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ECONOMII
In secția de cons

trucții metalice 
își desfășoară ac
tivitatea și lăcă
tușii din grupa 
sindicală nr. 1 în 
fruntea căreia se 
află și tovarășul

Mihăilă Alexandru. Printre alte 
lucrări, lăcătușii de aici execută 
și caracase pentru ventilatoarele E 
99,02. înainte vreme pentru ter
minarea unei carcase erau necesare 
24.000 de minute. In întrecerea ce 
se desfășoară în întîmpinarea zi
lei de 23 August, preocuparea de 
căpetenie a lăcătușilor a fost redu
cerea timpului de lucru necesar 
construirii carcasei. Repartizîndu-și 
mai judicios munca, avînd drept 
obiectiv de seamă în întrecere 
sporirea randamentului, ei au reu
șit să reducă timpul de execuție a 
unei carcase la 20.000 de minute. 
Reducerea timpului de execuție a- 
duce economii de 1.322 lei pe bu
cata de ventilator. E un succes fru
mos cu care lăcătușii cinstesc a 
16-a aniversare a eliberării patriei

lui 
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• cite trebuie să se facă cu mul- 
J tă atenție, altfel se poate stre-
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suflu
îmi simt puterile în- 
mă gîndesc ce bucu-

brigadă să muncească și 
ne pentru a dobîndi noi

— Așa și vom face — 
puns ortacii lui.

Un suflu nou de muncă entu
ziastă a cuprins abatajul brigă
zii lui Gaia Grigore. Fiecare 
ortac se întrecea pentru a obține 
randamente ridicate. Și rezulta
tul a fost însemnat : brigada a 
reuși să realizeze în primul șut 
după sărbătoarea Zilei minerului, 

randament de 6 tone cărbune 
post, față de 4,5 tone pe post 
avea planificat.

Același gind
Cînd minerii din brigada 

Molnar Matei s-au întîlnit 
nou la muncă după Ziua mineru-

La întreprinderea de industrie 
locală „6 August" din Petroșani 
lucrează, alături de muncitori 
vîrstnici, numeroși tineri. In a- 
ceaștă întreprindere 
multe brigăzi de 
tineretului. Prin 
plin a timpului de 
parității utilajului, 
tori au contribuit 
realizarea sarcinilor de plan ce 
stau în fața colectivului. Prin
tre cele mai bune brigăzi ale ti
neretului se numără cele din sec
țiile tîmplărie, mecanică și altele.

Așa de pildă, la secția de tîm
plărie de mobilă tip „Codlea“ lu
crează brigada de tineret condu
să de tovarășul Popa Petre. A- 
ceastă brigadă se numără prin
tre cele mai bune din cadrul în
treprinderii.

Brigada tinerilor tîmplari lu
crează pe baza unui plan de 
muncă în care sînt cuprinse prin 
cipalele obiective de întrecere: 
depășirea cu regularitate a sar
cinilor de producție. îmbunătăți
rea calității producției, reduce
rea deșeurilor, obținerea de e- 
conomii. folosirea din plin a.tim
pului de lucru.

In fiecare lună care s-a-scurs 
din acest an brigada a obținut 
realizări de seamă, depăsindtț-si 
cu 5 — 30 ta sută olanul de pro
ducție In luna iulie a c. briga
da a produs cu 5 garnituri de 
mobilă mai mult decît sarcina
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cura printre cele bune 
bobină pătată ori scămoasă. 
Marton Magda și Moldovam 
Varvara muncitoare la recep- 
ționarea bobinelor din secția 
de răsucit a Filaturii Lupeni 
veghează asupra calității bobi
nator, nelăsind să treacă prin î 
control nici o bobină necores- ! 
punzătoare. 4*• ♦ « • • ♦♦ ♦ • • • • • I A
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Transportul 
s-a îmbunătățit

, înainte vreme, transportul mate
rialului lemnos de la depozitul mi
nei Petrila spre puț sau funiculat 
era efectuat cu patru cai. Cu ase
menea mijloace se putea transporta 
doar 6—7 cărucioare deodată. Re
cent, depozitul a primit două mo
toare electrice. Pe una din linii sînt 
transportate cărucioare pline, iar 
pe cealaltă intră în depozit goale
le. Avînd acum mijloace de trans
port rapide și cu mare randament, 

, muncitorii de la depozitul de lem
ne iu tn permanență cărucioare la 
încărcat, exceptînd doar orele cînd 
el» staționează prea mult în mină 
din cauza neglijenței celot de la 
tti nrt.

I. CIUR 
corespondent

In primul șut dupa sărbătoare
Minerii de la exploatarea Pe

trii» au pornit Ia muncă în ziua 
de 8 august cu hotărîrea fer
mă de a-$i dezvolta necontenit 
realizările obținute 
Zilei minerului.

în cinstea

Un
— Parcă 

zecite cînd 
rie am trăit de Ziua minerului — 
spunea ortacilor săi brigadierul 
Gaia Grigore, distins cu Meda
lia Muncii. Se cade ca întreaga 

mai bi- 
succese. 
au răs-

nou

un 
pe 
cît

Brigada tineretului și obiectivele ei

există mai 
producție ale 
folosirea din 

lucru și a ca- 
tinerii muncl- 
din plin la
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lui, au fost preocupați de ace
lași gînd: să înregistreze noi 
realizări în sporirea productivi
tății muncii și ieftinirea prețu
lui de cost al cărbunelui extras. 
Și gîndul lor a prins viață. Ca 
și celelalte brigăzi de la mină, 
brigada condusă de Molnar Ma
tei a lucrat cu un randament de 
aproape 6 tone pe post, obținînd 
o economie de exploziv, capse șî 
alte materiale în valoare de pes
te 500 lei.

Elati tineresc
In abatajul frontal în care lu

crează brigada condusă de Bar- 
tha Francisc continuă să se mun
cească ai același avînt tineresc. 
Este știut doar că membrii aces
tei brigăzi vor să ocupe șl pe 
mai departe primul loc pe sec
tor. De altfel, într-o singură zi 
ei și-au depășit randamentul 
planificat cu peste 1,500 tone 
cărbune pe post.

Pentru primul ioc
In sala de apel a minei era 

un dute-vino ca în fiecare zi lu
crătoare. Unii ieșeau din baie și 
se îndreptau spre birourile sec
toarelor, alții porneau spre ca
sele lor.

Minerul Ștajicru loan după ce 
trecu pe la sectorul III unde se 
interesă de rezultatele înregis
trate în primul șut de către co
lectivul acestuia, se adresă 
cului său Nica Constantin 
nfndu-i :

— Ai văzut ce fain am 
noi astăzi ? Aproape trei 
de cărbune pe post 
întregul sector. Mai 
tot așa și colectivul 
nostru va fi iarăși în 
trecerii pe mină

— Rămîne de văzut dacă cel 
de la sectorul II vor ceda așa 
de ușor primul Ioc — răspunse 
zîmbind Nica Constantin. După 
cum am citit pe graficul de în
trecere din sector numai brigă
zile conduse de Cristea Nicoîae. 
Sidorov Vasile, Păsărică Nicolae 
și-au depășit randamentele pla
nificate în ziua de 6 august cu 
peste o tonă de cărbune pe fie
care post prestat, producția dată 
fiind de bună calitate

C. MATEESCU

orta- 
spu-

mers 
tone 

realizat pe 
o zi două 

sectorului 
fruntea în-

în consfătuî-

producție a'«; 
regularitate.

de
cu
primele zile ale

planificată, cu 29 rame de dor
meze, cu 9 rame complete de pa
turi, dînd în același timp lu
crări de calitate.

Pentru a urinări îndeaproape 
rezultatele obținute în muncă șe
ful^ brigăzii notează zilnic rea
lizările din producție care sînt 
pe larg discutate 
rile brigăzii.

Consfătuirile 
brigăzii se țin 
Ele au loc în 

fiecărei luni. Aici se discută rea
lizările obținute cît și lipsurile 
care mai există în munca tine
rilor și se dezbat pianurile de 
muncă pe luna în curs. La fie
care consfătuire participă mai
strul secției care dă sfaturi prac 
tice tinerilor tn scopul îmbună
tățirii muncii lor.

Cu ocazia recentei analize fă
cută în cadrul brigăzii asupra 
realizărilor obținute, tinerii țjm- 
plari s-au angajat ca în cinstea 
zilei de 23 August să termine cu 
7 zile mai devreme planul de 
producție pe luna în curs.

Ridicarea calificări! profesio
nale la locul de muncă constituie 
de asemenea o problemă care se 
rezolvă cu succes în cadrul bri
găzii. Mulți tineri ca Mocșoi Iu
bii. Grigor Cornel. Munteanu 
Alexandru, Crăciunescu loan și 
alții, care nu de mult au venit 
în întreprindere, au fost repar
tizați In această brigadă unde

JK

Tinerii de la atelierul ele ctromecanic al minei Lonea în- c 
tîmpină cel de-al iil-lea Co rogres U.T.M. cu noi realizări în 5 
producție. Zi de zi ei luptă cu entuziasm pentru îndeplinirea ’ 
sarcinilor de producție și economisirea materialelor de între-.i 
ținere ',

IN CLIȘEU: Utemiștii Teșeam Liviu, Macotă Dorel șl 
Florea Traian antrenați în întrecerea socialistă lucrează cu ; 
spor la repararea unei locomotive cu acumulatori pentru mină. ;

In obiectivele de întrecere ale 
colectivului minei Petrila pe acest 
an a fost prevăzut îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras cu 2 la 
sută la cenușă, cu 5 la sută la gra- 
nulație și cu 8 la sută la umidita
te, precum și reducerea consumu
lui specific de lemn de mină cu 2 
la sută față de sarcinile de plan.

în cursul celui» de-al II-lea tri
mestru al anului la mina Petrila 
s-au obținut unele succese pe linia 
îmbunătățirii indicilor de calitate 
la cărbunele extras, în sensul că 
mina a beneficiat de o bonificație 
de peste 440.000 lei. Aceasta a 
fost, bineînțeles, bonificația globa
lă pentru calitate. Pe indici de ca
litate situația nu se prezintă chiar 
așa de 
cenușă 
cu 0,4 
admis, 
pe seama îmbunătățirii granulației 
(cu 2,3 puncte) și a umidității (cu 
1,4 puncte). Deci, într-un cuvînt 
angajamentele luate nu au fost du
se integral la îndeplinire. Aceasta 
cu toate că la mină s-au luat mă
suri pentru alegerea prin claubaj 
la suprafață a șistului provenit din 
stratul 14, pentru intensificarea a- 
legerii manuale a șistului în aba
taje. Măsurile luate nu s-au res
pectat decît scurtă vreme după 
inițierea lor.

Dacă în privința calității cărbu
nelui așa stau lucrurile, activitatea 
privind reducerea consumului de 

satisfăcătoare. Procentul de 
în cărbunele extras a fost 
la sută mai mare decît cel 
bonificațiile fiind obținute

și-au ridicat calificarea profesio
nală. Aici, comunistul Popa Pe
tre se ocupă cu răbdare și dra
goste de creșterea și educarea 
tinerilor muncitori. Fiecare tînăr 
din brigadă are sarcini precise 
și este antrenat să cunoască și 
să-și însușească toate operațiu
nile de lucru în serie Pentru ri
dicarea nivelului profesional ti
nerii din brigada lui Popa par
ticipă cu regularitate la cursul 
de minim tehnic din cadrul sec
ției. Cei mai bine pregătiți sînt 
tinerii Gurlup Constantin. Eva 
Petru, Ropan Axente și alții. ’

Toți tinerii din brigadă sînt 
membri ai organizației U.T.M. 
Acești tineri entuziaști nu sînt 
numai fruntași la locul de mun
că. Ei participă cu multă însu
flețire la acțiunile patriotice ini
țiate de organizația U.T.M. din 
secție. In acest an brigada a e- 
fectuat 450 ore de muncă volun
tară la confecționarea unor lu
crări de tîmplărie, amenajarea 
materialului lemnos în secție șî 
altele.

Despre munca acestor tineri se 
pot spune multe lucruri frumoa
se. Cele cîteva date de mal sus 
ilustrează cum acești tineri mun- 
citori ai zilelor noastre, crescuți 
și educați de partid, și-au cuce
rit stima șl prețuirea întregului 
colectiv al întreprinderii.

Z. ȘUȘTAC

i

lemn de mină este foarte slabi, 
în trimestul II 1960 la Petrila-s-a 
consumat în medie cu 114 mc/1000 
tone mai mult lemn decît prevedea 
planul. De unde provine această 
depășire exagerată a consumului 
de lemn, cu atât mai de neînțeles 
cu cît astăzi mina dispune de o 
tehnică avansată, colectivul are la 
îndemînă metode și mijloace mo
derne de armare cu înlocuitori ai 
lemnului, are un plan bine definit 
în această privință ? I

Planul de extracție a cărbunelui 
cu susținere metalică nu a fost în
deplinit în al doilea trimestru; la 
armarea cu inele sau zidărie <țc 
bolțari mina a rămas datoare, o 
452 ni. galerie, iar la susținerea ga
leriilor cu șină de fier sau T.H. 
planul nu a fost îndeplinit decît în 
proporție de 50 la sută. Bineînțe
les că în asemenea condiții era nor
mal ca la lucrările de abataj să se 
folosească în medie cu 9,2 
m.c./1000 tone mai mult lemn, la 
lucrările de pregătire consumul de 
lemn să revină mai mare cu 18 
m.c./1000 m.c. excavați, iar la între
ținerea lucrărilor miniere să se fo
losească cu 1,69 mx./1000 tone 
mai mult lemn.

La mina Petrila au existat su
ficiente cantități de armături de 
fier T.H. cu care s-ar fi putut rea
liza planul de susținere și deci să 
fie redus consumul de lemn. Dar, 
aici s-a înrădăcinat ideea că nu
mai lemnul este bun a fi folosit 
la susținere, monografiile cu arma
rea galeriilor în inele T.H. au fost 
ținute încuiate de tov. ing. Schre- 
ter Carol multă vreme, nu s-a ur
mărit și nu s-au îndrumat colecti
vele de sectoare să folosească a- 
cestc armături moderne.

■ In depozitul de prefabricate aflat 
în incinta minei există un stoc de 
peste 2000 m.c. bolțari care au aș
teptat doar să fie introduși în mi
nă și cu toate astea planul la sus
ținere cu bolțari nu a fost înde
plinit.

Cu 
• triale de producție s-a scos în e- 
vidență că pe lingă aceste lipsuri 
de concepție și interes din partea 
organelor de conducere ale minei, 
la Petrila se face o nepermisă ri
sipă de material lemnos.. Au ne
voie de pildă abatajele figuri de 
lemn de 1,20—1,40 m. lungime,

ing. GH. DUMITRESCU

ocazia consfătuirii trimes-

(Confinuare tn pag. 3-»)

Citiți în pagina 4-a
• Importante hotărîrl ale

C.C. al P.C.U.Ș. și ale Con
siliului de Miniștri . al 
U.R.S.S.

• Ședința Consiliului de Se
curitate.

• Actul de acuzare în proce
sul spionului american 
Powers.

• Greva petroliștilor colum-
bieni. î
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TEHMCn MINiERt

de

mă- 
este 
său

Dezvoltarea continua a mișcării 
de inovații la exploatările miniere

Ridicarea nivelului tehnic al 
producției în toate sectoarele in
dustriale constituie una din cele 
mii importante sarcini în etapa 
actuali. Necesitatea și impor
tanța introducerii tehnicii noi, a 
modernizării proceselor tehnolo
gice, mecanizarea și automatiza
rea muncilor grele și a instala
țiilor, sînt expuse în recenta ho- 
tărîre a Comitetului Central al 
partidului și a Consiliului 
Miniștri.

In lumina acestor sarcini 
rețe, mișcarea de inovații 
chemată să-și aducă aportul
prin introducerea în producție a 
cît mai multe perfecționări teh
nice și raționalizări.

Călăuziți de 
(progresului tehnic în 
muncitorii din Valea 
înrolează an de an în număr tot 
măi mate în rîndurile inovatori
lor, ceea ce face ca mișcarea de 
Inovații să fie în continuă creș
tere. Rezultatele obținute în pri
mele 6 luni ale acestui an la uni
tățile din cadrul C.C.V.J. sînt 
următoarele: numărul propune
rilor înregistrate a crescut cu 40 
la sută față de aceeași perioadă 
a amilul trecut, numărul inova
țiilor aplicate a crescut cu 50 
la sută. A sporit eficacitatea e- 
conomică a inovațiilor ajungîn- 
dxi-se în această perioadă la e- 
conomii postcalculate în valoare 
de 1.452.000 lei, valoarea eco
nomiilor antecalculate 
1.463.000 lei. Pentru 
aplicate, inovatorii au 
compensați cu 131.000

Problemele rezolvate 
vații cuprind aspecte din diferite 
domenii de activitate: reducerea 
prețului de cost, mecanizare, pro
tecția muncii, economii de ma
teriale, creșterea productivității 
muncii. Dăm mai ¡os cîteva e- 
xemple: „Mecanizarea podului 
rulant de la brichetai“ și „Au
tomatizarea funcționării pompei 
de reciclare de la jgheabul de 
beton" 
Petrii a 
29.000 
lor de 
Lonea. 
culate 
pentru 
acționării 
extracție" 
Lupén i, 
rcai jetului de rambleu în abataj 
la mina Petrila, „Reducerea u- 
midității cărbunelui la prepara- 
țla Lupeni“, „Modificarea proce
sului tehnologic la confecționa
rea stîlpilor de abataj“ de la 
U.R.U.MP economii anuale de 
sute de mii de lei.

Din fișele S.E. au fost apli
cate 
prin

La

ideea aplicării 
minerit, 

Jiului se

fiind de 
inovațiile 
fost re
lei.
prin ino-

înfăptuite la preparația 
aduc economii anuale de 
lei. , Modificarea saboți - 
frînă“ concepută la mina 
aduce economii antecal- 

de 61.000 lei. „Dispozitiv 
înregistrarea rapidității 

frinei Ia mașinile de 
concepută la mina 

„Deviator pentru dirija- 
1«

un număr de 10 inovații 
generalizare.
obținerea acestor rezultate,

0 contribuție însemnată a avut-o 
consfătuirea cu inovatorii orga
nizată de CC. al Sindicatului 
muncitorilor mineri și Ministerul 
Industriei Grele în luna aprilie. 
In urma analizei făcute cu a- 
ceastă ocazie s-a elaborat un 
plan de măsuri cu scopul de a 
îmbunătăți activitatea de inova
ții. In cadrul C.C.V.J. s-au or
ganizat concursuri interne cu 
premii avînd ca obiectiv: rezol
varea problemelor din planul te
matic, economii la prețul de cost 
și altele. Aceste concursuri con
stituie un stimulent pentru ino
vatori, întrucît se acordă premii 
însemnate celor ce fac propu
neri valoroase.

S-a întreprins o acțiune de in
tensificare a aplicării inovațiilor 
prin generalizare și, ca urmare, 
pînă în prezent s»-au înregistrat 
35 asemenea inovații care se vor 
aplica în acest an. Pentru ge
neralizarea inovațiilor proprii au 
fost întocmite fișe S.E. pentru 
un număr de 23 inovații care 
au fost trimise pentru publicare 
în caiete „schimb de experiență“.

Rezultatele concursurilor inter
ne se oglindesc în creșterea nu
mărului de propuneri făcute în 
cursul trimestrului II care se 
referă la probleme din plănui 
tematic. Numai la exploatările 
miniere Lonea și Vulcan se lu
crează la cîte 6 propuneri din 
planul tematic. Si la restul uni
tăților sînt în studiu sau expe
rimentare o serie de probleme din 
aceste planuri.

Cu toate aceste rezultate, mai 
sînt însă lipsuri și greutăți în 
activitatea inovatorilor. Numărul 
propunerilor în studiu sau în 
fază de confecționare continuă 
să fie ridicat, fapt care întîrzie 
uneori luni de zile aplicarea ino
vațiilor în producție și respectiv, 
recompensarea inovatorilor. De 
asemenea, nu s-a reușit încă să 
fie antrenați în mișcarea de ino
vații un număr mare de inova
tori mineri.

Conducerile exploatărilor. îm 
preună cu întreg colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, 
cu sprijinul organizațiilor de 
masă, trebuie să se preocupe de 
studierea și aplicarea în practi
că a cît mai multor propuneri 
de inovații.

Aplicînd în producție un nu
măr cît mai mare de perfecțio
nări și raționalizări prin care să 
contribuim la 
tivității muncii 
țului de cost, 
cît mai multe 
putea îndeplini 
de a îmbunătăți nivelul 
al

creșterea produc- 
și reducerea pre
ia realizarea de 

economii, ne vom 
cu cinste sarcîna 

tehnic
producției.

ing. PR1COP LUCIA 
șeful cabinetului tehnic 

al C.C.V.J.
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ln cadrul exploatării noastre R 
șorolitul se făcea cu ajutorul £ 
unei mașini de șorolit ce func- g 
ționa defectuos. Corpul tăietor Ș 
glisat pe plan orizontal, fiind 

8 dirijat cu mina, iar lemnul era 
plasat pe un suport. Fixarea 
lemnului pe suport se făcea 
cu un braț care trebuia apă
sat de muncitor în tot timpul 
tăierii.
ca axa 
fie în același plan cu a ferăs- 
trăului, trebuia ca de Ia caz 
la caz, să se manevreze 
portul 
rîndu-1. In timpul funcționării 
corpul tăietor avea vibrații 
fapt care îngreuna menținerea 
fixă a lemnului pe suport.

Noua mașină de șorolit, ino 
vație ai tov. Terentică Nlcolae, 
lucrează în felul următor : Pe 
un suport vertical din tub este 
montat la partea superioară 
un motor care pune în mișca 
re prin intermediul a două cu
rele trapézoïdale o șaibă. Pe 
tub sînt fixate două brațe prin 
care trece un ax ce este pus 
în mișcare de șaibă iar pe 
axul prevăzut cu două canale 
de pană, glisează dispozitivul 
de conducere, care are la par
tea inferioară ferăstrăul circu
lar. Ferăstrăul este mișcat în 
plan vertical cu ajutorul unui 
braț cu contragreutate care are 

8 un punct fix pe tubul vertical. 
8 In urma fixării lemnului pe 
8 suport, operația de tăiere se 
8 execută prin simpla apăsare pe 
8 " ’ ’ ' 
8 
8 
8 
8 
8
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De asemenea, pentru 
centrală a lemnului să

su- 
ridicindu-l sau cobo-

Ó
8
8
8
8
8
8
8
8

brațul care după tăiere revine 
în poziția inițială.

Prin folosirea acestei mașini 
de șorolit se reduce efortul de 
pus de muncitor, 
vibrațiile corpului

8 evită posibilitățile 
8 tare și se mărește 

lucru.
După cum s-a

sus, fixarea lemnului în vede
rea tăierii se făcea în mod 
greoi. Pentru a soluționa a- 
ceastă problemă s-a executat 

8 un dispozitiv automat acționat 
8 cu aer comprimat. Acest dis- 
8 pozitiv constă din următoa- 
8 rele! un jgheab metalic este 
8 fixat pe doi suporți la capete. 
8 La mijlocul jgheabului, in par- 
8 tea opusă omului care lucrea- 
8 ză, se află o tijă glisantă pre- 
fț văzută la capul superior cu un o 
8 opritor pentru fixarea lemnu- g 
2 lui. Tija este pusă în mișcare o 
8 printr-un sistem de pîrghii de g 
8 un piston ce este acționat cu g 
8 aer comprimat. Comanda tijei g 
8 pentru fixare și eliberare se o 
8 face de la ventilul de manevră, g 
| ing. I. COTOROiU 8
g mina Petrila 8
oaooooooooeooooooeoaoMOPOPMoee

8
8
8
8
8
8
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Mina de cărbuni Aodi este cea 
mai mare mină d'in bazinul car
bonifer situat în partea de nord 
.1 R.P.D. Coreene. Ea dă 82 
sută din întreaga producție 
cărbune brun a țării

Mina Aodi are o istorie de
de ani. In cei 15 ani care au tre
cut de la eliberare, producția a- 
nua-lă a minei a fost în me$€ de 
peste un milion tone, ceea ce re
prezintă aproape de 3 ori mai 
mult decît în ceilalți 15 ani, din 
timpul dominației japoneze; pro
ducția medie zilnică calculată pe 
cap de muncitor a crescut aici 
de 5 ori.

In anii de după eliberare, lun
gimea totală a galeriilor a 
cut de 4 ori.

.-înainte de eliberare se 
în această mină numai cu 
ta și tîrnăcopul, iar sacii de căr
bune erau cărați în spate. Astăzi, 
89,3 la sută din lucrările execu
tate în mină sînt mecanizate, iar

tres

lucra 
lopa-

-------- ---------------- -- ------ •
în curînd va fi mecanizat între
gul proces de producție.

Ca urmare a salariilor ridi
cate pe care le primesc muierii, 
în ultimii 3 ani depunerile lor 
la casele de economii au crescut 
de zece ori.

In timp ce în perioada domi- 
nației japoneze în întreaga re- 
giune minieră mai puțin de 10 
mineri au beneficiat de asistență 
medicală, astăzi în orașul mine
rilor există o policlinică-staționer 
cu 200 de paturi, precum și 3 
clinici districtuale.

Vechile cocioabe în care Io» 
cuiau altădată familiile mineri, 
lor au dispărut. In perioada de 
după eliberare, în fiecare an au 
fost construite în medie locu
ințe moderne pentru circa 700— 
800 familii. Anul trecut,. fondu
rile alocate pentru construcția 
de locuințe au fost cu 11,3 la 
sută mai mari decît în anul 
1956

ei

întreprinderea de înnobilare a minereului 
de la Rudabânya

In prezent constructorii 
prinderii de înnobilare a 
reului de la Rudabânya fac ulti
mele pregătiri pentru punerea în 
funcțiune a uzinei. Ea constituie 
unul dintre cele rțiaî însemnate 
obiective industriale din R. P. 
Ungară construite sub regimul 

de acciden- | democrat popular. Instalațiile ttio- 
viteza de o
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Studiul mecanizării, tăierii și susținerii 
la straiele 8-9 mina Uricani

și 1,5 m. înălțime. Susținerea să 
se facă cu stîlpi metalici de 
fricțiune și grinzi în consolă. In

Prin materialul de față, publi
căm parte a doua a articolului 
„Studiul mecanizării, tăierii și

susținerii la stratele 9—8 mina 
Uricani“ scris de tov. ing. loan 
Popescu, șeful serviciului tehnic 
al combinatului carbonifer.

CAZUL III. Pentru stratul 9 
tăierea să se execute cu combi
na Donbass modificată ca să 
poată tăia felii de 1.5 m. lățime

cazul acesta lungimea abataju
lui va fi de 80 m., cu o avansare 
de 1,5 m. pe zi putînd da o pro
ducție de 320 tone cărbune și 
asigurînd o productivitate de 
7,45 tone pe post. Pentru apli
carea acestui, sistem de lucru 
sînt necesari 500 bucăți stîlpi

metalici și 300 bucăți grinzi din 
metal. Consumul de lemn va scă
dea la 13 m. c. pe mia de tone 
de cărbune extras.

Pentru exploatarea stratului 8 
este prevăzută tăierea cu haveze 
de pe craterul blindat, cu ha- 
vare la tavan, iar susținerea in- 
tercalației în lemn cu „frigări“ 
ce «se vor introduce în făgașul 
havat în timpul tăierii. Pentru 
folosirea acestei metode, lungi
mea abatajului trebuie să fie de 
80 m. cu o avansare de 1,5 m. 
pe zi și producția de 200 tone 
cărbune; productivitatea pe post 
va fi de 3,63 tone, iar consumul 
de lemn de 42 m. c. pe mia de 
tone de cărbune.

Fată de metoda folosirii aba
tajelor cameră clasice pentru ex
ploatarea stratelor 8-—9, abata
jele frontale preconizate vor a- 
vea următorii indici caracteris

între- 
mine-

derne, moara subterană de mi
nereu, mașinile de transportare 
a minereului, cele trei cuptoare 
rotative de cîte 30 m. și alte uti
laje așteaptă prima tonă de mi
nereu. Mîndria întreprinderii o 
constituie însă seria de cicloane

----------------- O'

moderne care joacă un rol deo
sebit dte important în separarea 
de steril a racilor bogate în fier. 
De asemenea este gata și termo
centrala întreprinderii înzestrată 
cu două turbine de abur de cîte 
200 C.P. și două generatoare e- 
lectrice de cîte 150 kva.

Noua întreprindere are o deo
sebită importanță economici. 
Prin eliminarea sterilului se ml. 
rește conținutul de fier al mine
reului de la 24 la sută la 46—50 
ia sută. In urma acestei înno
bilări, rezervele de minereu $4« 
rac în fier pot fi folosite în in. 
dustrie.

Regiunea carboniferă Rybnice se dezvoltă 
în ritm rapid

Industria carboniferă a R. P. 
Polone este în continuă dezvol
tare. O mare dezvoltare va cu
noaște regiunea carboniferă Ryb
nice, bogată în cel mai prețios 
cărbune cocsificabil Astfel, în 
perioada 1961—1965 în bazinul 
carbonifer Rybnice se vor des
fășura în ritm rapid lucrările de 
construire a 7 noi mine. In 1965

tici : productivitatea medie 5,30 
tone pe post, un consum de lemn 
de numai 24 m. c. și cherestea 
8,9 m. c. pe mia de tone de căr
bune extras.

CAZUL IV. Tăierea stratului 
9 să se facă cu explozivi cu 
pușcare direct pe crațer, iar sus
ținerea cu scuturi hidraulice de 
tipul „Mosbas 3“. In acest caz, 
lungimea abatajului va fi de 60 
m. cu o avansare a frontului de 
3—6 m. pe zi și o producție de 
pînă la 480 tone, avînd un con
sum de lemn de numai 3 m. c 
pe mia de tone, asigurînd un 
randament de 10 tone pe post.r
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va crește în 
3 milioane 
cu anul cu. 
bazinul car- 
vor construi

extracția cărbunelui 
această regiune cu 
tone în comparație 
rent. Totodată, în 
bonifer Rybnice se
printre altele 50.000 de camere 
de locuit, 70 km. de drumuri, 
20 km. de rețea de apeducte, un 
spital modern și multe alte o. 
biective.

Pentru stratul 8 se prevede 
tăierea cu combina cu tobă care 
să taie de pe craterul blindat 
fîșii înguste de 0,4—0,5 m. atît 
la cursa înainte cît și la cursa 
înapoi. Susținerea trebuie să se 
facă metalic cu grinzi perpendi. 
culare pe front, prevăzute cu pre
lungitor. Abatajul va avea o iun- 
gime maximă de 60 m. pentru 
a permite deplasarea ușoară a 
scutului în frontul de lucru Prin 
această metodă, se poate asigu
ra o avansare de 2 m. pe zi cu o 
producție maximă de 200 tone, o 
productivitate de 4,88 tone pe 
post și un consum de lemn de

ty(KPLMrATjSTR9ly
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Cârbiwe mai bun, 
cu consum de lemn 
mal mic — sarcină 

principală în activitatea 
colectivului minei Petrila 

(Urmare din pag. I-a) 

primesc lemn de 2 m. lungime. 
Capetele se aruncă 1 Garniturile 
în loc ti se confecționeze din lemn 
lung spre a te evita risipa, sint 
tăiate din lemn scurt, de unde re
zultă ți 30—50 c.tn. deșeuri.

De faptul că la mina Petrila s-a 
consumat într-un trimestru cu 11,1 
m.c./lOOO tone de cărbune mai 
mult lemn este vinovată in aceeași 
măsură cu conducerea minei Petri
la și conducerea tehnică a combi
natului. Consumurile specifice de 
lemn se centralizează lunar la ser
viciul tehnic. Atunci, cum de a 
pern^s conducerea C.C.V.J. cr mi
na Petrila să raporteze lună de lu
nă un consum de lemn mai mare 
cu 7,50—12,30 m.c/1000 tone căr
bune decit cel planificat ? Nu au 
văzut că cei de la Petrila nu dau 
atenția cuvenită susținerii cu ar
mături moderne, Îndeplinirii pla
nului tehnic ?

Atît calitatea cărbunelui' cit ți 
consumul de lemn la mina Petrila 
pot ți trebuie să revină la valo
rile prevăzute în angajamentul co
lectivului de aici. Pentru aceasta 
este nevoie de mai multă preocu
pare din partea conducerii admi
nistrative a minei, din partea in
ginerilor și tehnicienilor de la sec
toare, de măsuri eficace și urgente 
pentru îndeplinirea planului tehnic, 
de țrijă deosebită pentru evitarea 
risipei I

CÜ PLANUL DEPĂȘIT
Cei ce sfredelesc adincurile pă- 

mîntului spre a descoperi noi stra
turi de cărbune cinstesc ziua elibe
rării cu însemnate realizări.

Șantierul Uricani din cadrul 
întreprinderii de explorări Lupeni 
și-a depășit planul la foraj pe lu
na iulie cu 10,4 la sută

La această realizare și-au adus 
contribuția și muncitorii sondei 
Ml 7 care au îndeplinit planul de 
focaj cu două zile înainte de ter

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

CĂRȚI PENTRU ELEVI
Pionieri și elevi aveți înclina

ție spre activitatea practică 7 
CuMivați-vă îndemtnarea, price
perea, talentul I

Caftite apărute la Editura Ti
neretului în colecția „In ajutorul 
activității practice a pionierilor 
șl școlarilor" vă dau îndrumări 
prețioase în cele mai variate do
menii : electrotehnică, radiotehni- 
că, aeromodelism, creșterea plan
telor, animalelor și păsărilor, 

/experiențele chimice, lucrări în 
lemn, nu lipsesc nici cărțile de 
îndrumare a activității casnice 
— cusut, brodat, gospodărie etc.

Iată titlurile lucrărilor apăru
te* în această colecție: Atexan- 
drescu R. — PRIETENI CU A-

12 m. c. pe mia de tone. Pentru 
armare sînt necesari 400 bucăți 
stîlpi metalici și 250 grinzi de 
metal. Indicii medii obținuți prin 
aceste abataje frontale față de 
abatajele cameră obișnuite sínt: 
o productivitate de 7,65 tone pe

Cazul Cazul Cazul Cazul ah.
1 l! III IV cameră

Lungimea de front (m.) 80 80 80 60 S
Avansare (m./zi) 1.2 1.3 1.5 2,60 3
Producție (tone) 416 455 520 680 104
Productivitate (tone/post) 4,30 4.47 5,30 7,66 5,05
Cenușă (%) 25 30 25 25 35
Consum de lemn (m.c./1000 tone) 12,6 28 24 6 37

In concluzie, rezultă că ex
ploatarea straturilor 8—9 de la 
mina Uricani cu abataje fron
tale este mai economică decît cu 
metoda de abataje cameră, eco
nomicitatea fiind influențată în 
mod direct de creșterea gradului 
de mecanizare a operațiunilor de 
bază din abataje. Prin compara
rea indicior tehnico-economici ce 
se desprind din variantele tra
tate și ținînd cont de posibili

Cu dțiva ani in urmă dnărul Ca
lotă Nicolae, dornic de a Învăța 0 
meserie, venise să se înscrie la 
școala profesională din Petroșani. 
Avea cu el certificatul de absolvi
te a școlii elementare, o valizi în 
cate-și adusese lucrurile, iar in 
gind îi stăruia îndemnul părintesc : 
„Să înveți bine, să fi băiat dc 
treabă...“ îi spuse tatăl său la des- 
părție.

Mult i-a plăcut tînărului Calotă 
clădirea impunătoare a școlii, să
lile de clasă spațioase, luminoase, 
dormitoarele îngrijite, ordinea și 
curățenia ce domnea aici, in fiecare 
colț. Toate acestea îl îndemnau să 
se evînte cu încredere In viața, în 
lupta pentru însușirea unei meserii.

Apoi a vizitat uzina Aicii la U- 
>ir.a de reparat utilaj minier din 
Petroșani i-au apărut în față balele 
spațioase ale secțiilor de turnăto-. 
rie, construcții metalice, mecanică, 
forfota macaralelor, a instalațiilor 
și utilajelor moderne. Toate l-au 
impresionat. Dar mai ales iureșul 
din- fiecare secție, zorul cu care 
trebiluiau muncitorii în jurul ma
șinilor.

— Nicule, tu ce meserie vrei să 
înveți ? îl întrebă un tînăr cam de 
vlrsta lui. Lăcătuș, montator sau 
turnător ?

Tînărul, fără a scoate vreun cu
vine, privea curios la un strung. 
Ii plăcea nespus de mult siguranța 
cu care cuțitul de la strung se a- 
dîncea în fierul rotund, aruneînd 
în lături panglicile albăstrui de 
șpan. De-abia după ce tînărul de 
lingă el mai repetă odată întreba
rea, Nicu, cu privirea încă la pie
sa din fălcile strungului, îi răspun
se :

men. S-au evidențiat echipele con
duse de maistrul Vîlceanu loan și 
de Bivolaru Constantin, sondor, 
șef.

Sonda 5625 a avut în plan să 
foreze in luna iulie 60 m. Ea a 
realizat 121,10 m. foraj fizic cu un 
recupcraj bun și sonda 5623 care 
a avut un plan de 30 m. a forat' 
46,30 m.

V. STRAUȚ 
corespondent

RIPI; Alecsescu M. — SA FA
CEM OBSERVAȚII ASTRONO
MICE ; Băltărețu A. — CONr 
STRUIȚI APARATE ELECTRO
STATICE ; Băltărețu A. — CON
STRUCȚII ELECTROTEHNICE; 
Boghițbiu I. — LABORATORUL 
RADIOAMATORULUI; DrăghL 
eescu G. — Hoepfner — CA- 
LĂUZA TINARULUI NATURA
LIST; Ene M. — SA CUNOAȘ
TEM MOTORUL ; Leontiev P. — 
LUCRĂRI IN LEMN; Lînaru T. 
— ACVARIUL MEU; Liseanu 
A. — MODELE DE MAȘINI A- 
GRICOLE; Niță A. — CER
CUL EXPERIMENTAL DE 
BOTANICA; Predescu 1. T. — 
PLANTA IN LABORATORUL! 
TINARULUI NATURALIST.

post, 6 m. c. lemn și 3,5 m. c. 
cherestea la mia de tone de căr
bune și un procent de cenușă de 
25 la sută.

Din analiza indicilor tehnico- 
economicî a soluțiilor analizate 
pînă acum rezultă următoarele: 

tățile de dotare cu utilajele ne
necesare, în prima etapă consi
der că va trebui pus în aplicare 
varianta III. iar în măsura in 
care cu lucrările de deschideri 
și pregătiri se vor contura pa
nouri de dimensiuni corespun
zătoare lucrului cu scuturi hi
draulice, se poate trece la apli. 
carea variantei IV care oferă in
dicii cei mai buni.

CUiD Țl-E DUMA 
MESERIA

*—1 Taie mi-ar plăcea să devin 
strungar...

încă din prima zi de cînd a vi
zitat uzina tînărul Calotă a îndră
git strungul. La școală învăța cu 
sîrguință pentru a deveni un bun 
strungar. Ceea ce învăța ia școală 
aplica cu pricepere în practică. în 
anul 1952 Calotă făcea practică în 
secția mecanică a uzinei. Aici to
varășii mai vîrstnici îi povesteau 
despre felul cum înainte vreme ti
nerii învățau meseria.

— Ucenicii, îndurau multe greu
tăți. Foamea și bătaia era la or
dinea zilei. Meseria pe acele vremi 
se fura și nicidecum nu se învăța. 
Astăzi ucenicii învață în școli, iau 
contact cu aparatele din laboratoa
re, fac practică în ateliere, unde 
primesc tot ajutorul de la lucrători 
și maiștri pentru a învăța tainele 
meseriei.

Intr-adevăr astăzi tinerilor le 
este deschis drumul spre un viitor 
luminos. Cite lucruri folositoare 
n-a învățat în anii uceniciei Calotă 
Nicolae ? în timpul uceniciei el 
primea și un salariu din care-și 
cumpăra pe lîngă cele necesare, re
viste și cărți tehnice de speciali
tate pe care le citea cu mult inte
re».

Anii au trecut. Tînărul Calotă 
a absolvit școala profesională în- 
vățînd meseria de strungar. In 
prezent el lucrează in aceeași sec
ție unde a făcut practica pe tim
pul cînd era ucenic. A devenit un 
bun meseriaș. Numele lui se gă
sește înscris în rîndurile fruntașilor 
in producție. Execută cu precizie 
diferite piese, ca fălci mobile pen
tru aparatele de cuplare de la fu- 
niculare, axe filate, bucșe, piulițe, 
butoane etc.

Iată ce spun maistrul Anghel 
Viorel și tovarășul Leon Pitic, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. din secția mecanică des
pre acest tînăr :

— Utemistul 
te un muncitor de nădejde. Ar fi 
bine dacă toți 
ca el. Luptă. în permanență pentru 
ridicarea cit mai înaltă a nivelului 
său profesional. în fiecare lună își 
depășește cu 35—40 la sută norma 
de lucru, nu are nici un rebut și 
folosește din plin cele 480 minute 
de lucru. .

Tînărul strungar Calotă Nicolae 
în fiecare zi vine cu 
minute mai de vreme 
In acest timp verifică 
unge, ascute cuțitele, 
materialul necesar. Mult își iubește 
utemistul Calotă meseria, uzina și 
oamenii din jurul său care l-au a- 
jutat în muncă. Pentru viața feri
cită ce o trăiește 
partidului. Muncește cu 
pentru a răsplăti grija 
asemenea zecilor de mii 
din patria noastră, este 
de statul nostru.

Calotă Nicolae es-

tinerii ar fi la fel

20-30 dc 
la serviciu.

mașina, o 
pregătește

el mulțumește 
abnegație 
cu care, 
de tineri 

înconjurat
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MĂSURILE
CE TREBUIESC LÚATE IN SCOPUt^ 
PREVENIRII ACCIDENTELOR

A N
Școala profesională silvică din Clmpeni, regiunea Cluj; str. ) 

Izvor nr. 1, telefon 218 — Cfrnpeni, anunță: ș
Irt anul școlar 1960—1961 școala primește elevi pentru spe- j 

cialitățile : pădurari și mașinlști utilaj forestier, cu durata de 5 
școlarizare de 2 ani. /

Se primesc elevi din regiunile Cluj, Hunedoara $1 Oradea, ț 
prin examen de admitere, tn limita locurilor planificate, în or-3 
dlnea mediilor obținute la examen și in baza vizitei medicale. S

Candidații trebuie să albă vlrsta de 16—18 ani pentru m-) 
șiniști utilaj forestier, iar pentru pădurari să aibă serviciul < 

..................... ‘ *............ “ ’ 1
face înscrierea la examen sînt :

5 
cu rezultatul recent al analizei •} 

sîngelui și a radioscopie! pulmonare. p
— declarația tip din care să rezulte starea materială a.,'

> candidatului (a părinților sau a susținătorului legal), <
' — autobiografia părintelui.

Actele se pot trimite și prin poștă, recomandat, pe adresa <
> școlii. înscrierile se fac pînă la data de 5 septembrie, iar e-
> xamenul începe la 10 septembrie a. c. Se dă examen scris și .<
> oral la: limba romînă șl matematici. Pe timpul examenului se.,
; asigură gratuit cazarea. il Pentru pădurari actele se vor depune la ocolul silvic cel 4
> mal apropiat, care le vor trimite școlii însoțite de recomandare. ■'

La Intrarea tn scoală elevii semnează un angajament prinj, 
' care se obligă ca în conformitate cu prevederile hotărîrlî nr. 91 <■
' din 1988 și H.C.M. 1434 din 1986. după absolvirea școlii, să .i

î

l

A
?

( r
Z !» C 
c

PUBLICITATE

militar satisfăcut și vlrsta pi nă la 30 ani 
Actele pe baza cărora se '
— cererea candidatului,
— certificatul de naștere
— certificat de absolvire a 7 ciase elementare (original). <
— certificatul de sănătate cu rezultatul recent al analizei **

(copie legalizată),

■l

lúcrete 3 ani la locul de muncă unde vor fi repartizați. 
‘ ‘ ................................ ’ ............

Iz
Í

In timpul școlarizării elevii primesc gratuit masă, cazare. < 
echipament șl rechizite. <

ÎNTREPRINDEREA 
DE EXPLORĂRI
LUPENI 

angajează prin concurs .*
— Șef serviciu contabilita

te, cu studii medii și 7 ani 
vechime in funcții economi
ce. Salariul: 1600—1850 lef.

— Maiștri sondori șl mai
ștri mecanici, cu diploma de 
maistru. Salariul: 900—1380 
lei.

— Contabili principali, cu 
studii medii șl 2 ani vechi
me. Salariul: 823—950 lei.

— Economist principal fi
nanciar, cu 3 ani vechime și 
studii economice superioare. 
Salariul: 1150—1350 lei.

— Tehnician principal me
canic. cu studii medii tehni
ce în specialitate și 3 ani 
vechime. Salariul: 900—1175 
Iei.

— șef birou aprovizionare, 
cu 3—5 ani vechime șl stu
dii economice superioare sau 
studii medii. Salariu! 1350— 
(500 lei.

— Achizitor principal a- 
provizionare. Salariul: 725
Iei.

— Paznici cu acte legale 
aprobate. Salariul: 500—600 
lei.

I

J

Í

I
¥

/

u

î"♦«■j- a
e cazarea

1 ANllNȚ L
• ♦
* întreprinderea de utilaj și
* transport Livezeni angajează *.
2 6 conducători auto necesari * 
î pentru șantierele de con

strucții din Valea Jiului. -
Salarizarea în acord, iar ♦ 

cazarea asigurată. g
--------- 1

PR08RAM DE RADIO
11 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi. 8,30 Muzică populară ro- 

mînească din diferite regiuni ale 
țării. 9,30 Mici piese distractive, 
9,55 Melodii populare romînești, 
10,20 „Tineri ca primăvara", 
program de cîntece, 11,03 Muzi
că populară sovietică, 11,30 Al
manah științific (reluare), 12,00 
„Călătorie muzicală", muzică u- 
șoară. 13,05 Muzică populară ro- 
rr.înească din Moldova, 13,30 Cîn
tece revoluționare romînești, 
15,10 Uverturi și potpuriuri de 
muzică ușoară, 16,00 Ciclul „Îna
intașii muzicii romînești“ • Ti- 
motei Popovici, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,30 Tinerețea ne'e 
dragă (reluare), 18,00 Tineri in- 
terpreți de muzică popniară ro- 
mînească, 18,30 Muzică dc es
tradă. 19.20 Soliști și formații 
artistice de amatori, 20,00 Con
cert simfonic, 21,45 Muzică co
rală clasică. PROGRAMUL »I. 
14.30 Melodii ce străbat lumea, 
15,00 De toate, pentru toți (re- 
luare), 15,30 Din folclorul po
poarelor, 16,15 „Pe-ntinsul azu
riu al mării", muzică ușoară, 18,05 
Muzică ușoară orchestrală, 19,00 
Să învățăm limba rusă cîntînd, 
19,15 Cîntece închinate Republi 
cil, 19.45 Romanțe, cîntece și 
Jocuri, 20,30 Un mare scriitor 
realist : Thomas Mann. 20,45 Ti- 
neri interpreți romîni de muzică 
ușoară, 21,15 „Uniți luptăm“, e- 
misiune de cîntece din țări so
cialiste. 21,45 Părinți si copii, 
22.00 Concert de muzică popu
lară romînească.

*

»

NOIEM-

CINEMATOGRAFE
11 august

PETROȘANI — 7 
BRIE: Război și pace (seria 
Ii-a); AL. SAHIA: La doi pași 
de graniță; PETRILA: Vînători 
de tigri; ANINOASA : Cei mari: 
șl cei mici; VULCAN : Prima zi 
de pace; CRIVIDIA : Amnarul 
fermecat. <Responsabilii cinema
tografelor Lonea, Lupeni, Băr- 
băteni și Uricani n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna au- 
gust)..
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Importante hotârlri ate C.C. al P.C.U.S. 
și ale Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

L

ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA DIN CONGO

S
 MOSCOVA (Agerpres). <— TASS anunță:

Comitetul Central al P.C. U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat o hotărire cu privire Ia măsurile pentru 

'( îmbunătățirea continuă a cotnlerțului. După cum se subliniază 
c în hotărire, în prezent dezvoltarea prin toate mijloacele a co- 
¿ merțuluii In U.R.S.S. este una dintre cele mai importante sar- 
X cini de stat.
S In hotărire se subliniază că există toate condițiile ncce- 
I) sare pentru ca comerțul de stat și cooperatist să satisfacă 
9 mai deplin și mai bine cererea crescîndă a populației în 
r privește mărfurile de consumpopular.
'( După cum prevede hotărîrea, în perioada 1961—1965 
{ U.R.S.S., vor fi deschise încă 105.000 de magazine.
( In cursul septenalulut volumul 
X U.R.S.S. urmează să sporească cu

*
In 

atenție proiectării unor noi tipuri 
de clădiri pentru școli și înzes
trării lor cu utHajuî necesar. 
Hotărîrea recomandă organelor 
republicane să pună Ia dispozi
ția școlilor clădiri administrative 
care pot fi folosite pentru cursuri 
spre a se reduce considerabil fo
losirea succesivă a acelorași săli 
de clasă pentru cursurile mai 
multor clase. In întreprinderile 
industriale și pe șantiere trebuie 
să se creeze secții și sectoare de 
învățămînt pentru învățămîntul 
în producție al elevilor.

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

ce

în

în

Ședința Consiliului de Securitate

*
MOSCOVA1 9 (Agerpres). — 

TASS anunță :
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist al Uniunii Sovie
tice și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au adoptat de asemenea 
hotărîrea cu privire la construi
rea de școli și întărirea bazei 
materiale a școlilor.

Se prevede alocarea unor fon
duri suplimentare în scopul con
struirii de clădiri pentru școli de 
cultură generală și școli inter
nate peste suma stabilită de pla
nul septenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale (1959—1965).

comerțului cu amănuntul 
62 la sută.

★
hotărîre se acordă o mare

Greva petroliștilor columbieni
BOGOTA 9 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

peste 2.000 de muncitori petro
liști de la o societate americană 
de petrol din regiunea Tibu, 
provincia Santander (Columbia) 
au declarat grevă în semn de 
protest împotriva refuzului ad
ministrației societății de a satis
face cererile sindicatului lor și

în legătură cu garantarea drep
turilor muncitorilor.

Confederația oamenilor muncii 
din Columbia și Confederația 
muncitorilor petroliști din Co
lumbia au semnat recent un a- 
cord comun în care se arată că 
cele două confederații sprijină 
revendicările muncitorilor petro
liști.

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

Actul de acuzare în procesul 
spionului american Powers

NEW YORK (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 8 august a avut loc ședința 
Consiliului de Securitate convo
cată la cererea secretarului ge
neral al O.N.U., D. Hammarsk
joeld. pentru a discuta situația 
din Congo

In raportul pe care l-a prezen
tat Consiliului de Securitate D. 
Hammarskjoeld a atras atenția 
Consiliului asupra gravității deo
sebite pe 
ția creată ca urmare a staționă
rii ilegale a trupelor belgiene în 
Republica Congo. Secretarul ge
neral a declarat că trupele bel
giene trebuie să fie de îndată re
trase din Congo, inclusiv 
provincia Katanga.

Deși Hammarskjoeld a criti
cat Belgia și „autoritățile" 
Katanga ț ’ ' t'____
hotărîrii Consiliului de Securita
te cu privire la retragerea tru
pelor belgiene din Congo, în 
goana după un fals „obiecti
vism" el a criticat și guvernul 
Republicii Congo, care, după cum 
se știe, face tot ce-i stă în pu
tință pentru curmarea imediată a 
agresiunii armate a Belgiei îm 
potriva țării sale.

Justificînd acțiunile comanda
mentului O.N.U.. Hammarsk
joeld a afirmat că „autoritățile" 
din Katanga și în special Chom- 
be „au introdus elementul neaș
teptat al opoziției militare orga
nizate față de acțiunile trupelor 
O.N.U. Această opoziție necesită 
inițiativă militară din partea tru
pelor O.N.U., inițiativă pe care 
el, secretarul general, nu are 
dreptul s-o ia fără permisiunea 
oficială a Consiliului de Securi
tate.

Totodată, după cum a recunos
cut el însuși, situația necesită 
acțiuni urgente pentru normali 
zarea situației din Congo.

care o prezintă situa-

din

din
pentru neîndteplinirea

---- o----
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS anunță :
A fost dat publicității actul de 

acuzare în procesul pilotului ame- 
rican, Francii Gary Powers.

IN PERU
1.000.000 de copii 

nu au posibilitatea 
să frecventeze școlile

LIMA 9 (Agerpres)
După cum anunță agențiile de 

presă, Ludena, membru în condu
cerea Ministerului învățământului 
din Peru, a declarat în cadrul unei 
conferințe a pedagogilor care a a- 
vut loc recent în capitala țării, că 
din cei 2.650.000 copii care au îm
plinit vîrsta școlară numai 1.600.000 
au posibilitatea să frecventeze șco
lile, iar restul copiilor, din cauza 
situației materiale grele a părinți
lor lor, sînt condamnați la analfa
betism.

De asemenea el a subliniat că în 
Peru numărul elevilor și studenți
lor care absolvă școlile și facultă
țile se micșorează în fiecare an.

El este acuzat că a desfășurat o 
intensă activitate de spionaj îm
potriva Uniunii Sovietice, activitate 
care este expresia politicii agresi
ve duse de guvernul S.U.A.

Powers și-a recunoscut vina în 
toate capetele de acuzare. Vino
văția lui este confirmată de ase
menea de dovezi materiale și scri
se, de concluziile experților și de 
depozițiile martorilor.

Actul de acuzare a fost aprobat 
la 9 iulie de Roman Rudenko; pro
curorul general al U.R.S.S.

Actul de acuzare, care conține 
aproximativ 4000 de cuvinte a fost 
întocmit la Moscova de Comitetul 
securității de stat și semnat de A- 
lexandr Selepin, președintele Co
mitetului.

a

După aceasta ședința s-a în
trerupt, lucrările reluîndu-se în 

i după amiaza aceleiași zile.
★

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
i TASS anunță:

In ședința din după-amiaza 
zilei de 8 august a Consiliului 
de Securitate primul a luat cu- 

i vîntul Bomboko. ministrul Afa
cerilor Externe ; ‘ ~
Congo. El a cerut retragerea 
imediată a trupelor belgiene de 

, pe întregul teritoriu congolez, 
inclusiv de pe teritoriul provin
ciei Katanga.

Pierre Wigny, ministrul Afa
cerilor Externe al Belgiei invitat 
la ședința Consiliului de Secu
ritate a afirmat cu fățărnicie că 
trupele belgiene au intervenit în 
treburile interne ale Republicii 
Congo „pentru a apăra viața ce
tățenilor belgieni".

Lodge reprezentantul Statelor 
Unite a trecut cu totul sub tă 
cere hotărîrea Consiliului de Se
curitate din 22 iulie în care se 
consemnează că Consiliul consi
deră Republica Congo drept un 
tot unic și cere ca toate statele 
să se abțină de la orice acțiuni 
care ar putea submina integri
tatea teritorială și independența 
politică a tinerei republici afri
cane.

Slim, reprezentantul Tunisiei a 
subliniat necesitatea retragerii 
cît mai grabnice a trupelor bel
giene din Congo. EI a prezentat 
un proiect comun de rezoluție al 
delegațiilor Tunisiei șt Ceylonu
lui. Potrivit acestui proiect — 
printre altele — Consiliul de Se
curitate confirmă împuternicirile 
acordate secretarului general al 
O.N.U. de rezoluțiile precedente 
ale Consiliului pentru Congo și 
îi propune să continue să înde 
plinească sarcinile ce.i-au fost a- 
trîbuite. Proiectul de rezoluție

— cere ca guvernul belgian să-și 
retragă imediat trupele din pro
vincia Katanga șl declară că este 
necesară intrarea trupelor O.N.U 
în această provincie.

Tineretul congolez cere 
trimiterea imediată 

trupelor 0. N. U. în Katanga

LEOPOLDVILLE 9 (Ager
pres).

Agenția Associated Press a- 
nunță că într-o telegramă adre
sată lui Hammarskjoeld, secreta
rul general al O.N.U., organiza
țiile congoleze de tineret cer tri
miterea imediată a 
O.N.U în Katanga.

Dacă aceasta nu se 
în următoarele 24 ore 
creta mobilizarea întregului ti
neret, se spune în telegramă.

Telegrama a fost trimisă în 
urma unei demonstrații a tinere
tului care a avut loc în centrul 
orașului Leopoldville.

trupelor

va face 
vom de-

Catastrofă minieră 
în Turcia

ISTANBUL 9 (Agerpres)
La 7 august, la una din minele 

carbonifere din bazinul Sanguldak 
o catastrofă, 

iar 4 au fost

BERLIN — Participant» la 
conferința organizației sindicatu
lui metalurgiștilor din München, 
au adoptat o rezoluție în care 
este condamnată cu hotărire în
zestrarea Bundeswehrului 
german cu rachete atomice 
laris".

vest- 
„Po-

se-

(Turcia) s-a produs 
5 oameni au murit, 
grav răniți.

Lipsa unui sistem 
de protecția muncii 
voacă moartea și

PHENIAN — In primul
mestru aț. acestui an, în R.P.D. 
Coreeană s-a obținui de aproape 
patru ori mai mult cărbune pe 
cap de locuitor decît în 1946 
In comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut, 
volumul producției de cărbune a 
crescut cu 21

projekt" prevăd construirea a 
două rezervoare mari, unul la 
Czorsztyn, ayînd o capacitate de 
500 milioane metri cubi, și unul 
la Tylmandwa cu o capacitate de 
70 milioane metri cubi de apă. 
Aceste două rezervoare vor feri 
pe deplin valea rîului Dunajec 
de inundații și vor reduce foarte 
mult pericolul revărsării Vistu- 
lei

la sută.corespunzător 
în mine pro- 
schiloditea a 

zeci de mineri. Potrivit datelor pu
blicate în presă, numai . anul tre
cut peste 50 de oameni și-au pier
dut viața în urma accidentelor în 
timp ce lucrau in subteran.

VARȘOVIA 
nuntă agenția 
Minelor și Energeticii al R P 
Polone a aprobat planul de uti
lizare a apelor rîului Dunajec, 
pe cursul lui superior. Proiectele 
elaborate de institutul ..Energo-

— După cum a- 
P.A.P.. Ministerul

PEKIN — După xum anunță 
agenția China Nouă recent pe 
un podiș din ’ provincia Sansi, 
unde din cauza lipsei de apă cul
tivarea terenurilor era imposibilă, 
cercetările efecutate în vederea 
descoperirii unor resurse de apă 
au dat rezultate. Cercetătorii, pe 
baza unui studiu amănunțit, au 
descoperit numeroase curente 
subterane de apă la o mică adîn- 
cime.- Aceste curente bogate în 
apă, pot asigura irigarea a 7200 
ha. de teren arabil de pe podiș.

V. V. Kuznețov, reprezentan
tul Uniunii Sovietice prim-loc 
(iilor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. luînd cuvîn- 
tul a aratat că Consiliul de Se
curitate este nevoit să revină 
pentru a treia oară asupra ace
leiași probleme în condiții cînd 
primejdia care plana asupra ti
nerel republici în urma -interven
ției străine, nu numai că nu s-a 

al Republicii . micșorat ci dimpotrivă, a căpă- 
țat caracter mult mai acut.

In încheiere, reprezentantul 
sovietic a sprijinit propunerea 
primului ministru al Republicii 
Congo, Lumumba, de a se tri
mite în Congo un grup de ob
servatori din care să facă parte 
cîte un reprezentant al_ Indiei, 
Ceylonului, Ghanei, 
Marocului, Guineei. 
Arabe Unite. Afganistanului, In
doneziei și Birmaniei.

In numele delegației sovietice, 
V. V. Kuznețov a prezentat un 
proiect de rezoluție în care se 
subliniază că guvernul Belgiei 
încalcă în mod flagrant hotărî
rea Consiliului de Securitate 
privind retragerea imediată a 
trupelor belgiene de pe teritoriul 
Congo-ului și asigurarea inte
grității teritoriale și independen
ței politice a Republicii Congo. 
Proiectul sovietic de rezoluție* o- 
blieră pe secreta-rul genera#* ăl 
O.N.U. să ia măsuri hotăi/lte 
fără să se dea înlături de la fo
losirea oricăror mijloace de în- 
rîurire în scopul înlăturării ime
diate a trupelor belgiene de pe 
teritoriul Republicii Congo șl 
pentru încetarea acțiunilor împo
triva integrității teritoriale a 
Republicii Congo. Proiectul de 
rezoluție însărcinează pe secre
tarul general al O.N.U. ca în 
termen de trei zile să raporteze 
ce măsuri s-au luat pentru adu
cerea la îndeplinire a acestei ho- 
tărîri a Consiliului de Securitate.

Cu aceasta ședința din după- 
amiaza zilei de 8 august a Con
siliului de Securitate a luat 
sfîrșit.

O—--------------

Etioplei, 
Republicii

Declarația făcută de V. V. Kuznețov 
lui Hammarskjoeld

NEW YORK 8 (Agerpres)
V. V. Kuznețov, prim locțiitor 

al ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., care se află la New 
York, l-a 
joeld, secretarul general 
și a făcut cu acest prilej 
tie.

Potrivit informațiilor 
dispunem, — se spune 
tele în declarație — guvernul Ca
nadei se pregătește să trimită tru
pe ale sale în Republica Congo. 
La propunerea primului ministru 
Diefanbaker, parlamentul cana
dian a adoptat hotărîrea „cu pri
vire la participarea unor forțe ar
mate canadiene la operațiunile 
O.N.U. din Congo".

După cum se știe, Canada este 
membră a blocului militar al 
N.A.T.O. din care face parte și 
Belgia care a întreprins agresiunea 
împotriva Republicii independente 
Congo. în aceste condiții trimite
rea de trupe canadiene în Republi
ca Congo, ca și trimiterea de tru-

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

vizitat pe Hammarsk- 
' al O.N.U.

o declara-

carede 
printre al-

»>'

pe aparținind oricărui alt 
membru al unui bloc militar din 
care face parte și Belgia, nu ar fi 
altceva decît o sprijinire a agre
sorului de către un aliat militar al 
său. O astfel de acțiune ar fi în 
flagrantă contradicție cu hotărîrile 
Consiliului de Securitate cu privite 
la luarea tuturor măsurilor nece
sare pentru curmarea cît mai rapi
dă a agresiunii, pentru retragerea 
imediată a trupelor de pe teritoriul 
Republicii Congo și pentru respec
tarea integrității ei teritoriale și 
a independenței ei politice.

Atrăgînd atenția asupra, existen
ței unor planuri de trimitere de 
ttupe canadiene in Congo, guver
nul U.R.S.S. nu poate să nu con
sidere aceste acțiuni ca fiind in 
contradicție cu hotărîrile Consiliu
lui de Securitate în legătură cu a- 
gresiunea imperialistă împotriva 
Republicii independente Congo și 
obiectează cu hotărire împotriva 
trimiterii de trupe canadiene io 
Republica Congo.

Telegrama adresată de P. Lumumba 
Consiliului de Securitate

NEW YORK (Agerpres).
După cum anunță corespondentul agenției Associated Press, 

primul mia/fitru al Republicii Congo, Patrice Lumumba, a adresat 
președintelui Consiliului de Securitate al O.N.U. o telegramă în 
care propune Consiliului de Securitate să trimită în Congo 
grup de observatori din partea a zece țări pentru a asigura 
tragerea trupelor belgiene

Lumumba a propus să se trimită cite un observator 
partea Indiei, Ceylonului, Ghanei, Etiopiei, Marocului, Guineei, 
publici! Arabe Unite, Afganistanului, Indoneziei și Birmaniei.

un
re-

din 
Re.
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