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Printre brigăzile fruntașe ale minei Vulcan se numără și cea aondu 
să de Gagyi loan. Ea s-a remarcat în primul rînd prin efortul de
pus în lupta pentru îmbunătățirea calității producției.

IN CLIȘEU : O parte din brigada de mineri de la sectorul I, con
dusă de Gagyi loan.
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In trei zile —

300 cărți vîndute
La mina Lupeni a 

pornit o frumoasă ac
țiune : vînzarea de cărți 
politice, tehnice fi bele
tristice in rate. Acțiu-

■ nea este inițiată de că
tre comitetul U.T.M. al 
minei.

Numai în trei zile
■ prin organizațiile de ba
ză U.T.M. ale minei au 
fost vîndute un număr 
de 300 cărți.

Printre difuzorii vo
luntari se află tinerii 
Buhai Vasile, Ocneanu 
Constantin; Cruceru Ro
mulus; Haiducsi Viori
ca fi Mirza Lwiu.

StHCCSC flc
Cu planul depășit 

la toate sortimentele

Primul semestru al a- 
nului a fost bogat în 
realizări la U.R.U.M.P.

După 6 luni de mun
că în acest an, colectivul 
uzinei raportează că la 
producția globală planul 
a fost realizat în pro
porție de 112,41 la sută 
iar la producția marfă în 
proporție de 109,84 la su
tă. îmbucurător este, de 
asemenea, faptul că în 
aceeași perioadă de timp 
s“a obținut o depășire 
simțitoare a planului la 
toate sortimentele. La 
grinzi metalice, de pildă, 
planul a fost depășit cu 

^5,3 la sută. De aseme
nea, au 
în plus 
24,66 la 
piese de

Un rezultat de seamă 
a fost obținut și în ce 
privește creșterea produc
tivității muncii. In pri
mul semestru productivi
tatea munci a sporit pe 
întreaga uzină cu 13,81 
la șută față de cea plani-, 
ficată.

te două etaje, 25 oupe de 
funicular etc.

Utilaje de mare 
productivitate

executate
cu

mai multe

fost
de plan 

sută
schimb.
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Mineri Ia odihnă
In cursul primei jumătăți a 

cestui an un număr de 
muncitori mineri și alți- anga
jați ai minei Vulcan șiau pe
trecut concediile de odihnă; în 
stațiunile de odihnă de la mun
te și mare. In cursul trimestru
lui III numărul celor trimiși la 
odihnă și tratament se ridică la 
241.

Totodată, comitetul sindicatu
lui minei dispune de un fond de 
49.234 Iei pentru organizarea de 
excursii în țară și străinătate. 
Au fost organizate pînă acum 
excursii la Doftana, București, 
Cluj și în alte orașe ale patriei, 
la care au participat sute de mi
neri, ingineri, tehnicieni și func
ționari ai exploatării.

Zilnic pe poarta 
U.R.U.M.P. ies cantități 
însemnate de utilaje mi
niere destinate exploată
rilor carbonifere din ba
zinul Văii Jiului.

Printre utilajele execu
tate la U.R.U.M.P. și li
vrate minelor Văii Jiului 
în primele 6 luni ale a- 
nului se află 5 trans
portoare blindate, 17 
transportoare cu raclete, 
5 pompe centrifugale de 
3000 litri pe minut, 115 
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cărucioare 
transportat 
de mină, 
colivii de 
fracție cu

Probleme de producție — 
in discuția grupei sindicale
La atelierul mecanic al Între

prinderii de industrie locală „6 
August" Petroșani, recent a a- 
vut loc consfătuirea de produc
ție a grupei sindicale. Pe ordi
nea de zi a consfătuirii a figu
rat un singur punct: prezenta
rea dării die seamă asupra acti
vității colectivului pe luna iu
nie. Din referatul prezentat în 
consfătuire de către maistrul a- 
telierului, a reie
șit că în luna 
trecută acest har
nic colectiv a 
obținut succese 
frumoase în

dus cuvinte de laudă echipei de 
fierari, formată din tinerii Pop 
Simion, Rădulescu Matei, Barna 
Petru și аЦіі care în permanență 
se achită cu cinste de sarcinile 
de producție, sînt în fruntea ac
țiunilor pentru colectarea fieru
lui vechi.

Atît din darea de seamă cît și 
din discuțiile purtate în consfă
tuire a reieșit

Citiți în pag. IV-a

• „Patria noastră pășește în 
perioada încheierii construcției 
socialismului" — Cuvîntarea 
lui J. Țedenbal.

• Cea de-a 32 sesiune a Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U.

• >>O gigantică demonstra
ție aviatică".

• Zeci de mii de mineri din 
Maroc sînt în grevă.

• 20.000 șoferi 
declarat grevă.

• Comunicatul 
general al armatei . 
națicnală a Algeriei.

japonezi au

Cartierului 
de eliberare

Economii 
peste angajament

Colectivul Uzinei de 
reparat utilaj minier Pe
troșani s-a angajat ca în 
acest an să obțină eco
nomii suplimentare la
prețul de cast în va
loare de 800.000 lei. Pen
tru realizarea acestui o- 
biectiv, în fiecare secție 
munca a fost organizată 
mai bine,' titifăjele ău fost 
folosite în mod rațional; 
pupîndu-’se 
deosebit pe 
buturilor și 
de energie 
rezultatele 
să se arate.

un accent 
reducerea re- 
a consumului 
electrică. Și 

n-au întîrizat 
Pînă în pre

zent colectivul uzinei a 
obținut economii la pre
țul de cost de 1.809.000 
lei, depășind astfel 
peste 1.000.000 lei 
gajamentul luat pe 
tregul an.

g Printre colecti- 
g vele Văii Jiului 
g care au încheiat 
g prima jumătate 
g a anului cu un bilanț bogat se 
g află și colectivul preparației din 
g Lupeni. lată cîteva cifre semnifi- 
3 cative. Muncitorii uzinei au supus 
8 preparării. în cursul semestrulțd I 
8 a.c. 32.741 tone de cărbune coc- 
8 sificabil în afara sarcinilor de 

producție, planul la producția ne
tă l-au depășit cu 37.605 tone 
de cărbune, iar, planul de recu
perate l-au întrecut ca 1,4 puncte- 
Sînt realizări însemnate, rad al 
muncii pline de elan.

Cine sînt fruntașii uzinei; cei 
care au cele mai mari merite în 
obținerea succeselor pe primul se
mestru ? Colectivul preparației 
Lupeni se mîndreșțe cu numeroși 
fruntași în producție, în întrece
rea socialistă. Printre aceștia sînt 
comuniștii Gyorgy Ștefan, șeful 
unei echipe de preparatori. Ologu 
loan, mecanic la sitele Zimmer, 
Wilk Emil, șeful unei echipe în 
secția flotație și alții. Despre ei, 
despre meritele fi experiența lor 
mai ales, se discută mai în fie
care consfătuire de producție, fo
tografiile și numele lor se întîlnesc 
și la panoul de onoare al uzinei.

Preparația Lupeni se compune 
din numeroase instalații moderne: 
aproape 30 de elevatoare, site 
Zimmer, ciururi de o înaltă pro
ductivitate precum și sute de con
ducte, pompe, jgheaburi. Cînd

I
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Expoziție 
de fotografii

Duminică s-a deschis 
? în cadrul clubului din 

■ Lupeni o expoziție a 
cercului de foto-ama~ 
tori: „Siderurgistul-

idin Hunedoara.
Cele peste 80 de ex

ponate oglindesc aspecte 
din viața frumoasă pe 
care o t'ăiesc oamenii 
muncii din orașul fi re
giunea Hunedoara, as
pecte din frumusețile și 
bogățiile patriei noastre, 
portrete ale fruntașilor 
în producție din combi
nat.

- Cu acest prilej mem
orii cercului de foto din 
Lupeni și Hunedoara au 
făcut un valoros schimb 
de experiență. La rîndul 
său, cercul de foto-ama- 
tori din Lupeni pregă
tește o expoziție de fo
tografii pc care să o 
prezinte oamenilor mun
cii din orașul Hunedoa
ra.

Din activitatea 
organizațiilor sindicale

«•«*«•**••«•••••*••••••
muncă. Așa de exemplu, planul
valoric pe atelier a fost înde
plinit în proporție de 160 la 
sută.

Printre lucrările mai impor
tante executate de salariații a- 
telierului, se numără : repararea 
capitală a unui motocompresor 
KjD-35, precum și a unei benzi 
transportoare pentru stația de 
concasare de la moara de barită, 
reparații medii și curente la 
autocamioane, confecționarea a 
32 m. 1. gard metalic, lucrări de 
întreținere a utilajelor și dife
ritelor instalații.

In consfătuirea de producție 
au fost evîdențiați tovarășii care 
luna trecută și-au adus din plin ' 
aportul la realizarea sarcinilor 
de producție, care s-au situat în 
fruntea luptei pentru calitate și 
economii. Printre aceștia, amin
tim pe tovarășul Kopețchi Fran
cisc cel mai bun electrician din 
cadrul întreprinderii, care lună 
de lună se evidențiază prin ca
litatea lucrărilor executate, res-1 
pectarea termenelor de rebobina- 
re a diferitelor motoare electrice, 
precum și pentru disciplina 
care dă dovadă în muncă, 
asemenea, în consfătuire s-au

că rezultatele co
lectivului din a- 
telierul mecanic 
puteau fi și mai 
bune dacă ser
viciul de aprovi
zionare din ca

drul întreprinderii ar fi apro
vizionat atelierul cu anumite 
profile de fier cornier, tablă nea
gră, fier laminat de diferite di
mensiuni, sîrmă pentru bobinaj 
și alte materiale, 
precizat că lipsa unor asemenea 
materiale atrage după sine pier
deri dfe timp, face ca unele co
menzi și reparații să nu poată 
fi executate la termenele fixate.

In consfătuirea de producție 
s-au discutat și probleme ale 
disciplinei, a-le atitudinii față de 
muncă. Mai multi vorbitori prin
tre care tov. Pop Gheorghe, or
ganizatorul grupei sindicale a 
criticat anumite abateri de ia 
disciplină ale iov. Casandrescu 
Petru, care în luna tiecută a 
avut trei absențe nemotivate de 
la lucru. De asemenea, vorbito
rii au mai arătat că 
Iuliu, care dfe altfel < 
meseriaș, trebuie să 
lipsurile nemotivate 
viciu, să fie exemplu 
disciplinei în rîndurile tinerilor 

care lucrează.
Z. ȘUȘTAC

Vorbitorii au

și tov. Luca 
este un bun 
lichideze cu 
de la ser- 

i în privința

AVRAM MICA
corespondent

(Continuare în paf. 3-a)
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Oameni la datorie
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fectă stare, agregatele de prepa
rare funcționează, toată uzina 
duduie intr-un zgomot înăbușit, 
ca un uriaf roi de albine.

Și uzina funcționează mereu. 
Zi fi noapte, preparînd mii de 
tone de cărbune cocsificabil care 
iau drumul spre furnalele hune- 
dorene. lată dovada cea mai grăi
toare că echipele de întreținere ifi 
fac datoria.

...Cu cîteva săptămîni în urmă 
pe biroul dispecerului a 
strident telefonul.

— Din cauza unui defect s-a 
oprit elevatorul griș — s-a auzit 
în receptor. Vestea a fost primi
tă ca un semnal de alarmă. De
fectarea elevatorului pe un timp 
mai îndelungat periclita întregul 
proces de producție în cea mai 
importantă secție a uzinei, spălă
toria. Peste puțin timp una dintre 
cele mai bune echipe din secția 
întreținere, cea condusă de co
munistul Drotzingher Andrei, a 
fost trimisă să înlăture avaria. 
Treaba n-a fost ușoară. Avaria 
s-a produs datorită deplasării, ste
lelor interioare ale lanțului eleva
torului. Timp de pierdut nu era. 
Nu a trecut nici o oră fi elevato
rul a fost repus în funcție.

Pînă nu de mult defectarea 
frecventă a cupelor elevatoarelor, 
a constituit obiectul multor dis
cuți,

Au fost nece- g 
sare cupe noi, mat g 
solide, fi echipe- g 
le de întreținere § 

au hotărît să confecționeze prin g 
muncă voluntară aceste cupe din § 
material recuperat. Acum înlocui
rea cupelor vechi cu cele noi este 
pe terminate. Drept rezultat ava
riile au fost lichidate.

Iată și alte realizări ale echipe
lor de întreținere t In secția spă
lătorie a fost montat nu de midi 
un pod-macara ce asigură ca 
transportul instalațiilor să se facă 8 
în cele mai bune condițiuni. In- 8 
semnate sînt fi economiile obținu- 8 
te de aceste echipe. De pildă, 8 
muncitorii din echipa condusă de 8 
comunistul Dascălu Ștefan, care 8 
deține de 6 luni drapelul de e- 8 
chipă fruntașă în întrecerea pe 8 
profesii, a realizat o economie de 8 
12 tone de tablă de 6 cm. în va- 8 
loare de peste 20.000 lei. Echipa 8 
a confecționat un cuptor portativ g 
cu injector de motorină pentru g 
încălzirea niturilor necesare la g 
confecționarea cupelor de eleva- g 
tor. g

•Inovații, economii, asigurarea g 
funcționării normale a agregatelor g 
de preparare — iată preocupările g 
muncitorilor din echipele conduse g 
de Dascălu Ștefan, Drotzingher g 
Andrei, Sibișan Victor, Doiciar 8 
Francisc din secția de întreținere 8 
a prepurației'. Sînt oameni la da- | 
torie; demni de încrederea colec- g 
tivului uzinei. 8O

8
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La ștandul de probă al mo
toarelor auto dfe Ia I. U.T. Live- 
zeni, se încearcă toate motoa
rele Ia care se fac reparații, 
înainte de a fi montate pe 
mașini. întrebuințarea acestui 
procedeu a făcut ca reparațiile 
care se execută la această în
treprindere să fie 
litate.

IN CLIȘEU : 
unui motor auto

de bună. ca-

Încercarea 
reparat.

Fier vechi oțelarilor
Acțiunea patriotică de a co

lecta cît mai mult fier vechi 
este larg susținută de către mun
citorii ceferiști de pe raza 
ției L 5 Petroșani.

De la începutul anului și 
în grezent, ei au colectat și 
dat I.C.M. cantitatea de 460 
fier vechi, din care 60 tone peste 
angajamentul luat.

Cele mai frumoase realizări în 
această acțiune au fost Abținute 
de către districtele Petroșani șî: 
Vulcan. Muncitorii ceferiști ai a- 
cestor districte au depus multă 
strădanie spre a colecta o can
titate cît mai mare dfe fier vechi.1 
In luna iunie, de pildă, districtul 
Petroșani a predat peste plan 10 
tone fier vechi.

1. GR1ȘAN 
corespondent

sec-

pteă 
pre-' 
tone
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Toate mașinile de încărcat 
în funcțiune! :

La Lonea, Am'noașa, Uricani, unde » 
există asemenea mașini, cu aju- Z 
totul lor s-a încărcat doar o mică ! 
parte din cantitatea de cărbune • 
planificată. Cauza este obiectivă :» 
presiunea excesivă în abataje. La î 
mina Anioasa, abatajul nr. 10 blo- J 
cui I, sectorul I mașina GNL-30 ♦ 
M nu a fost folosită decît Ia în- 2 
cârcarca a 302 tone de cărbune j 
din cele 2000 tone planificate și J 
a fost nevoie să fie evacuată- A- • 
batajul, avînd o deschidere mare, * 
a intrat în presiune. Soluția pro- * 
pusă de combinat pentru armarea • 
abatajelor cameră unde funcție- • 
nează GNL-uri se pare că nu este î 
cea mai indicată pentru condițiile j 
Văii Jiului și trebuie să fie restu- » 
diată ți revizuită în funcție de ob- ț 
serv ații le practice. *

★

Conducerile minelor trebuie să ț 
ia măsuri noi, concrete, pentru î 
ca toate utilajele de încărcat în ♦ 
galerii sau în abataje să fie folo- ț 
site cît mai din plin, pentru că î 
numai in acest fel. se pot realiza ♦ 
viteze de avansare tot mai mari ♦ 
care să facă rentabilă din punct de î 
vedere economic 1 . 
tehnică ce stă la îndemîna mine- j 
riior Văii Jiului I • »

folosirea 
a reîn- 
cunoaștc 
Este de

In cursul primului semestru al 
anului, cărbunele tăiat cu ajuto
rul havezelor a reprezentat 4 
la sută din totalul producției 
«rase. In galerii și puțuri sterilul 
excavat s-a încărcat cu mijloace 
mecanice în proporție de 27,5 la 
șută, iar transportul în abataje 
este mecanizat în proporție de 92 
la sută.

In. cursul acestui an, 
mașinilor de încărcat și 
cărcătoarelor cu bandă 
un . progres considerabil,
ajuns să amintim că numai în pri
mele 5 luni ale anului s-au încăr
cat cu mijloace mecanice peste 
46.000 m.c. steril, adică mai mult 
decît în tot cursul anului 1960. 
La combinat și la exploatări s-au 
luat unele măsuri pentru ca me
canismele de încărcat să fie fo
losite din plin. Există o urmărire 
operativă, zilnică, a realizării in
dicelui planului tehnic pe baza 
căreia se pot preveni o seamă de 
lipsuri in funcționarea utilajelor, 
se poate controla modul cum a- 
cestea sînt folosite conform pre
vederilor de plan.

Cu toate măsurile luate, mași
nile de încărcat nu sînt utilizate 
la nivelul posibilităților. La une
le exploatări nu sînt folosite toa
te mașinile de încărcat, unele sînt 
în reparații de mult timp.

La mina Lupeni, de pildă, în 
luna iunie a.c., mașina E.P.M.-l 
și patru «încărcătoare au stat ne
utilizate. Alte mașini de încărcat 

, steril, care au fost folosite, nu au 
dat rezultate la nivelul așteptări
lor. Așa de exemplu, la Lcrnea, 
în galeria- direcțională de la ori
zontul 615, sectorul II cu o mași
nă EPM-1 s-au încărcat doar 
251 m.c. steril în loc de 324 m.c. 
șteril cît era stabilit. La Lupeni, 
iu săparea circuitului la axul co
lector nr, 1 din blocul IV orizon
tul 440, brigada de aici a avut 
tn dotare un reîncărcător cu care 
a încărcat mal puțin de 40 la sută 
din cit avea planificat. Aceeași 
situație se prezintă și la galeria 
transversală 2 est, stratul III, sec
torul III, unde cu «încărcătorul 
nu s-au încărcat dectt 210 m.c. 
Marii în loc de 228 m.c. steril cît 
era stabilit.

Nici în folosirea mașinilor de 
încărcat în abataje (tipul GNL-30 
M) nu s-au obținut în luna iunie 
realizări care să facă cît de cît 
rentabilă folosirea acestor utilaje-

мшша к ш ;
, i

• In cursul primului semestru j
la mina Lupani s~au folosit în ♦ 
medie doar 37,7 m.c. lemn la fie- ț 
care mie tone de cărbune (cu J 
2,38 m.c,/1000 tone mai puțin * 
decît era planificat#. Aici au fost ț 
susținuți cu armături metalice J 
2820 m. galerii; din cele 9 fron- • 
tale armate metalic s-au dat cir- * 
ca 242.000 tope de cărbune coc- J 
sifieabil. J

• Transportorul blindat confec- •
ționat la U. R. U. M. P. м > 
afirmă ea un ajutor de mare preț • 
pentru mineri. El este folosit Ctt » 
succes într-un abataj de la mina ț 
Petrila. J

• La mina Vulcan, susținerea • 
metalică se folosește în două aba- | 
tafe frontale. Minerii au deprins J 
bine mînuirea armăturilor și de- j 
pășesc plănui de producție. Bu- 
naoară, în perioada 1—7 iulie ei 41 
au extras din cele două frontale J) 
635 tone de cărbune peste plan, •!

• In numai 6 zile de muncă î ' 
din iulie, la mina Uricani au fost 1 
susținuți cu metal 87 m. galerii j,

&a«p«U.de 54 m. rit. prevedea pla- J 
î<Xmîna mine-i nul 111 penoadă. ;

• -

Mina Lupeni are sarcina să sporească lună de lună producția 
de cărbune cocsiftcabil. Pentru aceasta la mină sosec mereu noi uti
laje, așa cum sînt cele două compresoare tip Reșița V 3 de cite 45 
nuc- aerIminut și loturi de scocuri pentru crațere SKR-11. Comprg- 
soarele din clișeu fac parte din cele 8 bucăți aduse în Valea fiului 
in primul semestru al anului.

Ранги смани гсвнссгс a consamatal de lemn

O SARCINĂ 
IMPORTANTA

Generalizarea 
experienței

Colectivele de muncă ale mi
nelor Văii Jiului mi încheiat pri
mul semestru din «nul In curs 
cu succese de seamă ta toate do
meniile activității l<»r- Pe seame 
creșterii randamentului mediu la 
1.NI tone cărbune pe post, a 
vitezei medii <te avansare ta ga
lerii la plate 42 m./ltml, in a- 
bat- e cameră la circa 70 mjlună, 
Iar In frontala ta poate 25m./lună, 
economia națională a primit 
peste plan mai bine de 53.700 
tone de cărbune cocaificabil fi 
67,500 tone cărbune energetic 
brut. Colectivele exploatărilor 
miniere Petrila și Urtcani au 
sporit productivitatea muncii în 
abataje la 4,4—5 tone cărbune 
pe post. Succesele de plnă acum 
au la bază folosirea unei bogate 
experiențe de muncă, apHcarea 
unor metode mai raționale de 
lucru.

In privința generalizării și a- 
pllcărli experienței avansate ș-au 
făcut pași însemnați. Au avut loc 
numeroase schimburi de expe
riență Intre mineri. Intre munci
torii de la cele două preparați I. 
ingineri și tehnicieni au vizitat 
alte bazine miniere din țară, mi
ne și uzine din țările prietene. 
Cei care au luat parte la aceste 
manifestări și-au îmbogățit fără 
îndoială cunoștințele tehnice, dar 
ce au făcut pentru ca metodele 
bune însușite să devină bun ,al 
colectivelor, să fie aplicate pe 
scară cît mai largă? In privința 
aceasta s- a făcut foarte puțin!

Generalizarea experienței avan
sate nu 
ficientă 
șl nici 
catelor.
maiștrilor mineri, altă manjfes 
tare de acest gen nu s-a mal or
ganizat tn anul curent deși sînt 
atitea brigăzi fruntașe care ob
țin viteze de avansare sporite, 
randamente mari și care, In ca
drul unor schimburi de expe
riență, ar putea împărtăși tutu
ror minerilor experiența lor, 
modul de organizare a muncii. 
Tot ta cadrul unui schimb de ex
periență, de pildă, minerii de ia 
Petrila ar putea Împărtăși celor 

preocupă in măsură su 
conducerea țomblnatului 
Consiliul local al sindl- 
In afară de sesiunea

de la Lupeni metodele lor de 
muncă ta abataje cameră unde 
obțin viteze de avansare aproape 
duble față de cele realizate la 
Lupeni. Exemple se pot da multe.

O bogată sursă de învățămin
te o constitute experiența mine
rilor din alte bazine ale țării. Pe 
bassa celor văzute la E. M. Bar
za, la începutul lunii iunie, mi
nerii Toth Geza și Tănase Gheor- 
ghe (care au fost acolo trimiși 
din inițiativa minei Petrila) au 
solicitat să li se asigure condi
țiile de muncă necesare pentru a 
aplica metoda de organizare a 
muncii care asigură o avan-e 
sare de două cîmpuri pe schimb» 
la înaintări în galerii așa cum’ 
se muncește la E. M. Barza. Pe 
baza unui studiu s-ar putea a- 
plica și la minele Văii Jiului a- 
paratul de captat praful cu spu
mă uscată, folosit la mina „Gh. 
Doja“-Zlatnta și în bazinul Baia 
Mare.

De sigur, vor spune unii in« 
gineri de la combinat, de ce să 
extindem aparatul cu spumă us
cată, de exemplu, dnd avem o- 
mologat pentru bazinul nostru 
sistemul de captare cu injecție 
laterală de apă? Realitatea-i că 
nici acest sistem nu se aplică 
decît la un singur loc de muncă 
Ia Petrila!

La mina Vulcan, tacă anul 
trecut minerul Păcuraru Traian 
a venit cu o soluție pentru o mo
nografie de armare în abatajele 
cameră de pe stratul 3, lmai eco
nomică, iar cei de la Lonea încă 
acum 2 ani au propus cîteva va
riante pentru armarea metalica 
a suitorilor. Propunerea mine
rului de la Vulcan se aplică 
doar în abatajul său, iar cea de 
la Lonea, după lung! „studii" 
la combinat, de-abia а intrat în 
experimentare la finele anuluii 
trecut !

Sarcinile sporite care stau în 
fața minerilor impun folosirea 
deplină a celor mai bune 
de muncă, generalizarea 
ra trebuind să stea în 
conducerii combinatului și 
silitilui local al sindicatelor!

metode 
acesto-i 
atenția 
a Con-

La plenara Comitetului orășenesc de partid Petroșanii, la care 
s-au stabilit sarcinile ce revin minerilor în 1981, s-a prevăzut 
printre alte obiective reducerea consumului specific de lemn de 
mină la 41,2 m.c./i000 tone, indieîndu-se, pentru atingerea acestui 
scop, să fie susținute cu înlocuitori ai lemnului cel puțin 67 la 
sută din galeriile săpate și să fie extrase cel puțin 750.000 tone de 
cărbune din frontalele susținute

După un semestru de muncă, 
Colectivele ■ exploatărilor miniere 
din Valea Jiului raportează că 
au obținut succese de seamă în 
îndeplinirea acestei sarcini. Au 
fost susținuji, așa cum s-a ară
tat; la o recentă analiză asupra 
activității economice a combina
tului*  cu armături metalice, bol- 
țari și beton peste 16 km. de 
aeterift (67,5 la sută din lungi
ră totală a galeriilor săpate). 
Qș asemenea, din abataje fron
tale armate metalic s-au dat în 
primul semestru peste 388.000 
teme de cărbune cocsificabil și 
eneigfctic. Cu economia de lemn 
realizată pe combinat în această 
perioada . s-or putea, extrage la 
mina Urrcaui circa 3000 tone de 

< eărbttee, iar cu economi» de 
- cherestea obtiunU, la mioa Lo-- 

nea .s-»r putea podi abataje ca- 
re si. <m cel puțin 50.000 tone 

, de cărbune.
‘ Din graficul aEHurat (vezi cli
șeul) se vede dar legătura în
tre creșterea volumului de lu

me tal ic.

crări miniere (galerii, abataje) 
susținute modern și scăderea 
consumului de lemn de mină. 
Cea mai semnificativă situație 
o prezintă luna mai a. c. cînd s-a 
obiinut cel mai scăzut consum 
specific de lemn — 40,8 m.c./lOUO 
tone de cărbune — pe seama creș
terii la 2620 m, a lungimii gale
riilor susfinute metalic, la 1330 
m. a lungimii galeriilor susți
nute cu bolțari și pe seama ex
tragerii a 68,800 tone <fe căr-i 
bune din frontale armate cu me
tal. Dimpotrivă, în luna februa
rie consumul specific de lemn a 
fost mare (43,5 m.c./1000 tone); 
din cauză că. volumul de lucrări 
.miniere armate modern a fost 
sufc cel planificat.

Cu toate că realizările obți
nute pe ansamblul minelor sînt 
în general mulțumitoare, deși 
nu la nivelul sarcinilor trasate, 
la unde exploatări s-a vădit un 
slab interes pentru extinderea 
susținerii moderne și ca atare 
consumul de lesan s-a menținut

ridicat. Așa este cazul minelor 
Petrila și Vulcan. La mina Pe
trila în luna aprilie normele la 
consum de lemn au fost depă
șite cu aproape 14 m.c./1000 tone 
de cărbune. La Vulcan în pri
mul trimestru norma de consum 
a fost depășită cu peste 9 
m.c.,/1000 tone cărbune, iar în 
lunile următoare cu 3-4 m.c./1000 

tone. La mina Vulcan în primul 
trimestru nu s-a realizat nici 
planul de susținere cu metal în 
galerii, nici cel de susținere cu 
bolțari șî nici producția planifi
cată a fi extrasă din frontalele 
armate metalic.

Cu totul alta este situația la 
celelalte mine. La mina Uricani, 

spre exemplu, conducerile sec
toarelor au dat atenfie realiză
rii și depășirii sarcinilor prevă
zute în planul tehnic cu privire 
la armarea modernă. In luna iu
nie, s-a realizat la această nor
mă cel mai scăzut consum din 
Valea Jiului — 35,80 m.c./1000 
tone de cărbune — datorită în-< 
deplinirii planului de extracție cu 
susținere modernă și susținerii 
cu metal a 245 m. galerie peste 
plan.

Experiența colectivelor care au 
făcut economii de material lem
nos, faptul că și la minele Pe
trila și Vulcan a scăzut în ul
timul timp consumul de lemn 
arată Că există premise ca în 
cursul celui de-al II-lea semes
tru indicele mediu de consum de 
lemn să scadă simțitor. Ceea ce 
se cere din partea tuturor mine
rilor, tehnicienilor și inginerilor 
este să asigure o bună gospo
dărire a lemnului în depozite, pe 
galerii, în abataje și să dea a- 
tentia cuvenită extinderii armă
rii moderne la toate lucrările 
miniere nominalizate prin plan.

Pagină redactată de 
Ing. GH. DUMITRESCU

U.de
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Terenul 
va fi amenajat

PUBLICITĂȚI

Gherman Traian este un tehnician priceput El lucrează Ia sec
torul de investiții si minei Vulcan unde depune eforturi susținute 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Nu de mult, el a conceput 
un nou sistem de armare pro vi zorie a galeriilor ce urmează a fi 
betonate.

IN CLIȘEU: Tehnicianul Gherman Traian veriffând schița 
noului sistem de arman.

---------------- O— ■

Probleme de producție — în discuta 
grupei sindicale

(Urmare din pag. I-a)

In consfătuire mai mulți mun
citori au arătat că la Intreprin*-  
derea de industrie locală „6 Au
gust" Petroșani, nu întotdeauna 
șe rezolvă operativ propunerile 
și cererile oamenilor muncii. Așa 
se explică faptul că tov. Negru 
Nicolae, Pop. Simion, Codrea 
Gheorghe și alții de luni de zile 
au trimis întreprinderii anumite 
cereri prin care solicită clarifi
carea unor neajunsuri în muncă, 

-----------------Q.

lucru la care serviciul de mun
că și salarii nu s-a gîndiit încă 
să le răspundă,

De asemenea, ș-a arătat ea 
este necesar ca la fiecare loc de 
muncă din secțiile întreprinderii 
de industrie locală „6 August" 
să fie afișate propunerile făcute 
de muncitori la consfătuirile de 
producție, să se urmărească în
deaproape felul în care acestea 
se duc la îndeplinire, să se lupte 
cu hotărfre pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii.

Inovații valoroase
La U.R.U.M. Petroșani se dez

volta continuu mișcarea de ino
vații și raționalizări. In primul 
semestru al acestui an la cabi
netul tehnic al uzinei au fost 
înregistrate 48 propuneri de ino
vații și raționalizări, adică a- 
proape de două ori mai multe 
decît în perioada corespunză
toare a anului trecut. Cele 28 
inovații aplicate pînă acum în 
producție aduc anual o economie 
antecalculată de 426.939 lei.

Printre inovațiile importante 
aplicate în producție se numără 
„O nouă metodă de îndoire a 
bolțarilor la armăturile de gale

rie Т.Н?*  concepută de către un 
colectiv de ingineri și tehnicieni 
de la uzină. Aplicarea acestei 
inovații aduce uzinei economii 
anuale de 36.076 lei. O inova
ție. valoroasă este și aceea denu
mită.„Dispozitiv pentru confec
ționarea scaunelor la transpor-, 
toarele cu raclele SK.R.-ll" ca
re aduce economii anuale de 
58.166 lei.

Un sprijin prețios în dezvol
tarea mișcării de inovații și ra
ționalizări îl acordă cabinetul 
tehnic al uzinei. Biblioteca cabi
netului tehnic s-a îmbogățit în 
acest an cu noi cărți de spe
cialitate.

In urma articolului „S-ar pu
tea amenaja un parc“ publicat în 
ziarul „Steagul roșu“ nr. 3.628 
din 13 iunie 1961. Sfatul popu
lar al orașului Petrila comuni
că : Sesizarea făcută în articol 
este justă. Pentru remedierea si
tuației s-au luat măsuri ca pînă 
Ia data de 23 August a. c. tere
nul viran din vecinătatea ime
diată a minei să fie transformat 
cu ajutorul cetățenilor din loca
litate în parc de recreație.

Măsuri imediate
Apreciind ca justă nota criti

că publicată în ziarul „Steagul 
roșu“ nr. 3638 din 24 iunie a.c 
întreprinderea de locuințe și lo
caluri Petroșani anunță că a 
luat măsuri pentru terminarea 
finisajului în exterior la blocul 
nr. 15 din cartierul Gh. Dimi
trov. Odată cu angajamentul în 
care se arată că se vor depune 
toate eforturile pentru a recu
pera timpul pierdut, conducerea 
I.L.L. Petroșani arată că efec
tuarea acestei lucrări nu ar ii 
întîrziat atît de mult dacă I. F. 
Petroșani ar fi repartizat la timp 
întreprinderii dulapii necesari 
pentru înălțarea schelelor.

Cu mijloace proprii
Sesizat de numărul mare al 

ventilelor de înaltă și joasă pre
siune degradate din cauza uzu
rii scaunelor de închidere, colec
tivul de muncitori și tehnicieni 
de la atelierul mecanic al termo
centralei Paroșeni a hotărît să 
caute un mijloc pentru recondi- 
ționarea lor. După experimenta
rea practică a mai multor pro
cedee s-a constatat că părțile u- 
zate ale scaunului de bronz din 
interior pot fi reumplute cu su
dură cu alamă și redate apoi 
procesului de producție fiind 
strunjite la dimensiunile cerute. 
Primele ventile întrebuințate au 
dat rezultate bune. Recondițio- 
narea lor cu mijloace proprii a 
început să fie executată în ate
lier zilnic. Această inițiativă a- 
,duce întreprinderii economii de 
zeci, de mii de lei.

s-■ O. C. L. Produse Industriale Petroșani І
Anunță cumpărătorii că prin magazinele da wH-

duri din Petroșani, Lupeni și Vulcan s au pus în :
vîn»»re cantități importante de articole de tata*
cămlnte și de uz gospodăresc eu prețuri reduse fn>
tre 30—50 la sută. *i

Iată cîteva din articolele puse in vînzare: :
.■ :
Aî

Preț vechi Preț леи
1

Costume bărbați 487 380 ;
Taioare femei 318 200
Saeouri bărbați „Trotuș" 141 80 !|
НМИЖІ0ПІ IM 78,80
Rochii de oiandlnă 199 86
Balonseide femei colorate 429 250 j

li Cizme cauciuc cu fermoar ee.so 30
Stofă costum kangarn 280 210 !
Stofă pentru rochii 171 90 ii
Sacoșe 155 100
Saci merinde 78 40 '

Vizitați magazinele noastre spre a vă cumpăra îi
aceste mărfuri! и

O.C.Ă. Produse Industriale Petroșani 
ANGAJEAZĂ : 

remizeri pentru desfacerea soldurilor 
de mărfuri

Doritorii so vor adresa pentru lămuriri la sar» 
viciul cadre la sediul O.C.L. str. Gh. Gheorghiu» 

Dej nr. 102, etaj II, camera 27.

Exploatarea minieră Lupeni j
Ține în zilele de 20 și 21 iulie 1961 la sediul ; 

exploatării un concurs pentru ocuparea următoare*  : 
lor posturi :

— maiștri principali mineri
— maiștri mineri

Doritorii vor depune cererile însoțite de acte» • 
le necesare la sediul exploatării miniere Lupeni, str. ; 
Vitos Gavrilă nr. 1 pînă la data de 10 iulie 1961, ; 
unde pot obține și informații suplimentare. ■

Organizația de bază analiza, :â rezultatele obținute 
in desfășurarea învățămîntului de partid

In ultima sa adunare genera
lă, organizația de bază din sec
torul ѴШ electromecanic ăl mi
nei Petrila a analizat desfășu
rarea învățămîntului de partid 
în anul școlar care s-a încheiat. 
Tov. Foro Iosif, membru în bi
roul organizației de bază a pre
zentat un referat asupra rezul
tatelor obținute la închiderea a- 
nului învățămîntului de partid. 
In cadrul acestei organizații de 
partid în cursul anului 1960—61 
au funcționat 5 cercuri: de e- 
conomie politică, Istoria P.M.R. 
anul I și II, curs seral limba 
maghiară și un curs de studiere 
a Statutului P.M.R Frecvența 
generală a cursanților la aceste 
cercuri a fost în medie de 85—90 
la sută. Atît predările cit și se
minarizările lecțiilor s-au desfă
șurat în strînsă legătură cu sar
cinile concrete. A fost scoasă în 
evidență activitatea rodnică a 
cercului de economie politică 
condus de tov. ing. Moșescn 
Gheorghe, a cercului de Istorie 
a P.M.R, anul 1 condus de tov. 
Kozma Rudolf, precum și a cer
cului de Istorie a PM.R. anul II 
al cărui propagandist a fost tov 
Rozsa Rudolf.

Cursul seral cu limba de pre
dare maghiară al căruț propa
gandist a fost tov. Bianky Anton 
putea obține rezultate și mai 
bune dacă mai mulți cutsanți. 
între care tovarăși ca Hayosi 
Iosif, Birto Ștefan nu ar fi în
greunat predarea și seminariza
rea lecțiilor prin lipsa lor repe

tată nemotivată de la ședințele 
cercului, ceea ce a atras după 
sine închiderea cu întîrziere a 
învățămîntului în acest cerc.

Cercul de studiere a statutu
lui P.M.R. (propagandist tov. 
Popescu Nicolae) a cuprins toți 
candidații de partid din această 
organizație de bază precum și 
mai mulți tovarăși din activul 
fără de partid. Printre cei mai 
buni în tot cursul anului se nu
mără tov. Theil Hans, Brîndușa 
Dorel. Pele Ioan, Simo Iosif ca
re au răspuns foarte bine în tot 
cursul anului, antrenînd la dis
cuții și pe ceilalți cursanți

Adunarea generală a analizat 
cu atenție lipsurile care s-au ma
nifestat în învățămîntul de 
partid, pentru ca în viitorul an 
școlar să nu se mai repete. Au 
fost criticați curșanții Șer- 
ban Gheorghe, Biro Iosif, 

Gampi Francisc și Brîndușa Au
rel deoarece nu au participat la 
toate ședințele cercului de eco
nomie în care au fost încadrați 
La cercul de Istorie a P.M.R 
anul I tov. Kosony Ladislau a 
avut 8 absențe nemotivate, iar 
Șulea Ioan 6. Unii eursanți s-au 
sustras de la seminariile recapi
tulative, printre aceștia se nu
mără tov. Ivan Aurel. Berindea 
Gheorghe și Berindea Petru. Lip 
sa de la învățămînt a unor cursanți 
ca Sanda Aurelia și Molnar Ir
ma a făcut ca cercul de Istorie 
a P.M.R. anul II să-și amîne 
unele ședințe.

Luînd cuvîntul în cadrul dis
cuțiilor purtate pe marginea re

feratului prezentat, comuniștii 
Matei Mircea, Rozsa Rudolf, Tă
tar Nicolae, Foro Iosif, Moșescu 
Gheorghe, Popescu Nicolae și 
alții au analizat cu mult simț de 
răspundere activitatea cercurilor 
în cursul anului ce s-a încheiat 
zilele acestea,- criticînd atitudi
nea nejustă a oelor care prin ab
sențe nejustificate sau prin ne- 
însușirea lecțiilor predate nu 
și-au îndeplinit sarcina de a-șf 
ridica în permanență nivelul po
litic și ideologic. A fost adop
tată propunerea ca tovarășul 
Baina Gheorghe, care nu a avut 
nici o prezență Ia cercul de în- 
vățămînt la care a fost înscris, 
să fie pus în discuția adunării 
de partid. Mulți diintre cei oe 
s-au înscris la cuvînt au venit 
cu propuneri bune menite să 
ducă la îmbunătățirea învățămîn- 
tuTui de partid în noul an școlar.

In încheierea adunării gene 
rale, biroul organizației de bază 
a expus planul de organizare 
a învățămîntului de partid tn 
noul an școlar, precum și; noii 
propagandiști care vor cottduce 
cele 5 cercuri de învățămînt de 
partid ce vor ființa în noul an 
școlar. Astfel, în viitorul an 
școlar, în cadrul acestei orga
nizații de bază vor funcționa un 
cerc de economie politică, un 
cerc de Istorie a P.C.U.S., un 
cerc de Istorie a P.M.R., anul I, 
un cerc de Istorie a P.M.R. a- 
nul II, precum și un cerc de stu
diere a Statutului P.M.R.

L. MANEA

Exploatarea minieră Aninoasa 
organizează în zilele de 1-6 august 1961, la 
școala de calificare un concurs pentru ocu

parea următoarelor posturi:

— maiștri mineri,
— maiștri mineri principali,
— maiștri electromecanici

Cererile însoțite de actele necesare se pot depune 
zilnic la secretariatul exploatării.

Informații suplimentare se pot obține la servinM 
muncă și salarii al minei Anlnoasa, otr. 23 August nr. 
81 telefon nr. 12.
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0 gigantică demonstrație aviatică
Patria noastră pășește in perioada 

încheierii construcției socialismului"
— Cuvîntarea lui J. Jedenbal —

ULAN BATOR 11 (Agerpres).
fn dimineața zilei de 10 iulie 

posturile de radio Ulan Bator au 
transmis cuvîntarea rostită de J. 
Tedenbal. prim-secretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Mon
gole.

J. Țedenbal a felicitat poporul 
mongol cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a revoluției 
populare.

Oamenii muncii din țara noas 
tră, a spus el, întîmpină aceas 
tă dată memorabilă cu mari suc 
cese în muncă in domeniul con
strucției socialiste. Împreună cu

noi, marea noastră sărbătoare 
este cinstită de forțele progresis
te din întreaga lume, de popoa
rele frățești ale puternicului 
găr socialist, în avangarda 
rula pășește prietena noastră 
mai credincioasă — Uniunea 
vieți că.

După ce a parcurs calea de 
40 de ani de luptă și victorii, a 
declarat în continuare J. Țeden- 
bal, patria noastră, care se află 
în plină înflorire a forțelor sale 
creatoare, pășește într-o nouă 
perioadă a dezvoltării sale —- 
perioada încheierii construcției 
socialismului.

la- 
că- 
cea 
So

2Ѳ.0Ѳ0 șoferi japonezi 
au declarat grevă

TOKIO 11 (Agerpres).
La 10 iulie, peste 20.000 de șor 

feri de taxiuri, au dfeclarat gre-< 
vă în întreaga Japonie, 
îmbunătățirea condițiilor 
larizare în legătură cu 
rea costului vieții.

cerînd 
de sa- 

scumpi-

[I I
ți Social al

(Agerpres). —.GENEVA Îl 
TASS transmite :

La ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 10 iulie a celei 
de-a 32-a sesiuni a Consiliului 
Economic și Social al O.N.U. s-a 
discutat problema „cu privire la 
tendințele ce se manifestă în e- 
conomia mondială și în colabo
rarea economică internațională".

Reprezentantul american, A. 
Stevenson, a fost nevoit să 
recunoască că după război 
în dezvoltarea economică ă 
S.U.A. s-a produs un declin. 
EI a declarat însă că acest de
clin a fost „neînsemnat și de 
scurtă durată". Stevenson a sub
liniat că după război o serie de 
țări, și în primul rînd Uniunea 
Sovietică, au obținut succese con
siderabile în dezvoltarea aceno-. 
Гліей lor naționale.

In cuvîntarea pe card ?»■ oe*-  
tit-o în cursul aceleeași șed-АЪ, 
M.' A. Leseciko, șeful de'’'?-’1.’ 
sovietice, a subliniat ca prebie- 
nia internațională cea mai ur
gentă și vitală a timpurilor noas- 
trE 'este problema >. dezarmării. 
Sarcina actuală și datoria ne
condiționată a organizațiilor e- 
conomice ale O.N.U. este de a-și 
aduce contribuția la rezolvarea 
acestei probleme atît de impor
tante și de urgente.

Analizînd raportul asupra si
tuației economice mondiale pre
gătit de secretariatul O.N.U,, 
conducătorul delegației sovietice 
a arătat că în acest document se 
face foarte slab simtită dorința 
de a căuta căi și metode în ve
derea întăririi coexistentei paș
nice. nu este- trasată sarcina de 
a înlătura tot ceea ce împiedică 
progresul economic. Leseciko a 
arătat că în Europa occidentală 
.se Intensifică tendința spre izo
larea continuă a uniunilor eco
nomice închjse, ceea ce aduce 
mari prejudicii multor țări mai 
puțin dezvoltate.

M. A. Leseciko, a spus că U- 
ninoM Sovietică va continua și 
de’acum înainte să se pronunțe 
pentru dezvoltarea comerțului cu 
■toate țările pe baza avantajului 
reciproc. In ultimii zece ani nu
mărul partenerilor comerciali- ai 
U.R.S.S. s-a dublat — de la 40 
la 81. ЕІ a subliniat că anul tre- 
cuț cu ajutorul Uniunii Sovieti
ce fn țările slab dezvoltate s-au

D. II. U.
construit aproximativ 350 de în
treprinderi și obiective indus-1 
triale de importanță primordială.

M. A. Leseciko a subliniat că 
actuala conducere unipersonală a 
secretariatului O.N.U. prin se
cretarul său general promovea
ză în problemele acordării de a- 
jutor țărilor slab dezvoltate, o 
politică al‘ cărei scop este apăra
rea intereselor puterilor imperia
liste în detrimentul intereselor 
vitale ale popoarelor țărilor mai 
puțin dezvoltate și fostelor țări 
coloniale.

Reprezentantul U.R.S.S. a spus 
că este timpul de a elabora mă
suri eficiente pentru traducerea 
în viață a Declarației cu privire 
la acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale, a- 
doptată de cea de-a XV-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U. In legătură cu aceasta 
delegația sovietică a trimis re
prezentaților tuturor țărilor mem
bre ale Consiliului un memoran
dum.

Zeci de mii de mineri 
din Maroc sînt în grevă

RABAT 11 (Agerpres). — De 
aproximativ două săptămîni conti
nuă greva celor 12.000 de mineri 
care lucrează la extracția de fos
fați din Kourigha. Greva are un 
caracter general. Sindicatul mun
citorilor din întreprinderile pen
tru extracția de fosfați din Kou
righa a dat publicității o declarație 
în care se subliniază că greviștii 
sînt hotărîți să continue greva 
pînă la victoria deplină.

Zilele acestea, 40.000 de mi
neri din Maroc au declarat o 
grevă generală de o zi, în semn 
de solidaritate cu minerii greviști 
din Kourigha, iar pentru 12 iulie 
a fost fixată o nouă grevă gene
rală de solidaritate a minerilor 
marocani.

----- O-----

Împotriva ciuntirii 
independenței Ciprului

NICOSIA 11 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Reuter 
la 9 iulie primul congres anual 
al Partidului uniunea democrată 
a Ciprului a adoptat în unanimi
tate rezoluția privitoare la con
tinuarea cu toate mijloacele le
gale a luptei penttu recunoaș
terea și înfăptuirea dreptului 
incontestabil la autodeterminare 
a poporului cipriot, în conformi
tate cu Carta O.N.U.

Uniunea democrată a Ciprului 
se pronunță împotriva acordurilor 
de la Zurich și Londra în baza 
cărora Ciprului i-a fost acordată 
o independență ciuntită.

I

Economia Cubei se
HAVANA 11 (Agerpres), — 

Blocada economică instituită de 
S.U.A. împotriva Cubei a pro
vocat oarecari dificultăți indus
triei cubaneze din cauza lipsei de 
materii prime și , 
vă. Dar imediat 
lizarea majorității 
banc, în fiecare 
ființă un comitet 
rezervă. Datorită 
muncitorilor; în Cuba au început 
să «в .fabrice piese de rezervă cate 
inafih*  erau importate din strai-1

piese de rezet— 
după naționa- 
industriilor cu- 
fabrică a luat 

penttu piese de 
entuziasmului

In Rhodesia de nord

LONDRA 11 (Agerpres).
Populația africană din colonia 

engleză Rhodesia de nordl cere 
cu hotărîre independentă și pă
răsirea federației Rhodesiei și 
Nyassalandului! creată în mod 
artificial de guvernul englez. A- 
fricanii resping constituția ela
borată de Ministerul Coloniilor 
al Angliei pentru Rhodesia de 
nord. Partidul unit al indepen
dentei naționale, cel mai influ
ent partid politic african din 
Rhodesia de nord, a declarat că 
constituția pe care Anglia vrea 
s-o impună nu face decît să per
manentizeze dominația albilor și 
lipsește pe africani de posibili
tatea de a-și conduce 
tara.

Luînd cuvîntul la 
fata celor 2.000 de delegați ai 
conferinței Partidului 
dependenței naționale, care a a- 
vut foc la Brocken Hill, Kennet 
Kaunda, președintele acestui 
partid, a declarat, potrivit știrii 
transmise de corespondentul din 
Rhodesia de nord al agenției

singuri

9 iulie

unit al

în

in-

dezvolfă necontenit
nătate. Potrivit datelor oficiale; 
circa 10—80 la sută din piesele 
de rezervă se fabrică acum în 
țară. O expoziție ținută recent la 
Havana a arătat că sute de piese 
de automobile și autobuze sînt 
fabricate în Cuba la un cost cu 
mult sub al celor importante. De
partamentul industrial al Institu
tului de reformă agrară fabrică 
avioane mici pentru scopuri agri
cole la care; cu excepția moto
rului; toate piesele sînt fabricate 
în Cuba.

care

Măsuri polițienești excepționale 
luate de autoritățile coloniale

Reuter, că „Federația, de 
guvernul englez se cramponează
cu atîta disperare, este sortită 
dispariției și că nici un miracol 
nu o mai poate salva".

Corespondentul agenției Reuter 
subliniază că, de teama unor de
monstrații ale populației locale, 
în Rhodfesia de nord autoritățile 
coloniale iau 
excepționale.

măsuri polițienești

♦ PARIS 11 (Agerpres!). — Zia- 
I rut parizian
J transigeant"- din 9 iulie apre- 
Îciază parada aeriană de la Tu- 
.șino ca o „gigantică demonstra- 

Z ție aviatica- care, „dacă jude- 
căm după fețele uimite ale ob

servatorilor occidentali, a dove- 
* dit superioritatea deplină a avia- 
î ției militate sovietice asupra a- 
j - viației Occidentului ".
j „A fost o descoperire uluitoa- 
* re, continuă ziarul. Pînă acum 
». se părea că rușii s-au ocupat 
♦. numai de construcția rachetelor 
Z și reprezentanții țărilor occiden

„Paris Presse l’ln-
tale puteau să creadă că тл î 
dispun de o superioritate sim- J 
țitoare în domeniul avioanelor 4 
pilotate. La Tușino rușii au do- I 
vedit contrariul". j

Ziarul reproduce declarația j 
unui expert occidental că puteri- î 
le occidentale „vor avea nevoie î 
de cel puțin doi ani pentru a | 
ajunge din urmă U.R.S.S. în 
cest domeniu '.

„Rste evident că rușii 
studiat toate problemele și 
dispun de o uimitoare gamă 
diferite avioane și mijloace 
luptă'".

d' • 

au * 

de •
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Comumcaiuî Cartierului general 
al armatei de eliberare națională 

a Algeriei
PARIS И (Agerpres).
Cartierul general al Armatei de 

eliberare națională a Algeriei a 
dat publicității un comunicat în 
care anunță că în a doua jumătate 
a lunii iunie au avut loc puternice 
lupte între unitățile Armatei de 
eliberare și trupele franceze. 28 
de poziții militare franceze au fost 
atacate și au fost organizate opt 
ambuscade. Unitățile algeriene au 
distrus mai multe puncte de sprijin 
și au întrerupt în mai multe locuri 
căile de comunicație ale inamicu
lui. Lupte deosebit de violente au 
avut loc în regiunile Alger, Cons- 
tantinne și Blida. Au fost captu
rate mari cantități de muniții și 
echipament militar. Un număr în
semnat de soldați francezi au tre
cut de partea Armatei de elibera
re națională a Algeriei.

★

In același timp, ministrul de 
Război al Franței; Messmer, răs- 
punzînd la o interpelare în parla
ment, a anunțat că în perioada 1 
noiembrie 1954 — 1 octombrie 
1960 în cursul operațiunilor mili
tare din Algeria și-au pierdut via
ța 15.200 de soldați și ofițeri fran
cezi. In afară de aceasta 23.000 de 
persoane au fost rănite.

Forțele democratice din Franța 
cer guvernului să înceteze cît mai 
grabnic războiul din Algeria cu 
toate consecințele lui prin relua
rea imediată a tratativelor cu gu
vernul provizoriu al Republicii Al
geria. Delegații de mame ale sol- 
daților francezi din diferite de
partamente au vizitat palatul pre- 

. ședintelui Franței și au înaintat pe- 
t'ții cuprinzând această cerere. Pe-

tițiile sînt semnate de un număr 
mare de mame franceze.

Uniunea femeilor franceze t, 
dat publicității o declarație în care 
condamnă recentele represalii sîn- 
geroase împotriva participanților 
la demonstrațiile pașnice din Al
geria ți cheamă toate femeile, și 
în primul rînd mamele soldaților, 
să se pronunțe și mai categoric 
pentru restabilirea păcii prin tra
tative cu guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria.

Uniunea republicanilor progre
siști a dat publicității o declarație 
în care se subliniază că guvernul 
francez, care a întrerupt în mod 
unilateral tratativele de la Evian, 
trebuie să reia aceste tratative 
pentru a se ajunge la o adevă
rată autodeterminare care presu
pune unitatea poporului algerian 
și integritatea teritorială a Alge
riei, inclusiv Sahara.

Criza economiei Spaniei este generată 
de natera regimului fraftcfost

MADRID 11 (Agerpres).
In ultimul său număr săptămî- 

nalul britanic „Economist" a pu
blicat o serie de analize ale e- 
conomiei spaniole, subliniind simp- 
tomele de criză evidente în aceas
tă țară. In intenție, ciclul de re
portaje din „Economist" urmă
rește să justifice „necesitatea" u- 
nei intervenții mai active a capi
talurilor occidentale; pe calea in
vestițiilor și pe calea unei strînse 
colaborări politice, eventual prin 
atragerea directă a Spaniei în a- 
lianța atlantică. Dar; datele ana
lizate de publicația britanică cons
tituie totodată o recunoaștere a 
faptului că criza este generată de 

. însuși natura regimului franchist 
și că o rezolvare adevărată a si
tuației nu poate veni decît prin 
înlăturarea acestui regim.

;,Prin însuși natura sa — scrie 
;,Economist" — regimul care s-a 
instalat la putere în Spania după 
războiul civil apasă economia ță
rii... O personalitate proeminentă 
din lumea economică a caracterizat 
economia spaniolă drept „o eco-

de pradă, o economie de 
ar- 
cu-

nomie 
tipul pe care ar impune-o o 
mată de cotropire într-o țară 
cetită*.

Această metodă de guvernare e- 
conomică — se arată mai depar
te în articol — este caracteristică 
pentru Spania franchistă. „Așa- 
zisul Institut Național pentru In
dustrie, constituit pentru acordarea 
fondurilor guvernamentale în di
ferite sectoare ale industriei, este 
cunoscut în Spania ca o etichetă 
ascunzînd birocrație excesivă../1.

Rezultatele unei asemenea poli
tici sînt evidente pentru oricine. 
Șomajul industrial a crescut sim
țitor, atingînd totalul de 300.000 
de oameni; 10 la sută din totalul 
brațelor de muncă folosite în in
dustrie. Majoritatea salariaților își 
văd veniturile reduse la două 
treimi. Și, adaugă corespondentul, 
„numai măsuri de siguranță stric
te, întărite încă printr-un decret 
în toamna trecută, au putut preîn- 
tîmpina izbucnirea unor dezordini 
serioase în principalele orașe spa
niole".

РИСКАМ DE RADIO
13 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as-;-’ 
tăzi, 9,05 Melodii populare ro- 
mînești, 9,30 Roza vînturilor, 
11,03 Fragmente din opera „Mi
reille" de Gounod. 12,00 Cîntece 
de dragoste și jocuri populare 
romînești, 13,05 Concert de mu
zică ușoară, 14,30 Fragmente din 
operete, 15,30 Concert popular,
16.15 Vorbește Moscova! 17,25 
Concert de muzică populară ro- 
mînească. 18,00 Muzică din ope
rete, 19,05 Tinerețea ne e dragă 1 
(reluare), 19,45 Ciclul „Compo
zitorul săptămînii" Joseph Haydn 
(emisiunea a Ш-a). PROGRA
MUL II. 12,10 Muzică ușoară, 
13,00 Muzică populară romîneas- 
că, 13,40 Muzică din opereta 
„Culegătorii de stele" de Florin 
Comișel, 14,03 Rapsodii dfe com
pozitori romînî, 14,30 Almanah 
științific (reluare), 15,00 Muzică 
din operele lui Kabalevskî și 
Kurpinskî, 16,30 Melodii popu
lare oltenești, 17,00 Lucrări de 
muzică de cameră de tineri com
pozitori romîni, 17,35 Muzică u- 
șoară sovietică, 18,05 Concert de 
estradă, 18,45 Să învățăm limba 
rusă cîntînd. 20,00 Noi formații 
de amatori în studiourile noas
tre, 20,30 Interpreți de muzică 
ușoară care ne-au vizitat țara,
21.15 Noi înregistrări de muzică 
populară primite dfin partea Ra
diodifuziunii japoneze, 21,45 Pă
rinți și copii, 22,00 Muzică de 
dans.

o
CINEMATOGRAFE

13 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Dragostea și pilotul se
cund, AL. SAHIA: La ordin, să 
trăiti!; PETRILA : Mama India; 
ANINOASA: Vîrsta dragostei; 
VULCAN: Soldați fără unifor
mă; CRIVIDIA : Cerneala roșie; 
LUPENI : Pinionul buclucaș; 
BARBATENI : Prima lecție; U- 
RICANI: Intîlnire în întuneric.
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