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Creșterea con
tinuă a rolului or
ganizațiilor de par
tid de conducători 
politici activi ai 
oamenilor muncii
în îndeplinirea istoricelor sarcini 
ale desăvîrșirii construcției socia
liste elaborate de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R., sporirea capa
cității lor organizatorice de mobi
lizare a maselor la transpunerea 
în viață a politicii partidului și 
guvernului, cere din partea acti
viștilor de partid, a membrilor co
mitetelor de partid și birourilor 
organizațiilor de bază, cunoașterea 
profundă, multilaterală, a proble
melor muncii politico-economice. 
De nivelul de pregătire a cadrelor 
de partid depinde într-o măsură 
hotărâtoare orientarea justă
tivității organizațiilor de partid 
în rezolvarea multiplelor sarcini 
ce le sînt încredințate.

Pornind de la această premisă, 
/"Comitetul orășenesc de partid 

Petroșani, Biroul său, acordă o 
atenție deosebită ridicării nivelului 
de cunoștințe al activului, crește
rii qftmpetenței activiștilor de 

I partid în conducerea și organizarea 
muncii politice, precum și în re
zolvarea problemelor economice.

In acest scop se pune un mare 
, accent pe instruirile lunare ale 

activului de partid. In cadrul șe
dințelor de instruire se organizea
ză studierea principalelor docu
mente de partid, a instrucțiunilor 
C.C. al P.M.R. privind diferite la
turi ale muncii de partid și, pa
ralel cu aceasta se fac expuneri 
asupra celor mai importante pro
bleme economice asupra cărora or
ganizațiile de partid sînt chemate 
să-și îndrepte atenția. Totodată, 
în cadrul acestor ședințe, secre
tarii comitetelor de partid orășe
nești sau de întreprinderi, ins
tructorii Comitetului orășenesc re
gional prezintă referate asupra 
modului în care organizațiile de 
partid își desfășoară activitatea în 
diferite domenii. Urmate de dis
cuții, aceste referate constituie 
un important mijloc de genera
lizare a experienței bune în munca

l

lixare a experienței bune în munca 
def partid.

Astfel, în cadrul instruirii care 
a avut loc în luna mai s-a acordat 
o atenție deosebită studierii ex
punerii făcute de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej la adunarea festi
vă din Capitală consacrată celei de 
de a 40-a aniversari a înființării 
P.C.R. insistîndu-se asupra învăță
mintelor ce trebuie trase din acest 
important document.

o preocupare 
losirea din plin a tehnicii noi, ex
tinderea mecanizării, luarea de 
măsuri eficiente pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui, reduce
rea consumului specific de lemn 
de mină, materiale, energie. Pen
tru înarmarea activului de partid 
cu cunoașterea temeinică a acestor 
sarcini, a modului cum trebuie 
muncit pentru aplicarea lor, s-au 
organizat două expuneri. Tov. ing. 
Roman Petru, director tehnic al 
Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, a vorbit despre măsurile 
tehnicQ-organizatorice luate în 
cadrul exploatărilor miniere din 
Valea Jiului pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui și reducerea 
prețului de cost al producției, 
iar în cea de-a doua expunere 
făcută în fața activului de partid 
s-a tratat despre metodele și mij
loacele tehnicii noi în industria 
carboniferă, despre influența teh
nicii noi și extinderii mecanizării 
asupra creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost.

Instruirea activului Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani în 
cadrul lunii iunie a fost axată, 
de asemenea, pe laturi importante 
ale muncii de partid. Tovarășul 
Școlnic Anton, secretarul comite
tului orășenesc de partid Vulcan, 
a susținut în fața activului un re
ferat privind conducerea și îndru
marea de către comitetul orășenesc 
a comitetelor sindicatelor din în
treprinderile din oraș. Referatul . 
a oglindit metodele folosite de : 
comitetul orășenesc Vulcan în în- - 
drumarea sindicatelor privind îm
bunătățirea organizării întrecerii 
socialiste, întărirea eficacității cons
fătuirilor de producție, desfășura
rea muncii cultural-educative de 
masă.

Un alt referat, tot cu caracter 
de schimb de experiență, a fost 
prezentat de tov. Pop loan, ins
tructor teritorial al Comitetului 
orășenesc Petroșani, asupra muncii 
desfășurate de organizația de bază 
de pe șantierul 6 construcții, și sub 
conducerea ei, de organizația 
U.T.M. și organizația sindicală, 
pentru îndeplinirea planului de 
construcții, calitatea lucrărilor și 
respectarea termenelor de dare în

(Continuare în pag. 3-a)

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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ÎN TIMP
Zilele trecutei echipa 

de montori condusă de 
comunistul Suciu Partene 
de la sectorul VII al 
minei Lupeni a montat 
într-un timp record o 
coloană de refulare de 
150 mm. de la stația 
de pompe, puțul 10 c- 
rizontul 440 ptnă la ori
zontul 480, pe o lungi
me de circa 300 m.l.

Lucrarea, care necesita 
8 12 zile, a fost efectuată 

în numai 3 zile.
S-au evidențiat 

mod deosebit lăcătușii 
Krausz Iosif, Roth loan, 
Albu Costacbei Kiss 
loan și Turcu Arion.
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RECORD
De asemenea, în aces- 

te zile la sectorul Vil 
al nanei Lupeni s-au e- 
vidențiat și lăcătușii Va- 
șincu Vasile, Somogyi 
Ladislau și Gros Carol 
care au montat în nu
mai 8 zile o conductă 
de aer comprimat în
tre orizonturile 750 — 
802.

Aceste rezultate s-au 
obținut pe seama bunei 
organizări a muncii și pe 
baza specializării mun
citorilor în lucrările res
pective.

AVRAM MICA 
corespondent
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Școala noastră! — spun cu. mîndrie copii din 
Petrila și Lonea, admirînd iiodâ clădire modernă, 
cu 16 săli de clasă și laboratoare care se constru
iește pe malul Jiului. Pentru că tot simt în vacanță, 
absolvenții clasei a VII-a din cele două localități 
au hotărit să dea o mînă de ajutor constructorilor. 
ȘI iată, luni dimineața, pe șantierul școlii au venit 
50 de copii dornici cai în săptămîna aceasta să lu
creze și ei alături de constructori. Bucuros, mais
trul Nagy le- a dat de lucru după puteri: băieții să

LA EXPLOATĂRILE FORESTIERE

invinglnd greutățile manca conținea cu spor
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U duminică la club
zată între 
tre.

cluburile noas-La jocuri distractive

—■ . Azi ■ іц-о să am 
;,clienți“ la club, își spu
se ca pentru sine Huszerl 
baci, îndreptându-se cu 
pași domoli spre clubul 
din Aninoasa . Perechile 
de tineri ce treceau. gă
lăgioase în drum spre 
Boli, spre dealurile Ke- 
leti și Deler, printre care 
recunoscu pe lăcătușul 
Hoțea Gheorghe cu soția, 
îi întăriră presupunerea.

Era duminică, zi de re
paus, o zi senină cu soa
re cald și fiecare și-a 
planificat să-și petreacă 
această zi cît mai plăcut. 
De aceea Huszerl baci nu 
spera să aibă prea mult 
de lucru în sala mare a 
clubului, acolo unde de 
curînd s-au instalat două 
mese pentru biliard și al
tele pentru jocuri de șah 
și rummy.

Dar n-a trecut nici o 
oră și tacurile loveau cu 
precizie bilele de pe me
sele de biliard.

„De mi-ar lăsa o po
ziție bună“ — își spuneau 
în gînd, minerii Bayko 
Andrei și Ursan loan, su
dorul Vișan Піе și lăcă
tușul Gabos Alexandru, 
ing. Radu Nicolae și pen
sionarul Csaszar loan, toți
acei care își așteptau-rin- După-amîază. .
dul la partidă. în ac i 5alĂ

Dincolo, la mesele de 
șah,, partida de verificare — Două bilete — to- 
se încheiase și acum se varășe Slovenski I
alcătuia echipa care va 
reprezenta 
bului din 
meciul de

— Deci 
conchise Guran Augustin, 
tînărul cunoscut printre 
cei mai buni șahiști ai A- 
ninoasei. Echipa de joi 
la meciul cu Petrila va a- 
vea următoarea compo
nență : Boroș Alex., Ia- 
cob Carol și Nicolae — 
tatăl și fiul — Avrin- 
tescu Gheorghe, Aristide 
Moldovan, subsemnatul, 
iar în rezervă Dănilă 
Constantin. Să ne urăm 
succes I E doar prima 
întrecere de șah organi-

mici —Cei 
in sala mare

- Am emoții. Darea 
seamă se apropie de

- Crezi că va 1 lua 
„ea“ premiul întâi ?

— Nfu știu. Cred că 
avem aceleași medii. .

La semnul de liniște 
schițat de un, spectator, 
cei doi elevi suprimară 
discuția. Deodată în ma
rea sală de spectacole se 
făcu o liniște deplină. 
Directorul adjunct al Șco
lii de 7 ani din Aninoasa, ’ 
anunță situația la învă-' 
țățură a celor peste 500 
elevi și apoi premiile pen
tru cei mai buni. Huța, 
Albertina, Doinița, Ro- 
dica, Pusa, Adi, Victori- 
ța, Lali, Ianika, Marghit, 
Gelucu, Ludea... mulți, 
mulți elevi și-au auzit 
numele după care se ur
cau pe scenă. Iși primeau 
răsplata pentru sîrguința 
la învățătură. .

împărțirea premiilor e 
urmată de un bogat pro
gram artistic : cor, dan
suri populare, apoi O 
piesă.

de I 
sfîrșit.

In luna mai și la începutul 
lunii iunie, muncitorii de la ex
ploatările forestiere din Valea 

-Jiului au desfășurat o luptă in
tensă cu natura. Zilnic ploua de 
credeai că nu se mai sfîrșește 
niciodată. Totuși planul de pro
ducție de materiale lemnoase 
trebuia realizat.

Pentru realizarea planului, co
muniștii din cadrul Intrepriiide- 

, riî forestiere Petroșani, au hotă- 
rît ca Ia fiecare sector să se or- 
ganizeze consfătuiri de prodiuc- 
ție unde să se dezbată angaja
mentele care le stăteau în față 

‘•și să se stabilească măsurile ce 
trebuie luate.

In primele zile de ploi toren
țiale, apele <fin pîraiele exploa
tărilor au distrus o parte din

M. GORBOI
secretar al comitetului de partid 

I. F. Petroșani'

I
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drumurile forestiere din exploa
tările Valea de Brazi, Petroasa, 
Roșia, Jigoreasa, Polatiște, Jieț 
și altele — luînd tpt odată și 

‘ materialele lemnoase aflate în 
1 calea lor. Această „ispravă’" în

să, apele nu au mai putut-o re
peta, cu toate că ploile continuau 
zile întregi. Muncitorii au tras 
învățăminte și au pornit lupta 
împotriva apelor.

In exploatarea Roșia, de pil
dă, muncitorii din brigada co
munistului Pahonțu loan fiind 
îndrumați de maistrul de parchet 
Grecu Toma, membru de partid, 

■ au trecut imediat la repararea 
' drumurilor. Astfel, alături de tov. 
Mendoiu Gheorghe, Albeanu Ilte, 
Amarandin Florea îmbrăcați cu 

1 pelerine de ploaie și cizme lungi 
I de cauciuc, muncitorii au trans

portat pietre mari, au făcut di
guri — luînd măsuri pentru crea
rea posibilităților de transport 
a materialelor lemnoase cu ma
șini I.R.T.A. spre depozitul final 
Petroșani, pentru a lua drumul 
spre diferite fabrici din țară.

O muncă plină de abnegație 
s-a desfășurat și în exploatarea 
Slivei (Jieț). Aici, luptînd cu 
ploile și cu apele Jiețului care 
crescuseră mult, au lucrat peste 
60 muncitori forestieri, hotărîți 
să refacă în scurt timp strică
ciunile cauzate de ape. In mun
ca lor. ei au fost ajutați de mais
trul Mihoc Silvestru și îndru
mați de tov. Bucur Vasile, loc
țiitor de secretar al comitetului 
de partid I. F. Petroșani. S-au 
efectuat în condiții grele de mun
că 190 m. 1. canal de plutire, 
două baraje, grebla de jos și 
cășițele, asigtîfînd prin aceasta 
continuarea procesului de pro 
ducție, pentru realizarea sarcini
lor de plan Drept rezultat s-au 
dat peste plan 2.500 m. c. buș
teni gater rășinoase. In această 
muncă și în obținerea realizări
lor de depășire a planului s au 
evidențiat în mod deosebit tov. 
Urda Ștefan, Senatovici Stefan, 
Sicoîe Nicolae, Tomoioagă Ste
fan, Costea Vasile, Nariță Ale
xandru și Tomoioagă Gheorghe, 
cu care se mîndrește pe drept 
cuvînt întregul sector de exploa-

tare forestieră 
candidatul de 
Miron.

Cu același 
pentru învingerea calamităților 
pricinuite de inundații, au mun
cit și tovarășii din echipele con
duse de Tanchiș Mihai de la Va- 

. lea de Brazi, Miholcea NiColae, 
Popa loan și Ursu Gheorghe de 
la exploatarea Gîrbovu, Vlăiconi 
Ioan, Stoica Gheorghe, Poenarî 
loan din Jigoreasa, Tămășilă 
Iosif de la exploatarea Petroasia.

Datorită acestor eforturi sus
ținute depuse de harnicii munci
tori forestieri, calamitățile au 
fost învinse, munca în pădure 
continuă, pădurarii și muncitorii 
forestieri desfășoară cu hotărîre 
întrecerea socialistă pentru în
deplinirea angajamentelor.

In sectoarele Roșia- (deținăto
rul „steagului roșu” de produc
ție), Lupeni; Lonea și Cîmpu lui 
Neag, planul semestrial la pro
ducția globală și marfă s-a 
realizat înainte de termen, dîn- 
du-se în prezent bătălia pentru 
realizarea planului la lemn de 
mină fag, stîlpi de fag și tra
verse normale. P'înă la data de 
15 iunie planul ș^nestrial s-a 
realizat și depășit Ta bușteni ră
șinoase pentru fabrici cu 3370 
m c., lemn de mină rășinoase cu 
467 m. ,c„ celuloză fag pentru 
export cu І024 m. c„ distilare cu 
130 m. c. și cu însemnate canti
tăți de lemn de foc esențe mol 
și mangal. In acest fel înțeleg 
muncitorii forestieri să-și res-; 
pecte cuvântul dat

Lonea, condus de 
partid irig. Staicu

elan și interes,

scoată molozul 
din camere, să 
stivuiască cără
mizi, iar fetele 
să măture, să 
curețe de mor 

tar uși, ferestre.
IN CLIȘEU;

Un grup de e- 
levî în faja. noii 
lor școli.

pe șahiștii , clu- 
Aninoasa în 

joi, cu Petrila. 
rămîne înțeles,

Casierul clubului ridi ■ 
că privirea. Era sigur că-1 
avea în față pc minerul 
Nițaș Gheorghe. Rupse 
două bilete și le' întinse 
adăugind :

— Și azi tovarășe Ni
țaș ?

— Ca de obicei. Și 
luîndu-și soția de după 
umăr intrară în sala ci
nematografului. Aici mi
nerul Nițaș se "întîlni cu 
familia inginerului șef al 
minei, Cocota Dan, cu 
familia șoferului Lu- 
kacseî Ioan, cu învăță
torul Simo Iosif. Nu pes
te mult timp sala rămîne 
în întuneric iar pe ecran 
apar primele imagini ale 
filmului „Eroii vii“...

LICIU LUCIA
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lata un grup de muncitori de Ia sectorul de investiții! al 
Uzinei electrice Vulcan care au un merit de seamă in schim
barea aspectului interior șr exterior al uzinei, lucru pentru 
care sini apreciați de ceilalți muncitori ai uzinei electrice. 
După lucrările de, investiții și reparații executate de micul, 
dar harnicul colectiv, hătrina uzină pare întinerită, înfrumu
sețată.

IN CLIȘEU: (De la stingă la dreapta) Grosu Viorel, Kar- 
dos Iosif, Rotaru Ni col ac, Greierws Florian, Ilyes araabas șl 
Balazs Afadar.
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TEHNICII MINI EKE
La mina Aninoasa Inițiativa 

minerilor 
de la Lupeni 

trebuie sasținută $i prin mâsurl 
tebnlco-ordanlzatorlcc •
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Metodelor avansate de armare,pctua,itatea pe scurt 
toată atenfia ! ?

Care sînt cauzele că econo- î uuiajeie ae care qispuți. ьа nu- 
miile la lemn de mină nu s-fi’J j na Lonea, de pildă, brigada care 
ridicat la nivelul poșioiiităților ? ș sapă galeria direcțională de la 
Ele sînt mai nwlte la număr. In i orizontul 412, cu ajutorul unei 
primul rînd conducerile sectoare- ț 
lor nu au dat atenția cuvenită ♦ 
noilor metode și inițiative care î 
s-au dovedit bune și nu au ana/- • 
lîzat situația locurilor de mun- ; 
că unde s-ar putea aplica acestei 
metode, cu toate că fiecare sec- * 
tor are cel puțin 60 U sută din $ 
lucrări la care se pot aplica. Se» 
cere deci ca din partea ingine-» 
rilor șl tehnicienilor, din partea f 
conducerii minei să se ia măsuri • 
pentru a lichida aceste lipsuri, i 
să se militeze pentru introducerea * 
și extinderea acelor metode ca- j 
re, fără să pericliteze siguranța » "peste"'plan, ifdf W mtntf • 
în exploatare, asigură o redu- T Vulcan la cela două frontale • 
cere însemnată a consumului de « susținute metalic planul a fost 
lemn. І depăfit la un loc cu aproape

C, DANILA » 2450 tone de cărbune cocsificării.
planificator — mitia Aninoasa

In lupta lor pentru extrage
rea de ctt mai mult cărbune ne* 
cesar economiei) noastre minerii, 
tehnicienii și 
na Aninoasa 
să activitate

In ultimul 
la unele locuri) de muncă 7 noi 
metode de armare în vederea re
ducerii consumului de material 
lemnos. Rezultatele obținute prin 
aplicarea acestora sînt satisfăcă
toare, fapt care contribuie în 
bună măsură la reducerea' chel
tuielilor pe tona de cărbune ex- 

, trasă. La sectorul III, spre e- 
xemplu, s-a redus consumul spe
cific de lemn de la 0,99 m.c./m.L 
de preabataj la 0,60 m.c./m.l. 
prin aplicarea unei noi metode 
de armare a preabatajelor din 
ștratul XIJ1, concepută de in
ginerul Brînduș Aurel, tehni
cienii Bihavetz Adalbert și Irina 
Vasile și minerul Toma loan. 
Tot la acest sector, brigăzile 
conduse de Dobrican Atim și 
Plăviță loan au trecut la rear 
marea lucrărilor de 
și armare a galeriei 
bol țari. Prin metoda 
inele de boitori' s-a 
o economie de 0.038 
foios la 1 m. c.

Analizînd rezultatele obținute 
prin aplicarea acestor metode se 
constată că la lucrările respec
tive se reduce prețul de cost cu 
47 la sută, iar armăturile me
talice tip U se pot refolosi, fiind 
asigurată în același timp sus
ținerea în perioada de exploa
tare, se întrețin în bune condi- 
țiuni cablurile șl rețelele de aer 
comprimat, se poate refolosi lem
nul vechi, se economisesc 5,500 
m. c. de lemn Ia 5 m. 1. de lu
crări și se reduce timpul de ar
mare și rearmare. S-a mai con
stata? că numai din răpirea ma
terialului lemnos se pot obține 
lunar economii în valoaic de 
40 —50 mii lei.

Cu toate astea, în cele 5 luni 
ce au trecut din acest an s a în
registrat pe exploatare o eccno* 
mie la lemn în valoare de nu
mai 65.000 lei, cînd aceasta tu
lea fi de cca. 500.000—600 0)0 
tei.

• Convingînduse de avanta
jele încărcării mecanice în gale
rii. minerii folosesc tot mai bine 
utilajele de care dispun. La mi-

inginerii de la mi- 
desfășoară o ipten- 
crealoare.
timp s-au aplicat

■r

întreținere 
de cap cu 
armării cu 
înregistrat 

m. c. lemn 
de pregătiri.

■5ГЧ-

mașini de încărcat tip EPM-1 
și-a depășit planul de încărcate 
în perioada 1—24 iunie cu 150 
m.c. steril. La mina Petrila, în 
galeria de ocol la puțul 11, ori" 
zontul XII, folosind un reîncăr- 
cător cu bandă, minerii care lu
crează aici au depășit planul la 

la încărcarea mecanică cu 
230 la sută.
• Din abatajele frontale 

ținute metalic se extrage tot 
mult cărbune. La Aninoasa, de 
exemplu, din frontalul pe stratul 
3 la sectorul l s-au dat in luna 
iunie mai bine de 1500 tone căr- 

i. iar la mina

zi 
te

pes-

sus- 
mai

*
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Printre alte realizări ale inovatorilor de la mina Vulcan, se nu
mirii fi cea concepută fi executată de Csilcser loan, lăcătuf la atelie
rul mecanic al minei. „Dispozitiv pentru spălarea concomitentă a mai 
multor ciocane sau perforatoare pneumatice". Această inovație face 
parte din cele prevăzute in planul tematic de inovații al minei. IN 
CLIȘEU Inovatorul Csilcser Ioan lucrînd cu dispozitivul conceput de 
el.

Folosim economic mașinile 
in galerii ?

i volumului1 producției de cărbune crește și 
pregătiri și deschideri de noi orizonturi, 

pe care partidul și guvernul o acordă ușu-

Odată cu creșterea 
volumul lucrărilor de 
Ca urmare a atenției 1 , , _
rării muncii minerilor, la exploatările Văii Jiului funcționează în 
prezent 4 mașini de încărcat steril și 26 reîncărcătoare cu ban
dă. Lună de lună volumul de steril încărcat cu mijloace mecani
ce, deci cu efort fizic mult redus, 
pildă, în acest an s^au încărcat 
steril, la Lonea peste 5940 m. c. 
Vulcan etc.

Foleelrea mecanismelor pentru 
încărcarea In galerii înseamnă 
scurtarea timpului de execuție 
la una din cele mal grele opera
ții miniere, încărcarea, deci con
tribuie la creșterea randamente
lor și a vitezei de avansare In 
galerii. In luna mal, de pildă, 
clnd plănui la Încărcare meca
nică a fost depășit pe combinat 
cu 1405 m. c. sterH viteza de 
avansare in galerii s-a menținut 
In jurul a 40—42,5 m.Aună. M 
asemenea condiții ne propunem 
în cele de mai jos să analizăm 
dacă lucrăm economic cu mași
nile sau mal avem încă multe 
de făcut:

sporește. La mina 
mecanic mai bine 
steril, peste 7200

de
m.

aer

de încărcat

Petrila de 
7800 m. c. 
c. steril la

comprimat 
atmosfere

se poate Încă asi- 
mai multe toruri

Cu mașinile EPM-1 cel puțin 
50 m./lună avansare

Piuă acum cîțiva ani, în Valea 
Jiului se foloseau Ia încărcare 
două tipuri de mașini ■ uniri 
pneumatic PML-5 și altul elec
tric EPM-1. Din cauză că tipul

PML-5 necesita 
la cel puțin 5,5—6 
pentru a da randament optim 
(lucru ce nu 
gura la cale
de muncă) aceste mașini au fost 
scoase din uz șl înlocuite cu re- 
incărcătoare cu bandă care acum 
se folosesc concomitent cu ma- 
șlniie EPM-1.

După cum Ыпе este știut, un 
utMaj devine rentabil atunci cînd 
prin folosirea normală a lui se 
obțin randamente mari, produc
ție mare, care să acopere și $ă 
depășească Investițiile șl cheltu
ielile făcute cu introducerea sa. 
In cazul folosirii mașinii de în
cărcat EPM-1 cheltuielile gene
rate sînt:

— amortismentul in funcție 
valoare șl cota anuală de 

mortlsment.
— cheltuieli cu repararea

întreținerea mașinii, cu mate
riale și piese de schimb, împre 
ună ш manopera necesară.

— energia consumată conside- 
rînd cite o oră de funcțicnare 
pentru încărcarea sterilului re
zultai din 1 m. galerie.

Toate acestea se ridică, după 
calculele aproximative, la circa 
39.000 lei/an. Dacă socotim că 
la încărcarea manuală se reali
zează un randament mediu de
l, 2 m. с./post ceea ce revine e- 
gal cu o avansare medie de 
38,7—39 m./lună la un profil 
de 7,85 m. p, galerie, la încăr
carea mecanică cu mașina EPM 1 
randamentul va trebui să creas
că la cel puțin 1,55 m. c./post, 
ceea ce ar corespunde unei a- 
vansări medii (folosind cit: 10 
posturi pe zi) de cel puțin 50
m. galerie pe lună 1

Cel puțin 42 m./lună avansare 
cu reîncărcătoarele cu bandă!

de 
a-
ȘÎ

Urmi nd același sistem de cal
cul pentru a vedea avansarea 
necesară pentru ca reincărcăto- 
rul cu bandă să fie folosit cu 
maximum de eficacitate vom 
găsi:

Cheltuielile suplimentare cu a* 
mortismcntul utilajului, repara
ții și întreținere, manoperă, cu 
energia consumată la un timp 
de funcționare de 3 ore pentru 
încărcarea sterilului dintr-un 
metru liniar de galerie, se ridî-

A trecut mal -bine de o lună 
de cînd, la chemarea frontaliș- 
tilor din brigada minorului Ghl- 
oancă Sabin de la mina Lupeni, 
tot mai multe brigăzi de mineri, 
sectoare întregi au îmbrățișat 
și aplică inițiativa „Nici un va
gonet de cărbune rebutat pen
tru șist", Roadble aplicării ei, se 
concretizează în faptul că cenu
șa în cărbunele 
neri, mai ales la 
curi, es-te tot 
mai scăzută. La 
mina Lupeni, de 
unde a pornit 
inițiativa, în ul
timele 5—6 zile 
de muncă procentul de cenușă 
în cărbunele blocuri a oscilat în
tre 24,3—30,0 la sută, iar la 
Uricani a cuprins valori între 
20,6—39,3 la sută, fiind în am
bele cazuri cu 
medie admisă.

Aplicarea și 
tivei minerilor 
re însă, pe lîngă munca de mo
bilizare și organizare, și o sus
ținută acțiune pe linie tehnico- 
organizatorică. Printre măsurile 
cu caracter tehnico-organizatoric 
necesare pentru ca inițiat’va 
să fie înțr-adevăr eficace se nu 
mără : curățirea vagonetelor, 
iluminarea abatajelor și,a pune-, 
telor de încărcare, un riguros 
și obiectfv control tehnic de ca
litate ș.a.

Un prim factor este curăți
rea corectă a vagonetelor. Dacă 
această operație se face cumse
cade, pe lîngă că sporește greu
tatea medie a încărcăturii 
vagonete, se elimină una 
cauzele principale care fac 
crească procentul de cenușă în 
cărbune. Adesea, la- controalele 
calitative, se pot vedea vagonete 
cu cărbune curat, fără șist, care 
la descărcare se 
niatra desprinsă de pe fundul 
lor. La fiecare exploatare s-au 
prevăzut măsuri concrete pentru 
curățirea vagonetelor înainte de 
a fi Introduse în mină, dar nu
mai la cîteva exploatări se a- 
plică (Vulcan, Aninoasa-, Petri
la, Lupeni). La mina Uricani 
s-au cheltuit fonduri, s-a con
struit o așa-zlsă „mașină" care 
din primele încercări nu a dat 
rezultate și nici nu putea da 
fiind concepută fără prea mult 
simț tehnic. Are și combinatul 
partea lui de vină deoarece ad
mite tărăgănarea construcției a- 
celor culbutoare vibrante despre 
care s-a vorbit mult.

extras de mi- 
eărbunele bio*

Pentru ca nici un vagonet să 
nu se rebuteze pentru șist, în a- 
bataje și la punctele de încăr
care trebuie să fie asigurată o 
bună iluminare, îneît minerii sau 
încărcătorii să poată vedea fie
care bucată de șist din cărbune^- 
și să o separe. In această di
recție s-au făcut unele progrese, 
dar situația nu-i încă satisfăcă
toare, existînd destule gjj'fa’e 
unde sursa de

atisfăcă-

4 repre-

Pe teme actuale

mult sub norma

extinderea iniția- 
de la Lupeni ce-

Pe 
din
să

amestecă cu

iluminat 
zintă doar lam
pa individuală a 
minerului. Este 
binevenită și va 
trebui să se țină 
seamă de pro

punerea maistrului electromeca
nic Suba Mircea, de la sectorul 
Ill Lupeni, care a considerat că 
e bine ca la punctele principale 
de încărcare să fie asigurat ilu
minatul fix cu cel puțin două 
surse de lumină.

Aplicarea inițiativei presupune 
ca la exploatări să se asigure .r 
un riguros și obiectiv control 
tehnic de calitate. Cea mai bună 
metodă pentru a constata dacă 
o brigadă dă numai cărbune 
fără șist este cea nracțică 
(răsturnarea vagonetelor luate 
din garnitură și cîntărirea șis
tului găsit). Or, trebuie să ară
tăm că această metodă se prac
tică pe o scară mult prea res- 
trînsă și Sporadic, neorganizat. 
Din neglijența serviciului pro
ducției și C.T.C. din combi mat 
nu s-au luat la exploatări mă
suri pentru a se asigura locuri 
corespunzătoare acestei operații, . 
nu s-a urmărit ca la controlul 
de calitate să fie puși cei mal 
buni mineri sau tehnicieni. In 
ziarul nostru am mai arătat că 
la Uricani, de pildă, controlul' 
este făcut superficial de oame
nii de la transport, că 1a Lu
peni, la Lonea și în alte părți 
nu există locuri anume pentru 
cîntărirea șistului din vagonete, 
dar măsurile necesare întîrzie 
să se facă simțite.

Pe zi ce trece crește numărul' 
minerilor care se hotărăsc să 
muncească în așa fel îneît din 
abatajele lor să nu se mai trl- 
mită la ziuă nici un vagonet cu 
șist neales în cărbune. Efortu
rilor depuse de mineri pentru 
îmbunătățirea calitativă a pro
ducției trebuie să le corespundă 
măsuri tehnico-organizatorfce 
concrete și eficace, măsuri care 
să-i ajute în lUpta lor.

ing. GH. DUMITRESCU

că în totail la circa 13.000 
lei/an. Considerind că avem de 
a face cu același randament la 
încărcare în galerii, de profil 7,85 
m. și cu brigăzi care prestează 
10 posturi pe zi. diferența de 
posturi față de necesarul la în
cărcarea manuală este de 230 
pgsturi, fiind necesare doar 2820 
t) Jeturi pe an pentru un utilaj. 
In acest caz randamentul ce se 
realizează este de 1.30 m.c./post 
(față de 1,20 in. с./post la În
cărcarea manuală). Socotind că 
o brigadă lucrează la înaintări 
un an complet, cu formația tip. 
avansarea lunară va trebuie să 
fie de cel puțin 42 m./lună.

*
Om cele de mal sus rezultă 

deci că pentru Valea Jiului în 
condițiile actuale, cu cheltuielile 
și salariile actuale, mașinile de 
încărcat in Mierii sînt rentabile, 
au eficacitate economică, dacă 
prin folosirea lor se obține o 
viteză medie da avansare lunară 
de cel puțin 50 n»./lună pentru

tipul EPM-1 și de cel puțin 42 
m./lună pentru reîncărcătoarele 
cu bandă. Or, în condițiile ac
tuale, la vitezele pe care le ob
ținem in lucrările de pregătire 
și înaintare, mașinile nu r-înt 
folosite încă la deplina lor ca
pacitate. Dacă la minele Lonea, 
Petrila, Vulcan, indicele de uti
lizare economică a mașinilor 
este ceva mai ridicat, la mina 
Lupeni folosirea celor 10 utilaje 
de încărcat aflate in funcție lasă 
de dorit.

Creșterea indicelui de utiliza
re are la bază în primul rind 
organizarea judicioasă a muncii 
la lucrările de înaintări 
ceasta direcție trebuie 
trată atenția organelor 
de la exploatări pentru 
riența a dovedit în repetate rin- 
durî că. beneficiind de organi
zare rațională, multe brigăzi 
care - folosesc încărcarea mecani
că au realizat viteze de avansa
re de peste 50—50 m./lună.

ing. C. UNGUREANU , ’ 
C.C.V.J.

si în a- 
concen- 
tehnice 

că expe-



Instruirile, mijloc important de ridicare 
a nivelului

(Urmare din pag. l-a)

au 
ca
de

folosînță. Ambele referate 
fost urmate de discuții, In 
drul cărora ceilalți activiști 
partid au vorbit despre experiența 
organizațiilor de partid respective. 

Tov. Ungur Pompiliu, directo
rul Cabinetului orășenesc de partid 
a ținut un referat despre sarcinile 
organizațiilor de partid in do
meniul propagandei de partid. 
S-au studiat de către activul Co 
mitetului orășenesc instrucțiunile 
C.C. al P.M.R. privind gospodări
rea documentelor de partid și tot 
cu acest prilej a fost instruit acti
vul de partid și responsabilii co
lectivelor de redacție ale gazetelor 
de perete asupra măsurilor ce tre
buie luate în vederea participării 
gazetelor de perete la concursul 

„ Ape regiune organizat de ziarul 
ț, Drumul socialismului".

Cu mult interes a fost urmărită 
expunerea făcută în fața activu 
lui d£ partid asupra modului în 
care'Organizațiile de partid să 
vegheze asupra respectării norme 
lor de tehnica securității în cadrul 
exploatărilor miniere din Valea 
Jiului. Expunerea a ajutat activul 
de partid să urmărească cu mai 
multă competență folosirea din 
plin a mijloacelor create de partid 
și guvern privind întărirea grijii 
față de om, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, prevenirea acci
dentelor și a bolilor profesionale.

Experiența dobîndită în întări
rea activului de partid, a dat Co
mitetului orășenesc Petroșani po- 

■' sibilitatea de a ridica la un nivel 
r'-' mai înalt instruirea pe localități 

a secretarilor organizațiilor de ba
ză în cadrul zilei secretarului ce se 
organizează lunar. Birourile orga
nizațiilor de bază au fost instruire 
asupra muncii pe care trebuie să 
o desfășoare pentru aplicarea în 
viață a Directivelor C.C. al P.M.R. 
privind principalele criterii ale 
întrecerii socialiste pentru îndepli
nirea planului de stat pe 1961. 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității producției.

In cadrul zilei secretarului din 
luna iunie, în fața secretarilor or- 

y.^țanizațiilor de bază s a ținut o 
-’"ămplă expunere despre conducerea 

de către partid a organizațiilor de 
masă. Expunerea a înfățișat secreta • 
rilor organizațiilor de bază modul în 
care trebuie îndrumate și conduse 
organizațiile de masă ți în pri
mul rind sindicatele ți organiza
țiile de tineret, spre a desfășura 
o muncă susținută de 
a tuturor oamenilor 
înfăptuirea sarcinilor 
construcției socialiste.
localitate unul sau mai mulți se
cretari de organizații de bază ай 
prezentat referate despre modul în 
care organizațiile de bază respec-

mobilizare 
muncii la 
desăvîrșirii 
Pe fiecare

în

Comi- 
Petro- 
cadrul 
Valea

SI AAAFȘTiRI
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Jet uevtateă j^eeșotbăLului 
ți a, L&caUd de muncă

J? •

muncii activului de partid
tive conduc, îndrumă și controlea 
ză activitatea organizațiilor de 
masă, despre munca membrilor și 
candidaților de partid cărora li 
s-au încredințat sarcini in condu 
cerile organizațiilor de masă. Mem
brii Biroului Comitetului orășenesc 
Petroșani repartizați să participe 
pe localități la ședințele consa
crate zilei secretarului ajută la 
lămurirea problemelor ridicate în 
cadrul discuțiilor, asigură desfășu
rarea instruirilor la un nivel înalt.

Perjtru a veni în sprijinul mun
cii concrete a birourilor organiza 
țiilor de bază, în cadrul zilei se 
cretarului s-a făcut, de asemenea, 
un instructaj asupra unor laturi 
importante ale muncii de partid : 
organizarea și planificarea muncii 
biroului organizației de bază, și 
repartizarea de sarcini concrete în
tre membrii biroului, repartizarea 
de sarcini membrilor și candida- 
ților de partid, pregătirea adună
rilor generale, organizarea contro
lului asupra îndeplinirii hotărîrilor 
și a sarcinilor repartizate.

Pentru a determina — odată cu 
creșterea nivelului activității or 
ganizațiilor de partid — îmbună 
tățirea continuă a muncii organi
zațiilor de masă, Biroul Comite
tului orășenesc de partid a indi
cat Consiliului local al sindicate
lor și Comitetului orășenesc U.T.M. 
Petroșani să organizeze la rîndul 
lor instructaje periodice temeinice 
cu activul organizațiilor respective. 
Astfel, Consiliul local al sindicate
lor a organizat o ședință de ins
tructaj cu activul său in cadrul 
căreia au fost dezbătute cele mai 
importante sarcini ce stau în pre 
zent în fața sindicatelor : îmbună
tățirea organizării întrecerii socia
liste și a întrecerii pe profesii pen
tru îndeplinirea înainte de termen 
a angajamentelor luate pe anul 
1961, grija ce trebuie acordată 
cursurilor de ridicare a calificării 
profesionale — condiție de seamă 
pentru îmbunătățirea calității pro
ducției și creșterea randamentelor, 
dezvoltarea mișcării de inovații, 
întărirea preocupării sindicatelor 
pentru respectarea măsurilor de 
protecția muncii și gospodărirea 
judicioasă a fondurilor de asigu
rări sociale, îmbunătățirea conti
nuă a muncii cultural-educative de 
masă.

Comitetul orășenesc U.T.M. Pe
troșani, în cadrul instruirii orga- 

a
a-
ce
a-

trilor mineri. Sesiunea a avut sa 
principal scop creșterea rolului 
maiștrilor ca organizatori nemij
lociți ai procesului de producție, 
orientarea activității lor spre pro 
blemele tehnicii noi, perfecționă
rii procesului de producție, spre a 
se asigura îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor puse de planul de șase 
ani în fața exploatărilor carboni
fere. .

Grija Comitetului orășenesc uc 
partid pentru pregătirea multilate
rală a activului său a dus la ri
dicarea nivelului muncii de par
tid, la desfășurarea unei munci 
susținute de mobilizare a maselor 
la înfăptuirea sarcinilor elaborate 
de partid- Sub conducerea orga
nizațiilor de partid, cu sprijinul 
sindicatelor, al organizațiilor 
U.T.M. care și-au îmbunătățit șil 
ele activitatea, minerii Văii Jiului! 
și-au îndeplinit cu opt zile înainte) 
de termen sarcinile de plan pel 
primul semestru al acestui an. Ce-I 
le 112.862 tone de cărbune brut, 
din care 45.000 tone cărbune coc- ; 
sificabil dat peste plan, constituie 
un important rezultat al muncii 
politice desfășurate de organizațiile 
de partid.

Studiind experiența de pînă a- 
cum în organizarea pregătirii po
litice și economice a activului său, 
luînd noi măsuri pentru perfec
ționarea pregătirii cadrelor, urmă
rind pe teren eficacitatea instruc
tajelor făcute activului, Comitetul 
orășenesc de partid va îmbunătăți 
necontenit activitatea organizațiilor 
de partid în vederea creșterii ro
lului lor de conducători, organiza
tori și mobilizatori al maselor largi 
dt oameni ai muncii din Valea 
Jiului la înfăptuirea mărețelor sar
cini ale desăvîrșirii construcției 
socialiste

NOTă CU „PAȘI" DE MELC
Си

I.C.O

nizate In cursul lunii iunie, 
îndreptat atenția activului său 
supra unor sarcini importante 
revin organizațiilor U.T.M. 
ceasta perioadă.

Tot la indicația Biroului 
tetului orășenesc de partid 
șanj a fost organizată în 
Combinatului carbonifer
Jiului o sesiune științifică a maiș-

două săptămîni în urmă, 
Petrila a trecut la acțiunea 

de curățire și înfrumusețare a 
orașului. Această acțiune a înce
put-o de la intrarea în oraș, cu vă- 
ruirea blocurilor din cartierul 
C.G.M.

Locatarii din acest cartier au 
primit această acțiune cu deosebi
tă bucurie. In primele două zile 
treaba a mers strună, reușind să 
se termine operațiunea de văruite 
a două blocuri, urmînd apoi vop
sirea geamurilor și a ușilor, lucru 
terminat, de asemenea, în bune 
condițiuni.

După rezultatele frumoase ob-

La un seminar
Cercul de studiere a Istoriei 

P.M.R. anul I din cadrul orga
nizației de bază nr. 3 se numă
ră printre cercurile w fruntașe de 
la mina Petrila. Cercul cuprinde 
un număr de 27 eursanți, mem
bri și candidați dfe partid și to
varăși din activul fără de partid, 
care în cursul anului de învă- 
țămînt ap studiat istoria parti
dului nostru, lupta clasei mun
citoare condusă de partid împo
triva cruntei exploatări capita
liste pentru libertate și o viață 
mai bună.

Frecvența în acest cerc a fost 
bună,. între 80—.100 la șută, 
ceea ce denotă preocuparea bi
roului organizației de bază față 
de încheierea în bune condițiuni 
a anului învățămîntului de 
partid. In cadrul cercului au fost 
predate toate lecțiile, au avut 
loc toate seminariile programate 
în cursul anului, s-au comuni
cat din timp cursanților proble
mele prevăzute pentru semina
riile recapitulative de sfîrșit de 
an, cu scopul ca aceste semina- 
riî să se desfășoare la un nivel 
cit mai înalt.

Intr-unui din aceste seminaiiii 
s-a discutat despre lupta parti
dului între anii 1929—1941. La 
acest seminar au- luat cuvîntul 
mai mulți eursanți printre care 
și tov. Frunză 
schimb. Vorbind 
criză 1929—1933 
ce condiții grele

Ioan, șef de 
despre anii de 
el a arătat în 
au trăit mun-

3

î 
f 
4
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Prlnire muncitoarele fruntașe ale secției tapițerie a I-J.L. ; 
„6 August" Petroșanii este Și plăpumăreasa P-’— :-
(dreapta) care in fiecare 
șiri între 10—15 la sută, 
pumi de bună calitate,

IN CLIȘEU: Halasz 
nei plăpumi cu una din 
Mariana.

Ma ria lucrînd la confecționarea u- 
tov arășele sale de muncă, Ștefic

Pe urmele materialelor publicate

Asemenea fapte nu se vor mai întîmpla
In numărul 3638 din 24 iunie 

1961 al ziarului „Steagul roșu", 
prin articolul: „Mat" a fost cri
ticată atitudinea unor revizori 
de inventariere ai T.A.P.L. Pe
troșani pentru faptul că jucau 
șah în timpul serviciului. Re
dăm mat jos scrisoarea trimisă 
redacției :

„In urma unei ședințe ținute 
pe marginea articolului : 
apărut în pagina „Magazin 
ziarului „Steagul roșu"

„Mat" 
“ a 

am re-

munci- 
Petrila

ținute in muncă de către 
torit zugravi de la I.C.O, 
în primele zile, aceștia s-au oprit 
brusc, iar acum înaintează cu 
pași de— melc. Locatarii cartie
rului îi văd pe aceștia zilnic la lo
cul de munci instalindu-și scări’e 
și uretnd in pod. Dar ce fac zu
gravii în pod ? Cine să știe ? Da
că nimerii nu-i controlează...

Conducerea I.C.O. Petrila ar 
trebui să supravegheze lucrările de 
zugrăvire din cartier ca ele să re
intre în ritmul primelor zile.

GH. ECOBESCU 
locatar, cartierul C.G.M. — 

Petrila

de sfîrșit de an de învățămînt
citorii 
mările 
întregii clase muncitoare, încer
cările guvernanților de atunci 
reprezentanți ai burghezo-moșie- 
rimii, de a ieși din criză prin 
majorarea impozitelor, curbe de 
sacrificiu deci pe spinarea celor 
ce muncesc. El a vorbit, de a- 
semenea, despre împotrivirea 
muncitorilor față de această po
litică, despre acțiunile lor de 
protest organizate de P.C.R. ca
re au culminat cu eroicile lupte 
ale ceferiștilor și petroliștilor 
d’in ianuarie—februarie 1933.

Tov. Coconet Tiberiu. ajutor 
miner, a scos în evidență impor
tanța deosebită pe care a avut-o 
Congresul al V-Iea al P.C.R. în 
stabilirea liniei strategice și tac
tice a partidului în acea etapă 
și care s-a dovedit un îndreptar 
prețios în lupta partidului împo
triva fascizării țării.

Cu ocazia acestui seminar au 
luat cuvîntul și alțî eursanți. 
Felul cum au fost dezbătute pro
blemele a dovedit că majorita
tea cursanților s-au pregătit pen
tru aceste discuții. Pozitiv este 
și faptul că în.majoritatea ca
zurilor s-a căutaț2%ă se lege eve
nimentele din țară cu cele din 
localitățile Văii Jiului. S-a ară
tat de către mai multi eursanți 
starea de mizerie în care au trăit 
minerii în acea vreme în con
trast cu condițiile de azi create 
de partid, cu viața nouă a mi-

în această perioadă, ur- 
nefaste ale crizei, asupra

Halasz Maria j 
realizat depă • »*Iu nă din acest an ai 

confecționînd în același timp plă-

♦*

ce ne-a fost adusă, 
colectivul nostru efec- 
inventarieri în orele de 

pentru a nu stagna1 pro- 
șî a asigura desfășura-

cunoscut cu toții că cele sesi
zate sînt juste și ne-am însușit 
critica

Deși
tuează 
noapte 
ducția 
rea desfacerii în unitățile TAPL 
greșit am înțeles să ne folosim 
timpul cînd sîntem liberi, jucînd 
șah în birou în loc să ne odih
nim. Prin practicarea jocului de 
șah în timpul serviciului știr
bim disciplina în cadrul între
prinderii

Pentru viitor, ne angajăm să 
nu mai dăm naștere la aseme
nea lucruri. Vă mulțumim de 
sprijinul pe care ni l-ați dat'. 
Articolul publicat ne-a venit în 
ajutor, în schimbarea atitudinii 

.noastre față de muncă.
Vă asigurăm, că pe viitor vom 

munci cu și mai mult elan și 
vom veghea la păstrarea inte
grității avutului obștesc din în
treprinderea noastră, vom efec
tua lucrări de bună calitate".

Corpul de revizori
al T.A.P.L. Petroșani 

s-a pregătit temeinic 
desfășurării în bune 

a seminariilor reca-: 
Negativ în acest se- 
fost faptul că unii 

uneori

nerilor și a celorlalți oameni ai 
muncii.

Propagandistul cercului, tov. 
Laszlo Stefan, a condus bine' 
discuțiile, dovedind că și el la i 
rîndul lui 
în vederea 
condițiuni 
pitulați ve. 
minar a 
eursanți s-au antrenat 
cu greu la discuții, iar alții nu 
au luat cuvîntul de loc. In șe
dințele de seminar ce vor ur
ma, propagandistul cercului va i 
trebui să-i antreneze în discuții 
și pe acești tovarăși, punînd ac-i ( 
centul pe problemele esențiale.j 
Discuțiile trebuie să aibă la ba
ză documentele de partid, ale 
plenarelor C.C. al P.M.R., ra
portul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu pri
lejul aniversării a 40 dfe ani de 
la crearea Partidului Comunist 
din Romînia.

In anul școlar viitor cursanții 
acestui cerc vor studia materia
lul prevăzut pentru anul II care 
cuprinde în mare parte Istoria 
partidului nostru în anii con
strucției socialismului în R P.R. 
Invățînd din experiența acestui 
an, cu ajutorul și sub îndrui 
rea comitetului de partid 
biroului organizației de 
rezultatele vor fi tot mai

N. POPON
consultant al Cabinetului 

orășenesc de partid Petroșani

^na
și a 
bază, 
bune.
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Lui Antoine Tabet i s-a deewnat 
Premiul internațional Lenin

BEIRUT 21 (Agerpres) "■ 
TASS transmite •;

La 26 iunie, la Beirut a avut 
loc intr-un cadru festiv tnmîna- 
rea Premiului^ internațional Le- 
tun „Pentru întărirea păcii între 
■popoare" arhitectului Antoine Ta
bel, președinte al Comitetului par
tizanilor păcii din Liban.

Inmînînd Premiul internațional 
Lenin lui Antoine Tabet, acad. 
D. V. Skobelțîn l-a felicitat în 
numele Comitetului pentru Pre
miile internaționale Lenin cu pri
lejul conferirii înaltului titlu de 
laureat al Premiului internațional 
Lenin.

In cuvîntarea de răspuns, An
toine Tabet a spusi

Este o mare cinste faptul că

Comitetul pentru Premiile inter
naționale Lenin -„Pentru întărirea 
păcii între popoare" a ales per
sonalitatea mea modestă ca sim
bol al înaltei sale stime față de 
lupta poporului libanez, care face 
parte din lupta comună pentru 
o- cauză comună măreață — cau
za păcii fi a coexistenței pașnice. 

Totodată, acest înalt semn de 
respect stă mărturie a prieteniei 
sincere, dezinteresate și trainice a 
popoarelor Uniunii Sovietice cu 
poporul nostru libanez și cu toa
te topoarele arabe frățești.

Prietenia arabo-sovietică a îm
brăcat cele mm diferite forme 
materiale. Ea a contribuit la con
solidarea independenței și 
ranității noastre naționale.

suve-

Monument în cinstea егойог la Brest
BREST 27 (Agerpres). —
Ea fortăreața Brest a avut 

loc în prezența a mii de locui
tori solemnitatea punerii pietrii 
fundamentale a monumentului 
ce se va înălța în cinstea apă
rării eroice a acestei fortărețe 
din iunie — iulie 1941.

Ea solemnitate au particip’at

apărători ai fortăreței Brest, 
(părinți și rude ale apărătorilor 
care au căzut în timpul apără
rii fortăreței, precum șt dele
gații de oameni ai muncii din 
Bielorusia și Ucraina, voievo
datul Eubli-n (R. P. Polonă), 
delegația Comitetului Sovietic 
al veteranilor de război.

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

Scandalul bacalaureatului9

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

în Venezuela
o încercare

CARACAS UI (Agerpres).
La 26 iunie, guvernul vene- 

zueiîan a anunțat că a reprimat 
o încercare de rebeliune milita
ră care s a produs la Barcelona, 
capitala statului Anzoategui, si
tuată ia 400 km. est de Caracas. 
După 
France Presse, comunicatul pre
cizează că șefii rebeliunii au fost 
arestați, in comunicat se mai 
spune că conducătorii rebelilor 
sînt agenți ai „dinastiei trujil- 
liste" din Republica Dominicană 
și foști funcționari ai dictaturii 
lui Perez Jimenez. După cum 
se știe, Trujilo a mai pus la cale 
un atentat împotriva președinte
lui Betancourt.

După cum anunță agenția 
U.P !., șefii rebeliunii, în fruntea 
unei părți din garnizoana ora
șului Barcelona, au 
guvernatorul statului 
șit să ocupe o parte 
rul Freitas. întăririle 
guvern au lichidat rapid încer
carea rle rebeliune.

La Guapra, port situat la 30 
km. de Caracas, alți patru ofi
țeri au încercat să Dună mîna pe 
cartierul general al gărzii care 
asigura paza portului, dar au 
fost arestați. In restul țării dom
nește liniștea.

In cursul operațiunilor de re
primare a rebeliunii au fost uci
se 40 de persoane, iar șase au 
fost rănite.

cum anunță agenția

a fost lichidată 
de rebeliune

Partidele politice și sindica
tele au luat imediat poziție îm
potriva rebeliunii. Confederația 
generală a muncitorilor din Ve
nezuela, 
membri, 
generală 
ncltirilor complotiștilor.

De la răsturnarea dictaturii lui 
Jimenez, în 1958, adepții fostu
lui dictator au încercat de mai 
multe ori să recucerească pute
rea cu ajutorul armelor, dar a- 
ceste încercări au eșuat întot
deauna, datorită in primul rînd 
vigilenței și spiritului combativ 
al sindicatelor și forțelor demo
cratice care au mobilizat masele 
populare împotriva acestor a- 
venturieri.1'

care numără 200.000 de 
a chemat Ia o grevă 
de protest împotriva u-

99
PARIS 27 (Agerpres).
I.a Paris — relatează agenția 

France Presse — a izbucnit un 
„scandal al bacalaureatului1' în 
unna protestelor elevilor și pă
rinților fată de abuzurile con
statate cu prilejul examenului ‘cu 
care se încheie ciclul de învăță- 
mînt mediu în Franța.

France Presse subliniază că 
zilele acestea, la anunțarea pri
melor rezultate ale examenului, 
la Paris și în alte centre, sediile 
instituțiilor de învățămînt în ca
re au avut loc probele au fost li
teralmente „asediate de elevi în
soțiți de părinți și uneori: chiar 
de 
să

Siapizlinol i№oi|ltial 
„Tehsita $i ttnnli 
tranipoitilii airitol”

PRAGA 27 (Agerpres).
La 26 iunie și-a început lucră

rile la Praga simpozionul inter
național „Tehnica și economia 
transportului agricol". La lucră
rile conferinței iau parte repre-i 
zentanți din Bulgaria, Polonia, 

Germană, Romînia, Un- 
U.R.S.S., Franța, lugo-

arestat pe 
și au reu- 
din cartie- 
trinuse de

profesorii lor, care au venii 
ceată explicații". In unele

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

Consfătuire a unor fări 
africane

BAMAKO 27 (Agerpres1).
Agenjia France Presse anun- 

ță că la Bamako, capitala Re
publici, Mali, s-a deschis o con
sfătuire a șefilor statelor care 
fac parte din Uniunea republici
lor Guineei, Ghanei și Mali. La 
consfătuire participă președinții 
Seku Ture, Kwanie Nkrumah șî 
Modibo Keita.

cazuri au avut loc adevărate 
manifestații și poliția a fost che
mată pentru a împiedica inci- 
dente grave. Ministrul Educației 
Naționale, care a recunoscut că 
„au fost comise greșeli", a dis
pus deschiderea unei anchete.

Numeroase ziare franceze co
mentează aceste incidente subli
niind că „greșelile" de pe urma 
cărora au de suferit elevii se 
datoresc în primul rînd condiții
lor improprii în care au avut 
loc examenele. — numărului prea 
mare de elevi fată de cel al pro
fesorilor, aglomerația din loca
lurile unde sînt situate liceele 
și unde au avut loc examenele. 
„Scandalul bacalaureatului" ilus
trează condițiile nefavorabile în 
care se desfășoară învătămîntul 
în Franța, ca urmare a lipsei de 
localuri și credite și a număru
lui insuficient de cadre didactice.

In Anglia

——

împotriva încălcărilor drepturilor 
democratice în S. U. A

R. D. 
garia, 
slavia.

o

sentință blîndă
PARIS 27 (Agerpres).
La 26 iunie, la Tribunals! mi- 

litar special din Paris 
sfîrșit procesul intentat ‘Școlone- 
lului Brechignac, participant la 
recentul puri militaro-fascist din 
Algeria. Acuzatul a fost con
damnat la doi ani închisoare cu 
suspendarea 
atît de 
litar a 
ție în

O A ».

pedepsei. Sentința 
blîndă a tribunalului mi- 
stîrnit o vădită satisfac- 
rîndurile sprijinitorilor

puriștilor. Adepții puriștilor 
re au asistat la proces au 
mit sentința cu aplauze.

ca- 
prw

RIO DE JANEIRO 27 (Ager- 
pres).

Referindu-șe la hotărîrea Curții 
Supreme a S.U.A. în legătură 
cu Partidul Comunist, amînată 
recent sub presiunea opiniei pu
blice, săptămînalul brazilian 
„Novos Rumos" publică un ar
ticol în care condamnă „reîn-

vierea mccarthysmului împotriva 
Partidului Comunist din S.U.A".

Art:colul subliniază că toți oa
menii progresiști din lume con
damnă încălcarea drepturilor de
mocratice în S.U.A.

Revista cere eliberarea condu
cătorilor comuniști din S.U.A. 
aflați în prezent în închisori.

Cheltuieli uriașe în domeniul militar
LONDRA 27 (Agerpres).
Prin uriașele cheltuieli pentru 

înarmare, Anglia își subminează 
economia, scrie în revista „Trans
port and General Worker Record" 
Frank Cousins, secretar general al 
sindicatului muncitorilor din 'trans
porturi și muncitorilor necalificați.

Amintind că Anglia cheltuiește 
în fiecare an 1.700 milioane de 
lire sterline în scopuri militare. 
Cousins scrie : ;,Dacă măcar ju
mătate din această sumă ar putea 
fi repartizată pentru accelerarea 
ritmului dezvoltării noastre econo
mice, am. petea face multe atât în 
interiorul țării, cît și peste hota
re". Acum însă, arată el în con
tinuare, sume colosale sînt risipi
te pentru elaborarea unor proiecte 
„legate aproape integral de obiec
tive militare".

In afară de aceasta, subliniază

autorul articolului, reducerea cheF 
tuielilor militare ar permite să se 
majoreze pensiile de bătrîriețe și 
să se reducă taxele pentru asis
tența medicală.

Cousins dezaprobă, de asemenea, 
faptul că Anglia își întemeiază po
litica în domeniul apărării pe' ar
mele nucleare care înghit fonduri 
uriașe. Aplicarea unei strai / 
nucleare, subliniază el, împiedica-ДІ 
dezarmarea și înfăptuirea planu
lui de retragere a trupelor din 
Europa.

LA GENEVA DUPĂ ȘASE
Conferința de la Geneva pen

tru reglementarea problemei lao- 
țiene de la a cărei începere au 
trecut șase săptămînî se află tot 
într-o fază de început. Nu se 
poate să nu se remarce că dacă 
,lucrările conferinței nu s-ar fi 
lovit de manevrele sistematice 
de sabotare ale delegațiilor pu
terilor occidentale, și în special 
ale delegației americane, confe
rința s-âr fi aflat acum într-o 
fază mult mai avansată. Sub
stratul manevrelor Occidentale nu 
e greu de sesizat. Statele Unite 
și unii din aliații lor au încer
cat să cîștige timp, tergiversînd 
tratativele, pentru a da posibili-: 
tate rebelilor din Laos să se în
tărească.

Dar speranțele puterilor occi
dentale au fost spulberate atît 
în Laos cît și la Geneva. Ban
dele de rebeli parașutați de a- 
vioanele americane în spatele 
pozițiilor forțelor patriotice au 
fost zdrobite. Chiar și corespon-1 
dentul agenției Associated Press 
recunoștea cu cîteva zile în ur
mă că tergiversarea lucrărilor 
conferinței nu a adus nimic bun 
Statelor Unite.

Acest lucru este confirmat șî 
■de rezultatele întîlniirii de îa 
^Zurich a conducătorilor celor 
trei forțe politice din Laos: prin-, 
ții Suvanna Fumma, Sufanui 
vong și Boun Oum. Participan-

ții la această întîlnire au ajuns 
la un acord cu privire la politi
ca internă și externă a guvernu
lui de concentrare națională.

Pe plan intern cei trei prinți 
au stabilit că politica guvernu
lui de concentrare națională trej 
buie să urmărească executarea 
acordurilor privind încetarea fo
cului intervenit între cele trei 
părți, interesate din Laos, apli-

Comentariul zilei
♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

carea strictă a libertăților de-: 
mocratice și abrogarea tuturor, 
dispozițiilor contrare acestora, 
unificarea forțelor armate într-o 
armată națională care să urme
ze programul fixat de comun a- 
cord de cele trei părți interesate, 
precum șî alte măsuri.

Înțelegerea realizată la Zurich 
constituie un succes pentru for
țele patriotice. Această înțele
gere permite totodată înlătura
rea unora din obstacolele ridi- 
cate în mod artificial de delega-i 
țiile occidentale în calea evolu
ției favorabile a conferinței in
ternaționale.

După ce a trecui) aMtc timp 
de la începerea conferinței de la 
Geneva opinia publică își pune 
pe bună dreptate întrebarea: de 
ce nu progresează aceste trata-

SĂPTĂMtNI
tive ? Pentru a răspunde trebuie 
analizate pozițiile delegațiilor 
la această conferință. După cum 
se știe în discuția conferinței se 
află propunerile prezentate de 
U.R S.S. precum și propunerile 
franceze.

In ce constă propunerile Uniu
nii Sovietice? Uniunea Sovieti
că, așa cum a subliniat N. S. 
Hrușciov în recenta sa declara
ție, a fost și este de părere că 
Laosul trebuie să devină un stat 
independent și neutru și nu un 
instrument în mîinile blocuri

lor militare, pentru ca nimeni să 
nu se amestece în treburile In
terne ale acestei țări. Pornind 
de la această politică principia
lă, delegația Uniunii Sovietice a 
prezentat conferinței, după cum 
s-a anunțat, două documente 
deosebit de importante. Primul 
document este proiectul „Decla
rației cu privire la neutralitatea 
Laosului“. Cel de-al doilea do
cument este proiectul unui acord 
cu privire la retragerea de pe 
teritoriul Laosulul a trupelor 
străine și personalului militar și 
cu privire la împuternicirile! Co
misiei internaționale.

Aceste propuneri, care se în
temeiază pe acordurile de la 
Geneva din 1954, se bucură de 
un larg sprijin în rîndul a nu-i 
meroase delegații. Esențial este 
că propunerile sovietice sînt a-

probate de reprezentanții a două 
din cele trei părți din Laos care 
au arătat că ele sînt conforme 
cu năzuințele poporului laoțian.

Care este poziția puterilor oc
cidentale ? Pronunțîndu-se în 
vorbe pentru un Laos neutru și 
independent, aceste puteri devin 
refractare de îndată ce este vor
ba să se treacă la fapte. Pozi
ția occidentală, așa cum reiese 
din propunerile franceze, susți
nute de celelalte țări’ occidentale, 
poate fi sintetizată în trei cuvin
te : control fără suveranitate.

Proiectul francez nu are nimic 
de-a face cu asigurarea indepen
denței și neutralității Laosulul 
El constituie o încercare de a 
impune poporului laoțian o ca
pitulare fără condiții.;

Atrage totodată atenția în
mulțirea declarațiilor unor perJ 
soane influente de la Washing
ton care consideră că debarcarea 
forțelor marine americane ar fi 
„mai eficientă" decît alte me
tode.

Tsforîa Laosulul din ultimii 7 
ani aduce numeroase dovezi că 
singura rezolvare! trainică a pro
blemei îaoțiene o constituie crea
rea unui Laos neutru și inde
pendent Opinia publică mon
dială speră că conferința de la 
Geneva va fi) în stare să găseas
că o soluție care să țină seama 
de acest adevăr incontestabil.

N. RATEȘ
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PROGRAM DE RADIO
29 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Cînlece și jocuri popus 
lare romînești din diferite re" 
giuni ale țîrii, 9.30 Roza vîn- 
tuiilor, 10,30 Program de muzi-f 
că ușoară, 11,03 Cîntă soliști al 
Teatrului Mare Academic de Stat 
al Uniunii Sovietice, 12,00 Din 
muzica popoarelor, 13,05 Con- j 
cert de prînz, 14,30 Muzică din 
operete, 15,30 Concert popular, 
16,15 Vorbește Moscova! 17,30 
Din prelucrările de folclor ale 
compozitorilor noștri, 19,05 Ti
nerețea ne e dragă (reluare}'.
19.45 Festival muzical „Primă i 
vara la Praga — 1961“. Concert 
dat în sala Smetana de Orches.-: 
tra s’mfonică și corul Radiodi
fuziunii din Praga, 21,30 Muzî- 
că de dans. PROGRAMUL И. 
12,10 Muzică distractivă, 13,00 
Melodii populare romînești, 14,30 
Almanah științific (reluare), 
15,00 Soliști ai Teatrelor noasn 
tre muzicale din Galați, Con
stanta și Brașov. 16,30 Muzică 
populară, 18,05 Concert de es
tradă, 18,45 Să învățăm limba 
rusă cîntînd. 20,02 Muzică popu
lară din Africa, 20,30 Muzică uj 
șoară de compozitori romînî,
21.45 Părinți și copii.’

CINEMATOGRAFE
( , 29 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM" 
BRIE: Războiul vesel; AL. SA- 
HIA: Dragostea te așteaptă; 
PETRILA: Unul dintre noi; A- 
NINOASA : Portretul unui neon 
noscut; VULCAN: Congo în 
luptă; CRIV1DIA : Intrigă și iu
bire; LUPENI : Enrico Caruso; 
BARBATENI : Eșalonul de aur.

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


