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Pe comunistul Munteanu Cor
nel, șeful unei brigăzi de lăcătuși 

de la mina Jieț, îl frămînta de 
mult timp problema închiderii au
tomate a ușilor de la puțul princi
pal. Zile întregi el a stat la puț și 
a urmărit cu atenție cum cuplăto- 
rii închid ușile. Ideea rezolvării 
acestei probleme i-a venit. Pară 
să împărtășească imediat intenția sa 
mecanicului șef al exploatării, el a 
schițat forma unui 
dispozitiv cu pis
toane acționat cu 
aer comprimat. Du
pă ce s-a încredin
țat că proiectul său
este pus la punct, s-a dus la me
canicul șef căruia i-a destăinuit 
planul. Pentru a fi mai convingă
tor i-a explicat inginerului multe 
amănunte în legătură cu modul de 
funcționare a dispozitivului său.

Inginerul a studiat proiectul 
dispozitivului. După un timp i-a 
Spus :

— O să discutăm și la cabinetul 
tehnic și o să te anunț. Dispozitivul 
este interesant.

Nu peste mult timp Munteanu 
•Gsrnel, împreună cu alți lăcătuși 
din brigadă s-a apucat de treabă. 
Inginerul, împreună cu maistrul a- 
telierului se interesau zilnic de ino
vația lui Munteanu.

Au trecut multe zile de muncă 
încordată, Intr-una din dimineți 
Munteanu se prezentă maistrului 
și-i spuse :

Cu „Trenul prieteniei”, 
în excursie 

prin Uniunea Sovietică
La Consiliul raional A.R.L.U.S. 

din Petroșani, la începutul lunii au
gust, s-au prezentat primii munci
tori dornici să participe la excursia 
prin Uniunea Sovietică organizată 
de Consiliul General A.R.L.U.S. cu 
„Trenul prieteniei“. Balacsi loan, 
miner din Petri la, a fost primul 
care s-a înscris la această excursie. 
După el, la Consiliul raional 
A.R.L.U.S. au sosit Otincilescu Fe- 
iicia, Marcovici Leon de la prepa- 
rația Petrila și alții care, împreu
nă cu șute de muncitori din țara 
noastră vor efectua între 29 sep
tembrie și 14 octombrie ax. o ex
cursie în Uniunea Sovietică i?e 
ruta Kiev—Leningrad—Moscova. 
Costul unei călătorii este de 1850 
lei (plus 155 lei pentru schimb), 
înscrierile se mai fac pînă la 8 
septembrie a.c. la Agenția O.N.T. 
Carpați.
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de inovatori
— Am terminat dispozitivul. 

Vreau să-l încerc.
Împreună cu Gabos Mibai, To

por Ladislau și Doroțan Ladislau,. 
lăcătuși din brigadă, au lucrat U 
montarea dispozitivului. Rezultatele 
nu s-au lăsat așteptate. Dispoziti
vul de închidere și deschidere a 
ușilor puțului funcționa perfect.

De numele brigăzii de lăcătuși 
conduse d,e Munteanu Cornel mai 

sînt legate și al
te inovații. Așa 
de exemplu tot sub 
conducerea lui 
Munteanu, brigada 
a executat un

dispozitiv cu care se pot confecțio
na calupurile din lemn folosite la 
armarea în galerii. în prezent bri
gada experimentează o mașină de 
încărcat stocul de avarii operațiu
ne care se face manual și necesită 
mutră mină de lucru.

Lucrările cele mai grele și im
portante privind întreținerea utila
jului sînt executate de lăcătușii din 
brigada condusă de Munteanu Cor
nel. Intr-un singur schimb ei au 
executat repararea ventilatorului de 
800 m.c. fără ca celelalte două 
ventilatoare ale stației să fie opri
te. De asemenea, luna trecută au 
schimbat moazele de la puțul de 
materiale, lucrare de mare impor
tanță și care necesita o înde minare 
și iscusință deosebită.

Cînd a luat în primire brigada 
de lăcătuși, în ea era doar un sin
gur membru de partid, șeful de 
brigadă. Astăzi toți cei 8 compo- 
nenți ai brigăzii sînt membri și can
didați de partid. Acesta este rodul 
muncii politice a comunistului, 
Munteanu care este și locțiitor de 
secretar al organizației de bază.pe. 
sector. Așa se explică și rezulta
tele obținute de această brigadă în 
între ținerea și repararea utilajului.

Cu doi ani în urma cabinetul teh
nic al exploatării miniere din Lo- 
nea a denumit brigada condusă de 
Munteanu drept brigadă de ino
vatori. Această denumire este jus
tificată pe deplin de inovațiile și 
raționalizările propuse de membrii 
brigăzii. Ei însă nu se opresc aici. 
Așa cum afirmă adesea șeful bri
găzii : căutăm pe cît posibil să 
ușurăm munca minerilor ca ei să 
poată să muncească mai bine și mai 
ușor.

F. Ni CU

OAMENII MUNCII DIN VALEA JIULUI
APROBĂ CU CĂLDURĂ POLITICA EXTERNĂ 

A STATULUI NOSTRU

lectualilor
Petroșani.

inte- .
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Aspect de ia 
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In apărarea vieții și a păcii
Misiunea noastră, a medicilor es- 

1 te apărarea sănătății oamenilor 
' muncii, apărarea vieții. Pentru a- 

ceasta însă nu luptăm numai noi, 
medicii ; apărarea vieții, eliminarea 
războiului atomic aducător de
moarte din viața contemporană
constituie preocuparea de prim or
din a însuși statului nostru, a gu
vernului și partidului. în apărarea 
acestei vieți, pentru ușurarea și 
înfrumusețarea căreia se construiesc 
mii de uzine și fabrici, orașe noi, 
se ridică raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dei 
cu privire la situația internaționa- 

1 lă și politica externă a Republicii 
‘Populare Romîne în fața sesiunii 
i extraordinare a Marii Adunări Na
ționale. împreună cu toți oamenii 

ș muncii din țara noastră care-și iu
besc atît de mult munca lor pașni- 

; că și noi, medicii, sprijinim cu căl- 
| dură principiile coexistenței pașnice 
* ale politicii externe a R.P.R. expri

mate în raport, ne alăturăm voinței 
unanime a omenirii de a vedea salv
gardată pacea prin înfăptuirea de
zarmării generale și .totale.și prin 
statornicirea relațiilor de coexisten
ță pașnică între statele cu sisteme 
sociale diferite.

Ca medic 
ororile celui 
mondial. Imaginea îngrozitoare a 
atîtor oameni rămași infirmi pe 
viață, a atîtor suferințe îndurate 
de ostași, a atîtor copii rămași or
fani, a rămas încă trează. Nu vrem 
să mai vedem asemenea orori. Noi. 
medicii, dorim să îngrijim de să
nătatea oamenilor în munca lor 
pașnică, avîntată. Nu vrem să mai 
tratăm răni pricinuite de război.

Salutăm cu toată căldura hotă- 
rirea sesiunii Marii Adunări . Na
ționale a R.P.R. ca delegația țării 
noastre la apropiata sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., care va 
lua în discuție problema dezarmării 
generale și totale, să fie condusă 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Pe lîngă ridicarea considera
bilă a prestigiului țării noastre în 
fața forului de înaltă competență 
internațională — O.N.U. — acest 
fapt demonstrează întregii lumi do
rința fierbinte de pace a poporului 
nostru, eforturile lui pentru trium
ful principiilor coexistenței pașnice 
cărora ne alăturăm și noi medicii.

di. C. LĂPĂDATU 
j , . . medic emerit

am cunoscut din plin 
de-al II-lea război

Gospodărirea orașului Lupeni, în pas cu dezvoltarea lui I

Intr-una din zilele trecute 
tov. Bădescu Nicolae, secreta
rul organizației U.T.M. a sec
torului II Uricani i-a întâlnit 
în curtea minei pe Poloboc 
Constantin, Uliu Gheorghe, 
Rusu Dumitru și Bucur loan, 
șefii unor brigăzi de 
fruntașe în. sector, 
clișeu discutând laolaltă despre 
munca tinerilor sectorului IV 
Uricani.

In ultima sesiune a Sfatului 
popular al orașului Lupeni a fost 
analizată activitatea desfășurată 
de comitetul executiv pentru în
frumusețarea și gospodărirea 
orașului. Darea de seamă asupra 
măsurilor luate de comitetul e- 
xecutiv pentru înfrumusețarea o- 
rașului și executarea lucrărilor 
bugetare pe anul 1960 a fost 
prezentată de tov. deputat Lo- 
rincz Franci sc.

Atît materialele prezentate, cît 
și discuțiile purtate de deputății 
sfatului și de cei invitați la se-

tineret 
lată-i în

siune au reliefat faptul că orașul 
Lupeni cunoaște o continuă dez
voltare și înfrumusețare. Orașul 
s-a dezvoltat mult în ultimii ani 
prin cartierele noi și locuințele 
ce au fost construite. A crescut 
substanțial numărul locuitorilor. 
Dezvoltarea orașului pune în 
fața sfatului popular și a depu- 
t ați lor numeroase sarcini de or
din gospodăresc. Sfatul popular 
al orașului, sub îndrumarea co
mitetului orășenesc • de partid și 
cu ajutorul maselor de cetățeni 
își îndeplinește din ce în ce mai 
bine rolul în gospodărirea ora
șului. Sfatul popular din Lupeni 
a avut alocată pe acest an suma 
de 375.000 lei pentru lucrările 
de investiții cu caracter gospo
dăresc. Folosindu-se de această 
sumă, sfatul popular a luat mă
suri pentru organizarea lucrări
lor gospodărești de înfrumuse
țare și modernizare a orașului. 
Una din lucrările mai de seamă 
a constituit-o modernizarea stră- 
zii 1 Mai. Lucrările de canaliza
re a acestei străzi se apropie de 
sfîrșit, după care se va trece la 
pavarea ei. S-a început de ase
menea asfaltarea trotuarelor din 
străzile Gh. Gheorghiu-Dej, T. 
Vladimirescu, I. V. Stalin și Ca
lea Vulcan. O altă lucrare im
portantă întreprinsă d 
popular este pavarea pieței de a- 
limente din localitate. S-au obți-

nut multe rezultate bune și în 
privința . întreținerii și înfrumu
sețării parcurilor. Parcul „6 
August“, de pildă, a fost extins 
cu aproximativ încă 6.000 m. p.

O contribuție importantă au 
adus la gospodărirea și înfru
musețarea orașului, masele de 
cetățeni, prin acțiunile obștești 
inițiate; de deputați, organizațiile 
U.T.M. și comisia de femei. Pla
nul anual al contribuției în mun
că, de pildă, a fost realizat pînă 
în prezent în proporție de 67 la 
sută. Mobilizați de deputății Mil- 
hăiasa Gheorghe, Udrea Petru 
și alții, țăranii muncitori au 
prestat 484 zile muncă cu bra
țele și 123 zile muncă cu atela
jele la întreținerea drumurilor 
din cătunele țărănești.

Cu un deosebit entuziasm au 
participat în acest an la înfru
musețarea orașului tinerii din 
oraș, femeile, precum și alți ce
tățeni. Pianul anual de muncă 
voluntară a fost realizat pînă a- 
cum în proporție de 68 la sută. 
La acțiunile obștești pentru în
frumusețarea orașului au parti 
cipat un mare număr de cetă
țeni, realizîndu-se economii în 
valoare de 346.303 lei. In cadrul 
acestor acțiuni au fost executate 
lucrări pentru curățirea de par-

I. DUBEK

Vom îndeplini sarcinile 
trasate de partid
Raportul prezentat de tov ară- 

șui Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
recenta sesiune extraordinară a 
Marii Adunări Naționale, a o- 
glindit în chipul cel mai fidel 
justețea și caracterul construc
tiv al politicii externe duse de 
partidul și guvernul nostru. Co
lectivul minei noastre a primit 
cu vie satisfacție faptul că dele
gația țării noastre la cea de a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. va avea în fruti- 
tea sa pe conducătorul nostru 
iubit, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Delegația noastră 
își va spune răspicat cuvîntul, 
va dtemonstra hotărîrea întregu
lui nostru popor de a lupta pen
tru pace, pentru dezarmarea ge
nerală și totală.

Noi am pornit cu fermitate la 
muncă pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ce ne re
vin. Pentru aceasta avem abso
lută nevoie de pace, de bună în
țelegere cu toate popoarele lu
mii, de dezarmare generală și 
totală. Ne vom strădui să dăm 
mereu mai mj.il t cărbune pentru 
cocs, să ieftinim prețul de cost 
ai producției.

Sîntem convinși că delegația 
țării noastre lă O.N.U. va aduce 
un aport de seamă la lupta po- 

■ poarelor pentru apărarea cauzei 
nobile a păcii. Urăm succes de
plin delegației noastre în frurtte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej în îndeplinirea măreței 
sale sarcini de a contribui la în
tărirea păcii între popoare, 'la 
promovarea 
tență

1

politicii de coexis- 
pașnică.

fng. D. OPR1Ș
mina Lupeni

■ 1 ——★=—

VII investiții al 
brigada condusă 

Bartha Dionisie 
și „brigada celor 
Această dtenumire

| , . ■ . ------- . . , - , i n— -r ■

(Continuare în pag. 3-a)

Cei 15 fruntași
în sectorul 

minei Lupeni 
de comunistul 
este denumită 
15. fruntași“,
dată brigăzii pentru hărnicia ei 
și. pentru realizările obținute a 
fost pe deplin justificată și în 
luna august a. c. Lucrînd la a- 
dîncirea puțului orb nr. 21 (Ilea
na) cei 15 membri ai brigăzii 
au executat 20 metri liniari să
pare, 196,6 m. c. betonare și di
ferite amenajări. De asemenea, 
au executat la lucrările neplani
ficate săparea și betonarea unui 
picior.de puț. Față de plan, bri-' 
gada celor 15 fruntași condusă 
de Bartha Dionisie a realizat la ' 
betonări o depășire de 68 la sută 
iar la săpări o depășire de 33,3 
la sută.

picior.de


~ STEAGUL ROȘU

TtHMCH MINIERE
Potrivit prevederilor planului 

economic de 6 ani, productivita
tea muncii la exploatările Văii 
Jiului va trebui să crească pină 
în 1965 la cel puțin 1,300 tone 
de cărbune pe post. Pin* acum 
i-au realizat pași de seamă pe 
calea creșterii continue a ran
damentelor. Pe bazin s-a obți
nut în luna august o producti
vitate medie de peste 1,025 tone 
pe post.

Creșterea pro
ductivității mun
cii are ia bază 
•ttt organizarea 
mal rațională a 
muncii in lucră
rile miniere, cit 
folosire a mijloacelor tehnice, a 
utilajelor și mecanismelor, ex
tinderea progresului tehnic în 
mineritul Văii Jiului.

In ultimii ani înzestrarea teh
nică a minelor a crescut consi
derabil,' statul Investind pentru 
aceasta sute de mHioane de lei. 
In prezent peste 44 la sută din 
galeriile ce'se sapă sínt armate 
cu susțineri metalice, cu inele 
de bol țari sau cu beton, econo- 
misindu-se mari cantități de 
lemn. Peste 13 la sută din ste
rilul rezultat la săpări se încarcă 
cu mijloace mecanice, se intro
duce tot mal mult perforarea în 
abataje cu perforatoare electrice, 
se experimentează la toate ex
ploatările aparatele de captare a 
prafului de mină de tipul Nem
esek. Pe baz studiilor făcute se 
extinde armarea metalică a aba
tajelor frontale fapt ce a dus, 
la scăderea consumului spe
cific de lemn in jurul a 45 
m.c./ÎOOO tone cărbune. Progre
se însemnate au fost obținute 
și în privința rezolvării celei 
mai grele operații în minerit: 
încărcarea în abataje. De pe a- 
cum tot cărbunele rezultat în a- 
batajele frontale se încarcă cu 
mijloace mecanice, iar la abata
jele cameră au fost experimen
tate cu rezultate bune mașinile 
de încărcat confecționate în Va
lea Jiului și de producție sovie
tică (tipul GNL-30 M) care au 
dus la creșterea masivă a pro
ductivității muncii în abatajele 
unde au fost experimentate.

Ca urmare a extinderii pro
gresului tehnic, a folosirii utila
jelor cît mai aproape de capaci
tatea lor nominală, la unele sec
toare productive (sectoarele II 
și III Petrila, I Aninoasa, I și 
II Vulcan, III Lupeni etc.) pro
ductivitatea medie depășește 2 
tone pe post, iar la cinci exploa
tări este de peste o tonă de căr
bune pe post

Săparea lucrării miniere 
de legătură între planul 

înclinat și stratul Í3
De obicei, pentru exploatarea 

stratului 13 se execută o „baione
tă“ care face legătură între planul 
înclinat și strat. în această „baio
netă“ se instalează un transportor 
cu raclete care duce cărbunele în 
planul înclinat.

Deoarece întîmpinăm greutăți la 
întreținerea „baionetei“, am pro
pus schimbarea sistemului de să
pare, dîndu-i o înclinare față de 
orizontală. Astfel, traversînd stra- 
tificația sterilului, armăturile nu 
se mai rup din cauza șpițului de 
lingă culcuș. Prin aceasta am eco
nomisit un transportor cu raclete 
în locul căruia sínt instalate sco
curi fixe pe care cărbunele alune
că prin cădere liberă.

Metoda se aplică de aproape 3 
luni de 
bune în 
bunelul 
fiere.

Creșterea productivității mun
cii in mineritul Văii Jiului la 
nivelul prevăzut de planul eco
nomic de 6 ani, Impune cu tot 
mai multă tărie folosirea din plin 
a utilajelor miniere.

Acest fapt implică luarea u- 
nor măsuri concrete și operati
ve. In special se impune reluarea 
șl definitivarea experimentărilor 
mașinilor de încărcat confecțio
nate tn Valea

Probleme actuale

$i o mal bun*

Jiului. Este lău
dabilă *1 va tre
bui să Ut susți
nută de orsane- 
I« combinatului 
experimentarea 
încărcării la lur

crărilc de pregătiri cu mașinile 
GNL-30 M, In «tudiu I» mhw A- 
nirtoas«.

Pornind de la faptul că In 
viitor creșterea productivității 
muncii trebuie realizată exdualv 
pe seama progresului tehnic este 
de datoria fiecărui inginer și teh
nician el studieze amănunțit și 
să vină cu măsurii concrete pen
tru ridicarea randamentului uti
lajelor miniere, pentru creșterea 
factorului de putere. La* abatajele 
frontale, prin extinderea susți
nerii metalice, s-au obținut pînă 
acum indici tehnico-economici 
relativ bum* în creșterea produc
tivității muncii, în reducerea 
consumului de lemn și alte ma
teriale. Este însă absolut necesar 
ca eforturile să fie acum îndrep
tate spre creșterea randamente
lor în abatajele cameră, care 
dau încă mare parte din totalul 
producției de cărbune. Găsirea 
unor soluții practice bune pentru 
armarea metalică a acestor aba
taje, va duce la scăderea con
sumului de lemn, la randamente 
sporite.

In lupta pentru folosirea mai 
bună a mijloacelor tehnice un 
rol de seamă au inovatorii și ra- 
ționelizatorii mineri care trebuie 
activ ajutați.

Călăuzindu-se după indicațiile 
hotăririi partidului cu privire 
la dezvoltarea nivelului tehnic al 
producției, inginerii și tehnicie
nii mineri, mobilizați de organ!-; 
zațiile de partid, pot și trebuie« 
să îmbunătățească continuu fo
losirea bogatei înzestrări tehnice; 
a exploatărilor în scopul obține
rii unor indici tehnico-economici 
superiori.

Ing. GH. DUMITRESCU

Simplificarea schimbării 
rulmentului axial 

ia pompele centrifugate
Marile pompe centrifugale 

„Ernst Vogel“ de 600 1. aveau 
un neajuns: rulmentul axial era 

plasat pe axa pompei, în partea 
cuplungului. Din cauza deselor 

solicitări se distrugea repede atît 
rulmentul cit și piulița împreună 
eu filetul de pe ax.

Inovatorul Ambruș Nicolae de 
la mina Petri la a făcut o modi
ficare în plasarea rulmentului! 
axial, siniplificînd astfel mult în
treținerea acestor pompe. Astfel, 
în capătul liber al axului după 
rulmentul radiat, s-a plasat dis- 
tanțierul care este fixat în cor
pul pompei. In continuare, pe ca
pătul axei s-a montat o bucșă 

'filetată pe care este fixat rul
mentul axial. Forța axială este 
transmisă prin intermediul unui 
umăr de pe ax la un capăt al șai
bei care la rîndul ei apasă asu
pra rulmentului radial. 
năm că rulmentul radiat 
jină în partea opusă de 
capacului de la pompă, 
acest caz filetul nu este 
și ca atare axa nu se deteriorea
ză. Totodată, înlocuirea rulmen
tului axial se face foarte repede 
nemai fiind necesare o serie de 
lucrări auxiliare.

Mențio- 
se spri- 
peretele 
Deci în 
solicitat

Metoda de exploatare 
In preabatajele 
din stratul 13 In 

consumului
Studiind posibilitățile de reduce

re a prețului de cost pe tona de 
cărbune extras am constatat că la 
preabatajele din stratul 13, secto
rul III Piscu — Aninoasa, meto
da de săpare șî armare actuală es
te costisitoare.

în prezent, aceste preabațaje se 
sapă cu profil trapezoidal, asigu- 
rind suplimentar cu două juguri la 
îmbinarea grinzii cu stâlpii și con
tra fișe. Avînd Vatra orizontală se 
descoperă culcușul pe o porțiune 
de 30—40 cm. pe înclinare, iar 
stîlpul de pe coperiș ajunge une
ori pînă la 4 m. lungime datorită 
înclinării mici pe care o are stra
tul în adîncime. Ca urmare, cele 
două spițuri de cărbune ce cămin 
la acoperiș și culcuș, influențează 
în mod negativ asupra rezistenței 
la presiunea exercitată în lucrarea 

. minieră și deci este necesar să se 
; execute rearmăti de preabațaje în 

unele porțiuni chiar și de două ori

I 
i

șef

zile, dînd rezultate foarte 
ce privește transportul căr- 
și susținerea lucrării mi^

GH. BULGARII 
de brigadă sectorul III 

Piscu—Aninoasa

de la Aninoasa

Preocupări ale inovatorilor

I

Uzina de reparat utilaj minier din Petroșani este înzestrată cu ma
șini moderne și de înaltă productivitate. Toate lucrările de reparații și 
unele agregate și utilaje pentru mineri sint executate de colectivul 
uzinei-

1N CLIȘEU i Comunistul Laurențiu Nicolae lucrînd la rotorul 
unui ventilator de 2500 m.c. confecționat pentru exploatările din Valea 
jiului.

vederea reducerii 
de lemn

pînă la terminarea fîșiei respecti
ve

în noua metodă propusă, am e- 
liminat cele două zone de presiu
ne, lăsînd tavanul perpendicular 
pe înclinarea stratului iar stîlpul de 
la coperiș se îmbină cu grinda in din
te. In felul acesta, armătura se com
pune numai din două bucăți de lemn, 
un jug la 4 m. și o contra fișă. A- 
ceaștă metodă de armare prezintă ur
mătoarele avantaje : se reduce con
sumul de material lemnos cu 7 pi
nă la 12 m.l. de molid pe mettul 
liniar de avansare ; marginile folo- , 
site se reduc pînă la 30 ml/ml de 
avansare deoarece se reduce su
prafața de podire și se elimină va
tra folosită la preabatajul pentru 
țiușcare ; se economisește materia
lul lemnos de la rearmarea prea- 
batajelor precum și posturile pă
tate în acest scop ; se reduce tim
pul de lucru pentru armarea lucră
rii, deoarece armătura este simplă 
față de cea veche și se execută cu 
ușurință ; se poate folosi 
lemn de molid și mai subțire pen
tru că lungimea bucăților de lemn 
ce compun armătura este redusă 
și rezistă mai bine lă presiune : 
prin faptul că vatra are o înclinare 
de cca. 40 de grade față de ori
zontală se elimină lopătarea cărbu
nelui, acesta venind pe troace în 
cădere liberă.

La. fel viteza de avansare fiind 
mai mare se reduce timpul de lu
cru la preabațaje mărindu-se nu
mărul zilelor lucrate lâ fronturi 
scurte care au o productivitate 
mărită față de preabataj, prin eli
minarea spațiului ce răminea sub 
coperiș puterea de rupere a ex
ploziei găurilor de mină este mai 
mare și deci consumul de exploziv 
se reduce, iar pe canalul de aeraj 
Săpat în vatră nu se mai depun« 
cărbunele mărunt adus de apă c»tre 
pînă în prezent reducea din secția 
utilă a acestuia, deoarece apele de 
infiltrație se vor scurge pe culcu
șul stratului, 
prin 
riș.

canalul fiind săpat 
porțiunea înclinată spre cope-

I. TOMA — miner, A. 
BIHAVETZ, V. IRINA — 
tehnicieni, A. BRIN DUȘ

— inginer
*

Progresul tehnic — baza 
minei Lupeni

Mina Lupeni, cea mai mare exploatare carboniferă din țară, 
diferă mult azi de cea din trecut. Condițiile de lucru, munca în sub
teran sînt cu totul altele. Tehnica nouă introdusă, extinderea meca
nizării la suprafață și în subteran în anii puterii populare au 
ușurat mult munca minerilor. Sute de mașini și utilaje fabricate 
la noi în țară, altele importate din țările prietene au fost insta
late și puse în funcțiune în ultimii ani. ~ 
derea reducerii continue 
tățli muncii, a făcut ca 
moderne mine din țară.

In prezent, transportul 
terii și în abataje este mecani
zat în proporție de sută la sută. 
Peste 150 de transportoare cu 
raclete asigură transportul căr
bunelui în abataje, pe galerii, 
circulă 45 locomotive cu acumu
latori de 2, de 4 și 8 tone, 3 loco
motive cu troiey și 3 locomotive 
Diessel, iar transportul pe pla
nuri înclinate și al lemnului pe 
suitori, 
160 de 
12 kW. 
în mod 
vagonete.

Lucrul în abataje și la pregă
tiri î» steril se execută cu aju
torul utilajelor de perforare și 
tăiere. Pentru tăierea cărbunilor 
se folosesc 4 haveae de tip M.V..

***'«'•

a efortului fizic 
mina Lu peni să

Progresul tehnic în ve-, 
și a creșterii productivi- 
devină una din cele maî

pe ga- la săparea galeriilor in

dezvoltării

este deservit 
trolii electrice 
De asemenea 
considerabil

de peste 
de 5,5 și 
s-a mărit 
parcul de

60 iar 
steril a fost introdusă în mină 
la sectorul IV B în stratul 18 
combina sovietică P.K.-3 cu care 
deocamdată se fac experimentări. 
Rină în prezent cu această com
bină s-au obținut avansări me
dii de 4 m. I. pe zi și se preco
nizează ca în scurt timp să se 
ajungă la o avansare zilnică de 
6 m. Tăierea galeriilor în steril 
cu combina P.K.-3, îmbunătă
țește și mai mult condițiile de 
lucru, ușurează efortul fizic și 
mărește simțitor productivitatea 
muncii. Minerii din brigada com
plexă care lucrează cu combina 
au început să se deprindă cu noul 
sistem de săpare. Tot la lucrările 
de înaintare în steril $1 în ace
lași scop se folosesc în prezent 
10 benzi reîncărcătoare.

Atît la suprafață cit și in sub
teran au fost instalate in de
cursul ultimilor ani foarte mul
te utilaje și instalații care a- 
sigură energia electrică și pneu
matică necesară, evacuarea ape
lor și aerajul subteran, precum 
și extracția cărbunelui. Numărul 
stațiilor de compresoare s-a du
blat față de cele existente in tre- 

jar cele vechi au fost mărite, 
curind a fost montată și pu- 
fn funcțiune o nouă mașină 
extracție cehoslovacă 
Ștefan, in ultimii ani 
asemenea montate 5

cut 
De 
să 
de 
țul 
de 
de extracție romlnești pentru pu
țuri auxiliare, Iar în prezent este 
tn curs de montare o altă ma
șină de extracție de tip „Bamert" 
din R. P. Ungară.

Pentru asigurarea aerajului 
minier, cu clțlva ani tn urm* a 
tost montat ta Ileana o stație 
principală de ventilatoare cu două 
ventilatoare mart de 3800 și 
2500 m. c. pe minut. Această 
stație împreună cu celelalte asi
gură securitatea maorii din 
punct de vedere al aerajului ge
neral In subteran. Pentru aerajul

la pu- 
au tost 
mașini

parțial din mină se folosesc in 
prezent peste 300 ventilatoare e- 
lectrice tabulare de 20 și 60 nxc. 
pe minut iar de curind a sosit 
din R.P.U. la mina Lupe ni un 
nou ventilator cu o capacitate 
de 198.000 m. c. pe oră. Aproa
pe toate stațiile de Încărcare a 
acumulatorilor au fost utilate cu 
redresoare cu seleniu aduse din 
Uniunea Sovietică.

Odată cu introducerea ți fo
losirea acestor utilaje și mașini, 
a tehnicii noi, mina Lupeni s-a 
dezvoltat in mare măsură. Pro
ducția anuală de cărbune a cres
cut mult, productivitatea muncii 
a sporit considerabil iar condi
țiile de muncă sint din ce în ce 
mai bune. Au fost extinse meto
de noi de lucru. In prezent se 
pune accent în special pe arma
rea metalică, armare care are 
ca scop reducerea consumului de 
lemn șl majorarea duratei de 
funcționare a lucrărilor astfel ar
mate. Tehnica nouă, gradul me
reu mal mare de mecanizare a 
lucrărilor din subteran vor con
tribui ți pe viitor la rezolvarea 
cu succes a sarcinilor de pro
ducție, mina Lupeni devenind o 
mină modernă tn care progresul 
tehnic constituie un factor de 
bază.

S. EKART
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STEAGUL ROȘU

Gospodărirea oralului Lupeni, îs pas 
cu dezvoltarea Iui !

(Urinare din pag. l-a)

curi, amenajări de zone verzi, 
reparări de străzi și poduri etc. 
Un aport însemnat în mobiliza
rea maselor de cetățeni la ac
țiunile gospodărești pentru în
frumusețarea orașului au adus 
deputății Guia Paula, Szacsko E- 
lisabeta, Doțiu Avram, Stoica 
Tănase, Lorincz Francisc, Boroș 
Adalbert și alții.

Sesiunea a scos în evidență 
faptul că, pe lîngă realizările 
obținute, în gospodărirea orașu
lui Lupeni mai sînt deficiențe 
Mai lasă mult de dorit preocu
parea pentru gospodărirea car
tierelor de la periferia Lupeuiu- 
lui. In cartierul Grafit și altele 
transportarea gunoaielor se des
fășoară defectuos, dependințele 
sînt prost întreținute. Pe stră
zile principale ale orașului, a 
arătat tov. Zeleneac Mihai, în 
unele locuri lipsesc gardurile. 
Deși ta cartierele orașului ar fi 
posibilități pentru amenajarea de 
parcuri și zone verzi, acest lucru 
se neglijează. De pildă, se dis
cută de mult timp amenajarea 
unui parc pe terenul de sub Spi
talul unificat. Măsuri concrete în 
această direcție însă nu s-au 
luat. Acest teren viran este fo
losit pentru depozitarea de gu
noaie. De asemenea există posi
bilități pentru amenajarea de 
zone verzi în cartierele de blocuri 
din\apropierea filaturii. A lipsit 
tea atît preocuparea deputați- 
lor cît și a I.L.L. pentru acti
vizarea comitetelor de blocuri și 
mobilizarea cetățenilor la înfru-

—=♦=-— —-

înființarea de noi secții 
în cadrul unor facultăți 

și instituie 
de învătămînt superior
. Avîntul dezvoltării economiei na

ționale, a R.P.R. a impus necesita
tea calificării unui mare număr de 
cadre tehnice și științifice cu o te
meinică pregătire de specialitate 
menite să contribuie din plin la 
îndeplinirea mărețelor sarcini trasate 
de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R.

Pentru a se da posibilitatea unor 
specializări pe profesii Ministerul 
Invătitaiîntuiui și Culturii a înfiio- 

în anul de învățămînt 1960 - 
1961 noi secții în cadrul anumitor 
facultăți și institute de invățămînt 
superior.

Astfel, în cadrul Facultății dc 
științe naturale a Universității „C. 
I. Parhoo“ din București se înfiin
țează secția de biochimice ; în ca
drul Facultății de chimie s-a înfiin
țat secția de chimie fizică a macro- 
moieculclor și polimerilor ; in ca
drul Facultății de mecanică a Ins
titutului politehnic din Cluj s-a în
ființat secția electromecanică ; în 
cadrul Facultății de electronică și 
telecomunicații a luat ființă secția 
dc ingineri fizicieni ; în cadrul Fa
cultății de geologie tehnică de la 
Institutul de petrol, gaze și geolo
gie din București s-a înființat sec
ția de prospecțiuni geofizice ; la 
institutele politehnice din Iași și 
Timișoara s-a creat cîte o secție de 
electroenergetică in cadrul facultă
ților de electrotehnică ; la Institu
tul politehnic din Iași s-a înființat 
secția de mașini termice și motoare 
Diesel în cadrul facultății de meca
nică ; la Institutul politehnic din 
Iași s-a înființat secția de confecții 
din piele și încălțăminte în cadrul 
Facultății de industrie ușoară ; la 
Institutul politehnic din Galați s-a 
înființat secția de frigotehnie și teh
nologia construcției de mașini în 
cadrul Facultății de mecanică, iar 
la Institutul de mine din Petroșani, 
s-a înființat secția de prepararea 
cărbunilor și minereurilor, in ca
drul Facultății de mine.

(Agerpres)

niusețarea cartterului unde io 
cuiesc.

A fost scos în evidență fap
tul că sectorul I.C.O. Lupeni 
aduce o slabă contribuție la gos
podărirea orașului, iluminatul 
orașului lasă încă foarte mult de 
dorit. Sectorul I.C.O., deși i s-a 
cerut, neglijează repararea și ex
tinderea rețelei de iluminat, tă
răgănează repararea filtrelor de 
la rezervorul de apă potabilă 
pentru oraș. Din această cauză 
apa potabilă conține impurități. 
Transportul auto în comun se 
desfășoară 
tuos, nu se respectă orarul sta
bilit pentru 
I.C.O. încasează 
prestări de servicii de la între
prinderi, instituții precum și de 
la cetățeni pe care nu le-a exe
cutat.

Deficiențele existente în acti
vitatea I.C.O. Lupeni se dato- 
resc faptului că în unde servicii 
ale acestui sector sînt demente 
necorespunzătoare, care împiedi
că bunul mers al întreprinderii.

Pentru remedierea deficiente
lor existente, secția de gospodă
rie a sfatului popular (șeful sec
ției tov. Daradics Fr.) și comi
sia permanentă de gospodărire 
trebuie să se preocupe mai mult 
de problemele de bună gospodă
rire a orașului și îndeosebi de 
activitatea I.L.L. și I.C.O.

De asemenea comitetul execu
tiv al sfatului popular din Lu
peni va trebui să acorde o aten
ție deosebită îmbunătățirii mun
cii organizatorice de masă, ac
tivizării deputaților și a comi
tetelor de cetățeni, mobilizînd 
masele la gospodărirea și în
frumusețarea orașului.

Orașul minerilor — Lupeni — 
cunoaște din an în an o dezvol
tare tot mai mare. Gospodarii 
Lupeniului trebuie să fie în pas 
cu dezvoltarea orașului.

de asemenea defec-

autobuse. Sectorul 
taxe pentru

„Vtotou ți factorii
In curîod teatrul minerilor își ,? 

Începe noua stagiune — 1960- 
1961. Ca în toți anii, și în acest 
an prima premieră a stagiunii se 
va da cu o piesă originală. De 
altfel aceasta a devenit deja o tra
diție a teatrului pețroșănean, Ast
fel, se va prezenta o piesă contem
porană valoroasă ți anume „Vlaicu 
și feciorii lui“ de Lucia Demetrius.

Piesa atacă una din problemele 
cele mai actuale: transformarea 
socialistă a agriculturii in țara noas
tră. Ea este un nou document ar
tistic care urmărește să aducă în 
lumina rampei un crîmpei din uria
șele prefaceri revoluționare pe care 
poporul nostru le săvlrșește sub 
conducerea partidului.

Dat fiind caracterul acestei pie
se, ea ocupă un loc aparte în re
pertoriul teatrului pețroșănean, fiind 
montată in vederea unor turnee în 
regiune.

Acțiunea piesei este localizată 
într-o singură familie, în familia 
țăranului mijlocaș Vlaciu. Se face 
o analiză atentă asupra psihologiei 
țăranului mijlocaș, sc remarcă os
cilațiile sale și, în fine, în mod lo
gic se înfățișează integrarea țăra
nului mijlocaș în marea familie a 
colectiviștilor. Din analiza piesei 
se desprinde clar originea, natura 
instinctului de proprietate al țăra
nului mijlocaș, instinct căruia i se 
subordonează. în același timp insă 
se evidențiază faptul că singura 
cale care duce la o viață îmbelșu
gată pentru țărănimea muncitoare 
este calea colectivizării.

Piesa are un conținut educativ 
bogat, ea este străbătută de încre
derea nețărmurită în forțele progre
sului, in viitorul luminos pe care 
și-l făurește întregul nostru popor. 
In centrul acțiunii se află țăranul 
mijlocaș Vlaicu și feciorii săi de 
conformație sufletească deosebită,

SPRE NOI SUCCESE
In luna august, ca și ta cele

lalte luni, minerii exploatărilor 
carbonifere din Valea Jiului, au 
demonstrat prin rezultatele ob
ținute în producție ferma lor ho- 
tărîre de a îndeplini și depăși 
în mod ritmic sarcinile ce ie re
vin în cadrul planului șesenal.

Dovada cea mai grăitoare o 
constituie faptul că acordlnd o 
deosebită atenție folosirii depli
ne a tuturor rezervelor Interne, 
minerii au sporit productivitatea 
muncii lor la peste 1,025 tone 
cărbune pe post in medie, Iar la 
cărbunele cocsificaMI le peste 
1,035 tone pe post.

Din întreaga activitate econo
mică depusă în luna august la 
exploatările carbonifere se re
marcă două aspecte semnificati
ve. Este vorba de succesul ob
ținut de colectivul minei Vulcan 
și de rezultatele bune ale cotec- 
tivului de la Lupeni în> creșterea 
randamentelor. Minerii de la 
Vulcan au ocupat locul de frun
te în întrecerea socialistă prin 
faptul că pentru fiecare post 
prestat au dat mai bine de 1,020 
tone de- cărbune cocsificabil și 
energetic, obțintnd peste plan 
mai bine de 4600 tone de căr
bune. Saltul făcut de colectivul 
de aici la productivitatea mun
cii (care a sporit cu 0,046 tone 
pe post fată de iulie) arată că 
la Vulcan s-a rezolvat în chip 
satisfăcător o importantă pro
blemă, aceea a folosirii rațio
nale a posturilor, a înzestrării 
tehnice de care dispune mina.

Iu privința randamentelor un 
salt important au făcut și mine
rii de la Lupeni. Aici s a extras 
cu peste 80 kg. cărbune pe post 
mai mult decît în ianuarie a. c. 
Totuși, trebuie arătat că la Lu
peni există încă suficiente rezer
ve, mai ales în folosirea tehni
cii de lucru, a căror folosire poa
te duce la o creștere mai sub
stanțială a productivității muncii.

Creșterea productivității 
muncii — sarcină de bază

Conferința raională de partid

a stabilii că ptaă ta finele anu
lui 1960 se poate și trebuie atins 
raadamcntuT mediu pe bazin de 
cel puțin 1,040 tcne cărbune pe 
post. Pînă acum, după opt luni 
de muncă, situația în general 
este bună, lăsînd să se întreva
dă premisele îndeplinirii întoc
mai a acestei sarcini. Dacă la 
exploatările Uriicani, Vulcan, 
Petrila sarcina a fost deja înde
plinită, la Lonea, Anxioasa și 
Lupeni, colectivele miniere vot 
trebui să-și sporească preocupa
rea pentru a obține în aeeste ui
ți 4 funii ale anului o creștere 
substanțială a productivității 
muncii lor. La toate exploatările 
trebuie acționat cu mai multă 
fermitate pentru ridicarea pe o 
treaptă maî înaltă a randamen
tului muncii, trebuie pus un ac
cent mai mare pe folosirea de
plină a înzestrării tehnice, a me
todelor modeme de susținere șf 
de muncă în abataje.

Pentru îndeplinirea cu succes 
a sarcinilor anuale <te plan, a 
angajamentelor luate în între
cere este necesar ca tehnica de 
care dispunem să fie mai bine, 
mai rațional folosită. Trebuie să 
fie clar fiecărui inginer și teh
nician minier că la obținerea u- 
nor indici tehnico-economici su
periori, progresul tehnic trebuie 
să-și spună cuvîntul mal hotă- 
rît. Creșterea randamentelor re
clamă tot mai mult folosirea de
plină a craterelor, a perforatoa
relor electrice, a mașinilor de în
cărcat, o organizare mai bună 
a muncii în abataje și galerii.

In momentul de față există 
toate condițiile pentru ca aceste 
sarcini să fie rezolvate cu suc
ces. Pe bâza rezultatelor obți
nute pînă acum, să pășim cu ho
tărî« spre obținerea unor no8 
succese, mai importante!

G. D.

lui" te inii Mini
dar care, dat fiind îndemnurile vre
murilor noi, împreună cu tatăl lor 
pășesc pe o cale unică : gospodăria 
colectivă.

Rolul lui Vlaicu, un tiran al fa
miliei sale care tinde să-i subordo
neze pe toți din jurul său este in
terpretat de actorul Cristian Nicu- 
lescu. Ana, soția sa pusă veșnic pe 
ceartă, arțăgoasă va fi personificată 
în scenă de jocul Anei Colda. Pe 
același rol e distribuită și Ana Ni- 
culescu.

Interpretul rolului cumnatului 
Totna este Justin Handoca. Figura 
iui Toader, cel cate a argățit pe la 
chiaburi pe nimica, va fi adusă în 
lumina rampei de Dumitru Drăcea.

Figura înaintată a piesei, purtă
torul ideilor celor mai avansate, 
Mitru, care contribuie din plin la 
lămurirea ideologică a membrilor 
familiei sale, este interpretată de 
actorul Vaier Donca. Băiatul cel 
fără de cuvînt în casă fi molatic 
al iui Vlaicu, Andrei, este adus în 
scenă prin jocul lui Gheorghe Mic- 
Iea. Atmosfera de poezie va fi com
pletată prin cuplul feminin Ilinca—■ 
Fira, care vor aduce în scenă eter
na poveste a dragostei. Cele două 
roluri sînt interpretate de Valeria 
Nanei și, respectiv, Stela Popescu. 
Din distribuție mai fac parte Mană 
Dumitrescu (Ținea) și Alexandru 
Codreanu (Zamfir). Pentru interpre-- 
tarea rolului lui Zamfir s-a pregă
tit și actorul Ioan Cristescu.

Regia mistică e semnată de Mar
cel Șoma. Atit regizorul dt și ac
torii au muncit cu stăruință pentru 
a da viață acestui nou spectacol, 
pentru a valorifica textul adt de 
bogat al Luciei Demetrius.

Scenografia, aparține talentatei 
pictorițe Lidia Pincus, iar regia teh
nică e semnată de Jeny Mărgări- 
tescu.

Punind în scenă piesa „Vlaicu 
fi feciorii lui“- colectivul de actori 
s-a străduit să creeze un spectacol 
din care să se desprindă cu claritate 
ideile majore ale piesei, să aducă 
în lumina rampei tipuri bine contu
rate, convingătoare. Este demn de 
relevat faptul că această piesă, dat 
fiind specificul ei, constituie pentru 
colectivul de actori un bogat ma
terial de studiu, de lărgire a ori
zontului de creație.

Turneele care vor fi Întreprinse 
cu piesa „Vlaicu și feciorii lui“ vor 

; servi pe deplin cauzei transformării 
socialiste a agriculturii, cauzei înde
plinirii sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al partidului 
nostru.

VICTOR FULEȘI
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Școala de muzică 
și arte plastice 

de 7 ani Petroșani 
anunță 

Pentru anul școlar 1960— 
1861 se primesc elevi după 
cum urmează:

— La secția muzică pen
tru pian, vioară, violă, vio« 
ioncel, contrabas și instru
mente de suflat, elevii din 
Clasele I—VII de la școlile 
de cultură generală.

— La secția arte plastice 
(desen, pictură șl modelaj) 
•devii din clasele V—VII de 
la școlile de cultură gene
rală.

Examenul 
avea loc în 
septembrie 
școlii din.
Conta nr. 6 (Școala popu
lară de artă).

Cererile de înscriere vor 
fi depuse pînă în ziua de 10 
septembrie 1960 la secreta
riatul școlii.

Invățămintul este gratuit.

de admitere va 
zilele de 10 —lt 
1860, la sediul 

strada Vasile

III.LP.L
Recrutează pentru Școala 

tehnică din București pentru 
meseria de mecanic frigo- 
tehnist tineri absolvenți ai 
școlilor de cultură generală 
cu diploma de maturitate, 
avind vîrsta între 17 și 25 
ani

Informații suplimentare la 
Direcțiunea T.A.P.L.

De asemenea se recrutea
ză tineri șl tinere avind 
vîrsta între 14 și 16 ani, ab
solvenți ai școlilor elemen
tare de 7 ani, pentru mese
ria de ospătar, pentru a fi 
școlarizați la Grupul școlar 
comercial din Arad,

IgWii loto Ceniral
In ziua de 9 septembrie 

a. c. va avea loc în orașul 
Petroșani, în sala TEATRU
LUI DE STAT tragerea pe 
țară LOTO CENTRAL.

Cumpăra,ți-vă din timp bi
lete pentru această tragere 
lă care puteți asista per
sonal.

Intrarea in sală este gra
tuită

_________ _ n _
4?

I
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I • ,

MONOGRAFIILE DE ARMARE’
:___ 1 x-, 1
\!. . /

04 prin aceasta
unitatea, j^ionalidul 

ii a, Locului de mueică -
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Fapta eroică
a unei eleve sovietice 

MOSCOVA 6 (Agerpres). 
Prezidiul Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. a decorat pe Va
lentina Novikova fostă elevă 

t în clasa a 10-a a școlii-înter- 
4 nat din regiunea Kursk cu 
1* „Medalia de onoare“ pentru 

curajul și abnegația de care 
a dat dovadă la salvarea unor 
copii in timpul unui incendiu.

Valentina Novikova se afla 
în vacanță în satul său natal 

j Urusî. In sat izbucnise un in- 
“ cendiu. Ea a intrat prima în 

casa care ardea și înfruntînd 
1 flăcările puternice și fumul 
care o îneca a reușit să scoa- 

• tă din foc un copil de două 
t luni.
« 
V

ll

Doi funcționari ai agenției naționale 
de securitate a S. U. A. au cerut 

azil politic în U* R. S. S.
MOSCOVA 6 (Agerpres).
La o conferință de presă a 

ziariștilor sovietici și străini ca
re a avut loc la Casa Ziariști
lor din Moscova Bernon Mitchell 
și William Martin, funcționari 
ai agenției naționale de securi
tate a S.U.A. au făcut declara
ții în legătură cu cauzele care 
i-au determinat să părăsească 
Statele Unite.

Mitchell și Martin au hotărît 
să rupă cu S.U.A. și au aerat 
azil politic guvernului sovietic, 

satisfăcut 
acorda ce-

Uniunii

Agenției 
a S.U.A.

Guvernul U.R.S.S. a 
cererea lor de a li se 
tățenia sovietică.

Mihail Harlamov, 
ției de presă din Ministerul Afa- 
cerilor Externe al U.R.S.S. care 
a dteschis conferința de presă i'-a 
prezentat pe Mitchell și Martin 
corespondenților.

Mitchell a dat citire unei de
clarații în limba engleză pe ca
re el și Martin au depus-o la 
„State Bank of Laurel“ din ora
șul Laurel, statul Maryland, la 
caseta de valori nr. 174, închi
riată pe numele lui Bernon F. 
Mitchell. In această declarație 
sînt expuse motivele pentru care 
ei au hotărît să rupă cu S.U.A. 
Ei au adus o fotocopie a acestei 
declarații.

In declarația pe care au lăsat-o 
în S.U.A. înainte de a părăsi 
Statele Unite ale Americii la 
sfîrștul lunii iunie a. c. Mitchell 
și Martin explică părinților, prie
tenilor și altor persoane motivele 
care i-au îndemnat să solicite 
cetățenia Uniunii Sovietice.

Ei arată că die la începutul 
activității lor la Agenția națio
nală de securitate a S.U.A. (din 
vara anului 1957) s-au convins 
că „guvernul Statelor Unite pen
tru a justifica propria sa poli
tică, cît și pentru a condamna 
acțiunile altor state în mod con
știent face declarații false me
nite să inducă în eroare“.

Mitchell și Martin arată că- 
„în secret, guvernul S.U.A’. se 
folosește uneori de bani și arme 
pentru a încerca să răstoarne 
guverne, dacă presupune că a- 
cesite guverne sînt ostile State
lor Unite“. Asemenea acțiuni 
i-au convins că guvernul State
lor Unite nu ezită în fața ale
gerii mijloacelor deși el! acuză

SITUAȚIA DIN CONGO

șeful sec-

Aflînd că în casa vecină ca- ¡ț 
re luase de asemenea foc se ? 
afla un copil, fără să pregete <> 
o secundă ea s-a aruncat îrn ț! 
flăcări și a salvat băiețelul. J

In tot timpul incendiului, ris- j 
| cîndu-și viața ea a continuat 4
• să salveze avutul colhoznici- X 
! lor. Din pricina prăbușirii a- j
* coperișului în flăcări Valea a J
♦ căpătat arsuri puternice. Cu î
• toată îngrijirea medicilor ea Î
| nu a putut fi salvată. J
• Valea Novikova a învățat ț
♦ Ia școaila-internat patru ani. 1 
î Atît școala cit și comsomolul j 
j i-au dat însușirile proprii ti- 4 
ț nerei generații a constructori- 4
♦ lor comunismului .• ...........î
4 • • • •

Convorbirea dintre 
Nasser și 6. A. Jukov

CAIRO
Gamal 

dintele R.A.U., a primit la 5 
septembrie pe G. A. Jukov, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Consiliului dte Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legăturile cul
turale cu țările străine, care se 
află într-o vizită în R.A.U.

Intîlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie. In 
cursul convorbirii cele două părți, 
și-au exprimat satisfacția în le
gătură cu relațiile de prietenie 
existente între U.R.S.S. și R.A’.U. 
Printre altele s-a subliniat dez
voltarea cu succes a relațiilor 
culturale.

6 (Agerpres). TASS 
Abdel Nasser, preșei-

de aceasta guvernul 
Sovietice.

Foștii funcționari ai 
naționale de șecurtiate 
menționează că recentul incident
cu avionul „U-2“ nu are nici o 
legătură cu hotărîrea lor de a 
pleca din S.U.A., „deoarece 
ceastă hotărîre a fost luată 
mai bine de un an“.

In afară de dezamăgirea și 
grijorarea pe care Mitchell 
Martin au exprimat-o în legătu
ră cu unele acțiuni ale S.U.A., 
au existat și alte motive care 
i-au determinat să ia hotărîrea 
de a pleca în U.R.S.S. „Socotim 
că din punct de vedere social ne 
vom simți mai bine acolo și vom 
putea lucra mai bine 
profesiunii noastre“ — 
în declarația lăsată de 
și Martin în S.U.A.

„Nădăjduim să devenim lucră
tori științifici în Uniunea Sovie
tică și credem că vom putea să 
ne ocupăm acolo de cercetări ști
ințifice fără teama că prin a- 
ceasta vom aduce prejudicii e- 
conomice altora“.

Subliniind că unii oameni din 
S.U.A., adversari ai comunismu
lui, se pronunță pentru un răz
boi preventiv împotriva U.R.S.S., 
Mitchell și Martin arată că un 
astfel de război „în cel mai bun 
caz i-ar,face pe acești oameni' 
împărați peste cimitirul civili
zației“.

Foștii funcționari ai Agenției 
naționale de securitate a S.U.A.? 
subliniază că declarația pe care 
au lăsat-o în S.U.A. a fost fă
cută „fără o consultare cu gu
vernul Uniunii Sovietice“.

William Martin a făcut apoi 
în numele său personal și în 
numele lui Bernon Mitchell o 
declarație pentru presă.

a- 
de

in
și

potrivit 
se arată 
Mitchell

I

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
,TASS transmite :

Guvernul sovietic a propus să 
se includă pe ordinea de zi a 
celei de-a 15-a sesiuni a Adună- 
rii Generale a O.N.U. proble
ma : „Reprezentarea Chinei în 
Organizația Națiunilor Unite“.

In legătură cu aceasta, A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., a adresat 
o scrisoare lui Dag Hammarsk- 
joeld, secretar general al Orga
nizației Națiunilor Unite.

După cum se menționează în 
nota explicativă anexată la scri
soare, Republica Populară Chi
neză — cel mai mare stat din 
lume sub raportul numărului lo
cuitorilor — este lipsită de po
sibilitatea de a participa la lu
crările Organizației Națiunilor 
Unite. Totodată locul Chinei în 
O.N.U. este ocupat de clica lui 
Cian Kai-și, respinsă de poporul 
chinez, aciuită sub protecția ba
ionetelor americane în insula

a 
ocupată de

ionetelor
Taivan — parte integrantă 
R. P. Chineze 
trupele S.U.A.

Această situație se explică 
prin faptul că guvernele unor

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

țări membre ale O.N.U. și în 
primul rînd guvernul S.U.A. au 
o atitudine negativă față de o- 
rînduirea de stat din China și 
recurg la orice mijloace pentru a 
împiedica pe reprezentanții Chi
nei să participe la lucrările 
O.N.U.
telor care împiedică 
R. P. Chineze la 
O.N.U. dovedește că 
pective nu doresc o 
reală a colaborării 
nale, ci vor să folosească O.N.U. 
în scopuri înguste care nu au 
nimic comun cu Carta O.N.U.“.

In nota explicativă se subli
niază că privarea 
Populare Chineze de posibilita
tea de a participa la activitatea 
O.N.U., prejudiciază în cel mai 
înalt grad Organizația Națiuni
lor Unite și limitează în mare 
măsură posibilitățile ei în ceea 
ce privește dezvoltarea colaboră
rii internaționale. „Tergiversarea 
la infinit a unei rezolvări po
zitive a problemei reprezentării 
Republicii Populare Chineze în 
O.N.U. nu face decît să complice 
situația și aduce prejudicii Or
ganizației Națiunilor Unite“.

_______________ >■ ’

participe la
„Această politică a sta- 

participarea 
activitatea 

statele res1- 
dezvoltare 
internațio-

Republicii

l

pro- 
ma-i 
stă

PARIS 6 (Agerpres).
Situația tinerei Republici Con

go se agravează. Elementele se
paratiste instigate de colonia
liști își intensifică activitatea 
subversivă urmărind scindarea 
țării. Agravarea situației a in
tervenit după ce președintele Re
publicii Congo Kasavubu a de
clarat în seara de 5 septembrie 
că „el destituie guvernul .Lu
mumba“.

Corespondentul din Brazza- 
ville al agenției France Presse 
anunță că în seara zilei de 5 
septembrie Patrice Lumumba, 
primul ministru al Republicii 

[ Congo, a rostit o cuvîntare ra- 
■ diodifuzată adresată poporului 
congolez. „In tînăra noastră 
republică, a declarat primul mi
nistru, s-a produs un nou eve
niment. Acest eveniment nu tre
buie să ne surprindă. Este o con
secință a complotului pe care im
perialiștii și acoliții lor l-au pre
gătit în culise timp de cîteva 
săptămîni.

pQstul de radio național, a 
spus în continuare Lumumba, a 
transmis chiar acum declarația 
conducătorului statului Kasavubu 
că guvernul în fruntea căruia 
mă aflu trebuie să-și prezinte 
demisia. In numele guvernului 
întregii țări resping în mod car 
tegoric această cerere. Guvernul 
nu a stat de vorbă în această 
privință cu conducătorul statu
lui. Intrucît guvernul a fost ales

de țară pe bază democratică și 
se bucură dte încrederea deplină 
a parlamentului, a subliniat pri
mul ministru, el nu poate fi des
tituit decît în cazul cînd ar pier
de încrederea poporului“.

După ce a anunțat că J. Ka- 
savubu nu mai este conducăto
rul statului, Lumumba a adre
sat poporului congolez chemarea 
să fie pregătit pentru orice e- 
ventualitate. 
apoi armatei 
dinele lui.

Comentînd 
nereușită a conducătorului sta
tului Kasavubu“ primul ministru 
Lumumba a anunțat că a avut 
loc o ședință extraordinară a 
Consiliului de Miniștri la care 
Kasavubu a fost declarat trădă
tor de patrie.

Lumumba a adresat de ase
menea întregii lumi apelul de a 
nu se amesteca în acest moment 
în treburile interne ale Congo- 
ului. Primul ministru a decla
rat că în țară nu mai există con
ducător de stat și că „nu a ră
mas decît guvernul popular“.

In afară de aceasta, primul 
ministru a cerut țărilor africane 
care au luat parte la recenta con
ferință de la Leopoldville să ia 
în considera« faptul că „Kasa
vubu încalcă rezoluțiile pe care 
ele le-au adoptat la conferință“.

In încheiere primul ministru 
a chemat tineretul să dea dovadă 
de patriotism.

Lumumba a cerut 
să asculte de or-

„lovitura de stat

problema centrală 
N. U.

poate fi instaurată prin forța 
armelor, singura cale spre pace 
fiind reducerea armamentelor, 
inspecția și controlul.

Menon a subliniat că în urma 
realizării unei dezarmări gene
rale pe baza propunerilor for
mulate de N. S. Hrușcîov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., ar deveni disponi
bilă anual suma de 100 miliarde 
dolari pentru construcții pașnice.

Dezarmarea — 
a O.

DELHI 6 (Agerpres). TASS 
Luînd cuvîntul ia 5 septem

brie la Delhi la o recepție ofe
rită de membrii Biroului indian 
pentru anchete parlamentare, 
Krishna Menon, ministrul Apă
rării al Indiei a sublimat că 
blema dezarmării este cea 
importantă problemă care
astăzi în fața Organizației Na
țiunilor Unite.,

Pacea, a spus K. Menon, nu
----- -------=

Congresul Partidului celor 
din Vietnam

Duan a subliniat că pentru dez
voltarea puternică a forțelor de 
producție, pentru întărirea și dez
voltarea noilor relații die produc
ție, precum și penttu înaintarea 
rapidă, viguroasă și cu încredere 
a Vietnamului de nord spre so
cialism, trebuie luptat în cursul 
primului cincinal pentru a în
făptui prima etapă a industria
lizării socialiste, a face primul 
pas în crearea bazei tehuico-ma- 
teriale a socialismului și în a- 
celași timp a desăvîrși transfor
marea socialistă a economiei 
naționale, a face ca economia 
Vietnamului să devină o econo
mie pe deplin socialistă.

Referindu-se la problemele în
tăririi solidarității internaționale, 
ale luptei active pentru menți
nerea și consolidarea păcii în 
lumea întreagă, Le Duan a sub
liniat că o importantă sarcină 
internațională a Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam va con
tinua să fie și pe viitor aceea die 
a contribui prin toate mijloacele 
la cauza întăririi unității și a 
coeziunii lagărului socialist, pre
cum și a unității mișcării comu
niste internaționale, a lupta cu 
hotărîre împotriva oricăror unel
tiri și acțiuni care urmăresc 
subminarea solidarității interna
ționale a clasei muncitoare.

In încheiere Le Duan a spus : 
Acest Congres al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam are 
o foarte mare însemnătate în is
toria revoluției din Vietnam. Li
nia revoluționară, trasată
congres, va fi un far veșnic stră
lucitor care va lumina drtamol 
poporului vi: 
lism, spre 
spre crearea 
tor de pace, 
pendenț. deaoaatK și. tafloritor. 

Fnședința de serei, după ra
portul politie prezentat die Le

ce muncesc

HANOI 6 (Agerpres).
La Congresul a4 IlI-lea al 

Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, raportul de activitate 
a fost prezentat de Le Du an, se
cretar al C.C.

La începutul raportului: său, 
Le Duan a vorbit despre trans
formările care s-ău petrecut du
pă cel de-al doilea Congres al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam

In prezent, a spus în conti
nuare Le Duan, în fața parti
dului nostru stau sarcini mari: 
de a dezvolta opera de construi
re a socialismului în' partea die 
nord a țării, de a întări Vietna
mul de nord, transformîndu-1 
într-un bastion de nădejde al 
luptei pentru unificarea patriei, 
a desăvîrși revoluția democrat- 
populară națională în întreaga 
țară. Noi, a spus Le Duan, ur
măm cu hotărîre linia unificării 
pașnice a țării, pentru că ea co- 
'respunde dorințelor și interese
lor poporului nostru și ale po
poarelor iubitoare de pace dlin 
lumea întreagă.

Pornind de la principiile mar- 
xism-leninismului și de la par
ticularitățile specifice ale revolu
ției din Vietnam, a subliniat Le 
Duan, putem determina linia ge
nerală a perioadei de trecere la 
socialism în modul următor: în 
perioada de trecere 
partidului nostru sînt: 
întregul popor, a 
patriotismul înflăcărat 
țiile eroice de luptă, dragostea 
de muncă a poporului nostru, a 
întări în același timp solidari
tatea internațională cu țările fră
țești în frunte cu Uniunea So
vietică, a conduce Vietnamul de 
nord în mod rapid, viguros și 
cu încredere spre socialism.

Expunînd sarcinile primului 
plan cincinal (1961—1965) Le

i*

sarcinile 
de a uni 
dezvolta 
și tradi-

de

Duan, secretar al C.C. al Parti - 
duhii celor ce muncesc din Viet
nam, au luat cuvîntul reprezen
tanți ai Frontului patriei din 
Vietnam, Partidului democrat și 
Partidului socialist care au sa
lutat congresul. A luat apoi! cu
vîntul șeful delegației de partid 
și guvernamentale sovietice, 
N. A. Muhitdinov, membra al 
PrezidiuTuî, secretar al C-;C. al 
P.C.U.S., care a subliniat că cel 
de-al ni-lea Congres al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam constituie un eveniment im
portant nu numai în viața po
porului vietnamez cî și în viața 
popoarelor întregului lagăr pu
ternic al socialismului.

Partidul dv., detașament, de 
luptă al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
spus N. A. Muhitdinov, sub con
ducerea încercată a Comitetului 
său Central în frunte cu glorio
sul fiu al poporului vietnamez, 
tovarășul Ho Și Mîn, eminent 
fruntaș al mișcării comuniste in
ternaționale, aduce o contribuție 
demnă la cauza luptei pentru în
tărirea solidarității internaționa
le. Prin fidelitatea sa față de 
teoria leninistă, Partidul celor 
ce muncesc din Vietnam a cuce
rit prestigiu și se bucură de în
crederea poporului sau, de res- 
pectul și calda simpatie a parti
delor frățești.

N. A. Muhitdinov, a dat apoi 
citire salutului adresat dte C.C. ăl 
P;C.U.S. celui de-al 111-lea Con 
greș al Partidului ctlor ce mur. 
cesc din Vietnam.
Dy X. A. MrrhitTtiou a

nrf delegației Partidului Cban.- 
mst Chinez.

Cu aceasta, ședința din 5 sep
tembrie a congresului a luat 
sfîrșit
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