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BILANȚ BOCîAT PE ÎNFĂPTUIRI TINEREȘTI
Pe frontul luptei pentru 

mai mult cărbune
Crearea de noi brigăzi de ti

neret, întărirea celor existente 
s-a aflat în cursul acestui an în 
centrul atenției organizațiilor 
U.T.M. Гп perioada 1 ianuarie— 
30 iunie a. c. numărul brigăzi
lor de tineret din Valea Jiului a 
crescut cu 50, fiind în prezent de 
476, care cuprind 6.500 de tineri. 
Din totalul brigăzilor de 
230 brig’ăzi lucrează în 
rele miniere.

Luptînd cu însuflețire
Câștigarea titlului de colectiv de 

vțlluncă fruntaș, brigăzile dte ti- 
■ rtliret au cîștigat pe merit apre

cierea colectivelor în cadrul că
rora muncesc pentru aportul lor 
la depășirea sarcinilor de plan, 
la îmbunătățirea calității pro
ducției. Brigăzile de tineret de 
la exploatările miniere din Va
lea Jiului și-au depășit în pri
mul semestru sarcinile de plan 
cu peste 31.500 tone de cărbune, 
contribuind astfel din plin la de
pășirea planului de producție pe 
C.C.V.J.

Printre brigăzile de tineret cu 
merite deosebite în lupta pentru 
sporirea producției și îmbunătă
țirea calității cărbunelui se nu
mără cele conduse de tov. Păcu- 
raru Traian, dte la mina Vulcan, 
Ghioancă Sabin, de la mina Lu
peni, Nicolae Ioan, de la mina 
Urieani, Ungureanu Vasile, de 
la mina Aninoasa și Barlha 
Ffâncisc, de la mina Petrila.

tineret, 
sectoa-

pentru
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Intr-o recentă plenară a Co
mitetului orășenesc U.T.M. Pe
troșani a fost analizată contri
buția adusă de tineretul de la 
exploatările miniere, uzinele, 
întreprinderile și de pe șantie
rele Văii Jiului la realizarea 
sarcinilor economice din primul 
semestru al anului.

Elan tineresc, muncă 
tă pentru a da viață 
lor trasate de partid,
caracterizează activitatea tine
retului din Valea Jiului — a 
subliniat plenara Comitetului 
orășenesc U.T.M. Despre mun
ca entuziastă a tineretului vor
besc numeroase înfăptuiri pe 
care le raportează organizațiile 
U.T.M., tinerii din bazinul nos
tru.

avînta- 
sarcini- 
iată ce
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Raportează brigadierii 
muncii patriotice

• In galeriile subterane, pe coas
tele pleșuve ale munților, pe șan-

fiere, în parcurile și cartierele 
orașelor brigadierii muncii pa
triotice din Valea Jiului au mun
cit în prima jumătate a acestui 
an cu un deosebit elan.

Numărul brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică a crescut de 
la începutul anului cu 54, ajun- 
gînd la 376 brigăzi, iar al tine
rilor brigadieri la 7.000. Reali
zările lor sînt însemnate. Tinerii 
brigadieri ai muncii patriotice au 
colectat pînă în prezent 1700 
tone fier vechi, au plantat puicji 
pe o suprafață de 5,4 ha., au 
crat la curățirea și îngrijirea 
boretului forestier pe 80 ha., 
întreprins numeroase acțiuni 
șantierele de construcții, la 
menajarea de noi parcuri, spații 

' verzi, la înfrumusețarea localită
ților noastre. Pentru merite deo
sebite, 3960 de tineri au primit 
pînă acum insigna de „brigadier 

mai

Pionierii noului
Realizarea unei producții 

mal mari, de calitate superioară, 
depinde în mare măsură de gra
dul de calificare. In prima ju
mătate a anului peste 2200 de 
tineri au urmat cursurile de ca
lificare și de ridicare a califică
rii profesionale.

Succesele obținute în creșterea 
calificării profesionale au deter
minat dezvoltarea mișcării 
inovații în rîndul tinerilor. 
Valea Jiului funcționează în 
zent 15 cercuri de inovații care 
cuprind 152 de tineri inovatori. 
Prin inovațiile realizate tinerii 
au adus peste 39.600 lei econo
mii. Printre cei mai activi tineri 
inovatori se numără utemiștii 
Cobori Petru, Bădiță Miron, N1- 
coară Constantin, Vetel Roland, 
Olteanu Florentin, Kolozsvari 
Nicolae și alții.

tot

de
In

pre- > Brigada de frontaliști condusă de minerul Lucaci Andrei din 
/ sectorul IV В al minei Lupeni, prin aplicarea inițiativei „Nici 
!un vagonet de cărbune rebut at pentru șist11, dă zilnic o produc

ție de bună calitate. In același timp, brigada realizează în me
die un randament de 3,44 tone de cărbune pe post.

IN CLIȘEU : Cîțiva din membrii brigăzii lui Lucaci An
drei, înainte de intrarea în șut Foto: I. TEREK

al muncii patriotice'1. Cele

O mie kg. fire de mătase 
fără nici o bobină rebut

Fila- 
o vi-

1 Cînd în secția răsucit a 
turii 
trină 
toare

La
de mobilă într-o secție unde în 
afară de mașini, cărucioare cu 
rasteluri pentru bobine, cîntare 
și grafic de producție nu există 
altceva nimic ?

Curînd însă aveau să afle...
— Nu v-am spus ? Ați crezut 

că vitrina a fost adusă pentru 
ca în geamurile ei să ne privim 
cum ne șade pieptănătura ori 
decolteul rochiei... Ea are un alt 
rol despre care de altfel vi s-a 
vorbit în consfătuirea ținută pe 
tema calității produselor.

Brigadiera Korelusz Irina Ie 
vorbea muncitoarelor adunate în 
jurul ei, iar acestea o ascultau 
cu atenție.

— îmi ziceam, e bine că s-a 
înființat vitrina pentru rebuturi 
dar în sinea mea doream fier
binte ca ea să nu aibă ce adă
posti. Și acum, poftim! Vitrina 
e plină de bobine rebutate.

Dintr-o dată, mai multe mun
citoare își ațintiseră privirea în 
pămînt. Se simțeau vinovate. U- 
nele, pentru ele însele, iar altele 
pentru tovarășele lor de muncă 
pe care le știau neglijente dar 
nu le-au ajutat să devină așa 
cum se cere: muncitoare con
știincioase care să se alăture 
luptei pentru calitate.

— Iată cum reflectă vitrina cu 
rebuturi munca unora dintre voi. 
S-o luăm, de pildă, pe a lui Pur- 
caru Geta și Cornescu Ioana. 
Chiar și un profan privind bo
binele expuse în vitrină iși dă 
seama că asemenea „mostre" 
sînt roade ale lipsei de conștiin
ciozitate. Mai era ceva de’ co
mentat ? Muncitoarele priveau 
așa numitele „mostre" și dădeau 
dezaprobator din cap, în timp ce 
brigadiera, considerînd discuția

Lupeni a fost adusă 
nou nouță, multe munci- 
s-au întrebat nedumerite: 
ce le-o fi folosind o astfel

lu- 
ar-, 
au 
Pe 
a-

să
Au

terminată, plecă înspre mașini 
vadă de mersul producției, 
plecat și muncitoarele, rămînînd 
doar trei, Berceanu Elisabeta, 
Raica Veronica și Horvath Berta.

La consfătuirea de producție, 
aceste trei muncitoare au luat 
printre primele cuvîntul.

— Mă voi strădui să răsucesc 
O MIE KG. FIRE DE MĂTASE 
FĂRĂ NICI O BOBINA REA...

— La terminarea fiecărui șut 
voi preda mașina în mers fără 
nici o bobină pătată, scămoasă 
ori netorsionată. La rîndul meu 
voi pretinde să mi se predea ma
șina cu nici o 
tat.

Rind pe rînd 
și muncitoarele 
ria, Lupan Paraschiva, 
Iescu Maria,
Oatu Sanda arătînd fiecare ho- 
tărîrea de a lupta în așa fel ca 
vitrina de rebuturi să devină un 
mobilier de prisos în secția unde 
lucrează.

Vitrina cu rebuturi din secția 
răsucit a „vorbit" la timpul o- 

portun. Ca urmare, într-una din 
cele mai importante secții ale 
Filaturii Lupeni s-a născut o 

nouă inițiativă: „LA O MIE KG. 
FIRE DE MĂTASE NICI O BO
BINA REBUTATĂ11, inițiativă 
care a cuprins toate membrele 
brigăzilor de producție, aproape 
toate muncitoarele.

Primele rezultate ale aplicării 
inițiativei ? Chirculescu Maria a 
dat peste 2000 bobine răsucite și 
nici o bobină rebutată, Stăicu- 
lescu Maria la fel. Dar lista 
muncitoarelor secției răsucit ca
re au dat viață acestei valoroase 
inițiative este mare.

Vitrina cu rebuturi însă vor
bește despre hărnicia lor. De cî- 
teva zile din vitrină au dispărut 
mostrele. Mai e nevoie de comen
tarii ?

bobină de rebu-

au luat cuvîntul 
Chirculescu Ma- 

Stăicu- 
Crăiniceanu Ana,
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IN CITEVA RINDURI
Bibliotecile cabinetelor teh- 

din întreprinderile Văii
• 

nice 
Jiului au fost vizitate in pri
mul semestru de, 1500, oameni 
gi muncii care au studiat sau 
consultat 3700 cărți tehnice.

• 1021 da muncitori' și 83 
maiștri din cadrul exploatări- 

au ur- 
de ca- 
a caii-

lor miniere din bazin 
mat în acest an cursuri 
ljficare sau de ridicare 
ficării.

• Im prima jumătate 
lui s-au ținut în Valea Jiului 
104 conferințe tehnice audiate 
de 28.000 oameni ai muncii.

® De la începutul anului și 
pînă în prezent la minele, în
treprinderile și organizațiile e- 
conomice din Valea Jiului s-au 
făcut 530 propuneri de inova
ții, dintre care au fost deja a- 
plicate 279.. Au mai fost apli
cate 32 inovații luate din fi
șele de schimb de experiență. 
Valoarea totală a economiilor 
efectiv realizate prin aplicarea 
inovațiilor (economii post-cal- 
culate) se ridică la 2,3 milioa
ne lei și este cu 35 la sută mal 
mare decît cea rezultată din 
inovațiile aplicate în prima ju
mătate a anului trecut.
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TOPOR AUGUSTIN 
și-a găsit

Topor Augustin a muncit pes
te trei decenii în abatajele minei 
Petrila și mai bine de jumătate din 
acest timp a trudit, din greu, vin- 
z'mdu-și puterea brațelor pentru te 
miri ce. Dar, ce avea să facă ? Ne
vasta și- copiii n-aveau alt sprijin' 
decît pe el, „stîngaciul“ cum îl 
porcelan ortacii, iar viața era din 
cale afară de grea. O știu toți a- 
cet care au apucat acele tfmpuri, 
cînd minerii erau socotiți de stă~ 
pînii de atunci cei mai din. urmă 
oameni.

Dar Topor Augustin, deși era 
stîngaci, după eliberare și-a folosit 
cu pricepere atît mina dreaptă cit 
și pe cea stîngă, ba unde a fost 
mai greu a pus și umărul, ca apoi 
să se bucure împreună cu ceilalți 
petrileni de succesele obținute. Și 
cite satisfacții пм-ți dă împlinirea 
d.atoriei / I s-au umezit 
bucurie cînd a ajlar „le 
cu privire la mărirea 
Sînt doi ani de atunci, 
pensia lunară de 1200 lei pentru 
care a mulțumit din suflet partidu
lui. Numai cu un lucru nu se 
раса : cum să stea acasă fără 
o ocupație cînd mîinile îi ard 
pă lucru ? A vorbit despre 
cu mulți pensionari ba și în orga
nizația de partid și-a arătat fră
mântarea. După o ședință, secreta-

ochii de 
b mărire г 
pensiilor. 
A primii

ta- 
nici 
dti- 
asta

62 blocuri cu 960 apartamente, o școală cu 16 săli de clasă, 2 
centrale termice, 3 pavilioane comerciale și alte obiective va cu
prinde în total, pînă-n toamnă, noul cartier Livezeni, cel mai tî- 
riăr cartier al Văii Jiului.

IN CLIȘEU: O stradă a noului cartier.

o ocupație
tul l~a luat prietenește de braț și
L-a dus la club.

— Lasă, ai muncit destul, acum ■ 
bucură-te de bătrînețele care ți-au 
fost asigurate.

La club, lume multă; repetiții 
artistice, partide amicale de șah 
și sute de fișe, fiecare cu numele 
unui cititor. Mii de cărți, mereu 
împrumutate și cîțiva prieteni ai 
cărții — sprijin de seamă al bi
bliotecii. Răcind cunoștință cii ar 
ceasta lume nouă pentru el, f opor- 
baci a îndrăgit-o.

— Pe strada Molotov avem o 
bibliotecă de casă ca. care ne pu
tem mîndri. Este condusă de mi
nerul' pensionar Topor Augustin. 
Bibliotecara clubului minier din 
Petrila, tovarășa Smida Aurelia 
continuă să dea explicații.

— Dacă 
pe cel mai 
ții apucați 
mină și pe 
va ști să vă îndrume spre locuința 
tovarășului Topor.

...Topor-baci locuiește pe strada 
Molotov nr. 1, împreună cu Ana. 
tovarășa lui de viață și cu fiul 
lor, losif, cu care face parte din 
colectivul bibliotecii clubului. Aici 
funcționează biblioteca de casă 
de care a amintit tovarășa Smida. 
Bibliotecarul ei, tovarășul Topor, 
vorbește cu drag despre cititorii 
cărților aflate în biblioteca de ca
să, despre Kostyal Ești, Nagyszegi 
Catalina, Mirza Ileana, Sava Ro
zalia, Pădureanu Ioan, despre so
ția și fiul care îl ajută în munca 

■ de popularizare ă cărții,- despre 
pensionarul Sandor Ioan căruia de 
curînd i-a făcut fișă de cititor și 
despre proiectul de mărire a bi
bliotecii. . Despre el nu vorbește 
nimic dat licărirea pe care i-am 
surprins-o în priviri spune ceea ce, 
din modestie, tovarășul Topor, a 
trecut sub tăcere : că. este fericit, 
că tovarășii l-au ajutat, să-și gă
sească o ocupație care îi este dra
gă. ' . , 1

M. MICA

doriți să-l cunoașteți 
vîrstnic prieten al căr~ 
drumul care duce la 
oricine îl veți întreba,

Citiți în pag. IV-a
I

‘ In preajma reluării trata
tivelor franco-algeriene

• Delegația U.R.S.S. la Fo
rumul mondial al tinere
tului
In cadrul „pieței comune11 
fiecare iși apără interesele
Comentariul zilei : Vietna
mul de sud și acordurile 
de la Geneva
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Îndeplinirea planului de măsuri tehnico-organizatorice, 

chezășia realizării sarcinilor de producție
INOVATORI Șl INOVAȚII

In sprijinul producției
La începutul anului 1961, mun

citorii, tehnicienii și inginerii de 
la preparația Lupeni au pornit 
hotărîți la traducerea în viață 
a uneia dintre cele mai impor
tante sarcini; asigurarea cu căr
bune cocsificabil a celei de a pă
ți a baterii de cocs de la Hune
doara. Pentru aceasta, în primul 
semestru al anului, paralel cu 
sporirea producției, colectivul a 
dus o luptă hotărîtă pentru îm
bunătățirea calității cărbunelui 
livrat, pentru creșterea producti
vității muncii, reducerea cheltu
ielilor la cărbunii preparați și 
realizarea în timp a lucrărilor 
de investiții, care urmează să 
ducă în final la creșterea debi
tului orar de spălare cu peste 25 
la sută.

Rezultatele obținute pînă acum 
sînt frumoase. Planul semestrial 
la cărbunele supus preparării a 
fost realizat în proporție de 103,5 
la sptă, la producția netă de 
105,5 la sută, la recuperarea glo
bală de 101,9 la sută și la re
cuperarea specială de 94,0 la 
sută. In același timp cenușa în 
cărbunii spălați a fost redusă 
cu 3,7 la sută, în cărbunele coc- 
sificabii cu 5,5 la sută, în mixte 
cu 4,4 Ia sută.

Paralel cu aceasta s-au obți
nut succese și în reducerea con
sumurilor specifice. Astfel, con
sumul de curent electric a fost 
redus față de 1960 cu 1,1 kWh 
pe tonă, de barită cu 1,24 kg./to- 
nă, de materiale feroase cu 0,02 
kg./tonă, productivitatea muncii

----------------- O------------------ —

O problemă actuală a tehnicii 
miniepe

In cadrul dezbaterii celor aiai 
actuale probleme tehnice ridicate 
de dezvoltarea sectorului minier, 
s-a organizat recent o conferință 
cu tema „Progresele obținute în 
domeniul sintezei reactivilor pen
tru prepararea minereurilor".

Conîerința a făcut un bilanț al 
activității de cercetări din cadrul 
I.C.E.M.I.N., privind reactivii 
pentru prepararea minereurilor și 
cărbunilor. Se înscriu ca realizări 
ale sectorului de cercetări 
I.C.E.M.I.N. cîteva din produsele 
obținute din materii prime indi
gene, la nivel de laborator și pilot, 
a căror folosire în procesele de 
preparare a minereurilor și cărbu
nilor, a dat rezultate deosebite.

Pentru prepararea minereurilor 
neferoase, de exemplu, s-au obținut 
floculanți pe bază de poliacrila- 
midă. Utilizarea acestor produse a 
dus Ia avantaje economice atît în 
soluțiile de proiectare a instala
țiilor noi, cit și în lucrările de 
exploatare curentă. Vitezele de lim
pezire a tulburelilor tratate cresc 
de circa 5—10 ori față de cele 
nercatate.

Combină de săpare
ln tehnica minieră mondială 

a apărut un nou utilaj minier: 
combina de săpare cu organul 
tăietor cu diametrul de un me
tru. Combina este destinata lu
crului în roci cu rezistență la 
compresiune de 490 kg./cm.p.. 
unde poate dezvolta o viteză de 
avansare de 2,5—3,7 ml oră. Or- 

\ ganul de tăiere se compune din 
9 sape cu role plasate pe patru 
cercuri concentrice. Combina a- 
vansează prin pășire, realizînd o 
forță de împingere de 140 tone. 
In granite dure s-a realizat ex
perimental o viteză de avansare 
de 0,9—1,1 m/oră. In roci ceva 
mai slabe sau ușor friabile vite
za de avansare oscilează între 
1,5—-2,5 m. pe oră.

P1SO POM PH. IU
ing. șef preparația Lupeni

a crescut cu 22,5 la sută și am 
realizat 98.000 lei economii la 
prețul de cost Este demn de 
menționat faptul că la îmbună
tățirea cenușii ia produsele livra
te s-au obținut rezultate din cele 
mai bune și în mod special la 
mixte, a căror cenușă a fost re
dusă față de realizările anului 
1960 cu 8,4 la sută. Nu același 
lucru s-a reușit la umiditate 
deși s-au luat o serie de măsuri. 
In această direcție vom acționa 
și pe viitor cu hotărîre întrucît 
nu s-au epuizat toate posibili
tățile de a reduce umiditatea. Ca 
indici nesatisfăcători, apar livră
rile și recuperarea în cărbunele 
cocsificabil. Aceasta însă se da- 
torește faptului Că C. S. Hune
doara nu a primit întreaga can
titate de cărbune planificată, o- 
bligîndu-ne să livrăm un alt sort 
neprevăzut în plan. In luna iu
nie, spre exemplu, cînd s-au ce
rut cantități de cărbune cocsi
ficabil sporite, recuperarea a fost 
depășită cu 1,9 la sută față de 
plan.

Întreaga activitate a colectivu
lui s-a desfășurat pe baza unor 
planuri de măsuri tehnico-orga
nizatorice care cuprind toate as
pectele muncii noastre. Astfel, 
cele mai importante lucrări au 
fost Silozurile din șirul C și D, 
stația de ciclonare a șlamului

Pentru preprarea minereului de 
fier și cărbuni s-au studiat și rea
lizat reactivi din petrol lărtipant 
oxidat și white spirt oxidat (pe- 
trosin). Pornind de la un petrol 
lanipant cu minimum de aromate, 
se obține prin oxidate un produs 
cu indici de aciditate între 25—40 
mg. KOH/gr.

Aceste realizări pe linia sinte
zei reactivilor pentru prepararea 
minereurilor și cărbunilor răspund 
cerințelor actuale ale dezvoltării 
industriei de preparare, prezentând 
Un început promițător in scopul 
dezvoltării producției de 'reactivi 
de fiotație.

I

Automatizarea 
încărcării cărbunilor 

în vagoane 
de cale ferată

Institutul de proiectări Kuz- 
bassghiproșaht a elaborat și a 
încercat în laborator, pe model 
în funcțiune, o instalație auto
mată pentru încărcarea cărbuni
lor în vagoane de cale ferată fă
ră folosirea buncărelor.

Prin folosirea acestei Instalații 
toate operațiunile de încărcare și 
deplasare a vagoanelor se reali
zează automat. De reținut că în
cărcarea vagoanelor se face fără 
întrerupere, complet, uniform șl 
fără a mai fi nevoie ca ele să 
fie cîntărite, iar productivitatea 
de încărcare, în funcție de gr 
tatea cărbunilor în vrac este 
500, 750 și 1000 tone pe oră.

încărcarea vagoanelor se face 
în felul următor (vezi fig. 1). , 
Cărbunii din schlpul (1) se 
scurg în coșul receptor (2) de 
unde, cu ajutorul alimentatoru
lui (3) și benzii rulante (4), sînt 
trecuți în pîlnia de încărcare (5); 
la deschiderea vanei sector (6) 
cărbunii se îndreaptă prin jghea
bul de încărcare (7) în vagon; 
deplasarea vagoanelor pentru în
cărcare se realizează de boghiul 
împingător (9) care este depia-

planșeelot 
preclasare. 
de eleva-

podul 
a spă-

de la

din con, amenajarea 
din jurul ciurului de 
consolidarea cupelor 
toare în vederea prelungirii du
ratei lor de funcționare, dotarea 
benzilor cu dispozitive de auto
reglare în vederea evitării uzurii 
premature, amenajarea unui 
punct de alimentare a locomoti
velor pe linia încărcării, automa
tizarea troliului de ridicat piese 
și materiale de la cota liniei 
ferate și pînă la ultimul planșeu 
al spălătoriei. De asemenea, s-a 
terminat și automatizat 
rulant de la partea nouă 
lătoriei.

Lucrările de investiții 
preparația Lupeni au menirea de 
a spori debitul orar de prelucra
re și a moderniza instalația prin 
introducerea unor utilaje cu efi
cacitate tehnică și economică 
mai mare. In acest sens, s-au in
trodus ciururile de rezonanță, , 
s-au extins sitele curbe, s-au fă
cut modificări la jgheaburile de 
spălare Rheo 0—10 mm. și 10- 
80 mm., s-a construit o nouă 
cisternă cu elevator de griș de 
capacitate superioară celor exis
tente, s-a montat un ciur „Kal- 
los“ și două cratere de zețaj. A 
mai rămas schimbarea jghiabu- 
Iuî III Rheo 10-80 mixte care 
se va executa pînă la sfîrșitul 
lunii iulie a. c„ ca ultimă lucrare 
pentru sporirea debitului de spă
lare cu 25 la sută.

Pentru perioada următoare, în 
cadrul planului de ridicare a ni
velului tehnic al producției, sînt 
prevăzute o serie de lucrări de 
studiu și cercetare care se urmă
resc sistematic. Dintre acestea 
amintim: factorii care influen
țează recuperarea, comportarea 
crururilor cu rezonanță, a sitelor 
curbe și stabilirea condiților op
time de funcționare a lor; redu
cerea consumului de apă curată; 
stabilirea condițiilor optime de 
funcționare a hidrocicloanelor șt 
a flotației în vederea obținerii 
unei recuperări mai mari de căr
bune cocsificabil; încercări In
dustriale de limpezire a apelor 
reziduale.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, cu ajutorul comitetu
lui cfe sindicat și U.T.M., colecti
vul nostrți este hotărît să-și res
pecte întrutotul angajamentele 
luate și să obțină noi succese 
în cinstea Zilei minerului șî a 
zilei de 23 August.

Din mineritul țârilor socialiste
sat cu ajutorul troliului de ma
nevrare (10).

Funcționarea mecanismelor de 
încărcare este condusă prin trei 
fotorelee, compuse din fotorezis- 
tențe FSK-1 cu semiconductoare 
șl din surse de lumină FVU-ls, 
instalate în punctul de încărca
re la o înălțime de 3 m. față 
de nivelul capului șinei în cazul 
vagoanelor cu capacitate de 62 
tone și la înălțime de 3,68 m. 
în cazul vagoanelor cu capaci
tate de 93 tone.

De la masa de comand® a o- 
peratorului se pot comanda două 
regimuri de conducere : automa
tă și de la distanță. In ambele 
cazuri urmărirea procesului de

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii întreprinderii de construcții și 
montaje miniere din Petroșani au 
propus în cursul ultimelor luni o 
serie «le inovații care, pe lingă 
mărirea productivității muncii, au 
adus economii post-calculat® în va 
loare de 65.890 lei.

Remarcăm din ultimele rațio
nalizări în producție pe cea a tov. 
ingineri Țurnă D-tvu și Peru Vic
tor la baia de la Vulcan, prin care 
dispozitivele de agățat hainele de 
lucru au fost mult ameliorate față 
de proiectul inițial, mărindu-li-se 
rezistența, fiind în același timp mai 
practice și adecuate scopului urmă
rit. Prin noua soluție, s-au reali
zat economii post-calculate in va
loare de 36.415 lei.

In cadrul mecanizării lucrărilor 
care pînă în prezent se executau 
manual, se evidențiază, de' aseme
nea, propunerea tov. ing. Letner 
Ștefan privind betonarea coridoa
relor cu ajutorul unui plan încli
nat. Procedeul constă dintr-un plan 
înclinat (confecționat din lemn re
cuperabil 75 la sută după termi
narea lucrării) pe care se mișcă un 
cărucior cu o încărcătură utilă de 
480 kg. acționat de un troliu, 
M.E.L. pe linie îngustă cu ecarta- 
ment de 630 mm. încărcarea și 
descărcarea căruciorului se face 
automatizat, înlocuindu-se astfel 
transportul manual al materialului 
și se elimină și pierderile provo
cate de transportul cu roaba sau 
tomberonul. Aplicîndu-se noul sis- M. MARCHLESCU

încărcare se face cu ajutorul u- 
nor aparate de televiziune indus
trială.

încercările instalației au ară
tat că este bună și sigură și 
deci poate fi recomandată pen
tru a fi folosită la minele mari 
și la uzinele de preparare.

Complexul industrial 
Marița-Est

încă cu mulți ani în urmă, 
geologii bulgari știau că în îm
prejurimile comunei Troianovo, 
regiunea Stara Zagora, se gă
sesc zăcăminte însemnate de căr
bune. Rare sînt însă cazurile 
cînd pâmîntul oferă bogățiile sale 
pe de-a gata. Zăcămintele de căr
bune, cu o grosime de 20 m., 
erau acoperite de miliarde me
tri cubi de argilă și materiale 
fluviale. Adevărata însemnătate a 
acestor zăcăminte s-a stabilit 
abia în ultimii ani — o rezervă 
de 3 miliarde tone cărbune.

Cînd a început să sape priniul 
escavator, aici era plină cîmpie. 
In curînd însă au apărut con
voaie întregi de autocamioane cu 
ajutorul cărora au fost trans
portate peste 10 milioane metri 
cubi de pămînt. Așa a apărut 
bazinul carbonifer Troianovo, ca
re la sfîrșitul anului trecut a 
fost dat în exploatare. 

tem de turnare, lucrarea a fost 
executată în numai 30 la sută din 
timpul obișnuit și cu o reducere 
de 75 la șută a manoperei.

Cu un foarte bun randament 
funcționează tipul de funicular pro. 
vizoriu pentru transportul materia
lelor în locuri greu accesibile, rea
lizat de tov. maistru Crișan Ale
xandru cate a fost adaptat până 
acum la funicularul 4—5 Lupeni. 
canalizarea haldă funicularul 2 
vest Lupeni, funicularul 10—11 
Vulcan. Prin utilizarea lui și la 
alte lucrări similare, vor fi înlo
cuite în viitor tractoarele KitOv, 
singurele capabile să efectueze 
transporturi în condițiile grele, spe
cifice lucrărilor de acest fel. '

In cadrul rezolvării temelor de 
inovații lansate pe anul 1961 teh
nicianul Antonie Gheorghe a pro
pus un dispozitiv pentru frecarea 
mozaicului în plan vertical, al că
rui prototip se va executa la ate
lierul I.C.M.M. în cursul lunii au
gust. Actualmente este în curs de 
executare un prototip pentru o ma
șină de confecționat cozi de scule 
și unelte, propus de un colectiv 
compus din muncitorii Gaier Fr., 
Biskay L. și maistrul Vilcu loan 
care va aduce de asemenea impor
tante economii întreprinderii.

Colectivul de inovatori din ca
drul întreprinderii și-a propus ca 
în cinstea zilei de 23 August să 
vină cu noi perfecționări și rațio
nalizări în producție.

Tot aici a început construcția 
termocentralei Marița-Est și a 
unei fabrici de brichete. S-a con
struit de asemenea și un baraj 
„Rozov cladeneț". Toate aceste 
construcții, împreună cu bazinul 
minier, au dat naștere comple
xului industrial „Marița-Est".

Noul bazin minier „Troiano
vo-1“ va da în viitor o produce 
ție de cărbune de 10.700,000 tone 
anual, cantitate care este egală 
cu producția tuturor minelor car
bonifere din țară luate la un loc.

Nu departe de „Troianovo-1" 
va fi dată în explotare o nouă 
mină înzestrată cu utilaj și mai 
modern. In plan se prevede de 
asemenea și construcția unei pre- 
parații, precum și a unei uzine 
de acid sulfuric.

Complexul „Marița-Est" va 
furniza cărbune și noii uzine «te 
îngrășăminte azotoase de lîngă 
Stara Zagora, iar argila din 
mină va fi utilizată de către vii
toarea întreprindere de materiale 
de construcții.

Complexul „Marița-Est" este 
denumit de către muncitorii șî 
constructorii de aici „șantier al 
prieteniei”, deoarece mașinile și 
utilajele pentru aceste construc
ții sînt furnizate de către țările 
socialiste. Pentru a-i ajuta pe ti
nerii constructori bulgari, aici au 
venit specialiști din Uniunea So
vietică, Cehoslovacia și R. D. 
Germană.

(După „Ugoli" nr. 4/1961)



STEAGUL ROȘU

La mina Lupeni

Secjia montaje sprijină 
activitatea de producție

In secția montaje subterane din 
cadrul sectorului de investiții de 
la E.M. Lupeni lucrează doar 70 
de muncitori. Zilele trecute, mun
citorii acestei secții au analizat, 
în cadrul unei consfătuiri de pro
ducție, activitatea lor în perioada 
primului semestru al acestui an ți 
au stabilit măsurile tehnico-orga- 
nizatotice în vederea îmbunătățirii 
activității secției pe viitor, pentru 
îndeplinirea ți depășirea sarcinile r 
de producție.

Darea în exploatare a noilor lo
curi de muncă depinde în mare 
măsură de muncitorii acestei secții 
care trebuie să asigure din timp 
instalațiile pentru energia electri
că și pneumatică, stații de pompe, 
coloane de apă și aer etc.
- Darea de seamă prezentată de

.ft urmele nuierniemr іимаіе 

„ЬшНіііі eite ao iadice 
, alintii ie иі"
Sub acest titlu a apărut un ar*  

ticol in ziarul „Steagul roșu“ nr. 
3636 din 22 iunje 1961 în care 
erau criticate unele colective mi 
niere din Valea Jiului pentru fap
tul că nu acordă atenția cuvenită 
indicilor de granulație și umidr 
rate ai cărbunelui. In articol se 
sublinia necesitatea ca organele 
C.T,C. din combinat, în colabora
re cu inginerii serviciului tehnic, 
să urmărească mai atent felul cum 
exploatările miniere din Valea Jiu
lui se ocupă de respectarea tuturor 
indicilor calitativi ai cărbunelui.

Răspunzînd redacției ziarului 
conducerea C.C.V.J. arată că cele 
semnalate în articol sînt adevăra
te, indicele de granulație la unele 
mine fiind depășit simțitor. In 
vederea îmbunătățirii acestui indi
ce important la exploatări au fost 
luate o seamă de măsuri printre 
care pușcarea mai rațională și 
manipularea mai atentă a cărbu

nilor pe. suitori și- la punctele de 
deversare. Drept urmare indicele. 
de granulație la cărbunele energe
tic ș-a îmbunătățit în luna iunie cu 
L5 puncte. In același timp, pro
centul de umiditate din cărbune a 
scăzut pe' întregul bazin carboni
fer cu 0,4 la sută față de cel admis.

Deoarece la exploatarea minieră 
Lupeni — se arată mai departe în 
răspunsul trimis redacției — pro
centul de umiditate a fost totuși 
depășit în luna iunie cu 1,6 la sută 
s-au luat aici noi măsuri, ca de 
pildă, stropirea mai rațională a 
locurilor de muncă. De asemenea, 
se va urmări cu ajutorul aparatului 
automat fluxul umidității' în căr
bunele de la mina Lupeni.

Cit timp va mai sta sub plan sectorul Ui 
al minei Lonea ?

Sectorul III al minei Lonea a 
încheiat primul semestru al anului 
cu un minus de aproape 4000 tone 
de cărbune. Această rămînere în 
urmă se datorește și unor cauze 
obiective cum ar fi existența unor 
lucrări vechi de mină, necunoaș*  
terea exactă a situației topografice 
ceea ce a făcut ca în unele luni 
sectorul să aibă un plan mai mare 
față de posibilitățile reale.

Aceste cauze însă nu puteau să 
influențeze — după cum de altfel 
recunosc ți tovarășii din conduce
rea sectorului — în așa măsură 
producția sectorului. Faptul că sec
torul III a rămas dator patriei cu 
aproape 4000 tone de cărbune pî
nă în prezent se datorește unor 
căuze tehnico-organizatorice care 
depindeau în mare parte de con
ducerea sectorului. Analizînd fe
lul cum și-a îndeplinit planul de 
producție lună de lună sectorul 
III, rezultă că deși linia de front 
a fost aceeași în mai multe luni, 
totuși rezultatele au fost diferite. 
Singura brigadă de mineri care a 
obținut rezultate bune pînă în lu
na iunie — cînd a fost descomple
tată — a fost cea condusă de 
Compodi loan din abatajul 605.

Care sînt cauzele ță treaba nu 
merge în sector ?

Dacă discuți cu mineri, tehni
cieni ți ingineri din sector afli că 

mg. Gropeanu Octavian (șeful sec
ției} cit și discuțiile purtate au 
scos în evidență faptul că, datori 
tă elanului cu care s-a muncit pla
nul valoric care a revenit secției 
în această perioadă a fost depășit 
cu 30 Ia sută; s-a montat și dat 
in exploatare garajul de la orizon
tal 543, instalația de forță și de 
iluminat la orizontul 440, 3 com- 
presoare la punctele Maria, Vic
toria și puțul Centru — orizontul 
65G ; s-a pus în funcțiune stația 
de pompe de la orizontul 440 ; 
s-a montat un ventilator de 3.500 
m.c./minut la Victoria și au rost 
instalate o serie de conducte de 
150—200 mm. diametru, o coloa
nă de rambleu, conducte de aer 
comprimat etc. O preocupare Im
portantă a conducerii secției și a 
muncitorilor a fost evacuarea ape
lor de la puțul Carolina, asigurtnd 
prin aceasta condiții optime de 
muncă minerilor în executarea ga
leriei spre transversarea IV A ori
zontul 480, lucrare în urma căreia 
se va asigura un aeraj natural prin 
puț și se va rezolva problema eva
cuării apelor, pentru amenajarea și 
săparea puțului în continuare pînă 
la orizontul 400.

Toate aceste rezultate frumoase 
sau obținut pe seama bunei orga
nizări a muncii, a disciplinei, a 
interesului și dragostei cu care a 
muncit tot colectivul.

O gazetă
Din lipsă de activitate, în au

gust I960, vechiul colectiv de 
redacție al gazetei de perete 
„Drum nou“, organ al comite
tului orășenesc de partid și al 
Sfatului popular al orașului Pe- 
trila a fost reorganizat, formîn- 
d>u-se un nou colectiv compus din 
7 persoane. Responsabil al ga
zetei de perete este tov. Kalman 
Iosif, iar secretară tov. Petruș; 
Maria. Trecîndu-se la formarea 
noului colectiv, s-a căutat ca 
din el să facă parte oameni con- 
știenți, bine pregătiți, care prin 
activitatea lor să asigure îmbu
nătățirea activității gazetei. Dar 
faptele au dovedii că scopul pro
pus este departe de a îi atins. 
De exemplu, unul din materia
lele actualei ediții intitulat „Va
canța de vară a pionierilor din 
orașul Petrila**,  semnat de tov. 
Fazakaș Elena poartă data de 
20 iunie. Celelalte două articole 
alăturate sînt scrise de mîntuia- 
lă. Unul din ele poartă titlul 
„Producție de calitate cu un preț 
redus**,  iar celălalt „Cînd se lu
crează ritmic". Fiecare din cele 

în sectorul III domnește indisci
plina, conducerea sectorului n-a 
luat măsuri împotriva acelora care 
manifestă dezinteres în muncă. Nu 
se muncește cu suflet.

însuși locțiitorului șefului dc 
sector recunoaște că disciplina în 
sector lasă mult de dorit. Mulți 
dintre mineri se întreabă : Oare 
intr-adevăr sîntem nepricepuți ? 
Nu ne-a calculat bine planul ? Un
de o fi buba r

De ce conducerii sectorului nu-i 
dă de gîndit această situație ? De 
ce se manifestă atita dezinteres fa
ță de îndeplinirea ritmică a pla
nului ?

Inginerul Damian Ironim, loc
țiitorul șefului dc sector — dacă-1 
întrebi de situația din sector — 
iți răspunde indiferent; parcă a- 
vem vreo 3000 tone minus. La 
consumul de materiale cred că am 
depășit prețul de cost. Cu eco
nomiile nu știu cum stăm. Evi
dența economiilor o ținea tov. ing. 
Focșa cit a fost șef de sector. 
Treaba merge rău pentru că unii 
oameni nu vor să muncească. Așa 
de exemplu, brigada condusă de 
Nelepu Aurel, care lucrează în
tr-un abataj din stratul V deabia 
dă într-un schimb cîte 30 vagonete 
de cărbune. Cînd lucra Compodi 
la acest loc de muncă el dădea 
cite 50—60 de tone într-un schimb.

In contul lunii august

O CERERE ÎNTEMEIATĂ
In satul Jupîneasa — Peștera Boli 

este un pod stricat peste care tre
cerea pietonilor și a animalelor 
este din ce în ce mai primejdioasă.

Cu 2—3 luni în urmă, cetățenii 
acestui sat au cerut Secției gospo
dărie a Sfatului popular al ora
șului Petroșani materialul necesar 
pentru ’repararea podului, repararea 
propriu-zisă urmîîîd a o face prin 
muncă patriotică. Cetățenii au aș

de perete
două materiale conțin cîte 10-12 
rînduri, fapte petrecute de multă 
vreme la preparația și la mina 
Petrila. Nici unul din ele nu 
poartă diata apariției și nici sem
nătura autorului. In locul celui 
de-al patrulea articol stă praful 
așternut de multă vreme. Colec
tivul gazetei de perete nu are un 
plan de muncă. In dosarul gaze
tei, pe care îl păsfrează tov. Kal- « 
man, se află numai 9 articole, 
care au apărut în acest an la 
gazetă, față de 48 articole cîte 
trebuiau să .apară dacă edițiile 
erau scoase de două ori pe lună. 
In tot cursul anului, nu au fost 
schimbate decît de trei ori arti
colele.

Din cei 7 membri ai colectivu
lui de redacție, tov. Kalman Iosif 
și Petruș Maria au cîte 5 arti
cole scrise, iar ceilalți membri 
sînt numai onorifici, neavînd nici 
măcar un material scris pentru 
gazetă. Ca membri ai colectivu
lui de redacție al gazetei de pe
rete, tov. Csenteri loan, Maxim- 
ciuc Remus, Daniel Lucia și Lo- 
rinez Henrich nu au depus nici 
o muncă pentru ca gazeta de pe-

In sector este creată o atmosferă 
proastă. Oamenii vor să plece pen
tru că nu se cîțtigă așa bine ca la 
alte sectoare.

Iată doar numai cîteva din ar
gumentele pe care le aduce un con
ducător de sector și prin care vrea 
să motiveze faptul că nu a putut 
să-și realizeze planul. Sînt aces
tea argumente întemeiate ? Este 
oare aceasta o atitudine sănătoa
să din partea unui inginer ? Do
vedesc aceste afirmații că tov. in
giner Damian cunoaște situația din 
sector ? Dovedește aceasta o preo
cupare față de muncă, o frămînta- 
re că treburile nu merg cum tre
buie ? Cum poate avea un ase
menea conducător pretenția ca oa
menii să muncească cu tragere de 
inimă și ca ei să fie frămîntați 
pentru ceea ce se petrece în sec
tor ? Atitudinea tovarășului Da
mian dovedește dezinteres, lipsă 
dc Trăspundere față de munca în
credințată.

Oare organizația de partid din 
care face parte și tov. Damian în 
calitate de candidat de partid nu 
are nimic de spus ?

Este adevărat că de actuala si
tuație din sector nu se face vi
novat numai inginerul Damain. Au 
partea lor de vină tehnicienii din 
sector,, conducerea exploatării Lo
nea, biroul organizației de bază, și,

Printre colec
tivele fruntașe 
din Valea Jiului 
se numără și cel 
al sectorului mi
nier Băntța. El a 
terminat cu 10 
zile mai repede 
sarcinile de plan 
pe semestrul 1, 
iar acum livrea
ză furnaliștiior 
de la Hunedoara 
calcar în contul 
lunii august.

IN CLIȘEU; 
Un nou convoi 
de vagoane pli
ne cu piatră de 
calcar gata pen
tru transportul 
către furnale.

teptat cu nerăbdare ca Secția de 
gospodărie și drumuri a sfatului 
popular Petroșani să-i sprijine în 
acțiunea de reparare a podului, dar 
nici pînă în prezent nu au primit 
ajutorul cerut. Podul în cauză nu 
poate rămîne în starea actuală. 
EI trebuie reparat, și aceasta mai 
repede ceva de cît au crezut pînă 
acum tovarășii de la secția gospo
dărie.

inactivă
rete să oglindească activitatea 
însuflețită șl viața harnicilor 
mineri și preparatori din oraș. 
In acest an nici un miner sau 
muncitor de la preparație nu a 
scris la gazetă. Deseori, tov. 
Csenteri Ioan, Maximciuc Remus, 
au fost solicitați să scrie arti
cole la gazetă, dar nici unul 
din ei nu s-a achitat de această 
sarcină.

De la reorganizarea colectivu
lui de redacție au trecut 11 luni, 
dar, în această perioadă colecti
vul de redacție nu a ținut nici 
măcar o ședință în care să dis
cute despre activitatea gazetei, 
să întocmească planuri de mun
că sau să repartizeze sarcini con
crete fiecărui membru în parte.

Acest lucru trebuie să dea de 
gîndit comitetului orășenesc de 
partid. Este necesar să se ana
lizeze felul în care membrii co
lectivului dfe redacție s-au achi
tat de sarcinile încredințate, să 
fie luate măsuri ca edițiile să se 
schimbe la timp, să oglindească 
munca și viața minerilor și mun
citorilor preparatori din Petrila.

respectiv, comitetul de partid pe 
exploatare care n*au  analizat sta
rea de lucruri din acest sector la 
timp și n-au luat măsurile cuve
nite. Conducerea exploatării a cu
noscut că sectorul Ш nu-și înde
plinește ritmic sarcinile de plan 
dar n-a luat măsuri. De ce ? De 
ce tovarășul Goadă Alexandru, 
secretarul comitetului de partid 
pe exploatare face doar vizite 
scurte și rare pe la acest sector și 
se mulțumește cu atit. Nu e deloc 
convingător nici „argumentul**  fo
losit de locțiitorul șefului de sec
tor — că oamenii nu vor să-și 
îndeplinească planul. De ce nu-și 
îndeplinesc planul ? La această în
trebare ar trebui să găsească răs
puns tovarășul Goadă și tovarășii 
din conducerea exploatării.

Ne aflăm la jumătatea anului. 
Este încă timp suficient pentru a 
se analiza situația sectorului, pentru 
ca cei vinovați să fie trași la răs
pundere. Organizația de partid, 
conducerea exploatării au datoria 
să sprijine pe șeful sectorului, ing. 
Bbghe Carol, care este nou numit 
în funcție și vrea să aducă sectorul 
In rîndul celor fruntașe. Există po
sibilități și forțe suficiente pentru 
ca sectorul Ш să lichideze rămî- 
nerea în urmă și să se situeze prin
tre colectivele fruntașe. Trebuie 
însă ca în cel mai scurt timp să se 
ia măsurile tehnico-organizatorice 
corespunzătoare.

F. ISTRATE

TELEGRAME 
EXTERNE
Criza industriei 

de construcții navale 
engleze

IONDRA ie (Agerpres).
Ziarele britanice au publicat 

tot mai des în ultima vreme 
cifre care ilustrează scăderea nș- 
liniștitoare a producției în in
dustria de construcții navale a 
Angliei, altă d®tă una din indus
triile cele mai înfloritoare ale 
țării. In ciuda faptului că pro
ducția mondială navală ește în 
Ultimii ani în creștere, în Anglia 
șantierele lucrează tot mai puțin, 
numărul muncitorilor folosiți în 
această ramură industrială a 
scăzut cu 20.000 în doi ani, iar 
comenzile adiresate șantierelor 
britanice, care se ridicau la 7 
milioane tone în 1957, au scăzut 
la 3 milioane tone anul trecut 
și la 2 milioane tone anul acesta.

Situația în acest domeniu a 
' devenit atît de serioasă încit re- 
' cent opoziția laburistă a cerut 

organizarea unor dezbateri în a- 
ceastă problemă. Numeroși depu- 
tați care au luat cuvîntul în Ca
mera Comunelor cu acest prilej 
au scos în evidență răspunderea 
care revine guvernului din lipsa 
unui program coerent de con
strucții navale și din refuzul de 
a acorda credite șantierelor care 
au de făcut lată unor dificultăți 
în îndeplinirea comenzilor. Alți 
deputați au subliniat că una din 
cauzele datorită cărora marina 
comercială britanică se află în 
criză rezidă în practicile discri
minatorii la care sînt supuse va
sele britanice de către autorită
țile americane în operațiile de 
transport transoceanic.

Guvernul columbian 
face concesii trusturilor 

americane
BOGOTA 18 (Agerpres).
Partidul Mișcarea revoluționa

ră- liberală din Columbia a dat 
publicității în săptămînalul „La 
Caile" o declarație în care arată 
că guvernul columbian în loc șâ 
promoveze o politică de apărare 
a presei naționale, a făcut con
cesii în acest domeniu urmi trust 
nord-american producător de hîr- 
tie care avînd monopol asupra 
importului de hîrtie în Columbia 
a căpătat posibilitatea de a exer
cita presiuni asupra presei co
lumbiene.

ȘTIRI SPORTIVE
LENINGRAD 18 (Agerpres).
Pe velodromul din Leningrad 

se desfășoară campionatele unio
nale de ciclism (pistă) impor
tant criteriu de verificare înain
tea campionatelor lumii. Un re
zultat foarte bun s-a înregistrat 
în proba de urmărire pe echipe, 
cîștigată de selecționata R.S.S. 
Letone (Lațis, Rodionov, Eidukș, 
Diesons) în 4’ 47” 9/10. La di
ferență de o zecime de secundă, 
pe locul doi', s-a clasat echipa 
orașului Moscova. Proba de vi
teză a revenit tînărului sprinter 
Imant Bodineks (Riga) în vîrstă 
de 20 de ani. La feminin a cîș- 
tigat tripla campioană mondială 
Galina Ermolaeva (Moscova), 
urmată de Valentina Panfilova. 
Realizînd timpul de 4’ 16” 6/10 
pe distanța de 3 km. Valentina 
Savina (R.S.F.S. Rusă) și-a păs
trat titlul de campioană a țării 
la urmărire. Campionatele con
tinuă.

★

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
sportivi din R. P. Ungară, R.D. 
Germană și din țara noastră vor 
partieipa la competiția interna
țională de caiac:canoe „Regata 
Snagov". In concurs vor figura 
toate probele clasice: șîmbătă 
vor lua startul viteziștii, iar du
minică șe voi disputa probele de 
fond

(Agerpres)



STEAGUL ROȘU

In preajma reluăm tratativelor 
franco-algeriene

TUNIS 18 (Agerpres).
Belkassem Krim, vicepreședin

tele guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, și conducătorul 
delegației algeriene la tratativele 
franco-algeriene de la Evian, a 
făcut o declarație cu privire la 
anunțarea reluării acestor tratative 
la Lugrin. „Ca și tratativele de la 
Evian — a spus el — actualele 
tratative franco-algeriene încep fără 
nici un fel de condiții prealabile. 
Aceste tratative vor trebui să du
că la eliberarea totală a Algeriei", 
a declarat Belkassem Krim, care 
a subliniat în continuare necesita
tea „recunoașterii suveranității po
porului algerian și a integrității 
teritoriale a țării".

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

Vîrstă rocilor de fundament ale Antarctidei
LENINGRAD 18 (Agerpres). 
Specialiștii de la Institutul pen

tru geologia Arcticii al Academiei 
de Științe a U.R.S.S. au determinat 
yîrsta absolută a rocilor de funda
ment ale Antarctidei. S-a stabilit 
că rocile de fundament din secto
rul central al Antarctidei răsărite
ne sînt cele mai vechi, ele avînd o 
vîrstă de 1358—1840 milioane de 
ani.

Specialiștii au supus analizei pes- 
? —O-----

Soldați 
ai Bundeswehrului 

trec în R.D. Germană
. BERLIN 18 (Agerpres).

Faptul că Bundeswehrul este 
condus de foști generali hitletiști 
și faimoasa muștruluială prusacă 
determină pe soldați să treacă din 
R.F. Germană' în Republica De
mocrată Germană, scrie la 18 iulie 
ziarul „Die Junge Welt". Potrivit 
datelor citate de ziar, zilele a- 
cestea au trecut în R.D. Germană 
foștii soldați ai Bundeswehrului 
Hans Petersen din batalionul 182 
țarcuri, Werner Biere din batalio
nul 74 tancuri Jurgen Heinrichsen 
din compania I-a a batalionului 
172 tancuri și Werner Kollier din 
compania 724 geniu.

Vietnamul de sud și acordurile
La 21 iulie se împlinesc 7 ani 

de la încheierea lucrărilor Con
ferinței de la Geneva din anul 
1954 care a pus. capăt , războiu
lui din Indochina, deci și din 
Vietnam.

Deși acordurile semnate la a- 
ceastă conferință prevedeau, prin
tre' altele, unificarea pașnică a 
Vietnamului, acest lucru nu a 
fost realizat nici pînă în prezent 
datorită faptului că marionetele 
sud vietnameze și cercurile con
ducătoare din S.U.A. au făcut tot 
ce le-a stat în putință pentru a 
împiedica traducerea lor în viață.

îndată după semnarea acestor 
acorduri, Washingtonul a înscău
nat în Vietnamul de sud o veche 
slugă a monopolurilor și colo
nialiștilor — Ngo Dinh Diem — 
care a instaurat un regim dfe 
dictatură fascistă, cu toate atri
butele ei, și a încălcat pas cu 
pas prevederile acordurilor amin
tite făcînd imposibilă reunifica- 
rea pașnică a țării.

Astfel, aceste acorduri interzi
ceau „orice măsuri de represalii 
sau discriminare împotriva vreu
nei persoane sau organizații ca
re în timpul războiului a cola
borat cu partea adversă". In cei 
7 ani de cînd se află la putere, 
clica diemistă a exterminat 
70.500 de patrioți, a aruncat în 
închisori peste 308.080 de per
soane.

Violînd clauzele acordurilor de 
la Geneva referitoare la împie-

„Popoarele și guvernele africa
ne, conștiente de semnificația tra
tativelor, acordă un sprijin fără 
rezerve poziției guvernului provizo
riu al Republicii Algeria" — a 
spus conducătorul delegației alge
riene.

★

PARIS (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că guvernul 
provizoriu al Republicii Algeria și 
guvernul francez au anunțat în 
mod simultan că tratativele din
tre reprezentanții guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria și 
reprezentanții guvernului francez 
vor fi reluate la 20 iulie la Lu
grin, departamentul Haute Savoie, 
în apropiere de Evian.

te 100 de mostre luate din locuri 
diferite ale coastei antarctice. Du
pă părerea lor, nu este exclusă 
descoperirea unor roci de funda
ment în vîrstă de peste două mi
liarde de ani.

GENEVA: Conferința G.A.T.T.
GENEVA 18 (Agerpres).
La 17 iulie s-a deschis Ia Ge

neva conferința G.A.T.T. — Acor
dul general pentru tarife și co
merț ; conferința care va dura cinci 
zile și la care participă delegați 
din 17 țări a fost convocată din 
inițiativa Statelor Unite.

După cum rezultă din știrea 
transmisă de corespondentul agen
ției Associated Press, conferința 
s-a deschis sub semnul contradic
țiilor economice acute care există 
între țările industriale capitaliste. 
Statele Unite vor să oprească im
portul de textile din țările Extre
mului Orient, care fac o mare con
curență produselor americane pe 
piața internă. La conferință, spu
ne corespondentul agenției ameri
cane, Statele Unite vor face pre
siuni pentru a determina țările in
dustriale din Europa occidentală 
„să deschidă mai larg porțile lor

de ia Geneva
dicarea remilitarizării Vietnamu
lui de sud. Statele Unite sporesc 
potențialul militar al acestei 
țări. Din 1954 și pînă în pre
zent în Vietnamul dfe sud au fost 
introduse zeci de mii de tone dfe 
armament și echipament militar 
de producție americană.

„Nici o bază nu va fi creată 
pe întregul teritoriu al Vietna-

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

mului" — stipulau acordurile. 
Astăzi harta Vietnamului de sud 
este împînzită cu semne conven
ționale indicînd aerodromuri1, ba
ze și depozite militare, comuni
cații strategice. In 1954 existau 
G baze pe acest teritoriu, astăzi 
există 57.

Insfîrșit acordurile prevedeau 
că nici un fel de personal mili
tar aparținînd vreunei țări străi
ne nu va trebui să staționeze 
pe teritoriul Vietnamului. Cum 
stau însă lucrurile în Vienamul 
de sud ?

„Dacă nu sîntem părinții mi
cului Vietnam, în orice caz sîn
tem nașii lui. Am asistat la naș
terea lui, l-am ajutat să scape 
cu viață..." — a declarat cu 
cîțiva ani în urmă actualul pre
ședinte al S.U.A., .John Kennedy, 
pe atunci senator. „Nașii" ame
ricani au dorit ca statul mario

încheierea Săptamînii artei și culturii
romînești în R.

PRAGA 18 (Agerpres).
Sîmbătă seară s-a încheiat în lo

calitatea balneară Luhacovice (R. 
S. Cehoslovacă) Săptămîna artei și 
culturii romînești din cadrul „Verii 
internaționale". Intre 9 și 15 iulie 
a.e. au avut loc în această locali-

Delegația U. R. S. S.
la Forumul mondial al tineretului

MOSCOVA 18 (Agerpres) — 
TASS transmite :

Delegația sovietică la Forumul 
mondial al tineretului va fi alcă
tuită din 38 de persoane ca munci
tori, colhoznici, oameni de știință 
și artă, reprezentanți ai tuturor pă
turilor populației U.R.S.S. Ea va 
fi condusă de Serghei Pavlov, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.

Din delegație fac parte printre 
alții artista Tatiana Samoilova, 
Piotr Reșetov, președintele Comi
tetului organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S., constructorul Ghenadi 
Maslennikov din Moscova și alții.

textilelor produse în Japonia". In 
același timp cercurile industriale 
americane cer insistent guvernului 
lor să introducă restricții la im
portul de textile.

Dificultatea rezolvării acestei 
probleme reiese din faptul, men
ționat și de agenția americană, că 
cele mai multe țări vest-europene 
au impus și ele restricții vamale ri
guroase la importul de mărfuri ja
poneze, deși aceste restricții sînt 
în contradicție flagrantă cu înseși 
principiile G.A.T.T. pe care țările 
membre s-au angajat să le respec
te.

La 21 mai președintele Kennedy 
a anunțat un program de măsuri 
în favoarea industriei americane 
printre care și această încercare de 
a determina celelalte țări prin in
termediul mecanismului G.A.T.T. 
«ă-și reducă barierele vamale.

netă din Vietnamul de sud, năs
cut în convulsiunile războiului 
rece, să devină un atu important 
în mîinile lor. Potrivit intenții
lor acestora, Vietnamul de sud 
trebuia să joace rolul unei să
bii care să atîrne deasupra sta
telor socialiste din Asia și să fie 
o pîrghie cu ajutorul căreia să 
se exercite presiuni asupra țări
lor care duc o politică de neu
tralitate. In acest scop S.U.A. 
au făcut totul pentru a-și sub
ordona această țară din punct 
de vedere militar.

In cursul ultimilor șapte ani, 
regimul dictatorial și fascist 
diemișt nu numai că a violat 
grav și a sabotat executarea a- 
cordurilor de la Geneva, împie- 
dicînd reunificarea Vietnamului, 
dar a supus populația din Viet
namul de sud la suferințe imen
se. închisori și lagăre dte concen
trare — aceasta este imaginea 
dominantă în țară. Patrioții sînt 
arestați, maltratați și schin- 
giuiți.

Populația țării nu s-a putut 
împăca însă cu această situație 
la care se adaugă și condițiile 
de trai mizere. Protestul împotri
vă terorii, împotriva imixtiunii 
americane, împotriva situației e- 
conomice dezastruoase a îmbră
cat diferite forme începînd cu 
greve, demonstrații de protest, și 
pînă la lupta de partizani.

„In regiunile muntoase ale ță
rii — scrie ziarul „Daily Tele

S. Cehoslovacă
tate o serie de manifestări cultu
rale ; conferințe pe temele : „Să 
cunoaștem R.P. Romînă", „Viața 
copiilor din R.P. Romînă", „Arta 
plastică romînească”, prezentări de 
filme romînești concerte de muzi
că ușoară.

In ziua deschiderii forumului Pav
lov va prezenta raportul „Tinere
tul, înțelegerea reciprocă, colabo
rarea și coexistența pașnică".

------------------ ----------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------

In cadrul „pieței comune" fiecare, 
își apără interesele

Pe locul al doilea
WASHINGTON 18 (Agerpres), 
După cum anunță agenția U- 

nited Press International, în ca
drul unui interviu radiotelevizat 
amiralul american Rickower, re- 
ferindu-se la stadiul actual al 
științei atomice din S.U.A., și fă- 
cînd o comparație cu realizările 
Uniunii Sovietice în acest dome
niu, a spus că Statele Unite „vor 
rămîne inevitabil PE LOCUL AL 
DOILEA" dacă nu vor reuși să 
ajungă din urmă pe sovietici în 
ce privește formarea cadrelor de 
ingineri și tehnicieni. .

gic și cu critici cu care nu este 
obișnuit în politica sa internă". 
Reprezentanții agricultorilor și fer
mierilor vest-germani au comunicat 
cancelarului temerile lor, întreținu
te de știri apărute în presă, că du
pă alegerile din toamna acesta, 
guvernul federal, nemaifiind intere
sat în menajarea intereselor agri
cultorilor va ceda insistențelor fran
ceze, pentru a obține în schimb a- 
vantaje de alt ordin, politic sau 
militar.

Adenauer — relatează mai de
parte „Times" — „a răspuns vi
zibil iritat de aceste critici", încet
ând să liniștească temerile expri
mate, fără însă să facă declarații 
precise. „Oricum, încheie ziarul bri
tanic,. pe măsură ce insistentele 
franceze se manifestă mai serios, 
Adenauer are de făcut față unor 
misiuni, tot mai serioase din par
tea fermierilor și agricultorilor din 
țara sa—“„

PROGRAM DE
20 iulie *

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
med-icului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților na
ționale, 9,30 Vreau să știu, 10,00 
„Săptămîna muzicii poloneze* *',  
11,03 Muzică din opere, 12,00 
Din comoara folclorului nostru, 
13,05 Concert de muzică ușoară, 
14,30 Muzică din operete, 15,30 
Concert popular, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,25 Din cînfecele și 
dansurile popoarelor, 18,40 Muzi
că popula-ră din R. P. Bulgaria, 
19,05 Tinerețea ne e dragă (re
luare), 19,45 „Festival Sibelius" 
1961. PROGRAMUL II. 12,10 
Muzică ușoară, 13,00 Cîntece de 
dragoste și Jocuri populare fd- 
mînești, 13,40 Muzică din opere
ta „Salcîmul alb" de Dunaevskî, 
14,30 Almanah științific (relua
re), 15,00 Concert din operele 
lui Verdi, 16,30 Melodii populare 
din diferite regiuni ale țârii, 
17,35 Muzică ușoară, 18,05 Con
cert de estradă, 18,45 Să învățăm 
limba rusă cîntînd, 19,40 Pro
gram de cîntece ddn țări socia
liste, 20,00 Cîntă orchestra popu
lară „Lazăr Cernescu" din Ca
ransebeș, 20,30 Muzică ușoară 
de Emanuel Ionescu și Richard 
Stein, 21,15 Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare romînești, 
21,15 Părinți și copii.

BONN 18 (Agerpres).
„Domnește o atmosferă de neli

niște în legătură cu prețurile agri
cole în cadrul pieței comune" — 
relatează ziarul britanic „Times" 
referindu.se la contradicțiile mani
festate între guvernele membre ale 
;,pieței comune" în domeniul a- 
gricol. După cum se știe, în ca
drul organismului economic al „pie
ței comune" nu s-a ajuns la o uni
ficare a prețurilor produselor a- 
gricole și la înlăturarea bariere
lor vamale pentru aceste produse, 
deoarece fiecare dintre parteneri 
dorește să-și apere propria agri- 
cultuă. Ca urmare a marilor mani
festații țărănești de luna trecută, 
Franța, țară în care se manifestă o 
criză de desfacere a produselor a- 
gricole, a insistat pe lingă guver
nele celorlalte țări membre ale 
„pieței comune" pentru a se gră
bi liberalizarea schimburilor agri
cole. Asemenea insistențe au pro
vocat reacții negative în Republica 
Federală, unde .producătorii agri
coli se tem de concurența produ
selor franceze mai ieftine.

Aceasta explică — arată ziarul 
, Times" — de ce la o recentă con
ferință a sindicatului agricultorilor 
vest-germani care a avut loc la 
Ravensburg, cancelarul Adena ur „a 
fost întîmpinat cu un limbaj ener- 

graph" — peste 250.080 de oa
meni luptă în prezent cu arma 
în mînă împotriva regimului die- 
mist... Se exprimă deschis păre
rea — continuă ziarul — că în 
curînd clica Ngo Dinh Diem va 
controla doar șoselele și orașele, 
în timp ce sub controlul luptă
torilor din mișcarea de eliberare 
națională se va afla cea mai ma
re parte din teritoriul țării". De 
altfel, încă de pe acum, dato
rită acțiunilor susținute ale par
tizanilor, în cursul nopții agen
ții și trupele ngodinhdiemiste ra
reori îndrăznesc să se aventure
ze în afara orașelor.

Iată cum se face că dintr-o 
„sabie a luî Damocles", pe care 
americanii sperau să o atîrne în 
Asia de sud-est, această țară — 
progenitură a politicii de pe po
ziții de forță — a devenit un fo
car de criză în lumea capitalistă, 
criză care nu va putea fi lichi
dată decît prin extirparea tumo
rii canceroase pe care o repre
zintă dictatura.

Patrioții sud- vietnamezi care 
s-au ridicat Ia luptă pentru li
bertate și independtență nu mai1 
pot fi siliți să dea înapoi. Po
porul luptător din Vietnamul de 
sud are de partea sa adevărul 
și dreptatea, precum și simpatia 
tuturor celor cărora le sînt scum
pe pacea, libertatea.

Acordurile semnate în 1954 la 
Geneva își păstrează pe deplin 
valabilitatea, iar situația încor
dată din Asia de sud-est nu va 
putea fî lichidată pînă cînd nu 
vor fi aduse la îndeplinire toate 
clauzele acordurilor.

NIC, IONESCU

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

CINEMATOGRAFE
20 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Imagini ale unui trecut 
glorios; AL. SAHIA: Poveste 
nordică; PETRJLA: Toată lumea 
cîntă, rîde și dansează; ANI- 
ANOSA: Intîlnire în întuneric; 
VULCAN : Pinionul buclucaș; 
CRIVIDIA : Nevăzut necunoscut; 
LUPENI: Soldați fără uniformă; 
BARBATENI : Katia Katiușa.
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