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URIHM ШИШИН PARTIDULUI

ră în cursul anului 1961 se va în
ființa în cadrul atelierelor un 
stand de lăcuite sub presiune a 
motoarelor. Se va introduce în 
procesul tehnologic metoda îna
intată de Lăculre în care este fo
losit lacul gliptalic. Va crește 
considerabil durabilitatea motoa
relor electrice în mediu umed din 
subteran. Confecționarea bobinelor 
pentru motoare este executată de 
către muncitoare eu înaltă califi
care, iar lucrările de montaj le 
execută o echipă specializată.

Pentru controlul operativ al 
calității pe parcursul operațiilor 
ide lucru, a fost introdusă o fișă 
tehnică de uz intern. întregul co
lectiv muncește cu însuflețire pen
tru ca din atelierele noastre să 
plece motoare reparate la un ni
vel calitativ superior.

Ing. DUMITRU CRĂCIUN 
șeful A.C.R.E.V.

mai
Ori de câte ori partidul a în 

fățișat oamenilor muncii linia di
rectoare a politicii sale, muncito
rii, tehnicienii și inginerii uzinei 
noastre au ascultat cu mult in
teres cuvîntul partidului. Directi
vele C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversării a 
40 de ani de la înființarea Parti-- 
dului Comunist din Rbmînîa au 
găsit aprobare unanimă în rându
rile colectivului nostru.

Uzina noastră are posibilități 
să producă mașini și utilaje la 
un nivel calitativ superior, care 
sf facă munca în abataje mereu 

, -Лаі ușoară și mai productivă. 
Anul trecut, uzina noastră a li
vrat exploatărilor miniere din Va
lea Jiului 550 tone de utilaj mi
nier. O bună parte din acest uti
laj a fost executat pentru prima 
dată în secțiile uzinei, cum este 
de exemplu mecanismul de acțio
nare a funîcularului 4—5 Lupeni, 
presa de brichete de la preparaiția 
Petrila, ventilatoare centrifugale 
ș. a. In cursul anului trecut a 
fost introdus în fabricație noul tip 
de armături metalice Т.Н., care 
sînt apreciate de minerii de la 
lucrările de anmare din galerii. 
'Prin reducerea prețului de cost 
în anul 1960 am realizat însem
nate economii.

Colectivul nostru a obținut, ce-i 
drept, unele rezultate, dar mai a- 
vem multe de făcut 
ridicarea indicilor 
mici la mașinile și jitii a jele pe 
care le producem.
cheamă să dezvoltăm realizările. 
Ca inginer, îmi dau seama ce în
seamnă pentru economia națională 
ridicarea necontenită a calității 
produselor. Vom porni cu toată 
hotărârea la realizarea acestei im
portante sarcini subliniată puter-

în ce privește 
tehnico-econo

Partidul ne

al 
în

Vom executa reparații de bună calitate
Citind din ziar Directivele G.C. 

al PfM.R. cu privire la criteriile 
principale ale întrecerii socialiste 
în cinstea celei de a 40-a aniver
sări a partidului, am înțeles ce 
mare preț trebuie pus pe calita
tea produselor. Muncitorii atelie
relor noastre sînt ferm hotărîți 
să muncească în așa fel îneît în 
întrecerea socialistă ce o desfă
șoară să dea o și mai mare am
ploare luptei pentru realizarea de 
reparații la un înalt nivel cali
tativ.

Analiz.îndu-ne posibilitățile am 
dedus că mai avem o seamă de 
rezerve interne încă nefolosite în 
domeniul îmbunătățirii calității 
reparării motoarelor electrice. 
Măsurile de primă urgență pe 
qșre le-am preconizat au în ve- 
dîre o seamă de îmbunătățiri în 
procesul tehnologic șii organiza
rea controlului calității. Bunăoa-

Utilaje la un nivel calitativ mereu 
înalt

nic de cel de-al III-lea Congres 
P.M.R. In primul rînd avem
vedere îmbunătățirea proiectelor și 
reproiectarea unor utilaje, în sco
pul obținerii de caracteristici teh
nice superioare la nivelul utila
jului din import. Astfel, se vor 
reproiecta pompele centrifugale de 
3000 l./minuf tip standard. Prin
cipalele obiective ce te urmărim 
în proiecte și prin reproiectare 
sînt: reducerea greutății mașini
lor și utilajelor, îmbunătățirea 
caracteristlcelor de funcționare, în 
general îmbunătățirea comportării 
utilajelor în subteran.

Pentru anul acesta avem pre
văzut în , planul de măsuri tehni- 
co-organizatorice extinderea meto
delor avansate de muncă și intro
ducerea procedeelor tehnologice 
înaintate. Astfel, se va extinde 
sudura automată de la un singur 
reper la mai multe repere. In tur
nătorie au fost deja procurate ma
terialele necesare pentru a putea 
trece în curînd la turnări de pre
cizie după procedeul turnării în 
forme de ceafă â unor piese. Tot 
aici se va introduce turnarea ro
ților dințate din oțeluri aliate.

Cît privește, cofitrolul tehnic al 
pieselor, se va continua acțiunea 
pentru încadrarea serviciului 
C.T.C. cu cadre corespunzătoare 
care să asigure un control exi
gent.

Toate acestea sînt doar cî- 
teva dih direcțiile principale 
spre care colectivul nostru își în
dreaptă eforturile actuale. Colec
tivul uzinei noastre muncește cu 
străduință pentru a răspunde prin 
fapte chemării partidului călăuzin- 
du-se 
țările 
nivel

de lozinca : „Pentru exploa- 
miniere — utilaje la un 

calitativ .mereu mai înalt".
IOSIF LEGRAND 

ing. șef; U.R.U.M.P.
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Conferință și program cultural

alege- 
poou- 
Gocea 
înfăți-

știind că ast- 
pentru binele 

tuturor celor

Candidați

Activistul de partid 
DOBRICAN TRA
IAN, candidează în 
circumscripția electo
rală nr. 51 a Sfatului 
popular al orașului 

regional Petroșani.

Minerul fruntaș PE
TER MOISE, șef de 
brigadă la mina Pe
trila, candidează in 
circumscripția electo
rală nr. 73 a Sfatu
lui popular al regiu

nii Hunedoara

Vo&m pentru binele 
și fericirea noastră

In sala căminului cul
tural din Banița a avut 
loc luni după-amiază o 
însuflețită adunare cetățe
nească la care au luat par
te aproape 250 muncitori 
pietrari, țărani muncitori, 
tineri și gospodine. Toți 
veniseră să discute împreu
nă cu tov. Gorea loan, 
secretarul Sfatului popu
lar regional Hunedoara- 
Deva, candidat al F.D.P. 
în circumscripția electo
rală regională nr. 71 des
pre problemele gospodă
rești ale comunei.

In cadrul adunării ce
tățenești a luat cuvîntul 
țăranul muncitor Negară 
Lazăr. In trecut în comu
na noastră — a spus el 
— nu aveam școală de 
7 ani. Trebuia să par
curgem, vara sau iarna, pe 
vreme bună sau rea, kilo
metri întregi pînă la Pe
troșani. Aceasta a rămas 
însă de domeniul trecutu
lui. In anii regimului de 
democrație populară în 
Banița s-a înființat o școa
lă de 7 ani, școli de 
4 ani în satele aparți
nătoare comunei, s-a cons
truit un cămin cultural.

Ne mîndrim că localita
tea noastră se dezvoltă. 
De aceea dau votul meu 
cu deplină încredere can- 
didaților F.D.P.

în adunarea cetățeneas
că au mai luat cuvântul 
tov. Vladislav Lazăr, ță
ran muncitor, tînăra Co- 
bald Frida, care duminica 
viitoare va vota pentru 
prima dată, Scutaru Cons
tantin și alții care au ară
tat că în alegerile de la 
5 martie își vor da cu în
credere votul candidați- 
lor F.D.P. 
fel votează 
și fericirea 
ce muncesc.

Participanții la adunare 
au ascultat apoi cuvîntul 
candidatului lor în 
rile pentru Sfatul 
Iar regional, tov. 
loan. Vorbitorul a
șat pe larg realizările ob
ținute în anii puterii 
populare pe plan • național 
și local, arătând că aces
tea sînt rodul uriașei ac
tivități creatoare a oame
nilor muncii din țara noas
tră conduși de partid.
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Pensionarul FOR- 
RO IGNAT, un gos
podar de frunte al tre
burilor obștești, can
didează în circum
scripția electorală nr. 
2 a Sfatului popular 

al orașului Petrila

Muncitorul TIGOIA- 
NU FLOREA. secre
tarul organizației de 
bază de la prepara- 
ția Lupeni, candidea
ză în circumscripția 
nr. 91 a Sfatului 
popular al orașului 

Lupeni

Se extinde iluminatul fluorescent
propus să se extindă ilu
minatul fluorescent pe 
strada Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej pînă la cartierul 
„Dimitrov". Această pro
punere a fost realizată iar 
în prezent se lucrează la 
extinderea iluminatului 
fluorescent și în cartierul 
„Dimitrov".

Zilele trecute, peste 
200 muncitori forestieri, 
țărani muncitori, tineri și 
gospodine s-au adunat în 
sala căminului cultural 
din Cîmpu lui Neag pen
tru a participa la un pro
gram artistic închinat a- 
legerilor de la 5 martie.

înainte de începerea 
programului, tov. Gorboi 
Mihai, secretarul comite
tului de partid al Intre ■ 
prinderii forestiere Petro
șani, a expus conferința 
intitulată : „Marile reali
zări ale regimului demo-

♦♦ ;--------=

crat popular din țara 
noastră". A urmat apoi 
programul artistic prezen
tat de artiștii amatori de 
la sectorul C.F.F. Lenea, 
în cadrul programului to
varășul Mărculeț Ștefan 
a cîntat din 
multe doine 
acordeoniștii 
un program
populare romînești, muzi
că maghiară și germană, 
iar solista Iancu Livia a 
interpretat cântecele Fecio
rii din Rășinari și Hai 
mîndră sub nuc.

fluier mai 
din Ardeal, 
au prezentat 
de melodii

Alegătorii din orașul
Petroșani, în cadrul întîl- 
nirilor cu candidații 
F.D.P. ș.u făcut diferite 
propuneri privind buna 
gospodărire a orașului.

Unele din propuneri au 
și fost deja înfăptuite. 
Astfel alegătorii care au 
partiaipat la întâlnirea cu 
candidații F.D.P. 
de la dubui
„Constructorul" au SECTORUL CANDIDATULUI

IN CLIȘEU : Tinerii muncitori Marcu Iulian, Ignat Vartolomeu, Fenică Vasile și 
Olteanu Nicolae care lucrează la confecționarea armăturilor de mină în secția con
strucții metalice a U.R.U.M.P. au făcut roată în jurul lui Birotă Gheorghe care toc
mai citește din ziar prevederile Directivelor C.C. al P.M.R.

Mina Lonea, lăsată în pă
răsire. de capitaliști, a fost 
redeschisă în anii puterii 
populare. Ani de-a rîndul, în 
vederea punerii la punct a 
lucrărilor miniere părăsite și 
pentru darea în exploatare a 
timpurilor miniere, s-a mun
cit cu mult sîrg, s-au depus 
însemnate eforturi. După ce 
mina a început să funcțio
neze, s-a pus accentul pe dez
voltarea ei. Un rol important 
în redeschiderea și dezvolta
rea minei l-a avut sectorul dc 
investiții care a executat lu
crările miniere necesare.

Acest sector al cărui șef, 
de mai bine de un an de zi
le, este inginerul NICOARĂ 
CORIOLAN, are în fața sa 
sarcini mari. In anul 1961 
planul de producție al secto
rului s-a dublat față de 1960. 
Agest lucru, asigură dezvolta
rea continuă

Cu ocazia 
lor de plan 
rul Nicoară

a minei Lonea. 
dezbaterii cifre- 

pe 1961, ingine- 
Coriolan a „vor-

bit în fața întregului colectiv 
al sectorului despre importan
ța sarcinilor de producție 
sporite, despre felul cum tre
buie muncit și măsurile ce 
trebuie luate pentru asigura
rea îndeplinirii acestora. Nu 
va fi ușor — a spus el, dar 
sîntem obișnuiți să învingem 
greutățile. Muncind mereu 
mai bine, aplicînd cele mai 
bune metode de lucru, vom 
reuși să îndeplinim cu succes 
sarcinile ce ne stau în față.

Minerii, maiștrii și tehni
cienii din sector dezbătând cu 
însuflețire noile cifre 'de plan, 
și-au manifestat încrederea în 
forțele lor și s-au angajat 
să îndeplinească în mod rit
mic sarcinile prevăzute, să 
obțină economii la prețul de 
cost de cel puțin 600.000 lei 
pe an. încrederea lor era cu 
atît mai mare știind că secto
rul lor are un conducător de 
nădejde, de ajutorul și price
perea căruia s-au convins în 
repetate rînduri.

Nu odată, inginerul Nicoa- 
ră, văzînd că treaba într-un 
loc sau altul de muncă șchio
pătează a stat de vorbă cu 
șefii de brigăzi, cu ceilalți 
mineri, a cercetat cu atenție 
neajunsurile luînd măsuri co
respunzătoare. A îndrumat și

S. EKART
(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUL’ R'OȘU

In scopul îmbunătățirii protecției muncii minerilor

Perforarea umedă cu injecție
Perforarea este operația care 

dezvoltă cea mai mare cantitate 
de praf. In minele unde perfora
rea se efectuează fără captarea 
prafului, 85 la sută din prăfuirea 
generală revine acestei operații. 
Avînd în vedere că o bună parte 
din lucrările miniere din Valea 
Jiului se execută în roci sterile, 
cu conținut ridicat de cuarț, tre
cerea la perforarea umedă este 
absolut necesară.

In anul 1960 colectivul campus 
din tehnicienii Macavei Olimpiu, 
Herța Ileana și inginerii Niță Sâr
ghie și Coiculescu Marcu a stu
diat și experimentat perforajul u- 
rned lateral în lucrările miniere 
<!e la orizontul XIV al minei Pe- 

■.■„.....Хі.л.г.: I ,

trila. S-au perforat în diferite ca
tegorii de roci aproape 600 găuri 
însumînd 618,20 m. De fiecare 
dată s-au recoltat probe de praf, 
s a măsurat debitul de apă, pre
siunea aerului comprimat, lungi
mea perforată, durata perforării 
și s-a urmărit comportarea utila
jului în condiții de exploatare cu
rentă.

Pentru realizarea perforajului 
umed lateral, la locul de muncă 
au fost asigurate următoarele con
diții : sursă de apă (rezervor lo
cal sau conductă de apă), perfo
rator C.P. 19 utilizat în mad o-

Procedeu modern de săpare a pufurilor
La săparea puțurilor s-a obser

vat că cea mai economică metodă 
este aceea care nu folosește puș- 
careâ în front, aceea la care tim
pii de desprindere a rocii și de 
susținere sînt egali. Bazați pe a- 
ceste observații, cercetătorii din 
R. S. Cehoslovacă au elaborat — 
’deocamdată în faza de laborator 
— o nouă combină pentru săpa
rea puțurilor de mină bazată pe 
procedeul cavității prin lovituri 
de apă produse pe căi electrice. 
Mașina este prevăzută cu dispo
zitive de săpare, de sfărîmare a

« Stație de «nuri pentru m> t 
ț caritatea minieră din Petroșani, J
♦ cu sprijinul E. M. Petrila a j
♦ luat inițiativa de a experimen-,
* ta, tn scopul generalizării, per- ț 
J forarea umedă cu debitarea Ia- *
• tarată a apei. •

-- 
bișnuit lă perforarea uscătă, sfre- 
del cu capul modificat (vezi figu
ra) și manșonul pentru debitarea 
laterală a apei. Manșonul este 
construit dlntr-o bucșă metalică, 
prevăzută în interior cu două 
șanțuri plusate la capete și un o- 
rificlu central. In cele două șan
țuri se inttoduc garnituri inelare 

din cauciuc care 
etanșează sfre- 
delul, permițînd 
în același timp 
rotirea acestuia. 

Perforajul u- 
med lateral pre
zintă o serie de 
avantaje față de 
perforajul umed 
axial. Aceste a 
vantaje constau 
în: construcția
robustă și re
zistentă a man
șonului ; sigu

ranța în funcționare datorită posi
bilităților reduse de detectare; po
sibilitatea adaptării la orice tip 
de perforator din cele utilizate în 
prezent în Valea Jiului.

Aplicarea perforajului umed la
teral necesită însă sfredele de 
construcție specială cu respectarea 
strictă a dimensiunilor, deoarece 
în caz contrar funcționarea este 
defectuoasă.

La perforarea umedă laterală 
prin umezlrea permanentă a ma
terialului rezultat și prin menți
nerea sub apă a tălpii găurii, 
praful este captat în proporție de

rocii și de centrare pentru men
ținerea verticalității lucrării. Din 
experiențele de laborator, la o 
frecvență de 100 Hz se pot ob
ține viteze de sfărîmare de 15— 
1250 cm. pe minut după felul 
rocii, puțind fi obținute viteze 
de avansare de 0,5—1 m./oră la 
un diametru interior de 6 m. 
Transportul rocii desprinse se fa
ce pe cale hidraulică cu ajutorul 
unor pompe de noroi normale. 
Combina’poate lucra în orice con
diții de-exploatare, în strata acvl- 
fere, metanoase sau instabile.

laterală de apă
oca. 99,6—99,8 la sută. In urma 
perforării găurilor de mină prin 
acest procedeu, in atmosfera lo
cului de muncă concentrațiile de 
praf variază în funcție de debitul 
de apă între 146—230 particule 
praf pe cmc. aer față de 86.211 
particule praf pe amc. aer la per 
forarea uscată în argile grezoase, 
între 141—368 particule praf pe 
cmc. aer față de 921.216 particule 
praf pe cmc. aer în gresii etc. 
Rezultă deci că perforarea umedă 
laterală constituie un mijloc e- 
flcace de combatere a prafului, 
reducînd concentrațiile de praf 
pînă la valori considerate neperi- 
culoase.

Debitul optim de apă a fost a- 
preciat la 1-2 lltri/min. Folosirea 
substanțelor umectante (mersolat, 
săpun naftenic, suspensie bento- 
nltică etc.) nu este necesară în ca
zul perforajului umed lateral. Ro
cile din Valea Jiului în majori
tate argile grezoase și gresii, a- 
lături de care mai apar marne 
și conglomerate, se comportă. nor
mal la perforarea cu apă. In ceea 
ce privește randamentul de perfo
rare, diferențele între perforarea 
uscată și cea umedă sînt foarte

mici și în majoritatea cazurilor 
în favoarea perforării umede. 
Uzura tăișului de sfredel este in
discutabil mai mare la perforarea 
umedă șii din acest motiv se re
comandă ammarea tăișurilor cu 
metale dure.

Rezultatele obținute și în spe
cial cele referitoare la reducerea 
prăfuîrii și la comportarea în ex
ploatare a rocilor și utilajului, a- 
rată că în minele din Valea Jiu
lui există în prezent condițiHop- 
tiime pentru introducerea perfosa- 
Jului umed lateral pentru început 
Іа locurile de muncă în steril.

Exploatările miniere din Valea 
Jiului studiază în prezent măsu
rile care trebuie luate pentru ge
neralizarea metodei.

ing. MIHAI PĂTRAȘCU 
șeful laboratorului de protecție 

a-muncii — S.SiStM.

Din mineritul
ȚĂRII SOVIETICE

Succesele constructorilor
de mine din Djeskazkan 

la săparea puțurilor
Vitezele medii de săpare a pu

furilor în această regiune sînt de 
7—8 m/lună, față de 15—17 m/lu- 
nă, — viteza medie în U.R.S.S. La 
săparea unui puț cu diametrul de 
6,6 m. săpat în gresii cu un debit 
de apă de 5 m.c./oră, s-a realizat 
în iunie 1960 viteza de 104,2 
m/lună.

înaintarea medie pe ciclu a fost 
de 1,86 m., productivitatea muncii 
fiind de 2,95 m/post, iar economia 
realizată a depășit 700.000 ruble.

Nou utilaj pentru tăierea 
fără explozivi a cărbunilor 

la săparea galeriilor
In Donbas s-a experimentat tă

ierea cărbunilor la săparea galerii
lor cu ajutorul sondezei S—B mo
dificată, cu care se realizează găuri 
cu diametrul de 250 mm. fi lungi
mea de 12 m.

In aceste condiții degazarea stra
tului de cărbune s-a făcut mai in
tens, iar productivitatea muncii a 
crescut simțitor. Numai cu doi 
muncitori se poate realiza săparea 
unei galerii cu secțiunea de 11 m.p.

Complexul OM K.
Complexul de mecanizare a aba

tajelor frontale este destinat exploa
tării stratdor de mică înclina
re, cu grosimi de 2,2—3 m. și rod 
înconjurătoare slabe.

-----------------O-
A intrat în funcțiune

Wa Ив tan а шеіаміиі de la tai
v: Conform cu planul de dezvoltare $1 modernizare a minelor
W Văii Jiului în ultimul timp s-a construit la mina Lupeni o sta- 

tie de drenam a metanului din stratele de cărbuni. Construcția 
); și utilarea stației a fost executată de colectivul șantierului 

O.C.M.M. de la Lupeni. De curînd, stația de drenate a meta
nului a fost dată în exploatare de probă. Principiul pe care se 
bazează această stație este acela al captării metanului din stra* 

я tele de cărbune cu ajutorai unor sondaje etanșe in strat și cu
i pompe de vacuum. Scopul său este reducerea degajării metanu-
< lui în lucrările miniere ale minei Lupeni. Stația este utilată cu
' puternice pompe de vacuum și un laborator pentru analiza gaze

lor captate. Pînă in prezent rezultatele obținute sînt promiță- 
/ toare.

Darea în funcțiune a acestei stații — pentru care s-au în- 
j. vestit sume considerabile — constituie o puternică expresie a 

grijii partidului și guvernului pentru îmbunătățirea protecției 
&, muncii minerilor.

Complexul constă din combing 
KU—60, susținerea mecanizată 
OMK—1 și o serie de alte utilaje 
auxiliare.

în luna martie 1960, în bazinul 
Donbas folosindu-se acest complex 
s-a realizat în medie 175 t/schimb, 
cu o productivitate în abataj de 
12,6 t/post și un consum de lemn 
de 3,7 m.c./1000 tone.

Săparea suitorilor cu găuri 
lungi de sondă

Pentru săparea unor suitori eu 
ajutorul sondezei BA—100, s-au 
forat în cuarțite feruginoâse găuri 
de sondă care se încărcau cu л I* 
ploziv fi se puțeau pe secțiuni. *&■’ 
o secțiune de 3,5 m.p. se forau 
cinci găuri de sondă centrale fi 
patru periferice. Cele mai bune re
zultate s-au obținut în cazul în 
care încărcătura de exploziv se în
tindea pe cinci metri de gaură.

ombina SK-1
Noul tip de combină este dea* 

tinat tăierii frontale a cărbunilor 
cu tărie medie, din stratele cu 
grosimi de 1,6—2,4 m și înclinări 
mici. Tăierea se face cu un melc cu 
diametrul de 1100 mm. și lăți
mea de 1,8—2,3 m. Combina poa
te realiza tăierea a 1,6—'.,9 t/min., 
sau o producție maximă de 510 
t/schimb, are o productivitate în 
abataj de 12,8 t/post, față de 
9 t/post cît se realizează cu com
bina Donbas. Prin tăiere se obțin 
42—43 la sută cărbune cu disM* 
siuni mai mari de 80 mm.

---------------------------------------- л — .... _ ~   

Să ntiHtan nel esenomlc mașMic de încărcat ?
Recent s-a analizat la nivelul combinatului carbonifer situația 

îndeplinirii indicilor planului de producție și ai planului tehnic pe 
1960 In lumina Directivelor C.G. al P.M.R. cu privire la criteriile 
întrecerii socialiste în cinstea aniversării a 40 de ani de la Înființarea 
Partidului Comunist din Romînia, directive care pun un deosebit 
accent pe îmbunătățirea calității producției și a creșterii eficienței in* 
dicilor tehnico-economici. Articolul de față își propune să arate mo* 
dul cum s a muncit în direcția folosirii intensive a mașinilor de în
cărcat în 1960.

In anul trecut, exploatările mi
niere au avut la dispoziție un nu
măr însemnat de mașini de în
cărcat în galerii și peste 25 căru
cioare reîncărcătoare cu bandă. 
Studiile și observațiile făcute de 
specialiștii combinatului la toate 
exploatările asupra economicității 
utilizării acestor mecanisme au 
arătat că, la condițiile existente 
în Valea Jiului, mașinile și dis
pozitivele de încărcat devin eco
nomice, au rentabilitate, în cazul 
cînd se asigură prin folosirea lor 

‘ obținerea unor viteze de avansare 
. de cel puțin 59 m./lună în me- 
; die pentru mașini și cel puțin 
■ 46 m./lună pentru cărucioarele 
• reîncărcătoare. Aceste avansări ar 
constitui deci, limita inferioară a 
folosirii economice a mecanisme
lor de încărcat în galerii.

Așa cum se poate vedea șî în 
diagrama alăturată, nivelurile a- 
cestea nu au fost încă atinse, ob- 

ținîadu-se totuși o creștere sim
țitoare față de realizările din a- 
nul 1969. La nivelul combinatu
lui creșterea eficacității economi
ce a mașinilor de încărcat — fo
losirea lor intensivă — este de 
12,3 la sutlă. Acest lucru a dus 
la creșterea vitezelor medii de a- 
vansare în galerii de la 31,2 
m./lună în 1959 la 34,6 m./lună 
în 1960. Se poate vedea după 
diagramă că-sporuri însemnate în 
utilizarea intensivă a mașinilor 
de încărcat s-au obținut la ma
rea majoritate a exploatărilor. La 
Lonea, de pildă, în 1960 pe ma
șină a revenit un volum de steril 
încărcat pe an cu 1.600 m.c. mal 
mare ca în 1960. la mina Vulcan cu 
700 m. c. steril pe mașină și an. 
Cea mai apropiată exploatare de 
nivelul unei utilizări intensive e- 
conomice a mecanismelor de în
cărcat este mina Uricani. ’Aici în 
I960 productivitatea pe mașină să 

an a fost-de 3900 m. c. steril, cu 
300 m. c. steril mai mare ca în 
1959.

Sînt numeroase brigăzile de 
mineri care obțin în fiecare lună, 
folosind cu maximum de randa
ment mașinile de încărcat, viteze 
de avansare mari. Printre aces
tea se numără brigăzile conduse 
de Fleșcan Constantin și Somogyi 

Iuliu de la Petrila, Ionașcu loan 
de la Vulcan, mal recent brigada 
lui Bud Qheorghe de la Aninoasa 
și altele.

Ținînd seama -de realizările din 
anul trecut, în comparație cu cele 
din 1959, acum există condiții 
pentru ca la toate exploatările să 

fie folosite economic mecanismele 
de încărcare. Anul acesta minerii 
vor primi noi mașini de încărcat, 
noi cărucioare reîncărcătoare. Este 
însă absolut necesar ca la ex
ploatările miniere să se acorde 
mai multă atenție folosirii lor la 
capacitatea deplină.

Trebuie lichidată atitudinea u* 
nor ingineri care socotesc că ma
șinile pot fi folosite numai la să- 
narea unor galerii de mare dis
tanță, cu gabarit mare. Ei tre
buie să înțeleagă că și la gale
riile mal scurte, dar cu profiluri 
care să permită manevra mașinii, 
se pot obține indici tehnico-eco- 
r.omici înalți. Și la galeriile de 
mică lungime se pot obține vite
ze medii lunare mari prin lucrul 
cu ajutorul mecanismelor! Este 
de asemenea necesar ca tehnicie
nii și maiștrii mineri să lămu
rească brigăzile de la pregătiri că 
folosind mașina la încărcatul ste
rilului sau al cărbunelui obțin o 
productivitate înaltă, viteze de a- 
vansare sporite șl deci si cîștl- 
gurl mad bune, cu efort fizic re
dus !

ing. AUREL RUSU
C.G.V.J.
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ÎN ÎNTIMPINAREA ALEGERILOR
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Sarcini
Ne mai despart numai citeva 

alta de 5 martie, data alegerilor 
pentru Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare, eveniment 
deosebit de important in viața 
statului nostru democrat-popular.

In perioada care a trecut — 
perioadă de pregătire a alegeri
lor — agitatorii, mobilizați și in
struiri de către birourile organi
zațiilor de bază, au depus o mun
că susținută pentru a lămuri ma
sele de oameni ai muncii asupra 
importanței alegerilor și au popu
larizat realizările regimului nos
tru democrat-popular, atît pe pian 
național cît și pe plan local. La 
casele alegătorului agitatorii au 
desfășurat o largă muncă politică 
în rîndul alegătorilor făcînd cu
noscută politica partidului nostru 
șl lămurind pe larg caracterul 
profund democratic al alegerilor 
de azi.

In producție agitatorii au mo
bilizat masele de muncitori pen
tru indepiinirea și depășirea sar
cinilor de plan ce decurg din Di
rectivele celui de-al 111-lea Con 
greș al partidului, pentru intlm- 

<k pinaroa alegerilor cu noi succese 
M în muncă.

Faptul că minerii Văii Jiului 
au extras peste plan 27.000 tone 
de cărbune cocsificabil șl ener
getic este șl un merit al agitato
rilor care au muncit cu insufle-

SECTORUL 
CANDIDATULUI 

(Urmare din pag. l-a)

Controlat activitatea tehnicienilor 
și maiștrilor, dovedind un mare 
interes față de problemele de 
producție. Astfel, multe brigăzi 
ajutate să iasă din impas, au 
scos-о bine la capăt eu planul.

In noul an, activitatea sectoru
lui de investiții s-a ridicat la ni
velul cerut. în luna ianuarie secto- 
rol a obținut prin folosirea mai 

- judicioasă a materialelor, a ener
giei, o economie la prețul de cost 
de 260.000 lei. In scopul mecani
zării încărcării In galerii, s-a in
trodus in ianuarie o mașină de 
încărcat electrică tip EPM-1, iar 
la mina Lonea I, la adîndrea pu
țului s-a folosit un greifer.

în februarie munca s-a dovedit 
și mai cu spor. Fină in prezent 
planul la săpări a fost depășit cu 
peste 5 la sută, iar la betonări a 
fost realizat întocmai. Din ini
țiativa șefului de sector, a luat 
ființă o brigadă complexă condu
să de Costinaș Mircea. Această 
brigadă iși depășește planul in 
mod ritmic cu 5—9 la sută. Re
zultate frumoase au obținut $1 

‘brigăzile conduse de Petca Nico
iae și Cosma Alexandru care au 
depășiri de peste 3 la sută față 
de plan. De asemenea brigada lui 
Gherman Emeric care în prima 
decadă a avut rezultate slabe, cu 
ajutorul tehnicienilor repartizați 
să răspundă de fiecare schimb al 
ei, a reușit să se ridice la nive
lul sarcinilor de plan.

Inginerul Nicoară Coriolan, 
pentru meritele sale dobîndite în 
producție și în activitatea pe tă- 
rîm obștesc a fost propus să can
dideze pentru Marea Adunare 
Națională în alegerile de la 5 
martie în circumscripția electorală 
nr. 10 Petroțani-nord.

Program artistic
In cinstea alegerilor de la 5 

martie, echipa artistică a cămi
nului cultural din Dîlja /Mare, 
compusă din 20 persoane, a pre
gătit un bogat program artistic. 
Din program fac parte sceneta 
„A doua întîlnire"" de C. Beiu, 
piesa intr-un act „Jos Tudorache, 
Sus Tudorache"", cîntece, dansuri 
și recitări. Se vor recita „Parti
dului" de A. Toma, „Dușmancele"" 
de G. Coșbuc și altele.

Printre cei mai buni interpret! 
se numără tovarășii Chirilă Qhe- 
orghe, Bejenaru F. Adrian, Gado 
Anton și Gado Valerica.

; R. BALȘAN 
corespondent

actuale ale agitatorilor
fire pentru mobilizarea muncito
rilor mineri și s-au situat în 
fruntea tuturor acțiunilor de creș
tere a productivității muncii și 
reducere a prețului de cost. Mi
nerii și ceilalți oameni ai muncii 
din Valea Jiului se prezintă in 
fața urnelor de votare la 5 martie 
cu succese remarcabile în muncă.

in etapa actuală, cînd ne mai 
despart doar patru zile de la ale
geri, agitatorilor le revin sarcini 
deosebit de importante. Pe lingă 
fiecare secție de votare activează 
un număr de agitatori, în raport 
cu numărul alegătorilor din cir
cumscripțiile electorale respecti
ve, repartizați pe cartiere și străzi. 
Ei trebuie să cunoască toți locui
torii din cartierul sau străzile de 
care răspund și să aibă o eviden
ță clară asupra persoanelor care 
sînt internate în spitale sau care 
din diferite motive nu se pot pre
zenta la vot. Această situație tre
buie să fie prezentată comisiilor 
secțiilor de votare pentru a se 
putea lua din timp măsuri ca și 
această categorie de cetățeni sa-și 
poată exercita dreptul de vot. De 
asemenea agitatorii trebuie sa cu
noască cetățenii care încă nu s-au

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

Delimitarea secțiilor de votare 
din or așa 1 Petroșani

ba secția de votare Petroșani 
1 de la Căminul cultural-Livezeni 
votează alegătorii din cartierul 
LIvezenI, blocurile noi șa Coasta.

La secția de votare Petroșani II 
de la Școala elementară Livezeni 
votfează alegătorii din Lunca Jiu, 
Bărăci (organizare) nr. 1—20, 
Slătinioara.

La secția de votare Petroșani 111 
de la Școala elementară nr. 1 
votează alegătorii din cartierul 
Gh. Dimitrov (14 case), blocurile 
nr. 15—25 și străzile: Petru 
Maior, Parîngul, Cimitirului, Ila- 
rte Chendi, 30 Decembrie, 6 Au
gust, Șt. O. Iosif, Barbu Dela- 
vrancea. Ion Creangă, I. C. Frimu.

La secția de votare Petroșani IV 
de la Școala medie mixtă votea
ză alegătorii de pe străzile: Dr. 
Peteu Groza, Tăbăcari, Calea Ro
mană. Constantin Miile, Al. Mo- 
ghioroș. Ștefan cel Mare, 16 Fe
bruarie, Brazilor, V. (Sîrkxva, Zo
rilor, Institutului, Gh. Gheonghiu- 
Dej de la nr. 57—1(15 și 62—136, 
Minerul, Ady Endre, A. Pușkin, 
Ilie Pintiăie, Maleia, Gh. Lazăr.

La secția de Votare Petroșani V 
de la cinematograful Al. Sahia 
votează alegătorii din străzile; 
23 August, N. Bălceseu, G. Coș-» 
buc, Caza Vodă. Mthai Viteazul, 
Piața Victoriei, străzile V. Conta, 
A. Petofi. Radu Netgru, I.B. Delea-

Bugete! suMHcatetei - ogttndâ a grijii fațâ de om
Cei 92 delegați prezenți la con

ferința sindicatului întreprinderii 
forestiere Petroșani pentru pre
zentarea dării de seamă și înche
ierea noului contract colectiv pe 
1961 au acordat o atenție deosebi
tă felului în care au fost îndepli
nite prevederile din bugetul sindi
catului pe anul trecut.

Conferința a apreciat ca satisfă
cătoare preocuparea comitetului 
sindicatului pentru crearea condi
țiilor materiale in vederea desfă
șurării unei susținute activități pri
vind ridicarea nivelului cultural, 
politic și profesional al muncitori
lor forestieri.

In cursul anului 1960, din bu
getul sindicatului s-au cheltuit pes
te 93.000 lei pentru procurarea de 
cărți, aparate de radio, pentru a- 
menajarea colțurilor roșii, distri
buirea de ajutoare materiale mem
brilor de sindicat și altele.

în bugetul sindicatului pe 1961 
sumele prevăzute pentru activitatea 
culturală se ridică la 37 la sută 
din totalul cheltuielilor de 167.949 
lei. Acest lucru va asigura mij
loace materiale pentru o și mai 
rodnică activitate culturală.

în noul buget s-a prevăzut pro
curarea de noi cărți pentru biblio
tecă în valoare de 11.463 lei. Co
mitetul sindicatului a preconizat să 

prezentat i centrele de afișai șî 
nu-și cunosc numărul de ordine 
sau dacă г cumva au fost omiși 
de pe liste In aceste cazuri, a- 
gitatorii trebuie să îndrume ale
gătorii de a controla listele afi
șate iar în caz că sînt omișî să 
facă întîmpinare imediat. Cunoaș
terea numărului de ordine ajută 
la desfășurarea mai rapidă a ope
rațiunilor de votare.

Este bine ca agitatorii să stea 
de vorbă cu cetățenii ca, în caz 
de părăsire a localității în ziua 
alegerilor să-și scoată adeverințe 
de la sfaturile populare de care 
aparțin pentru a putea vota la 
secția de votare unde se vor găsi 
în ziua de 5 martie. De aseme
nea, este necesar ca să li se ex
plice alegătorilor pe larg tehnica 
votării pentru ca atunci cînd se 
prezintă în fața urnelor fiecare 
să știe ce are de făcut.

Agitatorii sînt chemați. să des
fășoare o muncă politică de masă 
susținută pentru ca la 5 martie 
cetățenii Văii Jiului să se prezin
te cu toții la vot într-o atmosferă 
entuziastă și sărbătorească.

FL. 1STRATE

nu, Decebal, Horla, E. Văoăres- 
cu, Gh. Gheorghiu-Dej de la nr. 
1—55 și 2—60, 6 Martie, Cloșca, 
Grișan, Gelu, Ana Ipătescu, Lu
minii, Eroilor, Parhon șd bloc 
I.C.O.

La secția de votare Petroșani VI 
de la U.R.U.M.P. votează alegă
torii din străzile 1 Mai. Progre
sul, Fero, Băranilor, Gîrbești, V. 
Lupu, Gth. Șincai și cei din Dă- 
rănești, Jupînese și Boli.

La secția de votare Petroșani 
ѴП de la clubul sindicatului C.F.R. 
votează alegătorii de pe traseul 
C.F.R., străzile Karl Manx, Ma
tei Basarab, Neideii, Clemenței, 
Moților, Pîrîul Iovaniior, Pîrîul 
Dîlții prectim și cei din Dîlija 
Mare și Boțonî.

La secția de votare Petroșani 
Ѵ1И de lia Școala elementară nr. 2 
votează alegătorii din străzile 
Cărbunelui, Fr. Engels, I. L. Ga- 
ragiale, M. Emînescu, M. Kogiăl- 
niceanu, Gh. Barițiu, A. Vl'aicu, 
Pompieri, V. Alecsandri și Jiului.

La secția de votare Petroșani 
IX de la Teatrul de stat votează 
alegătorii din străzile Longinus, 
împăratul Traian, Sarmizegetusa, 
E. Varga, Gh. Doja, A. Mureșanu, 
Arădaniior, A. Stahanov, Micu 
Clein, Grivița Roșie, Radu Șapcă, 
Tudor Vlaidiintirescu. Vlad Țepeș, 
Anton Pann, Morii și 7 Noiembrie.

înființeze la exploatările forestie
re Arcanul, Bilugul, Valea Mării, 
Răscoala și la încă 7 exploatări 
biblioteci volante, să mărească nu
mărul volumelor la cele existente.

în bugetul sindicatului s-a alo
cat suma de 10.264 lei pentru 
amenajarea și înființarea de noi 
colțuri roșii. Cabanele muncitori
lor forestieri vor fi înzestrate cu 
încă 6 aparate de radio pe lingă 
cele 13 existente. încă în primul 
semestru al anului se vor distri
bui aparate cabanelor Cibanu, 
Straja, Jieț și altele.

Pentru procurarea de echipament 
cultural și instrumente muzicale 
necesare orchestrei tinerilor de la 
sectorul C.F.F. Lonea, precum și 
celor 3 brigăzi artistice de agitație 
din cadrul I.F. Petroșani s-a alo
cat suma de 17.584 lei.

Comitetul sindicatului va satis
face și în acest an cerințele mem
brilor de sindicat amatori de ex
cursii. Cu cei peste 15.000 lei care 
au fost prevăzuți în acest scop, se 
vor organiza excursii în cele mai 
pitorești locuri ale regiunii, vor fi 
organizate două schimburi de ex
periență între fruntașii întrecerii 
socialiste de la I. F. Petroșani și 
fruntașii altor întreprinderi fores
tiere din țară. ,

ț M wiitâ io abatajele шіпеі Urkani îj
goale s-a îmbunătățit. Ca urmare 
numeroase brigăzi din sector cum > 
sînt cele conduse de Uliu Gheor- ' 
ghc și Poloboc Constantin au rea- 1

j ta două decade — 636 tone 
Ide cărbune peste plan

Colectivul sectorului I al minei 
Uricani, declarat recent fruntaș pe 
bazin și distins cu „Casca de aur 
a tehnicianului"-, s-a angajat ca în 
cinstea alegerilor de la 5 martie 
să-și sporească substanțial realiză- 

Irile. In primele două decade aic 
lunii februarie, sectorul a obținut 
o depășire de 636 tone de cărbu
ne cocsificabil și economii valo
roase. Pe graficul întrecerii, cele 
mai bune realizări au fost în
scrise de brigăzile conduse de mi
nerii Nicoiae Ștefan, Timotce Spi
ridon, Demeter Augustin, Bucur 
Ioan și Neamțu Viorel.

S Hotărîți să recupereze 
c rămînerea în urmă
/ In perioada 1—20 februarie 
z brigăzile de mineri de la sectorul 
? II al minei Uricani au extras pes- 
I.rcinile lor de plan 600 tone 

irbune cocsificabil. Acest re- 
t reflectă hotărîrea colectivu- 
ectorului de a lichida rămî- 
i în urmă din ianuarie și de 
veni din nou fruntaș pe ex- 
are. Sprijinind activitatea din 
ije și pregătiri, conducerea 
rului a repartizat inginerii și 
cienii pe brigăzi și schimburi, 
ropunerea organizației de ba- 
ceștia au început să acorde 
irate locurilor de muncă cu 
iții de lucru mai grele. Iu 
r aprovizionarea la timp a 
zilor Cu materiale și vagonete

Brigadă de montori
In anul trecut s-au înfiânțat Ia 

preparația Lupeni cinci brigăzi 
de montori pentru asamblarea 
noilor utilaje menite să ducă la 
continua dezvoltare a capacității 
de producție a preparației.

Una din aceste brigăzi este con
dusă de tov. Nemeș Alexandru. 
Iată rezultatele muncii acestei brî- 

! găzi: terminarea montării podu
lui rulant de la casa pompelor de 
recirculare cu patru zile mai de
vreme deoît era prevăzut, demon
tarea cu 9 zile mai devreme a e- 
levatoarelor de 100 și 200 tone ca
pacitate pe oră, înlocuite cu benzi 
de cauciuc. Brigada a mai mon
tat înainte de termen un ciur cu

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

Unitate C. F. R. f runtașă în muncă
Printre unitățile de cale ferată 

fruntașe din complexul C.F.R. Pe
troșani se numără și revizia de 
vagoane. Deși relativ mică, apor
tul acestei unități este însemnat, 
mai ■ ales în ceea ce privește si
guranța circulației. Fiecare tren 
ce se formează din stația Petro
șani, sau tranzitează prin această 
stație, este minuțios verificat de

îu bugetul sindicatului pe 1961 
s-au prevăzut peste 12.000 lei con
tribuție la dezvoltarea sportului 
de masă și peste 4.000 lei contri
buție la bugetele cluburilor sindi
catelor din Valea Jiului. în telul 
acesta muncitorii întreprinderii fo
restiere Petroșani vor avea posibi
lități mai largi pentru desfășurarea 
unei intense activități culturale și 
sportive.

Sume importante s-au mai alo
cat pentru stimularea activului 
obștesc, deplasarea formațiilor ar
tistice de amatori la toate gurile 
de exploatare, îmbunătățirea agita
ției vizuale, organizarea de confe
rințe și aitele.

Conferința sindicatului 1. F. Pe
troșani a constituit un prilej de 
analiză a muncii desfășurate anul 
trecut pe linie administrativ-finan- 
ciară și în același timp un mijloc 
de întărire a activității în acest 
domeniu. Ocupîndu-se în perma
nență de realizarea veniturilor pre
văzute în bugetul său, cheltuind cu 
spirit gospodăresc sumele alocate 
pentru fiecare capitol, comitetul 
sindicatului va reuși să lărgească 
baza materială necesară în vede
rea desfășurării unei activități rod
nice dc educare a muncitorilor fo
restieri.

Z. ȘUȘTAC

lizat depășiri de plan intre 9—22 / 
la sută. De asemenea, datorită vi
tezei de avansare sporite obținută ( 
de brigada condusă de minerul \ 
Sorcscu Constantin de la pregătiri, J 
sectorul II va putea pune în func- '» 
ție orizontul 610 cu două luni mai 
repede. Realizările obținute arată / 
că în scurt timp colectivul secto- f 
rului II poate deveni fruntaș pe t 
mină. (

înainte de termen >
>

Nu de mult, sectorul V electro-'i 
mecanic al minei Uricani a primit > 
sarcina de a monta la stația Balo- (1 
mir un compresor de 45 ta3 tip 
V 3 Reșița. Lucrarea a fost repar- C 
tizată echipei de lăcătuși-mecanid f 
condusă de Schmidt Ioan. Membrii ( 
echipei au hotărit într-o consfătui- ч 
re să execute montarea compreso- S 
rului intr-un timp cît mai scurt. ]

Datorită muncii rodnice depuse c 
de membrii echipei compresorul a f 
fost pus în funcțiune cu două zile ч 
mai devreme. Angajamentul a J 
fost depășit cu 100 la sută. Cu 1 
prilejul unei ședințe de producție,) 
conducerea sectorului a adus mul-/ 
țumiri echipei conduse de tov. r 
Schmidt Ioan. S-au evidențiat c 
muncitorii Hanciu Petru, Pola- 
recki Iosif, Hristov Alexandru, ' 
Adămuț Constantin, sudorul Mol- 11 
nar Arpad și maistrul mecanic j 
Popa Hoția. <'

fruntașă pe uzină 
rezonantă. Printre cei mai buni 
muncitori din această brigadă se 
numără tov. Tioc Ioan, Moldovan 
Gheorghe, Lică Ilie și Grecu loan.

In întâmpinarea alegerilor, bri
gada tov. Nemeș Alexandru s a 
angajat să termine montarea ce
lui de-al doilea ciur cu rezonantă 
cu 5 zile mai devreme. Brigada 
aceasta deține de aproape jumă« 
late de an drapelul de brigadă 
fruntașă în întrecerea cu celelalte 
brigăzi de montori ale preparațlef 
Lupeni.

IOSIF LANDFRAS 
ION CONSTANDACHE 

corespondenți

către harnicii lăcătuși de revizie 
de la această unitate. Ei se stră
duiesc ca orice tren să plece fără 
nici un defect ce ar stingheri cir
culația. Muncind conștiincios, lă
cătușii revizori din Petroșani au 
reușit ca în trimestrul IV al a- > 
nului 1960 să cîștige drapelul de 
unitate fruntașă pe Direcția re- i 
gională C.F.R. Timișoara și uri 
premiu în sumă de 30.000 lei.

In anul 1961 munca a decurs 
și mai bine. De exemplu, în zilei» 
:e au trecut lin luna februarie, 
muncitorii de la revizie au reali
zat planul de producție în propor
ție de 101,2 la sută.

Un indicator de calitate urmă
rit de toți muncitorii este repa
rarea vagoanelor defecte fără de
tașare din tren. Prin repararea 
fără detașare, se realizează o în
semnată economie deoarece vago
nul ajunge mai repede la destl- 

I nație, iar marfa respectivă ajung» 
la consumator cu cîteva zile mal 
repede.

Printre muncitorii fruntași din 
această unitate se numără lăcă» 
tușii de revizie Moraru Iulian, 
Mănescu Petre, Manea loan, Șer-. 
ban Ilie și Radu Anghel.

1. CRIȘAN 
corespondent

A A P A R UT
V. I. LENIN:

Despre presă
848 pag., 18,40 lei

Culegerea cuprinde principa
lele articole, cuvîntărl, note, 
scrisori ale lui V. I. Lenin cu 
privire la presă, care dau o 
imagine a dezvoltării presei 
în diferite etape ale mișcării 
muncitorești revoluționare din 
Rusia dinainte și după Revolu
ția din Octombrie.
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Ofensiva trupelor guvernului 
legal spre Leopoldville

Panică î® rîndurile trădătorilor —
28 (AgerLEOPOLDVILLE 

pres)
Ofensiva trupelor 

legal al Republicii 
Leopoldville stârnește panică în 
rîndurile trădătorilor țării.

După cum anunță coresponden
tul din Elisabethville al agenției 
France Presse, în seara zilei de 
27 februarie la Elisabethville au 
sosit așa-zișii conducători ai pro
vinciei Kasai, Kalonji, și „primui 
ministru" de la Leopoldville 
uzurpatorul Ileo, pentru a duce 
„tratative militare importante" cu 
căpetenia separatiștilor katanghezi, 
Chombe.

• După cum subliniază corespon-
★

STANLEYVILLE 28 (Ager
pres). — Corespondentul agenției 
TASS, G. Fediașcin, transmite :

Exterminarea de către clica Ka
savubu-—Mobutu a unora din par
tizanii lui Patrice- Lumumba, după 
asasinarea bestială a acestuia din 
urmă, a provocat mînia și indig
narea întregului popor congolez, a 
declarat într-o convorbire cu un 
corespondent al agenției TASS 
Jacques Marr, care l-a apărat pe 
Lumumba în ianuarie 1960 la fai
mosul proces care i-a fost intentat 
sub învinuirea de activitate „ins
tigatoare".

Nu încape îndoială că asasina
rea lui Lumumba are un caracter 

rexclusiv politic, a declarat el. Este 
suficient să ne amintim întreaga 
desfășurare a evenimentelor din 
Congo pentru a ne convinge încă 
odată că acest asasinat a fost ne
cesar cercurilor interesate în a- 
nexarea provinciei Katanga care 

•a devenit un izvor inepuizabil de 
profituri fabuloase pentru mono
polurile străine. După cum se știe, 
Lumumba stătea în calea acelora 
care urzeau asemenea planuri. De 
aceea a fost ucis.

Lipsite de 
și cuprinse de

guvernului 
Congo spre

sprijinul poporului 
panică, marionetele

dentul Ileo este însoțit de un grup 
de ofițeri din „statul major ge
neral" al bandelor lui Mobutu, iar 
Kalonji — de un consilier bel
gian, care este mina sa dreaptă.

Această adunătură de rebeli 
congolezi va examina „proiectul 
unui pact militar Elisabethville— 
Leopoldville — Bakwanga în ve
derea creării unui front antilu- 
mumbist".

După cum transmite corespon
dentul agenției Associated Press, 
Ileo intenționează de asemenea să 
ceară ajutor militar lui Chombe 
pentru stăvilirea înaintării trupe
lor guvernului legal spre Leopold
ville.

★ it

încearcă să infringe împotrivirea 
populației intensificînd teroarea și 
represiunile. Pe întregul teritoriu 
controlat de banda Kasavubu — 
Mobutu, colonialiștii și mercenarii 
lor comit nenumărate fărădelegi.

Lutula, ministrul Agriculturii 
în guvernul central, care abia a 
scăpat din bîrlogul rebelilor con
golezi, a relatat corespondentului 
Agenției TASS că la Leopoldville 
continuă să fie arestați oameni 
politici și alți cetățeni congolezi 
care se pronunță împotriva poli
ticii duse de clica Kasavubu — 
Mobutu. Lutula a declarat printre 
altele, că J. Kasongo, președintele 
Camerei deputaților și K. Kami- 
tatu, șeful guvernului provinciei 
Leopoldville se află în primejdie.

Toate aceste acțiuni ale lachei
lor colonialismului care urmăresc 
să lipsească de conducători miș
carea pentru libertatea și inde
pendența reală a țării noastre, a 
declarat Joseph Midi Buro, al 
doilea vicepreședinte al Camerei 
deputaților, sînt sortite eșecului. 
Astăzi chiar și acei care sprijineau 
ieri clica Kasavubu—Mobutu își 
dau seama unde poate duce poli
tica procolonialistă dusă de aceas
tă clică.

o-
LAOS: Rebelii suferă pierderi grele
HANOI 28 (Agerpres)
Postul de radio „Vocea Patet 

Lao" anunță că trupele guverna
mentale urmăresc unitățile 
te ale rebelilor. După cum

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

zdrobi- 
rezultă

Un marinar sovietic a 
de ia înec trei copii englezi

LONDRA 28 (Agerpres)
Agenția Press Association a a- 

nunțat că un marinar de pe nava 
sovietică „Suhumi" a salvat de 
la înec trei băieți englezi și anume 
pe James Doyle în vîrstă de 9 
ani, James Duncan în vîrstă de 
12 ani și John Anderson, în vîrstă 
de 13 ani.

în ciuda furtunii care bîntuia 
pe mare acești trei copii și-au 
construit plute cu care au pornit 
în largul golfului Firth of Forth. 
Micul James n-a putut să se men
țină pe pluta aruncată de valuri 
și a căzut în apă. încercările prie
tenilor de a-1 salva au fost zadar
nice. Apoi și ceilalți doi băieți au 
fost luați de valuri.

Un marinar care se afla pe 
puntea navei sovietice „Suhumi" 
ancorată în apropiere le-a aruncat 
imediat copiilor un colac de sal
vare dar vîntul puternic a dus 
colacul în altă parte. Atunci ma
rinarul a sărit îmbrăcat în apă și 
i-a ajutat pe copiii sleiți de puteri 
să se mențină la suprafața apei 
pînă cînd a sosit o 
nava „Suhumi".

Agenția relatează 
sovietic care a 
tă faptă nobilă a 
spună numele însă 
aflat că se numește 
Kravțov și este bucătarul 
„Suhumi".

salvat

barcă de pe

că marinarul 
săvîrșit aceas- 
refuzat să-și 
mai tîrziu s-a 

Vladimir 
navei

din relatările prizonierilor, trupele 
rebelilor, care desfășoară ofensiva 
asupra Phusungului, cuprind sol
dați ciankaișiști și tailandezi, pre
cum și consilieri militari din Fili- 
pine și Vietnamul de sud. Rebelii 
au suferit pierderi grele.

Postul de radio anunță de ase
menea că trupele guvernamentale 

și detașamentele Patet Lao au in
terceptat o coloană a inamicului 
care încerca să atace trupele aliate 
printr-o manevră de învăluire in 
regiunea Nam Sut pe șoseaua nu
mărul 7.

Unitățile Patet Lao au atacat' 
subunități ale rebelilor pe șoseaua 
nr. 13 între Hin-Hop și Van 
Vieng. Inamicul a lăsat pe câmpul 
de luptă mai mulți morți,- între 
care un ofițer american, patru 
soldați tailandezi și trei soldați 
filipinezi.

Vizita lui A.N. Kosîghin 
în India

MADRAS 28 (Agerpres) — 
- TASS transmite :

La 27 februarie A .N. Kosîghin, 
prim vicepreședinte ale Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a vizitat 
monumentele de artă și istorice din 
Madras, o uzină de stat construc
toare de vagoane, 
membri 
dras.

Apoi 
cuvîntul 
în care 
culese în cursul 
India, la perspectivele colaborării 
economice dintre India și Uniunea 
Sovietică și la poziția Uniunii So
vietice în legătură tu situația din 
Congo.

Seara, A. N. Kosîghin și persoa
nele care îl însoțesc au participat 
la un dineu oferit de guvernato
rul statului Madras.

s-a întîlnit cu
ai guvernului statului Ma-

A. N. Kosîghin a luat 
la o conferință de presă 
s-a referit la impresiile 

călătoriei prin

Președintele Ghanei 
va sos- la New York

NEW YORK 28 (Agerpres)
Potrivit relatărilor agenției 

France Presse, secretariatul O.N.U. 
a anunțat oficial că președintele 
Republicii Ghana, Kwame Nkru- 
mah, va sosi săptămîna viitoare la 
New York și va lua cuvîntul în 
ziua de 7 martie în fața Adună
rii Generale a O.N.U. care urmea
ză să-și reia lucrările.

Agenția subliniază că președin
tele Nkrumah a făcut cunoscut 
într-o telegramă adresată secreta
riatului O.N.U. intenția sa de a 
lua cuvîntul în problema congole
ză.

NEW YORK 28 (Agerpres)
„Comitetul Național american 

pentru o politică nucleară sănă
toasă" a dat publicității o decla
rație a unui grup de cunoscuți 
oameni de știință americani, în 
care se spune : „Guvernul State
lor Unite trebuie să încerce cu 
energie și hotărîre să realizeze un 
acord cu privire la interzicerea 
tuturor experiențelor cu arma 
nucleară.

Interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară, continuă autorii de
clarației, „ar constitui un simbol 
al posibilității unei colaborări mai 
largi între Statele Unite și U.R.S.S. 
Acest lucru ar duce în mod ine
vitabil la destinderea încordării 
internaționale și la slăbirea „răz
boiului rece"... Acest acord ar 
putea sluji drept bază pentru im
portante măsuri ulterioare atît în 
interesul Americii cît și al Rusiei 
măsuri care ar aduce foloase 
celorlalte țări ale lumii".

In declarație se subliniază că în 
cadrul tratativelor cu privire 
încetarea experiențelor cu 
nucleara, Uniunea Sovietică a fă
cut deja importante concesii. Nici 
una din problemele nesoluționate, 
inclusiv amănuntele referitoare la 
sistemul de inspecție, se sublinia
ză în declarație, „nu sînt incom
patibile cu un compromis accep
tabil din punctul de vedere , al 
Occidentului".

Răspunzînd ațîțătorilor la răz
boi care cer încetarea acestor 
tratative, oamenii de știință arată 
în continuare că „hotărîrea de a 
întrerupe tratativele și de a înce
pe din nou experiențele nucleare, 
fie și subterane, ar avea consecin
țe grave care ca importanță s-ar 
putea compara numai cu prima

Și

la
arma
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Cuba a pășit pe calea 
industrializării

HAVANA 28 (Agerpres)
Industrializarea este unul din 

cele mai mărețe țeluri ale guver
nului revoluționar și fundamentul 
dezvoltării economice a Cubei. Re
publica Cuba a pășit cu fermitate 
pe drumul industrializării, — a 
declarat ministrul Industriei Er
nesto Guevara într-un interviu a- 
cordat corespondentului ziarului 
„Revolucion". în decurs de cinci 
ani a declarat el, investițiile în 
industrie se vor ridica la un mi
liard pesos. Din această sumă 600 
milioane pesos vor fi alocate pen
tru importul de utilaje și mașini 
necesare fabricilor și uzinelor, iar 
400 milioane — pentru producția 
mijloacelor de producție în între
prinderile create în Cuba. Cea mai 
mare parte din utilajul industrial 
necesar fabricilor și uzinelor va fi 
achiziționat pe baza creditelor a- 
cordate de țările socialiste.

Ministrul Industriei al Cubei a, 
declarat că perioada industrializă
rii țării, care cuprinde cinci anii 
este împărțită în două etape : pri
ma etapă cuprinde anul 1961 iar 
cea de-a doua etapă cuprinde pe
rioada anilor 1962—1965 în cursul 
căreia va fi înfăptuit planul de 
patru ani de dezvoltate a econo-

miei Cubei, care este elaborat 
prezent de Consiliul Central 
planificării.

în dezvoltarea industriei grele 
atenția principală este acoraată 
creării de întreprinderi miniere, 
metalurgice și petroliere. Baza 
pentru dezvoltarea industriei u- 
șoare o vor constitui în primul 
rînd întreprinderile producătoare 
de mijloace de producție, cate vor 
fi importate îndeosebi din Uniu
nea Sovietică și Cehoslovacia.

Guevara a subliniat, printre al
tele, că la sfîrșitul anului 1965, 
industria textilă a Cubei nu numai 
că va asigura întrutotul necesită
țile interne ale țării, dar va pro
duce și pentru export. El a sub
liniat că planificarea este piatra 
unghiulară a dezvoltării econo
miei țării.

SVERDLOVSK. — La 28 fe
bruarie Nikita Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.V.S., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a sosit la Sverdlovsk pen
tru a participa la lucrările Consfă
tuirii fruntașilor din agricultură • 
din regiunile și republicile autono
me ale Uralului.

agresiv al țărilor Asiei de nord- 
est, de tipul S.E.A.T.O. După toa
te probabilitățile, tocmai acestui 
scop ii este subordonată vizita 
ciankaișistului în Coreea de sud.

în 
al

SEUL — La 27 februarie a so
sit la Seul „ministrul" ciankaișist 
al Afacerilor Externe.

După cum se știe, în anumite 
cercuri au fost elaborate de mult 
planuri privind crearea unui bloc

MOSCOVA. — Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a a- 
nunțat că guvernul sovietic a con
simțit, la cererea Iranului, să pri
mească la Moscova pe Sarif-Imami, 
primul ministru al Iranului, la o 
dată mai depărtată decît cea sta
bilită, date fiind alegerile în Med- 
jlis. Această dată va fi fixată ul
terior.

hotărire de lansare a unei bombe 
atomice. Se întreprind încercări de 
a abate atenția opiniei publice de 
la adevărata problemă care constă 
in aceea că încheierea unui tra
tat cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare este pe deplin 
posibilă și că acest tratat ar pu
tea sluji drept un prim pas care 
cu timpul ar duce la încetarea 
cursei înarmărilor. încercărilor de 
a induce în eroare opinia publi
că trebuie să li se opună o rezis
tență hotărîtă".

Grupul de oameni de știință 
care a semnat această declarație 
este condus de dr. Hugo Wolfe 
de la Facultatea de fizică a Ins
titutului tehnic „Cooper Union".

Oamenii de știință și-au expri
mat speranța că președintele 
S.U.A. va studia recomandările 
cuprinse în ea.

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

[raiiricila 9t ceiirale electrice ? 
in i. P. 0. Cereeaeă

PHENIAN 28 (Agerpres)
în regiunile muntoase ale R.P.D. 

Coreene, pe fluviile Ialu, Tuman- 
gan și afluenții lor se construiesc 
7 hidrocentrale mari cu o putere 
totală de 1.470.000 kW. în același 
timp se aonstruiesc numeroase 
centrale electrice 
Puterea totală a 
trice în curs de 
R.P.D. Coreeană 
proximativ 3 ori 
centralelor electrice în funcțiune 
în Coreea de sud.

Se construiește într-un ritm ra
pid mărea hidrocentrală din pro
vincia Kanghe declarată șantier 
al tineretului. în septembrie anul 
viitor unul din cele trei genera
toare ale acestei centrale va pro* 
duce deja curent electric. Construe- ч 
torii hidrocentralei Unbon, de 
400.000 kW, au hotărît ca pînă la 
începutul verii să execute peste 70 
la sută din lucrări. Se constiuicș- 
te cu succes și hidrocentrala de 
pe rîul Sodusu, afluent al Turnau* 
ganului.

mici și mijlocii, 
centralelor elec- 
construcție în 

depășește de a- 
puterea tuturor

împotriva „raționalizării" 
capitaliste

TOKIO 28 (Agerpres)
La 27 februarie la chemarea 

Federației naționale a sindicate* 
lor muncitorilor din industria căr
bunelui din Japonia, aproximativ 
150.000 de mineri au declarat o 
grevă de 24 de ore în întreaga 
țară. Minerii japonezi cer guver
nului și proprietarilor de mine să ( 
revizuiască actuala politică 
„raționalizare" capitalistă în 
dustria cărbunelui, care duce la 
concedieri în masă, scăderea 
lariului și intensificarea muncii.

dc! 
în» !

sa-

PROGRAM DE RADIO
2 martie

16,15 Din muzica popoarelor din 
Africa, 17,00 Muzică ușoară, 17,35 
Concert distractiv interpretat de 
fanljară, 18,25 Cîntece de alegeri 
și jocuri populare, 19,30 Carnet 
de reporter, 20,00 „Interpreți de 
frunte ai muzicii populare romî- 
nești", 20,30 Emisiune literară, 
20,45 Cîntă Gică Petrescu, 21,15 
Concert de muzică populară romî
nească, 22,30 Emisiune pentru pe
troliștii romîni aflați în India și 
Afganistan,

CINEMATOGRAFE
2 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie t 
Soldați fără uniformă ; Al. Sahia : 
Cîntecul mării ; PETRILA : Poz- 

Revolta oeoni- 
Ilze; VUL- 

tăcerii ; CRIVI- 
Lorenz ; LU- 

de vizon ; BĂR-

PROGRAMUL I. 6,10 Muzică 
interpretată de fanfară, 7,15 Piese 
pentru acordeon, 7,30 Sfatul me
dicului, 7,45 Jocuri populare romî- 
nești, 8,00 Din presa de astăzi, 
8,30 Concert de dimineață, 9,30 
Vreau să știu, 10,36 Muzică ușoa
ră, 11,03 Muzică din opere, 12,00 
Raid-anchetă: Colectarea fierului 
vechi, 12,47 Cîntece de alegeri și 
jocuri populare, 13,05 Teatre mu
zicale create în anii puterii popu
lare 14,00 Program emis de 'tu- 
dioul de radio Timișoara. 15,10 
Muzică vocală romînească, 16,15 
Vorbește Moscova 1 17,15 Jurnal 
electoral, 18,00 Interpreți de mu
zică ușoară din țări prietene, 
19,05 Tribuna radio, 19,20 Muzică 
populară rusă, 19,45 Transmisie din 
Studioul de concerte a concertului 
orchestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii, 21,45 Concert de estradă, 
22,45 Muzică de dans. PROGRA
MUL П. 14,30 De toate pentru 
toți (reluare), 15,20 Lucrări sim
fonice de compozitori romuri,

nașa ; LONEA : 
lor ; ANINOASA : 
CAN : Steaua 
DIA : Căsnicia 
PENI : Blană
BĂTENI : Pe jos spre rai; URI- 
CANI: Haiducul de pe Ceremuș.
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