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avut loc ședința plenară a C.C.

de zi plenara a ascultat o infor- 
Moghioroș cu privire la mersul 

măsuri în vederea pregătirii cam-

MINERI FRUNTAȘI 
DE LA VULCAN

IN CINSTEA ZILEI MINERULUI

’ «..A..«.,4 *

Crește producția de cărbune 
cocsillcabil __

Apropierea Zilei minerului însuflețește tot mai mult munca
colectivelor miniere din Valea Jiului. In abataje cai și în cele
lalte locuri de muncă întrecerea socialistă a căpătat un nou și 
puternic aivînt. Rezultatele obținute pînă acum de minerii care 
dau cărbune cocsificabil sînt 
cîteva din acestea:

semnificative. Redăm mai jos

< MICLOȘ LAURENTIU, șef
< de brigadă la înaintări, sec- 
ț torul I. In perioada 1—20 

' iulie și-a depășit sarcinile de
plan cu 18 metri icubi pe sea- 

ț ma depășirii randamentului
< planificat cu 0,35 metri cubi

pe post.

Peste 1,220 tone
Colectivul celei mai tinere mi

ne din Valea Jiului — Uricani 
a căpătat o bogată experiență în 
sporirea productivității muncit 
Prin aplicarea inițiativelor valo
roase și extinderea întrecerii pe 
profesii minerii de aici obțin suc
cese remarcabile în această di
recție. Astfel, în luna trecută pe 
întreaga mină s-a realizat un 
randament de 1.220 tone cărbune 
pe post. Pe baza sporirii produc
tivității muncii, minerii de la U- 
ricani au extras peste planul lu-

In ziua de 1 august 1960 a
P.M.R.
La primul punct al ordinei 

mare prezentată de tovarășul Al. 
lucrărilor agricole și a stabilit 
paniei agricole de toamnă.

La al 2-lea punct al ordine! de zi a plenarei, tovarășul Gh. 
Gheorghîu-Dej a prezentat o dare de seamă cu privire la Consfă
tuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești din 
țările socialiste, care a avut loc ia București în timpul Congresu
lui al Hl-lea ai P.M.R.
* Plenara a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care aprobă 
activitatea delegației P.M.R. și Comunicatul adoptat la Consfă
tuire.

coc-

mai

cărbune pepost
nar 1439 tone de cărbune 
sificabil de bună calitate.

Si dte această dată cele
bune rezultate le-a dobîndit co
lectivul sectorului I. Acesta, a- 
plicînd inițiativa minerilor de la 
Aninoasa, a dat în luna trecută 
741 tone cărbune cocsificabil pes
te sarcinile de plan.

De la începutul anului șl pînă 
în prezent harnicii mineri din U- 
ricani au livrat cocsarilor hune- 
doreni 7.703 tone de cărbune pes
te prevederile planului.

•ORBEA EMANOIL, șef de 
Igadă la sectorul II. In lu- 
i iulie și-a depășit sarci- 
le de plan cu 781 tone de 

cărbune cocsificabil

In sectorul fruntaș
După cum se știe, sectorul II 

al minei Vulcan se numără prin
tre sectoarele miniere din Valea 
Jiului care dau cărbune cocsifi- 
cabîl. In prezent colectivul aces
tui sector se situează în fruntea 
întrecerii pe exploatare. Și nu în- 
tîmplător. Organizîndu-și tot mai 
bine lucrul în abataje, minerii die 
aici au extras, numai în luna iu
lie, 1558 tone de cărbune cocsi- 
ficabil peste plan. Randamentul 
planificat pe sector a fost depășit

al minei Vulcan
în acest timp cu aproape 400 kg. 
cărbune pe post.

La, succesul întregului colectiv 
și-au adus în mod deosebit 
tributia brigăzile de mineri 
duse de Păcuraru Traiân și 
dea Emanoil.

Minerii și tehnicienii din
torul II sînt hotărîți să, munceas
că tot mai bine pentru continua 
creștere a producției și producti
vității muncii, pentru păstrarea 
locului de sector fruntaș pe ex
ploatare.

con
cern 
Bor-

sec-

ț

Succesele minerilor frontaliști
In sectorul III al minei Lu

peni extragerea cărbunelui coc
sificabil se face exclusiv din a- 
bataje frontale. Prin înzestrarea 
tehnică tot mai bună a acestor 
abataje precum și prin aplicarea 
inițiativei „ziua și tîșia“ produc
ția de cărbune în sector sporește 
continuu. In luna trecută, de e- 
xemplu, din abatajele frontale aleI

HUNYAD1 IOAN, 
brigadă la sectorul 
luna iulie brigada 
depășit randamentul 
cat cu 0,32 tone 
Printr-o folosire rațională a 
economisit 138 kg. exploziv 

și 374 bucăți capse.

șef de 
ill. In 
sa și-a 
planifi- 

pe post.
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• Savanjii sovietici despre 
, problpma zborului omului

in cosmos >
• Memorandumul guvernu- 

. lui R.D. Germane adresat
statelor coaliției antihitle
riste

------- — -- ■

lei economii 
la prețul de cost
Nu de mult, în sectorul de in 

Vestiții al minei Lonea s-a încheiat 
bilanțul economiilor realizate în 
prima jumătate a acestui an. Re
zultatele sînt dintre cele mai bune . 
în acest interval de timp în urma 
eforturilor depuse de mineri și 
tehnicieni sub îndrumarea organi
zației-de partid pentru reducerea 
prețului de cost, s-au obținut eco
nomii în valoare de 757.000 lei.

Cea mai importantă contribuție 
la obținerea acestui succes a fost 
adusă de brigada condusă de tov. 
Schitiu Ioan. Această brigadă,, care 
a lucrat la o galerie principală de 
transport la puțul orb nr. 6, a eco
nomisit prin reducerea consumului 
de material, energie și ridicarea 
productivității muncii suma de 
225.000. lei. Economii de peste 
160.000 lei a realizat la lucrările 
pe care le-a efectuat în gr im a ju
mătate a acestui an și brigada con
dusă de tov. Ranța Alexandru.

însuflețiți de acest succes, mi
nerii sectorului de investiții al 
minei Lonea sînt hotărîți' să dea 
un nou avînt luptei pentru -econo
mii, pentru reducerea prețului de 
cost al lucrărilor.

sectorului III au fost extrase 61T 
tone de cărbune cocsificabil pes
te plan. îmbucurător este de a- 
semenea faptul că tot acest căr
bune livrat peste plan este de 
bună calitate.

S-au remarcat prin rezultatele 
muncii lor rodnice frontaliștii din 
brigăzile conduse de 
Sabin, Spînu Petre și 
Ioan.

Folosirea judicioasă
lor precum și extinderea Ia toate 
abatajele a inițiativelor „ziua și 
fîșia“ și „două fîșii pe zi“ va da 
posibilitate colectivului sectorului 
111 al minei Lupeni să înregis
treze succese tot mai însemnate 
în lțipta pentru sporirea produc
ției de cărbune cocsificabil, creș
terii productivității muncii și re
ducerii prețului de cost.

Ghioancă 
Ghioancă

a utila] e-

Plenara C.C. al P.M.R., ascul
tând darea de seamă a tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
privire Ia Consfătuirea de la Bu
curești a reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste, aiprobă 
unanimitate 
Partidului 
precum și 
tuirii, care 
manifestare 
comuniste și muncitorești, a coe
ziunii lagărului socialist.

Plenara împărtășește în totul 
aprecierea Comunicatului că des
fășurarea evenimentelor interna
ționale a confirmat pe deplin 
justețea analizei problemelor fun
damentale social-politice ale tim
pului nostru, cuprinsă în Decla
rația adoptată de Consfătuirea 
de la Moscovă din noiembrie 
1957 și în Manifestul Păcii. A- 
ceste documente își păstrează în 
întregime actualitatea și repre
zintă Carta mișcării comuniste 
și muncitorești contemporaine în 
lupta pentru pace, democrație și 
socialism.

Plenara relevă marea însem
nătate teoretică și practică a 
tezelor Congreselor al XX-lea și 
al XXI-lea ale P.C.U.S.. ale De
clarației de la Moscova și ale 
Manifestului Păcii cu privire la 
posibilitatea reală a preîntâmpi
nării războaielor, la necesitatea 
promovării consecvente a politi
cii leniniste de coexistență pașni
că, precum și cu privire la for
mele și căile de trecere de la ca
pitalism la socialism.

Trăsătura esențială a vieții in
ternaționale contemporane este 
creșterea și întărirea continuă a 
forțelor socialismului și păcii. Așa 
cum s-a arătat în Declarația de 
la Moscova, conținutul principal 
al epocii noastre este trecerea de 
Ia capitalism la socialism, inau
gurată de Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, dezvolta
rea mondială contemporană fiind 
determinată de mersul și de re
zultatele întrecerii dintre cele 
două sisteme sociale opuse.

Datorită profundelor schimbări 
în raportul de forțe pe arena in
ternațională în favoarea socialis
mului și păcii, în epoca noastră 
a devenit cu putință să se zădăr
nicească încercările cercurilor a-

în 
activitatea delegației 

Muncitoresc Romîn, 
Comunicatul Consfă- 
a constituit o nouă 
a unității partidelor

gresive imperialiste de a împinge 
'omenirea în război.

Politica de apărare a păcii, 
de coexistență pașnică între toa
te statele, dusă de Uniunea So
vietică și de celelalte țări ale la
gărului socialist, are un uriaș 
ecou în întreaga lume, a întăriți 
prestigiul sistemului mondial so
cialist și al ideilor socialismului' 
în lumea întreagă, contribuie la 
demascarea politicii cercurilor 
imperialiste agresive care caută 
să împiedice destinderea interna
țională și să submineze pacea în
tre popoare, la creșterea și acti
vizarea forțdor <^re luptă pen
tru pace, pentru progres social, 
pentru independență națională a 
popoarelor, pentru interesele vi
tale ale celor ce muncesc.

Chezășia succesului în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
pace și socialism' constă în fide
litatea de nestrămutat față de 
marxism-leninism și în capacita. 
tea de a aplica în mod creator 
această măreață învățătură în 
condițiile dezvoltării sociale con
temporane ; în combaterea con
secventă a revizionismului, ca și 
a sectarismului și dogmatismului 
stîngist care duce la subapre
cierea forțelor păcii și socialis
mului, la demobilizarea și dezo
rientarea lor, la aprecierea gre
șită a sarcinilor ce stau în fața 
partidelor comuniste și munci
torești ; în continua întărire a 
unității și coeziunii indestructi. 
bile a mișcării comuniste și mun
citorești mondiale, a unității 
frățești ai țărilor lagărului so
cialist.

Partidul Muncitoresc Romîn, 
mobilizînd întregul popor mun
citor la lupta pentru realizarea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
lll-lea în vederea desăvirșirii 
construcției socialiste, va milita 
mai departe cu toate forțele, în 
strînsă unire cu marea Uniune 
Sovietică, cu celelalte țări socia
liste și cu partidele frățești din 
lumea întreagă, pentru a ține 
trează vigilența popoarelor față 
de uneltirile cercurilor imperia
liste agresive, pentru promovarea 
principiilor coexistenței pașnice, 
pentru triumful nobilei cauze a 
păcii și socialismului.

IReaiizare a ultimilor ani, complexul școlii profesionale din Lupeni este una con
strucțiile frumoase ale Văii Jiului. El este așezat pe dealul Grafit, la poalele munților Vîlca- 
nuluî și în vecinătatea pinului Braia, întru» peisaj pitoresc. De aici se deschide o priveliște 

t largă asupra Văii Jiului, de sus de la Uricani, Bărbătenl pînă departe în jos, la Paroșeni, 
j Vulcan. 1

Complexul școlii profesionale din Lupeni cuprinde un corp de clădiri cu săli de curs, un 
'cămin modern, o cantină frumoasă, centrală termică, ateliere pentru practica elevilor, tere- 

i ntiri de sport etc. Aici învață meserie viitorii muncitori calificați, tineri cărora ie sînt create ’ 
) condiții optime de studiu, pr actică și viață. Cursurile țin trei ani și pregătesc muncitori cali

ficați în profesiile de electri cieni, mecanici și forjori de mină pentru nevoile exploatărilor car
bonifere, ca și zidari și dulgheri.

IN CLIȘEU : Vedere de ansamblu a complexului școlii profesionale din Lupeni.
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STEAGUL ROȘU

Studiul mecanizării) tăierii și susținerii
la straiele 8-9 mina Uricani încărcării

^BSibîS&T£tin/! Ci ! M!N'1£!R£

excloatarea celor 
face prin abataje 
grosimea lor este 
(socotit și inter-

La mina Uricani. în viitorii 
ani producția de cărbune cocsi- 
ficabil planificată va fi extrasă 
în totalitate din stratele 8—9 ddn 
partea nordică a cîmpului mi
nier. Stratele 8—9 sînt formate 
în această zonă, din două strate 
separate printr-o intercalatie 
sterilă : stratul 9 cu grosime de
l. 7—2,2 m. (intercalatia sterilă 
groasă de 0,8—1 m. formată din 
șisturi argiloase friabile) și stra
tul 8 cu o grosime de 1,2 m. în
clinarea straielor este mică, de 
8—10 grade

Actualmente 
două strate se 
cameră întrucît 
de peste 4 m. 
calația). Cu această metodă la 
Uricani s-au obținut următorii 
Indici: ponderea straielor 8—9 
din totalul producției minei a 
crescut de la 9,25 la sută în 1957 
îa 16,7 la sută în trimestrul II 
1960; productivitatea obținută a 
sporit în același timp de la 3.240 
tone pe post la 5,040 tone pe 
post; volumul de pregătiri soco
tit la 100 tone de cărbune a spo
rit de la 9.5 m. I. în 1957 Ia 20
m. 1. în trimestrul H 1960. Pro
centul de cenușă în cărbunele 
straielor 8—9 ca și consumul de 
lemn a fost constant, respectiv 
35 la sută cenușă și 37 m. c. 
lemn/1000 tone de cărbune. Se 
vede așa dar că la un spor de 
productivitate a crescut conside
rabil și volumul lucrărilor de 
pregătire

Faptul că actualul sistem de 
exploatare prin abataje cameră 
folosit la Uricani, în condițiile 
geologico-miniere pe care le pre
zintă stratele 8—9 nu permite 
mecanizarea operațiilor de tăiere 
și nici trecerea la susținerea me
talică a abatajelor, iar cum în 

viitor întreaga producție a mi
nei va fi extrasă din aceste stra
te se impune găsirea unor me
tode noi de exploatare care să 
asigure realizarea unor indiici 
iehnico-economici superiori celor 
obținuți pînă în prezent.

După cum se știe, metoda cla
sică de exploatare a stratelor 
subțiri cu înclinare mică este cea 
cu abataje frontale cu tăiere me
canizată și susținere 
cazul stratelor 8—9 
Uricani trecerea la 
cu abataje frontale 
greutate din cauza 
sterile care este friabilă și care 
ridică o seamă de probleme difi
cile pentru extragerea stratului 
8 în culcuș. Exploatarea celor 
două strate prin abataje frontale 
prezintă de asemenea neajunsul 
că abatajul ar avea o înălțime 
de peste 4 m. care nu se poate 
susjine metalic, iar intercalația

—=★=—

metalică. In 
de la mina 
exploatarea 

întîmpină o 
Intercalaré«

0 inovație care trebuie 
generalizată

Inovatorii Gaier Francisc și Lu- 
pulescu Mircea, muncitori la 
O.C.M.M., au conceput și executat 
un dispozitiv automat de pornire 
a polizorului odată cu lăsarea e- 
cranuJui de protecție. La ridicarea 
acestui ecran, polizorul se oprește. 
Dispozitivul, prețios din punct de 
vedere al protecției muncii, ar tre
bui studiat și generalizat de către 
organele tehnice și care se ocupă 
cu protecția muncii în combinat, la 
toate atelierele mecanice din Va
lea Jiului.

mg. IOAN POPESCU 
șeful serviciului tehnic 

al C.C.V.J.

mă-sterilă ar scăpa în cărbune, 
rind astfel procentul de cenușă.

Analizînd posibilitățile de ex
ploatare a acestor două strate cu 
abataje frontale s-a ajuns la con
cluzia că ele vor trebui scoase 
separat, iar soluția să fie dic
tată de posibilitățile de menți
nere în stare Intactă a interca- 
lației 
posibil 
țînd la 
fracția 

sterile. Acest lucru este 
să se facă numai renun- 
tăierea cu explozivi, ex- 

urmînd a se face meca-
nizat? prin folosirea combinelor

havat, iar 
asigurată 
sau cadre

fie 
metalici

exa-cele ce urmează vom 
pentru comparație două diu

și mașinilor de 
tinerea să 
stîlpi 
toare

In 
mina 
cazurile posibile de a se exploata 
aceste strate :

CAZUL I. Pentru stratul 9 tă
ierea să se execute cu mașina de 
havat de pe craterul blindat și 
cu pușcare. .Susținerea abataju
lui să se facă cu stîlpi de fric
țiune și grinzi în consolă de 1,20 

sus- 
prin 

păți-

m. lungime. Pentru stratul 8 
(vezi clișeul), tăierea să se exe
cute cu mașina de havat și cio
canul de abataj. Susținerea să se 
facă cu stîlpi de fricțiune' și 
grinzi în consolă de 1,2 m. lun
gime dispuse în cîmpuri de 0,80 
m. susținute cu doi stîlpi. In a- 
cest caz indicii tehnico-economici

NOUTĂȚI DIN MINERITUL SOVIETIC

mi- 
So-

Sondeza Ural-1
Pentru forarea găurilor de 

nă în subteran, în Uniunea 
vietică s-a început construire# în
serie a unui nou tip de sondezi 
ușoară — Ural—1. Sondeza poa
te fora găuri de mini cu diame
tru maxim de 105 mm, pini la 
adîncimea de 40 m. cu viteza me
die de 17—20 m. pe schimb, în 
funcție de tăria rocilor. Mașina 
poate fi acționată fie cu motor e- 
leetric de 2,8 kW. fie cu turbină 
cu aer comprimat.

Reconstruirea minelor 
în Donbass

In bazinul carbonifer al Do- 
nețuîui s-au început ample lu
crări de reconstruire și moder
nizare a minelor. In urma a- 
cestor lucrări, capacitatea mi
nelor reconstruite va putea fi 
mărită cu 41.000.000 tone, pro
ductivitatea muncii va crește 
de două ori, iar prețul de cost 

posibili de realizat ar fi urmă
torii : avansarea pe zi la cele 
două strate cîte 1,2 m„ consu
mul de lemn ■ în mediie: 12,6 
m.c./lOOO tone de cărbune; con
sumul de exploziv în medie: 
0,047 kg./tonă; productivitatea 
pentru stratul 9: circa 5,30 tone 
pe post, pentru stratul 8 circa 
3,30 tone pe post, în medie 4,30 
tone pe post. Comparativ cu aba
tajele cameră se preconizează o 
reducere cu circa 24,40 m.c./lOOO 
tone la lemn, cu 0,024 kg./tona 
la exploziv, cu 2,3 m./lOOO tone 
la volumul de pregătiri și cu cir
ca 10 lei la prețul de 
tona de cărbune.

CAZUL II. La stratul 
clișeul II) tăierea să se 

cost pe

9 (vezi 
execute

cu combina Donbass modificată 
pentru a tăia felii de 1,5 m. lă- 
ține și 1,5 m. înălțime. Susține
rea să fie metalică cu stîlpi de 
fricțiuni și grinzi dte 1,5 m. lun
gime, iar vatra abatajului să se 
podească. Pentru stratul 8 tăie
rea să se facă cu explozivi și 
ciocanul de abataj. Intercalata 
să se scoată în avans cu 1,35 m. 
fată de strat, sterilul fiind folo
sit la rambleierea abatajului. 
Susținerea &ă fie cu lemn și ar
marea perpendiculară pe front. 
Se preconizează o avansare de 
circa 1 m./zi. In acest caz con
sumul de lemn de inină va fi în 
medie pentru cele două strate de 
28 m. C./1000 tone; exploziv se 
va consuma circa 0,054 kg./tonă, 
iar productivitatea va fi pentru 
stratul 9 de 7,10 tone pe post, 
pentru stratul 8 de 2,35 tone pe 
post, în medie 4,47 tone pe post. 
Comparativ cu abatajele cameră 
se preconizează o reducere cu 
9 m.c./tone la lemn, cu 0,047 
kg./tonă la exploziv, cu 2,3 
m./1000 tone a volumului de pre
gătiri, o îmbunătățire cu circa 
5 puncte a calității cărbunelui și 
un preț de cost redus cu 11,30 
lei/tonă.

In partea a doua a studiului 
vom arăta alte variante de ex
ploatare propuse pentru stratele 
8—9 la mina Uricani.

al cărbunelui se va reduce cu 
30 la sută.

Irt prezent Donbassul, cel mai 
vechi și cel mai mare bazin 
carbonifer din U.R.S.S., dă cir
ca 37 Ia sută din întreaga can
titate dé cărbune extrasă în 
țară ți peate 58 la sută diin căr
bunii cocsificabHi. Dar in Don
bass peste 60 la sută din mi
nele existente au fost construi
te în perioada antebelică, iar 
multe dfntre ele chiar în anii 
dinainte de revoluție.

Una din principalele direcții 
ale proiectului complex de re
construire șl modernizare o 
constituie sporirea la maximum 
a capacităților de producție ți 
comasarea minelor reconstruite.

Minerii nu vor mai lucra 
în subteran

Oamenii de știință din Kazab
stan, în colaborare cu proiectan
ta fi lucrătorii din producție, au, 
început o serie de lucrări care au 
drept țel lichidarea totală a ope-

Mecanizarea

o problemă însemnata
Studierea condițiilor in care se 

desfășoară munca minerilor este un 
element hotărîtor în găsirea de noi 
căi pentru creșterea productivită
ții muncii. în procesul de încăr
care manuală din abataje, unul 
din factorii principali care deter
mină productivitatea muncii, este 
distanța și înălțimea de aruncare 
a materialului. Deși această mun
că manuală necesită eforturi fizice 
mari, nu poate fi înlocuită în tota
litate. întrucît nu permit condițiile 
în care se execută procesul tehno
logic.

Procesul de încărcare a materia
lului provenit de la pușcare tre
buie să constituie un obiectiv per
manent de studiu, întrucît în ca
drul ciclului de înaintare acest pro
ces este de aceeași importanță ca 
și cel de perforare, timpul necesar 
pentru încărcare ridicîndu-se une
ori pînă la 60—*70 la sută din 
timpul total al ciclului.

De obicei, în acest timp se in
clud lucrările de copturire a fron
tului după pușcare, sfărimarea 
materialului, încărcarea lui în va- 
gonete și transportul pînă la punc
tul de formare al trenurilor. Din
tre toate aceste lucrări, cea mai 
importantă este încărcarea.

Introducerea mecanizării

La U.R.U.M.P. in vederea economisirii metalului ți pentru o 
mai bună calitate a pieselor confecționate s-a trecut la reproiecta- 
rea unei serii intregi de piese de schimb și■ subansamble. IN CLI
ȘEU : Vedere din biroul proiectanților.

rațiilor manuale in mine și să 
scutească pe om de munca în sub
teran. Prin înfăptuirea acestui 
program minerilor nu le mai 
rămîne de îndeplinit decît func
ția de reglare a mașinilor, ei nu 
vor mai fi nevoiți Să lucreze în 
tot cursul schimbului în subteran.

In acest scop, în prezent se 
elaborează un utilai autopropul
sat de bavare și încărcare-descăr- 
care, prevăzut cu camere de te
leviziune și ai ratura pentru co- 
manda-program de la punctul de 
dispecer situat la suprafață.

In prezent, la întreprinderile 
miniere din Kazabstan, datorită 
perfecționărilor tehnice, un mare 
număr de oameni sînt trecuți de 
la muncile în subteran la lucrările 
de la suprafață.

De la începutul anului 1959, la 
minele polimetalice din Kazabsta- 
nul de est, de pildă, circa 1.000 
de mineri nu mai sînt nevoiți să 
lucreze in subteran. După părerea 
specialiștilor, în decursul septena- 
lului la aceste mine te va reduce 

un important mijloc de reducere a 
efortului muncitorilor și contribuie 
la creșterea productivității muncii 
la cel mai înalt nivel. De pildă, 
gradul de creștere a randamentu
lui în urma introducerii unei ma
șini de încărcat GNL—30 M, la 
un abataj cameră din stratul 3 la 
mina Aninoasa, se poate vedea din 
datele de mai jos.

în anul 1959 la punctul de lu
cru arătat mai sus, randamentul 
mediu a ajuns la 5,03 tone/post 
pe cind in urma introducerii ma
șinii de încărcat, deși este in pe
rioada de experimentare ți aco
modare, grupa lui Sas Teodor a 
ajuns la un randament mediu de 
5,75 tone/post, rezultînd o crește
re a randamentului de 14 la sută.

Este necesar ca la fiecare pro
ces de muncă să se folosească a- 
cele mijloace care pe lingă produc
tivitatea sporită mai au ca rezul
tat și ușurarea eforturilor fizice 
ale muncitorilor. De aceea,v'ar 
buie luptat cu mai multă 
pentru folosirea diferitelor mașini' 
și dispozitive 
mașinile tip 
reincărcătoare

de încărcat cum sínt 
U.R.U.M.P., benzile 
etc.

Ing. P. BELBA
I. DAN

«ZV"'V“W*V

î 
«aproape de două pri numind 

muncitorilor care lucrează In sub
teran.

Lămpi de mini eu tuburi 
luminiscente

Uniunea Sovietică speda- 
care se ocupă cu proWe- 
de protecție și securitate

!•

printre care se menționea- 
tipul LAS-6 cu vibroinver- 
în construcție antlgrizutoa- 
Lampa LAS-6 dă o lumină 
5 ort mai puternică decît 

acumula-

In 
liștii 
mele 
a muncii au ajuns, în urma a 
nenumărate experiențe, la con
cluzia că o lampă electrică de 
mină, modificată pentru a ali
menta un tub luminiscent, are 
o putere de iluminare de 3-3,S 
ori mai mare decît una obiș
nuită. S-au construit citeva 
tipuri de lampă cu lumiftlscen- 
ță 
ză 
sor 
să. 
de 
lampa obișnuită cu 
tor și bec. Folosîndu-se redre
sori cu semiconductori în con
strucția altui tip de lampă cu 
iluminiscență — LAS-8 — s-a 
obținut o lumină de 15 ori mat 
puternică decît a lămpilor cu 
prumulatorl.

I
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Muncitorii atelierului mecanic 
.al minei Lupeni însuflețiți de re- 
țMMte hotkriri ale partidului oh- 
t<n în munca lor succese tot mai 
mari. Pe lingă lucrările pe care Ie 
execută în mod obișnuit și care 
sînt dț bună calitate, ei sînt preo
cupați de valorificarea resurselor 
interne, economisirea metalului 
prin recuperarea materialelor vechi 
sau degradate și recondiționatea 
pieselor uzate.

Astfel, folosind din plin aceste 
rezerve interne, muncitorii elec
tromecanici au obținut în primul 
semestru al anului economii în va
loare de peste 300.000 lei față 
de 200.000 lei cit s-au angajat 
pentru întregul an. Un rol de sea
mă în obținerea acestor succese l-a 
avut munca politică dusă de orga
nizația de partid care a îndrumat 
și sprijinit acest harnic colectiv în 
toate acțiunile sale, a ajutat și în
suflețit întregul colectiv prin exem
plul membrilor și candidaților de 
partid. Echipele de forjori conduse 
de Predoțan Nicolac și Iles Iosif, 
au obținut economii de peste 
100.000 lei prin confecționarea din 
material recuperat a 25 macaze 
simple sau duble, 200 suporți 
pentru armături T.H., 200 bucăți 
grinzi flexibile pentru armarea în 
abataje și multe altele. Două guti 
de siloz pentru rambleu! pneumatic 
la sectorul I A în valoare de circa 
17.000 lei au fost confecționate tot 
din materail recuperat de către 
echipa lui Materna Iosif. Rezultate 
frumoase au obținut și muncitorii 
din echipele lui Mureșan Vasile și 
Ora-j»tz Petru.
f ovțtante succese au obținut 

mut&<orii atelierului mecanic al 
minei și prin colectarea fierului 
vechi. Ei au expediat oțelarilor hu- 
nedoreni peste 300.000 kg. fier 
vechi. Valoarea acestui fier îm
preună cu valoarea plumbului și 
cuprului colectat se ridică la cca- 
140.000 lei In această muncă s-a 
evidențiat în mod deosebit briga
da de muncă patriotică condusă 
de Oravetz Petru.

Muncitorii de aici sînt hotăriți 
ca și în continuare să obțină suc
cese importante. Rezultatele obți
nute de ei pînă în prezent îndrep
tățesc încrederea că vor fi mereu 
la înălțimea sarcinilor, că vor rea
liza la fel ca și pînă acum lucrări 
de bună calitate și însemnate eco
nomii prin valorificarea rezerve-

S. EKART

îmbunătățirea calități plinii — 
Însemnată

privind probleme organizatorice 
importante. Au rămas și ele li
teră moartă. In luna aprilie a 
anului curent, a venit o comisie 
de la Oficiul tehnic al direcției 
industria pîinii din Ministerul 
Industriei Bunurilor de Consum. 
După ce a cercetat situația fabri
cii, a alcătuit un „Plan de mă
suri" cu termene precise de exe
cutare — eșalonat pe perioada 
30 mai — 30 iunie a. c. Aceste 
termene au trecut de mult, dar 
din măsurile preconizate nu s-a 
făcut nimic. La 25 iunie 
loc la fabrica de pîine o 
a muncii, în urma căreia 
preconizate din nou măsuri. Au 
rămas baltă. Cu 3 zile mai Ur- 
ziu, la 28 iunie, a fost alcătuit1 
un nou proces-verbal 
rile ce trebuie luate 
s-a ales din el

Ce cuprind aceste
Punerea în funcțiune a utilajelor 
șî agregatelor care trebuiau s§ 
funcționeze încă din 1954, de Ia 
pornirea fabricii. Astfel, trebuie 
puse în funcțiune cîntarele auto
mate și dozatoarele de făină șf 
apă, un dizolvator de sare și un 
emulsator de drojdie, un trans
portor de pîine, montarea relee
lor automate de timp pentru coa
cere, a unei plăci de aburi în cup
toare, a unui milivoltmetru pen
tru reglareâ temperaturii, pune
rea în funcție a instalației de 
ventilație și condiționare a aeru
lui. a unei site automate și alte 
asemenea utilaje ■— care există 
în fabrică în bună parte dar ou 
funcționează.

Este oare de mirare că pîinea 
Iese de slabă calitate dacă făina 
e cernută cu site mici, rudimen
tare, se face cocă după ochi, apă 
se pune după ochi, sare Ia fel, 
drojdie tot așa, cuptoarele se în
călzesc după apreciere, iar pîi
nea este ținută în cuptor nu după 
un timp științific determinat cî 
tot după ochi1? De ce se face pîi- 
nț așa Ia o fabrică care produce 
seci de mii dte kilograme pe zi ? 

Așa nu se poate lucra Ia o 
fabrică modernă. Nu are între
prinderea bani ? Banca acordă 
credite — în condiții avantajoa
se — pentru mică mecanizare șl 
modernizarea producției. De ce 
nu sînt folosite astfel de cre
dite ?

Este necesar ca în această pro
blemă care se prelungește de ani 
de zile aducînd daune, să Inter
vină cu toată hotărîrea Comite
tul executiv al Sfatului popular 
raional, secția de industrie locală 
a Sfatului popular regional. Nu 
este de admis ca și pe viitor să 
se producă pîine de calitate sla
bă din cauza unor probleme teh
nice care trebuiau rezolvate încă 
de acum 6 ani, cu ocazia punerii 
în funcție a fabricii.

ȘT. MIHAJ

o problemă 
tcw. értesz 
fabricii de

Așezat la birou, 
Iosif, responsabilul 
pîine din Petroșani. răsfoia un 
vraf de hîrtii. II frămîntau gîn- 
duri multe și nu prea vesele în 
ultimul timp s-au înmulțit criti- 
cile consumatorilor asupra cali
tății pîinii produse de fabrică. Și, 
trebuia să recunoască dreptatea 
criticilor, Pîinea produsă de fa
brică era uneori necoaptă, alte
ori acră. în cîte una sft găseau 
și diferite impurități...

Cîte n-a încercat tov. Kertesz 
pentru remedierea acestor lipsuri. 
A stat de vorbă cu muncitorii 
din fabrică, a discutat cu maiș
trii de schjmb, panacodarii, to
cătorii. problemele producției pre- 
conizînd măsuri de îndreptare; 
s-a sfătuit cu tehnicienii. Ce s-a 
putut face din partea oameni
lor din fabrică s-a făcut. Dar 
din toate măsurile tehnice pre
văzute, nu s-a realizat nimic de 
către întreprindere. Au venit în 
fabrică și diferite comisii, specia
liști care au dezvăluit lipsuri mai 
însemnate, defecțiuni' tehnice, însă 
totul a rămas pe hîrtie.

...Intr-adevăr, pîinea de la fa
brica din Petroșani nu .este încă 
de calitate corespunzătoare, ceea 
ce provoacă critieile îndreptățite 
ale oamenilor muncii consuma
tori. De unde provin aceste lip
suri ? In cea maî mare parte din 
cauza unor defecțiuni 
Atunci, de ce nu se iau 
de îndreptare ?

Tocmai aici este lucrul 
Toți tovarășii din conducerea în
treprinderii de industrie locală 
„6 August" de care aparține fa
brica, cunosc aceste lipsuri, zeci 
de comisii, specialiști, delegați 
s-au străduit să le depisteze, le-au 
trecut în rapoarte foarte frumos 
întocmite, prevăzute cu termene 
precise de execuție stabilite de 
comun acord cu conducerea Între
prinderii. Conducătorii întreprin
derii au fost de acord cu totul, 
au semnat toate hîrțiile,. luîn- 
duiȘi nemunăiftaf* ' angajamente.
Dar încolo

Să vedem cîteva asemenea ra
poarte, planuri de măsuri, pro
cese verbale. In „Planul de mă
suri tehntco-organlzatoric“ În
tocmit la începutul anului 1959 
sînt trecute 7 puncte diferite și 
7 sub-puncte de măsuri; nu s-au 
realizat! „Referatul privind mă
surile ce necesită a se lua in 
cadrul sectorului de panificație 
în vederea îmbunătățirii produse
lor" alcătuit de către biroul or
ganizației de bază de partid din 
întreprindere, cuprinde 7 puncte

tehnice, 
măsuri

curios!

S-au cunoscut la club I
■ 8 

loan. Ciorvasi Valeria, Meszăros 8 
Gheorghe, Domokos Elisabeta și 8 
alții, adesea a apărut pe scenă, 8 
executînd în ritmul melodiei figu- 8 
rile pline de vioiciune ale dansu- 8 
rilor populare. Alteori, arunc 
cînd cortina se ridica, iar în sală 8 
M iMUȘttdi VOCOa bd Cio 8

Ftnel, trmrrprifltnd vreo f- 8 
. ’t sau vreun .cfap popwfesr,» 

vetiea să entuziasmeze pe specta- o 
tori. Poate cîn- 8

ö Lupenenii, mai ales cei ce sínt 
® amatori de teatru, adesea au avut 
J prilejul s-o aplaude pe tînăra 
• Atyim Gyöngyi, una din cele 
g mai active membre ale formației 
® de teatru maghiare din cadrul 
? clubului minier Lupeni. Distribut- 
g ti in numeroase piese, a fost me- 
g reu printre cei care fineau ca for- 
£ mafia să obțină succese din ce in 
£ ce mai frumoase. In piesele „Far- 
S sang’' ((Carna- __________
g vtd"), „Ludas Ma-
« tyi", („Matei Gis- ' CAE
Ș carul"), „Ányost ! “
g kaptam hozomán- _ 
o (»Ga zestre
g am primit o soacră"), „Ingyenélök"' 
g („Parazitii") fi altele, alături 
% de amatori entuziaști ca Széli 
o Margareta, muncitoare la mina 
5 Lupeni, Bako Anton, Szőke Emil, 
o Bano Gheorghe, Balázs löan toți 
o de la mina Lupeni, filaturista 
o Olab Margareta și alții, a apărut 
¿‘adesea la lumina rampei, îmbujo- 
g rată de emoția pricinuită de fm- 
g care nou spectacol. 
g mina reflectoarelor
VV 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8

Astfel, la lu- 
poate, a ră- 
oară tinirutrit-o pentru prima 

Cioctrian Finei...
...Ciocîrlan Finei 

destoinic.,Astfel 11 .
tecii cu care lucrează în cadrul 
sectorului IX al minei Lupeni In 
calitate de mecanic. Dar nu nu
mai ortacii îl cunosc. 11 știu și 
mulși alții. Alături de dansatori 
din formația clubului ca lușart

este un tînăr 
apreciază or-

tind, 
sînd l-a 
pentru prima odri 
tînăra Atyim 
Gyöngyi...

Pină aici povestea, poate a fost 
lungă. De aici inși (așa se intim- 
plă în viață f) lucrurile s-au des
fășurat pe cit de repede, pe étit 
de firesc. Doi tineri ai zilelor 
noastre, harnici, iubitori de artă 
s-au întîlnit la club. S-au îndră
git... S-au căsătorit. Și-au înte
meiat un cămin. Un cămin In 2 
cure cu toate greutățile începutu- S 
lui (multe trebuie să-ți faci du- <J 
pa căsătorie l) sălașuiește ferici- g 
rea... E fericirea pricinuită de u- o 
r.irea celor două inimi tinere... B o 
fericirea asigurată de condițiile g 
ce le au azi oamenii munții. Vii- S 
totul e luminos... Clubul, cu for- g 
mafiile sale de teatru, dansuri ag 
aproape... Muncind cu rîvnă, pe-g 
trecînd in mod plăcut timpul liber o 
viața e frumoasă... g

V. ADRIAN g
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Exploatarea minieră Uricani

aduce Ia cunoștința celor interesați că 
gust 1960. ia sediul exploatării se va ține 

ocuparea următoarelor posturi de maiștri, 
conform prevederilor H:C.M. 1061 din 1969:

1) 3 posturi de maiștri mineri:
2) 1 post de maistru electromecanic.
Materiile din care se va face verificarea cunoștințelor can- 

didatilor sînt următoarele :
— tehnologia procesului de producție,
— mașini, aparate, instalații și utilaje,
— organizarea și planificarea producției,
— organizarea și normarea muncii și salarizare,
— eletnentele prețului de cost și modalitățile de reducere 

ale acestuia .
—< protecția muncii și tehnica securității muncii.
Candidați! vor prezenta la biroul personal al minei Uri- 

cani cu cel puțin 10 zile înainte de ținerea examenului uimi
toarele acte fără de care nu pot participa la examen:

*- certificatul de naștere tip R.P.R. (copie),
— diploma de absolvire (copie) a unei școli tehnice de 

maiștri in specialitate, sau a unei școli echivalente sau acte 
din care să rezulte că 1» data de 1 iulie 1956 candidatul a 
avut 12 ani vechime în funcția de maistru,

— autobiografia.

la data de 15 au- 
i>n concurs pentru 
dcdarate vacante

>
>

T.H.P.l. PEWN
angajează doi tineri 

pînă la virata de 16 ani 
pentru a urma școala de 
maiștri frigotehniști.

Caiididații trebuie să 
posede certificat de ab
solvire a 7 .clase ele
mentare.

De asemenea se anga
jează tineri și tinere 
pentru școală de ospă
tari și bucătari.

informații se primesc 
la serviciul de cadre ai 
T. A. P. L Petroșani.

Întreprinderea Comunali 
Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 $1 335, execută 
pentru sectorul socialist șl 
particular lucrări noi șl de 
reparații la Instalațiile Inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, In toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mai sus Indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata In 
rate lunare conform preve
derilor H.C.M. din 1960.

i 
t I
■I

i■

t 
î i
I

i

Petroșani 
angajează : 

trei conduci
tori do tractos
re U. T. O. S

PRMMM DE RADIO

(reluare), 18,00 Muzică 
18,30 Soliști și formații 
de amatori, 19,20 Muzî- 
operete romînești, 20,00, 
simfonic, 21,45 Noi în

de muzică populară 
PROGRAMUL II.

4 august
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,30 Muzică ușoară, 10,15 
Din muzica popoarelor, 11,03 So
liști de operă din țări prietene, 
11,30 Almanah științific (relua
re). 12,00 Muzică populară ro- 
mînească, 13,05 Cîntece sovietice 
de muncă, 14,30 Muzică ușoară, 
15,10 Concert de muzică popu
lară rondnească, 16,15 Vorbește 
Moscovă f 17,30 „Tinerețea ne e 
dragă" 
ușoară, 
artistice 
că din 
Concert
registrări 
romînească.
14,07 „Pastel marin", program 
de muzică ușoară, 14,30 Buchet: 
de melodii populare romînești1,; 
15,00 De toate pentru toți (re
luare), 16,15 Cînteeul săptămînîi: 
„Frumoasă-i viața de miner” de 
Vasile Popovici, v.ersuri de Mi- 
hail Leonard, 16,30 Muzică popu
lară din Banat, 17,35 Muzică din 
opere, 18,05 Melodii populare 
romînești, 18,29 „Tineri soliști la 
microfon“, 19,00 Să învățăm lim
ba rusă cîntînd, 19,15 „Cuvîntui 
minerilor”, emisiune de cîntece, 
19,45 „Nu te voi uita“, program 
de muzică ușoară, 21,15 Roman
țe, cîntece și jocuri populare ro- 
niînești, 21,45 Părinți și copii, 

.22,00 Muzică de dans.

8

Jiu semnați 
fisa

INSTRUCTAJ K 
írt- mod formájúi

PRETINDEȚI TOVARĂȘILOR TEHNICIENI 
SÂ VĂ PREDEA INTEGRAL Șl CORECT 
PREVEDERILE NORMELOR DE TEHNICA SECURITĂȚII

CINEMATOGRAFE
4 august

PETROȘANI — 7 NOIEM- 
BR1E : Coțofana hoață; AL. SA
BIA : Cîntec de leagăn; PETRI- 
LA: Barbara; ANINOASA: Mi
siune periculoasă; CR1VID1A : O 
înttmplare extraordinară (seria 
l-a); LUPENI : Pentru viața lui 
Kașpar; URICANI; Reîntoarce
rea. (Responsabilii cinematogra
felor Lonea și Bărbăteni n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna august^.
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Un caz rar
în practica medicală
MOSCOVA 2 (Agerpres).
Piotr Vetrov, fost ostaș în ar

mata sovietică care a suferit o 
amnezie acum 18 ani în urma 
upei contuzii căpătate în luptele 
de lîngă Moscova și-a revenit din 

; amnezie datorită eforturilor me- 
■ dicilor sovietici.

Despre acest caz rar în prac
tica medicală, corespondentul a- 
genției TASS a fost informat de 
medicul șef al spitalului de neu- 
ropsihiatrie „Dobrinihia“, de lîngă 
Moscova, unde bolnavul Vetrov 
a fost internat în decembrie 1942 

Revenindu-și din amnezie Piotr 
Vetrov a relatat împrejurările în 
care a căpătat contuzia, a dat a- 
dresele membrilor familiei sale, 
le-a scris scrisori.

In prezent Vetrov s-a între
mat și în curînd va ieși din spi
tal.

Actualmente Vetrov are 47 de 
ani. El a fost adus la spital la 
vîrsta de 29 de ani.

■-----O----- - 

Luptele din Algeria
CAIRO 2 (Agerpres) — TASS 
La Cairo a fost dat publicității 

comunicatul comandamentului su
prem al armatei de eliberare națio- 

ac- 
pe- 
In 
ar
au 
ale

nală a Algeriei cu privire la 
tiunile militare din Algeria în 
rioada diiffre 20 și 26 iulie, 
comunicat se spune că forțele 
matei de eliberare națională 
atacat 26 de posturi militare 
adversarului, partizanii algerieni 
att efectuat 32 de operații în mai 
multe orașe și sate algeriene. în 
cursul luptelor au fost uciși 264 și 
răniți 229 soldați și ofițeri fran
cezi, au fost distruse 42 de auto
camioane, au' fost doborîte cîteva 
avioane și 16 helicoptere, a fost 
provocată deraierea a două trenuri 
militare.

Proclamarea Republicii 
Dahomey

PARIS 2 (Agerpres).
In noaptea de 31 iulie spre 1 

august, la ora 24, a avut loc ce
remonia solemnă a proclamării 
independenței Republicii Daho
mey. După cum anunță agențiile 
de informații din străinătate, do
cumentele corespunzătoare au 
fost semnate ia 30 iulie de Louis 
Jacquinot, reprezentantul guver
nului francez și Hubert Maga, 
primul ministru al Republicii 
Dahomey.
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Pentru întărirea prieteniei 
și colaborării dintre U.R.S.S. și Cuba

lor Muncii din Cuba semnată de 
Viktor Griftai țște^dinteie C,C.S. 
și Odon Alvarez da la Gtapa, 
secretarul Confederației oamenilor 
muncii din Cuba, în urma schim
bului de păreri în problemele dez* 
voltării continue a leaturilor de’ 
prietenie și întărirea colaborării ți 
solidarității dintre sindicatele ce
lor două țări.

. In numele milioanelor de mun
citori și funcționari din Uniunea 
Sovietică, membri ai sindicatdo*. 
r» tice, Consiliul Central al 

Sindicatelor își exptimă solidarita
tea sa frățească și sprijinul de
plin față de oamenii muncii din 
Republică Cubtf ți întregul popor 
cubon care își apără cu eroism li
bertatea cîțtigată ți suveranitatea 
națională.

Ode două părți salută și spri
jină întrutotul comunicatul comun 
semnat ca urmare a tratativelor 
duse la Moscova de către Nikita- 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și Râul 
Caatro, ministrul Forțelor Revolu
ționare ale Cubei, care are drept 
scop

MOSCOVA 2 (Agerpres)
La Moscova a fost dată publi

cității declarația comună a Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. și Confederația oameni-

I

Un nou act samavolnic 
al justiției vest-germane
BERLIN 2 (Agerpres)
Justiția vest-germană a săvîrșit 

un nou act samavolnic împotriva 
partizanilor păcii și împotriva des
tinderii încordării internaționale. 
După cum transmite agenția 
A.D.N., tribunalul din Dortmund 
a pronunțat sentința în „procesul“ 
membrilor fostului comitet din R.F. 

• Germană pentru pregătirea festi
valurilor tineretului și studenților. 
Unul din activiștii comitetului, 
Gunther Hilmann, a fost condam
nat la 24 luni închisoare. Ziaristul 
Klaus Steffens a fost condamnat 
la 18 luni închisoare. Acești pa- 
trioți vest-germani, care s-au pro
nunțat pentru întărirea prieteniei 
tineretului din R.F, Germană cu 
tineretul din alte țării au fost acu
zați de activitate „care pun statul 
în pericol și care este ostilă cons
tituției“.

Savanfii sovietici despre problema 
zborului omului în cosmos

(Agerpres). —

număr, „Buleti- 
de Științe a

MOSCOVA 2 
TASS anunță :

In ultimul său 
nul Academiei
U.R.S.S.“ a publicat un articol 
semnat de oamenii de știință so
vietici Anatoli Blagonravov și 
Mihail Kroskin, consacrat proble
mei zborului omului în cosmos.. 
Din punct de vedere tehnic, scriu 
autorii, zborul cosmic al omului 
ar putea fi efectuat de pe acum. 
Ei adaugă că pentru înfăptuirea 
practică a unui asemenea zbor 
trebuie rezolvate c serie de pro
bleme legate de asigurarea se- • 
curității omului în cursul zboru
lui și de înapoierea 
mînt.
- Oamenii de știință 
rată că lansarea la 
Uniunea • Sovietică a
cosmice cu o greutate de peste 
4,5 tone, noul zbor încununat de 
succes al unei radíete balistice 
cu o singură treaptă avînd la 
bord animale de experiență, lan- ’ gice și biofizice, scriu autorii ar- 
sarea la 5 și 17 iulie a unor ra- iicolului. . j , ,
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lui pe Pă-

sovieticii a- 
15 m ai în - 
unei nave

In sprijinul luptei poporului congolez
CAIRO 2 (Agerpres)
Din inițiativa Secretariatului 

permanent al Consiliului de solida-1 
ritate cu țările,-Asiei și Africii, Ia’ 
1 august s-a sărbătorit în R.A.UJ 
„Ziua Republicii Congo".

. ^".a. * ^ugust în clădirea Aso
ciației africane din Cairo, repre
zentanții nTiȘtării de eliberase na
țională a Asiei și Africii au orga
nizat o ședință în cadrul căreia a 
fost adoptată o declarație comu-î 
nă.

Cu prilejul zilei de solidaritate 
cu guvernul și poporul Republicii 
Congo și cu lupta lui nobilă pen
tru restabilirea libertății și suvera
nității, călcate în picioare de im
perialiștii belgieni, se spune în de
clarație, reprezentanții mișcării de* 
eliberare națională din Algeria, 
Kenya, Camerun, Zanzibar-, Ruan
da Urundi, Rhoderia de nord și 
Uganda, care au participat la șe
dința de la Cairo, jură în mod so
lemn să acorde prin toate mijloa
cele sprijin activ luptătorilor din 
Congo. 

a
:

chete balistice cu mai multe trep
te în regiunea Oceanului Pacific 
dau temeiuri să se creadă că în
făptuirea zborului cosmic al o- 
muluî și explorarea altor planete 
au încetat de a mai fi 'de dome
niul fanteziei.

Zborul cosmic al omului, sub
liniază Blagonravov și Kroskin, 
va constitui o importantă veri
gă în studierea planetei noastre 
și, mai ales, a corpurilor cerești.

Avantajul legat de faptul că 
omul se va afla într-un labora
tor cosmic, se arată în articol, 
în comparație cu cercetările cu 
ajutorul unor dispozitive auto
mate, va consta în primul rînd 
în aceea că omul va putea modi
fica programul experiențelor în 
funcție de rezultatele deja obți
nute. In felul acesta cercetarea, 
va putea fi îndreptată pe făgașul 
cel mai favorabil și eficient. A- 
cest lucru este deosebit de im
portant pentru cercetările geolo-

în numele Africii declarăm că 
continentul nostru trebuie să fie 
liber și suveran și că nici o pute
re, fără a mai vorbi de mica Bel
gie, nu va putea stăvili mișcarea 
africană de eliberare.

Întrucît ne pronunțăm cu hotă- 
rîre împotriva oricăror baze mi
litare străine pe pămîntul african, 
vorbind despre evacuarea trupe
lor belgiene înțelegem fără echivoc 
retragerea lor de pe întregul con
tinent african, inclusiv din Ruanda 
Urundi, care de la începutul eve
nimentelor din Congo a devenit o 
arenă* a pregătirii acțiunilor trupe
lor belgiene. Pronunțîndu-ne împo
triva oricăror forțe de ocupație re
cunoaștem ca și pînă acum, că sar
cina trupelor O.N.U. poate consta 
numai în a obliga pe cotropitorii 
belgieni să evacueze trupele lor 
din Congo, inclusiv din provincia 
Katanga, iar după acea trupele 
O.N.U. să se întoarcă în țările lor 
pentru a da guvernului posibilita
tea să-și refacă stabilitatea și se
curitatea internă.

Chemăm toate popoarele Afri
cii și Asiei, pe toți oamenii iubi
tori de libertate și de pace să-și 
mobilizeze resursele și forțele pen
tru restabilirea imediată a inde
pendenței și suveranității Con- 
go-ului.

7^ ciï&fa,
• NICOSIA. — Coresponden

tul din Nicosia dl agenției France 
Presse relatează că în urma (de
carilor cade au avut loc la 31 iulie 
pentru parlamentul Republicii Ci
pru s-au înregistrat următoarele 
rezultate: „Frontul patriotic“ în 
fruntea căruia se află arhiepiscopul 
M.akarios, a obținut 30 de locuri, 
Partidul progresist al oamenilor 
muncii din Cipru (AKEL) 5 locuri, 
iar t,Coaliția 
locuri.

națională turcă“- 15

— Recent, la Dalnii, 
nord-est, a foat lan- 
,o navă cu instalații

• PEKIN, 
în China de 
sată pe apă 
frigorifice avînd o capacitate brută 
de încărcare de 650 tone și un de
plasament de 1770 tone. Acesta 
este cea mai mare navă de acest

, tip construită în China.

• 1NN. — După cum anun- 
f^ tțppnțiile de presă, îniLFF Găr-

Memorandumul guvernului R. 0. Germane 
adresat statelor coaliției antihitleriste 
BERLIN 2 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

A.D.N., la 1 august a avut loc 
la Berlin o conferință de presă 
cu prilejul celei de a 15-a ani
versări a semnării acordului de 
la Potsdam. In cadirul conferin
ței de presă, Otto Winzer, ad
junct al maistrului Afacerilor 
Externe al R. D. Germane, a co
municat că guvernul R. D. Ger
mane a adresat un memorandum 
statelor coaliției antihitleriste în 
care subliniază că este necesar 
să se sprijine în mod efipient for
țele păcii din Germania și să se 
opună o rezistență hotă rit ă față 
de militarismul german agresiv.

In memprandum se subliniază 
marea impbrtantă a acordului de 
la Potsdliim pentru soarta poporu
lui germ a 14 și se arată că dacă 
principiile acordului de la Pots
dam ar fi fost înfăptuite în în
treaga Germanie, acum nu ar fi 
existat problema germană și Ger
mania ar fi fost un stat unit, de
mocrat și iubitor de pace.

Republica Democrată Germană, 
se arată în memorandum, a în
deplinit principiile acordului de 
la Potsdam. Ea este un stat ger
man iubitor de pace și democrat 
și reprezintă interesele întregii 
națiuni germane. In contradicție 
cu interesele păcii este faptul că 
cele trei puteri occidentale, pre
cum și alte state nu întrețin cu 
statul german iubitor de pace — 
Republica 
— relații 
numai de 
pregătind
înveninează atmosfera 
nală și creează cea. 
primejdie pentru pace 
nia și în întreaga lume. In me
morandum se arată că în Germa
nia occidentală principiile și pre
vederile principale ale acordului 
de la Potsdam nu au fost înfăp
tuite ci au fost încălcate în modul 
cel mai grosolan.

In Germania occidentală pute
rea se află în mîinile acelorași 
forțe care poartă 
pentru dezlănțuirea 
celui de-ăl doilea 
dial. In Germania 
democratizarea vieții politice a 
fost zădărnicită. In aparatul de 
stat au pătruns adepți înveterați 
ai nazismului; în acest timp for
țele cate se pronunță pentru pace 
și înțelegere cu celelalte popoa
re și care sprijină principiile a-

-------- =

Democrată Germană 
normale, ci sínt legate 
acel stat german care, 
revanșa și înarmarea, 

internațio- 
mai mare 
în Germa-

răspunderea 
primului și 
război mon- 

oCcidentală

percepute de la populație. Potri
vit datelor oficiale, în cursul lunii 
iunie impozitele s-au ridicat cu peste 
19,8 la sută față de luna tuni» a 
anului trecut.

• PHENIAN. — După cum 
transmite Agenția centrală telegra
fică coreeană, la 31 iulie in portul 
Cihoncijin (R.P.D. Coreeană), a 
sosit un nou grup de 1.049 de co
reeni care au locuit în Japonia

• ROMA. — 2b Italia pretu
rile la ziare au fost sna/oumt da io 
30 lire la 49 Une. Emmt psrâM 
ca aceasta Baterii ei Aa* le st* 
tierea tirapdsd tme p ațe
este destul de remit

• PEKIN. — Dop* cna* mm- 
ță agenția Chin» Naok. potrivit 
datelor publicate de Ministerul 
Valorificării Teretnrikx Virgine 
și InțeksMte din X. F. Chineză, în 
prima juaMtUtC * 'î™ CUifJlt ÎD 

i 
cordului de la Potsdam sînt su
puse celor mai crunte persecuții.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane arată că puterile occi
dentale și îndeosebi S.U.A., în
câlcind acordul de la Potsdam și 
sprijinind renașterea militarismu. 
lui german în Germania occiden
tală și-au asumat o răspundere 
grea. Încâlcind permanent acor
dul de la Potsdam, aceste puteri 
au lipsit de bază juridică pre
zența trupelor lor de ocupație în 
Germania occidentală și în Berli
nul occidental. Pentru ca în în
treaga Germanie să poată fi 
creată o atmosferă de pace și de
mocrație, spiritul acordului de la 
Potsdam cere ca prin încheierea 
tratatului de pace să se pună 
capăt ocupației Germaniei occi
dentale și regimului de ocupație 
din Berlinul occidental, care con
travin dreptului internațional.

Guvernul Republicii Democrate 
Germane consideră necesar să ’ 
condamne cu hotărîre propagan
da revanșardă și pretențiile for
mulate oficial în R. F. Germană 
la teritoriile altor țării ca însem- 
nînd o pregătire ideologică a a- 
gresiunii, să înfiereze crearea 
Bundeswehrulul sub comanda 
generalilor hitleriști revar^^î și 
înarmarea lui cu rachete ^mij
loace de exterminare în masa ca 
fiind o primejdie actuală pentru 
pace.

In memorandum se arată că în
cheierea tratatului de pace cu 
cele două state germane ar în
semna pentru poporal german 
începutul apropierii acestor sta
te șl a acordului lor de a se în
făptui treptat reunlficarea pe o 
bază democratică.

In încheierea conferinței 
presă, Otto Winzer, adjunct 
ministrului Afacerilor Externe 
R. D Germane, a arătat că 
sigurarea păcii pe calea dezar- 
mării și neutralității reprezintă 
baza pe care pot fi rezolvate pro
blemele internaționale ale Ger
maniei. El a subliniat că tocnțai 
acum, ținînd cont de devi^au'ea 
deosebită a celor două state ger
mane, tnclreierea tratatului1 de 
pace este inevitabilă și urgentă 
pentru ea în îrttțeagaT' Germanie 
să fie înfăptuite principiile acor
dului de la Potsdam. Numai prin- 
tr-un tratat de pace ar putea fi 
deschisă calea spre reunificarea 
Germaniei.

de 
al 
ăl 
a-

(ară a fost desțelenită o suprafa
ța de 1.200.000 ha. pămînt.

• LONDRA. — . După cum
transmite corespondentul din Jo- 

, bannesburg al ziarului „News 
Cbronicle', în Uniunea sud-africa- 
ni tű baza stări excepționale au 
fost arestați 14.000 de africani, 
dintre care majoritatea sínt tineri 
in vîrstă pînă la 21 ani. Corespon
dentul subliniază că condițiile lor 
de detențiune sínt îngrozitoare. Ei 
sínt ținuți intr-un lagăr de con
centrare situat într-o : exploatare 
minieră părăsită. ;

• TOKIO. — 1* liiMiTiți ri
la dc 1 pate 5000

tk 1* îaczcșxâdcrilc mi* 
âoe ale euciuá|ü J**1*^1 Tanko“» 
Ja teri* Hakkaâdo, au declara 
• jjlv* de 24 ore în *cmn do 
protest împotriva concedleriioc.

• CONAKRY. — Ar sete 4¿
protest împotriva politicii "te rsm- 
gregafie rasială a Urmam sudajn- 
cane, guvernul Gbanei a durat 
că începând de la 1 august va 
cota pe toate ciBe mirpríe dte 
Uniunea sud-africani. ■
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