,40 Pagini a- 
lese din operetele lui Lehár, 
21,05 Scrisori diri țâră. 21,30 Dm 
folclorul ftOpoareler, 22.00 Mu
zică de dans.

ansamhiliri 
.’4.00 Coti- 
Valstifi de 
16,15 Vor-

naționale, 16,45 „Pătfi- 
conduce", emisiune de
17,35 Instrumentiști de 

ușoară, 18.05 Roia •vîn- 
(reluare), 18,26 Rășună 
nostru pionieresc, 19,00

CINEMATOGRAFE
30 iulie

PETROȘANI 7
BRIE : Generalul âtlla 
AL. SAHIA : O zi ds 
PETRILA: Pentru viața ... . 
par; LONEA: Teodora; LIVE
ZENI : D-ale carnavalului; ANl- 
NOASA:' Abuz de încredere; 
LUPENI : Misiune periculoasă; 
BĂRBĂTENI : Ora „H“; URI- 
GAN1: Pentru viata lui Kașpar.

N01EM-
R&Vere; 
odihnă; 

lui Kaș-

MurigA.de


Protestul C. G. M. din Franța 
împotriva scumpirii pîinii EVENIMENTELE DIN CONGO

I PARIS 28 (Agerpres)
' Biroul Confederației Generale .a 
Muncii din Franța a dat1 publici
tății 0 declarație în cate protestea
ză împotriva hotărîrii guvernului 
francez cu privire la majorarea 
prețurilor la pîine.

Biroul Confederației Generale 
a - Muncii' amintește despre majora
rea chiriilor, a costului transportu
lui care au avut loc pînă în pre
zent ți declară că guvernul $i pa

■O-

Specialiștii sovietici au elaborat schema 
de principiu a automatizării totale 

a dirijării sistemelor de irigație 
rijării sistemelor de irigație ca
re au în Uniunea Sovietică o 
lungime totală de 60.000 de km. 
va permite să se ridice capaci
tatea agriculturii irigate (supra
față terenurilor irigate în U.R.S.S. 
depășește 10.000.000 hectare), să 
se reducă considerabil cheltuieli-

MOSCOVA 28 (Agerpresi). — 
TASS anunță :

Specialiștii sovietici au elabo
rat schema de principiu a auto
matizării totale a dirijării siste
melor de irigație. Această sche- 
nră permife ca de la un punct de 
dispecer să se dirijeze un sistem 
hidraulic complex ramificat.

Instalația telemecánica pentru 
ridicarea sistemelor de irigație 
se caracterizează prin folosirea 
complexă a unui singur circuit 
liniar pentru emiterea semnalelor 
de televiziune, pentru semnaliza
rea în caz de avarie și legături 
telefonice prin dispecer.

Automatizarea completă a di-

In sprijinul poporului cuban
MONTEVIDEO 28 (Agerpres).
In seara zilei de 26 iulie la 

Montevideo a avut loc o mare 
demonstrație și un miting de so
lidaritate cu Cuba la care au 
participat un mare număr de 
muncitori, funcționari, pensionari, 
ștudenți și tineret. Demonstran
ții au manifestat în șiruri ne- 
sfîrșite pe strada principală a 
capitalei llruguayului purtînd 
sute de pancarte cu inscripțiile:

Nicaragua — bază 
agresiunii armate

BUENOS AIRES 28 (Ager
pres). — TASS anunță :

Ziarul „Conducta“ a publicat 
o declarație a lui J. Solis Pirua, 
președintele centrului universitar 
al Universității naționale auto
nome din Nicaragua care demas
că .pregătirea agresiunii armate 
împotriva Republicii Cuba și a 
guvernului ei revoluționar, pre
gătire ce se face pe teritoriul 
sfatului Nicaragua de criminalii 
de război fugiți din Cuba și cer
curile imperialiste americane. In

‘Tu* cúfádfá,
★ BRUXELLES. —> La 27 iulie 

a sosit la Bruxelles pentru a duce 
.ratativ cu personalitățile oficia
le belgiene în legătură cu situația 
din Congo, secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, D. 
Hammarskjoeld.

★ BUDAPESTA. —’ La tribu
nalul'militar din Budapesta a înce
put la TI iulie procesul lui Ka- 
roly Heidt, agent al spionajului a- 
merican, arestat in cursul acestei 
veri, cînd, sub numele de Karl 
Schmidt, a fost trimis cu un pa
șaport vest-german pe teritoriul 
Ungariei. Karoly Heidt este acuzat 
de spionaj împotriva Republicii 
Populare Ungare. 

tronii ;,nu vor putea să se eschi
veze de la rezolvarea problemelor 
care se referă la capacitatea de 
cumpărare a oamenilor muncii-.

„Politica prețurilor dusă de gu
vern, se spune în declarație, face 
și mai urgenta necesitatea luptei' 
unite pentru satisfacerea revendi
cărilor muncitorilor și funcționari^ 
lor și îndeosebi pentru majorarea 
salariilor“.

le pentru construirea de noi sis
teme de irigație, precum și per
sonalul de deservire și să-i ușu
reze munca.

In prezent în Asia centrală, în 
Grúzia, și pe Don sînt în curs 
de construcție sisteme de iriga
ție experimentale care sínt în
zestrate cu mijloace de automa
tizare complexă.

O---------------- ■—

„Cuba — da, yankeii — nu“, 
„Jos mîinile de pe Cuba“, „Jos 
imperialismul yankeu“, „Trăias
că revoluția cubană !“. Din toate 
colțurile orașului mulțimea de 
oameni a venit în Piața Libertă
ții unde a avut loc un miting. 
Conducători ai organizațiilor 
sindicale și studențești care au 
luat cuvîntul la miting și-au ex
primat solidaritatea cu poporul 
cuban.

pentru pregătirea 
împotriva Cubei 

declarație se spune printre altele 
că în Nicaragua sosesc zilnic 
criminali de război cubani și 
mercenari recrutați din alte țări.

Sub comanda fugarului cuban 
Antonio Boto se formează deta
șamente de aviație militară ca
re, după cum se spune în decla
rație, intenționează să atace pe 
calea aerului insula Pi-nos și 
partea de vest a Cubei de pe ae
rodromul Puerto Cabesos și de 
pe noul aerodrom militar care 
se construiește pe insula Mais.

din Algeria continuă din vina gu
vernului francez.

„Atîta timp cît guvernul fran- 
cezt a declarat în încheiere Ferhat 
Abbas, nu va accepta să ducă tra
tative cu privire la condițiile în
făptuirii cinstite a principiului au
todeterminării, atîta timp cît el 
nu va renunța la politica sa colo
nialistă care constă în intimidări, 
încercări de șantaj și dezbinare, 
poporul algerian și armata sa de 
eliberare națională vor lupta ai 
,■» hotărî re neclintită pînă la vic
torie-.

★ WASHINGTON. — La 27 
iulie primul ministru al Republicii 
Como, Patrice Lumumba, a sosit 
la Washington intr-o vizită de 
două zile, pentru tratative cu se
cretarul de Stat al S.U.A., Herter, 
și cu alte persoane oficiale.

★ LONDRA. — Agenția Reu- 
ter anunță, că în guvernul brita
nic au intervenit unele remanieri. 
Astfel, lordul Home a fost numit 
ministru de Externe în locul lui

Opoziția din Katanga 
se împotrivește 

separării provinciei
ELISABETHVILLE 28 (Ager

pres).
Corespondentul din Elisabeth- 

ville al agenției Reuter, transmi
te că la 27 iulie deputății parti
dului de opoziție — „partidul 
cartelului“ au părăsit sala a- 
dunării provinciei Katanga în 
semn de protest împotriva poli
ticii primului ministru Chombe, 
care urmărește separarea provin
ciei Katanga de Republica Congo.

înainte de a părăsi ședința, 
liderul opoziției, Prosper Mvam- 
ba, a dteclarat că dacă în provin
cie nu se va crea un guvern de 
coaliție partidul lui va ff nevoit 
să-și creeze un guvern propriu 
tn partea de nord-est a provinciei 
Katanga unde este sprijinit de 
tribul Baluba. Membrii opoziției 
declaraseră anterior că popu
lația circumscripțiilor lor elec
torale nu vrea să fie independen
tă fată de restul Republicii 
Congo.

Mvamba a calificat guvernul 
Chombe drept un guvern mario
netă.

El a cerut ca guvernul provin
ciei Katanga să considere aceas
tă provincie drept o parte a Re
publicii Congo, să înceteze ares
tările samavolnice, să nu aducă 
daune bunului poporului, să nu 
creeze dezordini, să elibereze pe 
partizanii opoziției care au fost 
arestați și să renunțe la noul 
steag al provinciei Katanga.

Rolul generalului hitlerist Speidel 
în dezlănțuirea agresiunii

BERLIN 28 (Agerpres).
La 27 iulie ziarele democrate 

din Berlin au publicat materiale 
în care demască rolul fostului ge
neral hitlerist Speidel în săvîr- 
șirea agresiunii belgiene împo
triva Republicii Congo. In aces
te materiale se subliniază că 
Speidel, cu acordul guvernului 
Adenauer, a aprobat și a spri
jinit activ acțiunile săvîrșite de 
trupele belgiene împotriva Repu
blicii Congo. In calitate de co
mandant al forțelor terestre ale 
N.A.T.O. din Europa centrală, 
Speidel a aprobat retragerea din 
Germania occidentală a trupelor 
belgiene din cadrul N.A.T.O. și 
dislocarea lor în scopul săvîrșirii 
agresiunii împotriva tinerei re
publici africane.

In conformitate cu directivele 
blocului nord-atlantic. se subli-

Selwvn Lloyd. Selwyn Lloyd a fost 
numit ministru de Finanțe în lo
cul lui Heathcoati Amory.

Duncan Sandys a fost numit mi
nistru pentru relațiile cu Com- 
raonwealth-ul. în locul lordului 
Home. Christopher Soams, fost 
ministru de Război, a fost numit 
ministrul Agriculturii, făcînd tot
odată parte din cabinetul restrîns. 
John Profumo, fost ministru de 
Stat al Ministerului de Externe, a 
fost numit ministru de Război. 
Peter Thorneyoroft fost ministru 
de Finanțe, a fost numit minis
tru al Aviației în locul lui Dun
can Sandys.

★ PARIS. — La 71 iulie a avut 
loc o ședință a Consiliului de Mi
niștri al Franței, prezidată de pre
ședintele De Gaulle. In cadrul a- 
cestei ședințe s-a discutat despre 
prețurile de achiziție și cu amă
nuntul la unele produse. După șe
dința guvernului s-a anunțat ofi
cial o nouă creștere a prețurilor 
cerealelor. Ziarele franceze subli
niază că această hotărîre a guver
nului va atrage inevitabil după si
ne scumpirea tuturor produselor 
din făină și va duce la ridicarea 
continuă a costului vieții și la în
cordarea situației în țară .

[olOBialislii u fölöse« de steayol 0. II. II. 
peBin a-ji (amolla ieteimlia

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS anunță:

Un război al „democraților“ 
belgieni, americani și al altor 

„democrați“ nord-atlantici pentru 
înrobirea negrilor în Congo, 
precum și în întreaga Africă — 
iată ce se petrece deocamdată în 
Republica Congo dincolo de pa
ravanul înșelător al steagului 
albastru al O.N.U., scrie „Prav- 
da“, comentînd evenimentele din 
Congo.

Autorul comentariului, Ivanov, 
scrie că trupele r dresorilor bel
gieni continuă să rămînă în Con
go și ocupă noi și noi regiuni 
ale țării de importanță vitală. 
In cercurile O.N.U. există ten
dința de a prezenta trupele in- 
tervenționiștilor belgieni drept o 
parte din trupele care au sosit 
în Republica Congo în confor
mitate cu hotărîrea Consiliului 
de Securitate al O.N.U.!

Arătînd că în momentul de 
față trupele O.N.U. în Congo 
numără aproape 7000 oameni, 
autorul scrie: Ca într-o bătaie 
de joc, comanda acestor trupe 
a fost preluată „temporar“ de 
către secretarul general adjunct 
al O.N.U., americanul Bunche. 
Multe unități se află sub coman
da unor ofițeri englezi și fran
cezi, iar conducerea generală a 
„operațiunilor“ o deține genera
lul suedez Karl von Horn, care 
șl-a început activitatea în' Con- 

inază în legătură cu aceasta în 
materialele publicate în presă, 
trupele N.A.T.O. amplasate în 
Germania occidentală pot fi fo
losite în alte țări numai cu apro
barea comandantului respectiv.

Fostul general hitlerist Spei
del a aprobat, printre altele, re
tragerea parașutiștiJor belgieni 
din garnizoana de la Luden- 
scheid. încă la începutul lunii 
iunie el a aprobat retragerea u- 
nei unități de infanterie moto
rizată din orașul Arnsberg în 
scopul întăririi trupelor coloniale 
belgiene. EI a fost de asemenea 
bine informat despre faptul că 
trupele belgiene din cadrul 
N.A.T.O,, amplasate într-o serie 
de regiuni din R.F.G., se aflau 
în stare de luptă. împreună cu 
alți generali hitlerîști din Mi
nisterul de Război vest-german, 
Speidel a emis un ordin potri
vit căruia Bundeswehrul trebuie 
să acorde un sprijin multilate
ral Belgiei pe linia aeriană Ger
mania occidentală-—Congo.

Agravarea situației din Rhodezia de sud
LONDRA 28 (Agerpres).
La cererea opoziției laburiste 

a fost ridicată în Camera Comu
nelor problema cu privire la si
tuația din Rhodezia de sud. At
mosfera din această colonie en
gleză se agravează necontenit. 
La 20 iulie, a avut loc în orașul 
Bulawayo o demonstrație la ca
re au luat parte 25.000 de afri 
câni și ai cărei participanți au 
cerut eliberarea conducătorilor a- 
restați ai mișcării de eliberare 
națională. Poliția a împrăștiat a- 
ceastă demonstrație folosind 
bombe cu gaze lacrimogene. To
tuși demonstranții n-au fost in
timidați. In ziua următoare la 
Bulawayo au avut loc din no" 
mari demonstrații și miHncr"- 
Drecum și ciocniri ale africani
lor cu trupe și poliția.

Potrivit știrilor orimite din 
Londra, numai la Bulawavo în 
decursul ultimelor două zile au 
fost uciși 9 africani și peste 50 
răniți. Pentru „a ține sub con

go prin stabilirea*  unui strîns 
contact cu comandantul belgian 
și cu Bunche.

★ TUNIS. — După cum anun
ță agenția France Presse, luînd 
cuvîntul la deschiderea celui de-al 
IV-lea Congres al studenților mu
sulmani, care și-a început lucrările 
la 26 iulie la Tunis, șeful guver 
nului provizoriu al .Republicii Al
geria, Ferhat Abbas. a declarat 
printre altele că războiul sîngeros

După cum s-a aflat, printre 
trupele belgiene care au fost a- 
duse în Republica Congo există 
și unități vest-germane.

Faptele arată că trupele unor 
state, trimise în ajutor guvernu
lui Republici! Congo sînt folosi
te în mod practic nu împotriva 
belgienilor, ci împotriva congo
lezilor. Abia acum cîteva zile ele 
au avut chiar o ciocnire cu tru
pele congoleze care apărau eroic 
portul Matadi pe care pînă a- 
tunci încercaseră fără succes 
să-l ocupe intervenționiștii bel
gieni.

Pe de altă parte, comanda
mentul anglo-amerlcani al trupe
lor O.N.U. țtici nu intenționează, 
după cum se vede, să lupte pen- f 
tru a obține retragerea înterven- 
ționlstilor belgieni care comit 
nelegiuiri în Republica Congo. 

De fapt, scrie în concluzie
Ivanov, toată această înscenare 
seamănă foarte mult cu jocul din 
Liga Națiunilor din timpul agre
siunii fasciste din Spania în 
1936—1937, cu singura deosebi- 

’•e că acțiunile colonialiștilor se 
desfășoară acum nu în Euiropa, 
ci pe continentul african, corija 
avut mult de suferit, unde Impe
rialiștii s-au deprins din timpuri 
străvechi să nu se simtă stinghe
riți în comportare lor cu „băș
tinașii“, să nu se ostenească să-și 
camufleze cît de cît acțiunile lor 
murdare.

- __O,—

O cerere insolentă
NEW YORK 28 (Agerpres). 
Guvernul Belgiei încurajat de 

aliații săi din cadrul N.A.T.O. 
nu numai că nu se grăbește să-și 
retragă trupele din Congo, dar 
chiar încearcă să-si dicteze Vo
ința Organizației Națiunilor U- 
nite. Potrivit relatărilor cores
pondentului din Bruxelles al a- 
gențîei Asșociated Press, Ia 27 
Iulie, guvernul belgian într-o 
declarație făcută secretarului e. 
neral al O.N.U, Dag Hammag-k- 
îoeld, a cerut ca Organizația 
Națiunilor Unite „să nu se a- 
mestece în treburile provinciei 
Katanga“, pe care, după cum se 
știe. Belgia se străduiește s-o 
izoleze de ReDtiblica Congo.

In seara zilei de 27 iulie la o 
conferință de presă. Eyskens, 
primul ministru al Belgiei a a- ' 
nunțat oficial că Belgia a pre
zentat această cerere Organiza1 
ției Națiunilor Unite.
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trol“ situația din Rhodezia de 
sud, care este una din cele mai 
bogate colonii ale Angliei, gu
vernul englez a trimis la 26 iu
lie întăriri în Africa — un ba
talion de infanterie.

In cursul discuțiilor în legătu
ră cu situația din Rhodezia de 
^ud laburistul Stonehouse, memJ 
bru al parlamentului, a caracte
rizat-o ca „deosebit de serioa
să“. El a cerut ca guvernul en
glez să creeze în Rhodezia de 
sud o formă de guvernămînt 
„care să satisfacă populația 
hăștinașă a țării“. Stonehouse 
și-a exprimat indignarea în le
gătură cu acțiunile autorităților 
din Rhodezia de sud.

Conservatorul Kirk și-a expri
mat neliniștea în legătură cu 
știrile că se plănuiește trimite
rea în Rhodezia de sud de trupe 
din Uniunea sud-africană a că5 
rei politică rasistă este îndeobște 
cunoscută.
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