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Minerii din Petpila
pe ppimul loc in întrecere

La mina Uricaniл»
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Minerii de la Petrila continuă 
să obțină noi succese în cinstea 
Zilei minerului și a zilei de 23 
August. In primele 18 zile ale 
lunii iulie, ei au dat peste plan 
încă 2206 tone de cărbune e- 
nergetic. Randamentul pe în
treaga mină a crescut în acest 
timp la 1,226 tone dte cărbune pe 
post. Prin extinderea inițiativei 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat pentru șist" procentul de 
cenușă în cărbune a fost redus 
-de la începutul lunii curente în

Cu angajamentul anual la economii 
depășit

In trimestrul II al anului cu
rent muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de la uzina electrică Vul
can au îndeplinit planul la pro
ducția brută de energie electrică 
în proporție de 105 la sută, iar 
productivitatea muncii întrece pe 
cea planificată cu 4,1 la sută. 
Prin menținerea în funcțiune nu
mai a unor agregate strict ne
cesare producerii energiei și ca
re funcționează cu cele mai mari 
randamente, s-a obținut o eco
nomie la combustibil convențio
nal de 9.9 la sută. De la începu-
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FRUNTAȘII UZINEI
De curînd, la preparația Petri- 

la a avut loc o consfătuire de 
producție, în care 
bătute sarcinile de 
jnestrul III și s-au 
p41e de fruntași 
întrecerii socialiste 
în trimestrul II.

Pentru realizarea 
ducției brute în proporție 
107,7 la sută, a producției nete 
de 109,3 la sută, la brichete de 
102 la sută, la cărbune special 
de 124,5 la sută sectorul prepa- 
гате a primit drapelul de „sec
tor fruntaș pe uzină", secția spă
lătorie de „secție fruntașă", a- 
telierul electric de „atelier frun
taș" iar brigada de tineret con
dusă de comunistul Matei Vaier, 
drapelul de „brigadă fruntașă".

In cadrul consfătuirii, munci
torii și tehnicienii preparației 
și-au luat angajamentul ca în 
cinstea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August să spele peste plan 
încă 42.972 tone cărbune ener-

au fost dez- 
plan pe tri- 
acordat dra- 
cîștigătorilor 

desfășurate 

planului pro-
de

Ап-ul acesta pe șantierul Petroșani s-au executat tencuieli exterioare la 8 blocuri iar tencuieli 
interioare la 9. blocuri. Alături de alte brigăzi, la executarea acestor lucrări o contribuție însemnată 
au adus și zidarii conduși de Ciurică Stere, realizîndu-și în fiecare lună planul în proporție 
de 110 la sută.

IN CLIȘEU : Cîțiva tencuitori din brigada lui Ciurică, discută pe marginea chemării la întrecere 
A constructorilor hunedoreni. î —-

medie cu 1 la sută, iar la umidi
tate cu 0,6 la sută față de coefi
cientul admis.

Cele mai mari realizări le-au 
dobîndit brigăzile de mineri ca
re lucrează în abatajele sectoru 
lui III. Acestea au extras în luna 
iulie 1279 tone de cărbune peste 
sarcinile de plan.

In prezent, minerii din Petri
la ocupă primul loc în întrece
rea cu celelalte colective miniere 
din Valea Jiului care extrag căr
bune energetic.

tul anului, s-au economisit 3023 
tone de' combustibil convențio
nal. De asemenea, prin folosirea 
judicioasă a agregatelor auxi
liare, consumul propriu tehnolo
gic a fost redus cu 4 la sută.

Prin reducerea acestor consu
muri, depășirea sarcinilor de 
plan și aplicarea unor metode 
raționale de lucru, colectivul u- 
zinei a obținut, economii la pre
țul de cost pe prima jumătate a 
anului în valoare de 991.000 lei, 
depășind astfel angajamentul a- 
nual cu 25.000 lei.

1000 
și să 
bune

getic, să ridice indicele de recu
perare la 76,6 la sută, să produ
că numai cu spălătoria veche 

tone cărbune special pe zi 
reducă umiditatea în car

eu încă 0,2 la sută.
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31.517 lei economii realizate 
patriotică
fost însămînțate 20 arii de te
ren, s-au scos din pepiniere 
32.000 puieți molid. Tot prin 
muncă patriotică, s-au împădu
rit 17 ha. de teren iar pe 99 ha. 
dfe teren s-au executat lucrări de 
îngrijire a arboretului. Valoarea 
lucrărilor efectuate prin mujică 
patriotică se ridică la 31.517 lei, 
constituind o contribuție impor
tantă la înfăptuirea sarcinilor de 
plan de către Ocolul silvic Pe
troșani.

prin munca
anul curent, Ocolul silvicIn

Petroșani a solicitat, ca și în 
alți ani, sprijinul organizației 
U.T.M. și al țăranilor muncitori 
spre a-și realiza sarcinile de 
plan la diferite lucrări. Un nu
măr însemnat dte tineri și țărani 
muncitori au participat la ac
țiunile de muncă patriotică or
ganizate în diferite puncte de 
lucru ca Paring, Voevod ș. a. 
pentru refacerea patrimoniului 
forestier. Prin aceste acțiuni au
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Colectivul U.R.U.M.P. acordă 
o deosebită atenție îmbunătăți
rii calității produselor sale. In 
luna trecută, de exemplu, pro
centul de rebuturi la piesele din 
oțel turnat a fost redus, față 
de admis, cu 0,58 la sută, la 
piese din fontă cu 0,38 la sută, 
iar la piese din metale nefe
roase cu 0,60 la sută.

IN CLIȘEU : Comunistul 
Curea Cărei de la U.R.U.M.P. 
efectuînd controlul de calitate 
la o piesă.

a

feld 
unei

Savantul sovietic Ari Stem- 
despre posibilitatea trimiterii 
radiosonde spre soare. 
Comunicatul comun ceho- 

slovaco-vietnamez.
* Tratativele privind relațiile 

comerciale sovieto-britanice.
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jp osibilitatea încărcării

cărbune. Folosind din 
reîncărcătoare cu ban- 
formă experimentală, 

încărcat tip GNL-30

jp osioiiitatea încărcării meca
nice în galerii constituia un 

însemnat progres tehnic care con
tribuie în mare măsură la creșterea 
productivității muncii și reducerea 
efortului fizic. In planul tehnic al 
minei Uricani s-a prevăzut ca în 
primul semestru al anului să se în
carce mecanic în galerii 5.300 яя. 
c. steril și 
plin cele 3 
dă și, sub 
mașina de
M, minerii de la Uricani au depă
șit acest plan cu aproape 300 m.c. 
De asemenea, prin folosirea unei 
haveze SWS de fabricație polone
ză, cu care s-a lucrat în abata
jul frontal nr. 2 din stratul 9, s-au 
extras peste 8600 tone de cărbu
ne. De menționat faptul că aceas
tă hăveză, pentru a putea fi 
zată fără crater blindat cum 
ționează în mod normal, a 
fi folosită numai în urma 
modificări pe care le-au 
muncitorii sectorului electroffieca- 

utiîi- 
func- 
putut 
unor 
făcut

sC usținerea modernă în aba- 
taje și galerii cunoaște o 

extindere tot mai largă la mina 
Uricani. In primul rînd s-ă pus 
accent pe susținerea metalică în 
Т.Н. Datorită preocupării condu
cerii minei pentru extinderea ar
mării metalice, planul la susținerea 
galeriilor 
în prima 
503 m.l. 
susținere 
contribuit 
avansare 
specific de lemn. In steril, viteza 
medie obținută întrece pe cea pla
nificată cu 2—2,4 m.l. ; în abata
je ea fiind de asemenea depășită.

O educerea consumului de 
' lemn, prin toate mijloacele 

posibile este o sarcină de bază

în Т.Н. a fost depășit 
jumătate a anului cu 
Depășirea planului, de 
metalică în galerii a 

la creșterea vitezelor de 
și reducerea consumului

O-

Activitate rodnică la A. C. R. E. V.
Colectivul A.C.R.E.V. 

nut în 
zultate 
Planul 
cu 5,8
dicioasă a materialelor

a obți- 
trimestrul II frumoase te- 
în activitatea de producție, 
de reparații a fost depășit 
la sută.' Prin folosirea ju- 

necesare

ILUSTRATE
Ușa comitetului sindicatului mi- ) 

nei Aninoasa se deschise larg și r 
în prag apăru factorul poștal cu 
geanta doldora de scrisori și ziare.

— Azi ce ne mai aduci baci- 
Stoinică ? — întrebă Silvia, tînă- 
ra ce lăsă' pentru o clipă mașina 
de scris.

— Și azi ca și ieri v-aduc ilus
trate, multe și frumoase. Printre 
cele de azi aveți și ilustrate 
străinătate.

Colda Andrei, președintele 
mitetului -sindicatului ridică 
virea.

— Din străinătate ? De 
cine ? Iar după ce privi ilustratele x 
sosite exclamă: Sînt din Odesa ' 
de la Costică și Bănică. Aceste l> 
vederi au sosit din locuri cunos- \ 
cute de mulți dintre noi, tov. ) 
Stoinică. La Odesa mi-am petre-„ { 
cut și eu concediul, și minerul 
Cristea. Stațiunile Odesa, laltu, 
Soci au fost vizitate și de fami
lia ing. Bădiu Traian, și de topo- 
graful Viorel Vasile, și de electri
cianul Nistor Gheorghe,' și de 
mulți alți muncitori de la mina 
Aninoasa. Acum e acolo minerul 
Popa Costică, artistul amator, il 
știi nu ?

— II știu, cum să nuri știu, 
tovarășe președinte.

— Costică a mers împreună cu 
Mihai Bănică — continuă preșe
dintele. Amindoi sînt buni mun
citori. Răsplata noastră asta e. 
Le-am dat posibilitatea să vizite
ze minunatele stațiuni Odesa, Ial
ta, Soci. Sînt convins că acest
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concediu nu~l vor uita niciodată. (

L1CIU LUCIA

a colectivului minei Uricani. Mi
nerii de aici, dovedind o preocu
pare de zi cu zi în acest sens, au 
obținut rezultate frumoase. Respec- 
tind monografiile de armare, răpind 
și refolosind cantități însemnate de 
lemn, ei au redus consumul spe
cific de lemn de mină, în perioada 
care a trecut din acest an, cu 2,25 
m.c./1000 tone de cărbune. La a- 
ceastă însemnată reducere a con
tribuit și depășirea planului la sus
ținerea metalică și asigurarea lo
curilor de muncă cu lemn la di
mensiunile necesare. însemnate eco
nomii au realizat și din reducerea 
consumului de cherestea râșinoasă 
cu 2,19 nțc./1000 tone de cărbune, 
față de cit prevede planul.

Transportul mecanic în abata
je a cunoscut o largă extinde

re. Aproape că nu există abataj în 
care să nu fie crațere. Lamina Uri
cani planul la transportul mecanic în 
abataje este de 92 la sută, iar 
realizatul se ridică la 98,3 la sută. 
Conducerea minei Uricani se stră
duiește ca indicii prevăzuți în pla
nul tehnic să fie respectați și de
pășiți. Acest lucru se reflectă prin 
rezultatele obținute : depășirea Vi
tezelor de armare, creșterea lungi
mii galeriilor armate metalic, me
canizarea încărcării în galerii și a 
transportului în abataje, precum 
și prin reducerea însemnată a con
sumului specific de lemn de mină.

In viitor, mina Uricani, furni
zoare de cărbune cocsificabil, se va 
dezvolta și mai mult. Vor fi in
troduse pe scară largă procedee 
avansate de exploatare, prin des
chiderea de noi abataje frontale. 
Conducerea minei se preocupă stă
ruitor de extinderea tot mai largă 
a mecanizării operațiilor grele de 
lucru, creșterea vitezelor de avan
sare.

ȘT. EKART

reparațiilor de motoare electrice, 
reducerea timpului de reparare a 
acestora, muncitorii de aici au re
dus cheltuielile de producție față 
de cele planificate cu 194.000 
lei.
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Gazetele de perete 
ÎN CONCURS

He ffiii Пеле ratio tim te № primi elaie 
a [oncutsttlBi. Să o iKleltn iu sinus I

Marea majoritate a gazetelor 
de perete din minele, întreprin
derile și instituțiile Văii Jiului 
participă la concursul pe regiune 
al gazetelor de perete organizat 
de redacția ziarului „Drumul so
cialismului". însemnătatea aces
tui concurs constă în primul rînd 
în faptul că el vine să stimuleze 
și să ridice la un nivel mai înalt 
activitatea gazetelor de perete, 
care ocupă un loc important în 
munca politică desfășurată de or
ganizațiile de partid pentru mo
bilizarea minerilor, muncitorilor 
și a celorlalte categorii de oa
meni ai muncii la înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor ce le revin 
din mărețul program de dtesăvîr- 
șire a construcției socialiste e- 
laborat de cel de-al III-lea Con 
greș al P.M.R.

Intr-adevăr, participînd la con
cursul pe regiune, numeroase ga
zete de perete reușesc să-și în
deplinească cu mai mult succes 
rolul mobilizator și organizator 
ale colectivelor în mijlocul că
rora își desfășoară activitatea la 
îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan și mai ales a angaja
mentelor de întrecere, la efor
turi susținute pentru îmbunătăți
rea calității producției și redu
cerea prețului de cost. Gazetele 
de perete „Minerul" de la Lu- 
peni, „Cărbunele păcii" de la mi
nă Ptetrila, de la minele Vulcan, 
Aninoasa și altele, și-au cîști- 
gat merite în privința preocu
pării pentru mobilizarea mine
rilor și tehnicienilor la îndepli
nirea angajamentelor de întrece
re, popularizarea și aplicarea 
largă a inițiativei „Nici un va- 
gonet de cărbune rebutat", res
pectarea normelor de tehnica se
curității etc.

Care este cheia succesului ac
tivității acestor gazete de perete? 
ІП primul rînd, colectivele lor

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

Cînd biroul neglijează 
gazeta de perete

încă din prima jumătate л lunii 
iunie a.c. colectivul gazetei de pe
rete a organizației de partid și a 
comitetului de sindicat de la în
treprinderea de industrie locală „6 
August" Petroșani s-a angajat să 
participe la concursul gazetelor de 
perete din regiunea noastră. Mem
brii colectivului de redacție au răs
puns la chemarea colectivelor ga
zetelor de perete „Furnalistul" de 
la Combinatul siderurgic Hunedoa
ra și G.A.C. „6 Martie" din Cli
nic, angajîndu-se să publice deca
dal articole strîns legate de îmbu
nătățirea calității produselor în 
testerul panificație, preparate de 
carne, mobilă, să popularizeze me
todele avansate ale fruntașilor în
trecerii socialiste, munca entuziastă 
a salariaților în privința obținerii 
de economii.

In cele aproape 30 de zile care 
i-au scurs de la data trimiterii 
răspunsului, singură tovarășa Ma- 
ko Magda, secretara colectivului 
de redacție s-a ocupat de activi
tatea gazetei. Cu mai bine de 20 
zile în urmă, tovarășa Mako 'a ce
rut tovarășilor Orosz Iuliu, Rusu 
Petru, Moga Nicolae, Lazăr Pe
tru și altor salariați să scrie anu
mite articole pentru a pregăti cele 
trei ediții ale gazetei care tre
buiau deja să apară pînă în pre
zent conform planului de muncă 
fixat în cadrul concursului. Dar 
nu a fost primit nici un articol 
din cele cerute.

De slaba activitate a gazetei 
de perete se face vinovat atît co
lectivul de redacție cît și biroul 
organizației de bază. Biroul nu a 
analizat în acest an activitatea ga
zetei cu toate că de la începutul 
anului și pînă în prezent nu au 
apărut la gazetă decît 17 articole; 
față de 42 articole cîte trebuiau să 
apară dacă fiecare ediție era scoa
tă la timp. In acest an au fost și 
unele luni cînd la gazeta de pe

de redacție își desfășoară activi
tatea pe baza unor planuri bine 
orientate, axate pe îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere, în
tocmite sub îndrumarea comite
telor de partid. Lărgirea colecti
velor de corespondenți și cola
boratori cu mineri, muncitori și 
tehnicieni înaintați, de la locurile 
importante de producție, introdu
cerea die rubrici privind calita
tea producției, îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere, popu
larizarea experienței brigăzilor 
fruntașe, folosirea pe scară lar
gă a caricaturilor, a articolelor 
satirice, a înviorat activitatea 
gazetelor de perete, a întărit e- 
ficacitatea lor.

Din experiența acestora tre
buie să tragă învățăminte o se
rie de gazete de perete a căror 
activitate nu este încă la înălți
mea cerințelor. La U.R.U.M.P., 
edițiile gazetelor de perete apar 
rar iar unele articole au un ca
racter general. Colectivul de re
dacție al gazetei de perete de 
la mina Lonea nu-și desfășoară 
activitatea pe bâza unui plan. 
Gazeta de perete de la prepara- 
tia Petrila are mai mult un ca
racter festiv, în loc să se ocupe 
îndeaproape de problemele pro
ducției, de popularizarea expe
rienței pozitive, de combaterea 
lipsurilor. Asemenea lipsuri se 
mai' înttlnesc și la alte gazete de 
perete.

Așa cum s-a anunțai de la în
ceput, concursul între gazetele 
de perete se desfășoară în două 
etape : 23 August și 30 Decem
brie, Ne mai desparte doar puțin 
timp de sfîrșitul primei etape. 
Să muncim mai stăruitor pentru 
încheierea ei cu succes, să dez
voltăm succesele de pînă acum, 
să înlăturăm lipsurile spre a ri
dica la nivelul cerințelor activi
tatea gazetelor noastre de perete !

rete nu a fost afișat nici un mate
rial. Colectivul de redacție nu s-a 
îngrijit să lărgească numărul de 
corespondenți voluntari. In tot a- 
nul numai 3 muncitori au scris ar
ticole la gazeta de perete.

Este necesar ca biroul să ia mă
suri pentru ca membrii colectivului 
gazetei de perete să-și îmbunătă
țească activitatea, să-și îndepli
nească sarcinile.

Gazeta de perete 
și problemele producției

rea planului la toți indicii, întări
rea disciplinei în muncă etc. La 
gazeta de perete au fost expuse 
numeroase caricaturi care satirizea
ză lipsurile din activitatea colecti
vului.

Tratarea cu competență a pro
blemelor activității economice a 
minelor, întreprinderilor, șantiere - 
loc constituie unul din principalele 
obiective ale concursului dintre ga
zetele de perete din regiune.
Activitatea majorității gazetelor de 

perete din Lupeni răspunde aces
tei cerințe, constituind un mijloc 
valoros de mobilizare a colective
lor de muncitori, ingineri și teh
nicieni la obținerea de realizări tot 
mai bune în sporirea producției, 
reducerea prețului de cost și îm
bunătățirea calității producției. Me
rită a fi relevat exemplul gazetei 
de perete „Minerul" de la mina 
Lupeni. Cu ocazia concursului, co
lectivul acestei gazete și-a lăr
git corpul de colaboratori cu în
că 25 de mineri fruntași, ingineri- 
$i tehnicieni din toate sectoarele, 
de la locurile de muncă cele mai 
importante. Cu ajutorul celor pes
te 50 de colaboratori, tratarea la 
gazeta de perete a problemelor 
procesului de producție s-a îmbu
nătățit și mai mult. In ultimele 
sale ediții; gazeta de perete „Mi
nerul" a publicat numeroase arti
cole despre îmbunătățirea calită
ții cărbunelui; lichidarea rămînerii 
în urmă a uuo» brigăzi; îndeplini

IN CÎTEVA RINGURI
• Soarele — sau neglijența? 

Și soarele, dar mai ales negli
jența — aceasta este convinge
rea cu care pleci după ce te-ai 
oprit Cîteva clipe în fața gaze
tei de perete din fața birourilor 
minei Lonea. Pe articole nu se 
poate citi nici măcar o literă, 
atît de vechi sînt. Soarele le-a 
decolorat, și aceasta subliniază 
și mai pregnant lipsa de preocu
pare a colectivului de redacție 
față de apariția cu regularitate 
a edițiilor gazetei de perete.

• Critică, der la adresa cui ? 
Această întrebare ti-o pui după 
ce parcurgi articolele publicate 
de gazeta de perete de la spita
lul unificat Petroșani. Se arată 
lipsuri, dar nu se arată cine se 
face vinovat de lipsurile arătate. 
De ce nu se arată numele celor 
vinovati, cînd știut este că cri
tica fără adresă nu duce la re
zultate ?

• Un supliment... gol. Așa ar 
putea fi denumit suplimentul sa
tiric al gazetei dfe perete de la 
„6 August"' Petroșani. Acest su
pliment al gazetei a fost creat cu 
scopul criticării, sub formă sati
rică, a unor lipsuri existente în 
întreprindere, și inițiativa e bu
nă. Dar ce folos dacă nu a fost 
publicat încă nici un articol ?

• Unde e ținuta ? Nu cere ni
meni ca gazeta de perete să fie 
transformată într-un ornament, 
dar nici forma ei nu trebuie ne
glijată, așa cum se petrec lucru
rile cu gazeta de perete de la> 
sectorul C.F.F. Lonea. Aici totul 
se rezumă la o hîrtie roșie, pe 
care e scris cu creta: „Gazeta 
te perete". Oare numai atîta pot 
tovarășii de la sectorul C.F.F. 
Lonea ?

• Calitatea, combaterea risipei, 
predarea la timp a obiectivelor — 
iată ce teme trebuie să trateze 
la concret o gazetă de perete de 
pe șantier. Dar pe șantierul din 
Petroșani, articolele au mai mult 
un caracter general și sînt des
tul de vechi. Și mai ales acum, 
cînd sîntem atît în plin sezon de 
construcții, cît și în... plin con
curs al gazetelor de perete.

O tematică variată, strîns lega
tă de problemele procesului de 
producție au și edițiile gazetei de 
perete „Preparatorul" de la prepa- 
rația Lupeni. In articolul „In frun
tea întrecerii sînt preparatorii" din 
recenta ediție sînt popularizați 
fruntașii în întrecerea socialistă, în 
lupta pentru economii și calitatea 
producției. Un alt articol se ocu
pă de sarcina principală a colec
tivului preparației : livrarea la 
timp a cărbunelui cocsificabil pen 
tru siderurgiștii hunedoreni. In e- 
diția următoare colectivul are pla
nificate materiale pe următoarele 
teme: îndeplinirea ritmică a Sar
cinilor de plan, lupta pentru eco
nomii, realizarea planului semestrial 
etc.

Nu la fel se poate vorbi despre 
activitatea gazetei de perete Son
dorul" de la I .E. Lupeni. Și la 
această gazetă de perete se găsesc 
articole interesante, care tratează 
rezultatele obținute în întrecere, 
despre inițiativele din procesul de

PE UN DRUM BUN
Desfășurîndu-și activitatea pe 

baza unui plan axat pe cele mai 
importante probleme care stau în 
fata colectivului minei — înde
plinirea angajamentului de între
cere privind depășirea planului 
producției de cărbune, îmbunătă
țirea calității producției, realiza
rea de economii, respectarea nor
melor de tehnica securității, în
tărirea disciplinei în muncă, o

IN CLIȘEU: Tov. ing. Man Gavrila, membru în colectivul de 
redacție, afișează un nou articol la gazeta de perete.
glindirea experienței brigăzilor 
fruntașe — colectivul gazetei de 
perete „Minerul" de la Aninoasa 
publică ediții interesante, cu un 
conținut bogat, care într-adevăr 
ajută colectivul minei să mun
cească mai1 bine.

Iată, în cîteva cuvinte, despre 
ce se vorbește în actuala ediție 
a gazetei de perete „Minerul" 
de la Aninoasa.

La, ioc de frunte este publicat 
articolul „Sectorul IV luptă pen
tru îndeplinirea angajamentului 
de a da peste planul pe anul 
1961 9000 tone de cărbune". Se 
arată că din acest angajament, 
colectivul sectorului a realizat 
pînă în prezent aproape 5000 
tone de cărbune. Referitor lai 
grija pentru calitatea producției, 
în articol se arată că paralel 
cu aplicarea inițiativei „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat", în 
sector se întreprind și alte ac
țiuni eficace. Minerul Ungureanu 
Vasile a luat inițiativa reducerii 
numărului găurilor de pușcare 
în abatajele cameră. Reducînd 
numărul găurilor de pușcare la 

producție etc. Dar ce eficacitate 
pot avea aceste articole cînd ele 
rămîn cîte o lună și chiar două ne
schimbate, edițiile apar cu neregu- 
laritate, cu mari întârzieri. Intr-unui 
din aceste articole intitulat „Știați 
că..." se redau pe scurt rezultatele 
obținute de diferite colective ale 
întreprinderii în întrecerea socialis
tă, ca de pildă : realizarea planu
lui de foraj de către sectorul Uri- 
cani în 25 de zile pe luna.... mai, 
colectivul de muncitori de la son
da nr. 5223 a forat în perioada 1 
mai — 25 mai a.c. 257,90 metri 
etc. Ce interes pot prezenta aceste 
scurte știri, zise „operative" despre 
realizările din luna mai pe cînd 
în perioada scursă de atunci mun
citorii sondori au obținut alte rea
lizări, mult mai însemnate.

Apariția neregulată a edițiilor 
duce la scăderea interesului citito
rilor față de gazeta de perete, 
face ca gazeta de perete să nu-și 
îndeplinească rolul de mobilizator 
al colectivului. Iată un neajuns de 
îndreptarea căruia biroul organiza
ției de bază de la I. E. Lupeni 
este chemat să se ocupe cu mai 
multă răspundere; asigurând ca 
gazeta de perete să-și îndepli
nească cum se cuvine misiunea de 
mobilizator și agitator al colecti
vului; să oglindească operativ ac
tivitatea economică a întreprinde
rii, a șantierelor și brigăzilor de 
soadori.

9—10, se asigură ruperea fron
tului în bucăți mari, ceea ce u- 
șurează alegerea șistului și asi
gură o granulație bună. Un alt 
brigadier, Barzu Gheorghe des
prinde cărbunele mai moale cu 
ciocanul de abataj, fără pușcare.

In aceeași ediție maistrul mi
ner Dumifraș Victor vorbește 
despre experiența sa în spriji- 
nierea brigăzilor rămase în ur

mă, iar tov. Stîngă Emanoil pu
blică un articol despre străduin
ța colectivului sectorului de ram
bleu pentru efectuarea la timp a 
lucrărilor.

Viitoarea ediție a gazetei de 
perete va avea de asemenea un, 
conținut interesant, mobilizator. 
Principalele articole vor fi axate 
pe îndeplinirea angajamentelor 
de întrecere, îmbunătățirea cali
tății producției, folosirea din 
plin a mecanizării, intensificarea 
lujitei pentru economii. Este ne
cesar ca la gazeta de perete’^ 
apară mai multe articole ÎQk.

Oglinda act lâ i 
colectivului

Gazeta de perete „6 August" 
de la mina Vulcan este citită cu 
viu interes de oamenii muncii din 
sectoarele exploatării. Ea oferă ci
titorilor articole interesante, cu un 
conținut mobilizator, care oglindesc 
munca plină de însuflețire a mi
nerilor.

In ultimele ediții, printre altele, 
a fost publicat articolul „Calita
tea se obține prin strădanie" sem
nat de comunistul Păcurar Traian, 
șef de brigadă la sectorul II. 
Acest articol vorbește despre ex
periența înaintată a brigăzii în ex
tragerea unei producții de calitate, 
fără șist. Intr-un alt articol se vor
bește despre felul în care comu
niștii, întregul colectiv al sectoru
lui de investiții luptă pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor a- 
dunării generale de partid în pri
vința îmbunătățirii continue a ca
lității lucrărilor de pregătiri și re
ducerii prețului lor de cost. Ar
ticolul evidențiază activitatea rod
nică a minerilor fruntași Ionașcu 
Ioan, Vass Martin, Brînzău . Au
rel și alții, a căror lucrări se bu
cură de aprecierea tehnicienilor și 
inginerilor din sector.

Colectivul de redacție a reușit 
să contribuie prin articolele publi
cate la mobilizarea minerilor Ia 
obținerea de noi succese în lupta 
pentru sporirea producției de căr
bune. Aceasta datorită faptului că 
membrii colectivului de redacție; 
între care tov. Dumitra? Ana; Dra- 
gomtr Alexandru și alții se îngri
jesc din timp de apariția cu 
gularitate a fiecărei ediții, depun 
eforturi susținute -pentru ел gazeta 
de perete „6 August" să constituia 
oglinda activieâții minerilor din 
Vulcan. _ , .



3STEAGUL ROȘU

INSTANTANEE

zi de muncă, 
timpler i ș-a ,
De la un banc lipsește un

«
♦

♦*
i

1
• • • •
de vară. Bri
an început o 
după ce fie- 
repartizat lu-

Unde o fi loșca — întrebă 
« Kadas Carol, șeful brigăzii.
> — Era pe aici, dar a dispărut.
* In acest timp prin curtea ate-
» litrului de timplărie al întreprin

zi Au- 
stri-

„Să știți una 
șt bună..." !

Dimineață senină 
j gazils de timpluri 
J nouă 
rt-sărui
• cruț. 
j om.
•
• î1.•

4 dorn de industrie locală „6
gust" Petroșani se auzi un
gât prelung.

— Stanciule I
Dar Stanciu, cdn palmă.

Să știi ci băieții s-au dus
♦•
* undeva împreună — își dădu cu ♦
* părerea paznicul. Da las, c-q să-i *
* dibuiesc acuși. Și ca omul care * 
« bănuiește ceva, se îndreptă spre j 
î gardul care împrejmuiește atelie- •
* rul. Urme proaspete lăsate de î
« două perechi de încălțăminte îi J 
I confirmă bănuiala. *
ț — A, la cireșe, ați dispărut J

dtochiaților. Acușica om găsi ac ț
* 'pentru cojocul vostru, ♦
J Vizîndu-se surprinși Stanciu »
* Nicolae și Kozma Iosif cobortră î
* Prirp/u) rutinat /ia fanta *

♦ 
z
î♦

• din cireș. Primul rușinat de fapta
• sa a încercat stîngaci o scuză-
J — Am pățit ca vulpea din po- 
J veste. Vrînd să gust cireșele am
• constatat că sînt amare...

Z Or fi fost ele amare cireșele • 
î culese în timpul serviciului dar și • 
J mai amare li s-au părut celor d> î
♦ tineri cînd în mai puțin de O oră *
! văzură „fotografia(i“ la postul • 
J U.T.M, de control. •
J Stanciu și Kozma luați in fo- • 
S cUri stăteau rușinați in mijlocul J 
« tovarășilor lor de muncă. J
•
♦ să trageți chitditl în producție — 
? H muștrului în aprobarea celorlalți
• un tînăr de seama lor. Asta să vă
* fie de învățăturăl Doar nu da 
,ț aceea veriiți la serviciu să pier- 
J deți vremea fără rost. Și apoi, sâ

''î știți una și buni: De oameni î
! care să ne aducă rușine nu avem «j 

- фпеѵоіе. Să nu uitați! Iar dacă to- j 
î мя ^tți uita sîntem destui să J
* й'о reamintim. •
: M. mica :
:------------_

1
— Așa vă trebuie dac-ați vrut j

Cărți apărute
Chirculeșcu I., Melinte L., 

DEZVOLTAREA BAZEI TEHNI
CE MATERIALE A SOCIALIS
MULUI IN R.P.R. („Canoștințe 
economice*' nr. 16), 56 pag. — 
0,40 lei.

STUDII PRIVIND ISTORIA 
ECONOMICA A ROMINIEI, 
voi.
912

I. Editura Academiei R.P.R., 
pag., - 12,70 lei.

Mai multa atenție pevizuipii 
autobuzelor

E 
care 
șe dă drumul în cursă pînă cînd 
nu 1І se fade o revizie amplă. 
Se pare însă că acestui lucru nu 

,. 1 se acordă atenția cuvenită la 
garajul I.C.O. Petroșani. Super
ficialitatea cu care sînt lăsate 
Să plece autobuzele dimineața în 
cursă vorbește cu prisosință des
pre felul în care se muncește în 
acest garaj. Dar să lăsăm fap
tele să vorbească. In ziua de 15 
iulie a.c„ autobuzul cu nr. 51.110 
a plecat în cursă ca de obicei, 
avînd la volan pe șoferul Kurki. 
Pe drum, șoferul a observat că 
mașina are ceva defecțiune, dar 
a continuat să-și facă cursa. Mai 
oprindu-se, mai întîrziind la cîte 
un drum, omul a încercat să-și 
facă datoria. In cursa ce urma 
s-o facă de la stația Surduc spre 
Petroșani, mașina n-a mai mers 
Bici
pul cît a stat în stație 

I tot
а ч

lucru știut că la orice garaj 
se respectă, mașinilor nu li

cum. După ce în tim-* 1 
a 

și 
în 
o-

Colectivul Uzinei de reparat u- 
tilaj minier din Petroșani a ob
ținut în acest an importante suc
cese în îndeplinirea principalilor 
indici de plan. Pe baza îndepli
nirii și depășirii planului la toa
te sortimentele, a creșterii pro
ductivității muncii, colectivul u- 
zinei a realizat economii la pre
țul de cost în valoare de peste 
1.800.000 lei, față de 800.000 lei 
cît este angajamentul anual.

O parte însemnată din valoa
rea acestor economii a fost ob
ținută prin aplicarea în proce
sul de producție a unor inova
ți* și raționalizări. Valoarea e- 
conomiilor post calculate a celor 
16 inovații și raționalizări apli
cate în acest an se ridică la peste 
460.000 lei. Acest lucru denota 
că muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de aici se străduiesc să 
îmbunătățească continuu procesul 
de producție prin găsirea de noi 
metode de lucru, mecanizarea u- 
nor operații, modernizarea mași
nilor și instalațiilor.

In acest an a<u fost înregis
trate la U.R.U.M.P. un număr 
de 46 propuneri de inovații și 
raționalizări, din care 36 au fost 
acceptate. Iată cîteva din inova
țiile acceptate și aplicate: Ino
vatorii Haidu Ștefan și Deneș 
Andrei au construit o tobă cu 
bile pentru prepararea soluției de 
spoire a formelor la turnătorie. 
Inovatorul Calcioni loan a con
struit un dispozitiv pentru mon
tarea, demontarea și reglarea e- 
lectrozilor la cuptoarele electrice. 
O altă inovație, care constă în 
confecționarea flanșelor pentru 
tuburi de rambleu și tuburi de 
aer comprimat din oțel laminat, 
aduce economii în valoare de 
25.000 lei. De asemenea, prin 
folosirea dispozitivului construit 
pentru îndoirea flanșelor pentru 
tuburi de aeraj se obțin anual 
economii de 35.000 lei.

prească pentru circa 30 de 
nute la scurt timp după pornire. 
Acest lucru a implicat, bineînțe
les, mai multe vociferări din 
partea călătorilor care erau puși 
în situația de a întîrzia și dte a 
nu-și putea rezolva treburile ce 
le aveau la Petroșani. Situația 
a fost oarecum salvată prin ve
nirea celei de a doua mașini care 
circulă pe această rută și care a 
luat călătorii aflați pe șosea.

Cazul menționat nu este uni
cul. Dacă se cercetează amănun
țit această problemă se va ve
dea că uneori mașinilor li se dă 
dirumul din garaj fără a se a- 
vea certitudinea că ele nu vor 
râmîne pe drum pînă la încheie
rea zilei respective de lucru. A- 
cestei situații trebuie să i se pu
nă capăt neîntîrzîat. In acest 
scop e necesar ca organele com
petente să tragă cu toată serio
zitatea la răspundere pe tov. 
Antohi Gheorghe, șeful garaju
lui I.C.O. care dă dovadă de in
dolență și neglijență în atribu
țiile ce-i revin.

— ... M. AVRAM

reparat la
«іяйаС defecțiunea, plecînd 

в fost obKgat să se

motor

Personalul magazinului textil din centrul orașului Lupeni sc 
bucură de aprecierea cumpărători far. Și e firesc să fie așa doar aici 
lucrează o brigadă U.T.M. de bună deservire care lună 
îndeplinește și depășește sarcinile de pian asig.urînd o 
vire

IN CLIȘEU: Vedere exterioară a magazinului.
---------------- O----- -----------

de lună ișl 
bună deger

mi-

pePlanul tematic de inovații pe 
anul în curs cuprinde 16 teme 
care sînt legate de creșterea ni
velului tehnic al producției și de 
îmbunătățirea protecției muncii. 
Pentru rezolvarea acestor teme 
s-a inițiat un concurs cu premii.

Inovatorii din uzină s-au pre
ocupat îndeaproape de rezolva
rea inovațiilor prevăzute în pla
nul tematic. Pînă acum s-au re
zolvat și aplicat un număr de 
3 inovații din planul tematic iar 
altele sînt în studiu. Cele apli
cate sînt un aparat pentru veri
ficarea vacumetrelor. realizat de 
Kibedi Alexandru, dispozitiv uni
versal de forfecat aripi de cor
nier și un dispozitiv de îndoit la 
rece tuburi de aeraj.

Datorită sortimentelor multiple 
și variate care se 
U.R.U.M.P., creșterii 
de producție, ale uzinei, 
pun procese de lucru tot 
vansate, prin care să se 
o producție de calitate, 
tată la timp și la 
Pentru rezolvarea 
cestor însemnate 
cere ca inginerii, 
muncitorii să se 
mai mult pentru .
loc de muncă, să se aplice cît 
mai multe inovații Și raționali
zări, să se mecanizeze în măsură 
tot mai mare operațiile de lucru.

produc la 
sarcinilor 

se im- 
mai a- 
obțină 
execu- 

i un preț redus.
cu succes a 

probleme 
tehnicienii 
străduiască 

Ca, la fiecare

a
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Mărirea vitezelor de avansare, sarcină centrală 
minerii de la Investițiipentru

Colectivul sectorului de inves
tiții al minei Vulcan este cunos
cut ca unul dintre colectivele 
fruntașe din Valea Jiului. Anul 
acesta, minerii, tehnicienii și in
ginerii sectorului au depus efor
turi susținute pentru îndeplinirea 
ritmică a planului și a angaja
mentelor, pentru executarea lu
crărilor la un nivel calitativ su
perior.

Lună de lună, pe baza crește
rii productivității muncii, secto
rul și-a îndeplinit și depășit pla
nul de producție. In semestrul I, 
minerii au săpat peste plan 100 
m. 1. și au betonat peste preve
deri cea. 80 m. 1. galerie, iar 
planul valoric și productivitatea 
valorică au fost, de asemenea, 
depășite. De pildă, la lucrări mi
niere, planul valoric a fost de
pășit cu peste 1.500.000 lei.

Creșterea productivității mun
cii, care în medie depășește în 
fiecare lună pe cea planificată cu 
15 la sută, se datorește organi
zării judicioase a muncii, apro
vizionării ritmice a brigăzilor cu 
materialele necesare și folosirii 
din plin a mecanizării. Sectorul 
are în dotare două mașini de în
cărcat tip EMP-1 și 3 benzi re- 
încărcătoare, utilaje care se fo
losesc la capacitatea maximă. 
Astfel, în primul trimestru pla
nul la încărcarea mecanizată a 
fost îndeplinit, iar în al doilea 
trimestru s-a încărcat mecanic, 
peste prevederile pianului, 1436 
tone de steril. Datorită mecani-i

îmbunătățirea transportului intern 
importantă sursă de economii

Pînă acum cîțiva ani, la mina 
Uricani transportul ridica cele mal 
mari probleme în fata colectivului. 
Cărbunele trebuia transportat așa 
cum ieșea din mină, adică în va- 
gonetele de 1000 1, pînă la pre- 
parația Lupeni pe un traseu de 
peste 8 km. Greutățile pe care le 
pricinuia acest transport extrem de 
dificil sînt lesne de înțeles.

In cele din urmă s-a găsit o 
soluție care părea că va produce 
dintr-o dată o ușurare considera
bilă a transportului. La jumătatea 
distanței între Lupeni și Uricani 
s-a improvizat un punct de încăr
care a producției în vagoane C.F.R. 
Dar aici s-a ivit o nouă și serioa
să dificultate. Pentru deplasarea 
vagoanelor grele cu capacitate de 
50—60 tone prin fața gurii de 
încărcare era nevoie de prezența 
permanentă a unei locomotive 
C.F.R. Se punea problema fie a 
cumpărării, fie a închirierii unei 
astfel de locomotive. In afara chel
tuielilor de achiziție, urmau alte 
cheltuieli pentru întreținere, sala
riile mecanicilor și fochiștilor, com
bustibil etc. care se cifrau la cî
teva sute de mii de lei anual. In 
același timp, locomotiva, oricît de 
puternică ar fi fost, datorită pantei 
relativ mari și a greutății vagoa
nelor nu le putea stăpîni, îneît 
încărcarea lor nu se făcea uniform, 
uneori curgea cărbunele în spațiul 
dintre acestea. Preocupîndu-se în 
continuare de punerea la punct 
a noii instalații, colectivul minei 
Uricani a găsit o nouă soluție, mai 
simplă, mai ieftină și mai sigură 
în exploatare. In amonte de gura 
de descărcare, la o distanță conve
nabilă, s-a instalat un troliu manual 
(granic) de 10 tone, în genul celor 
folosite la săparea puțurilor. Fo
losind piese ce se găsesc fără nici- 
un fel de dificultate la orice mină 
din Valea Jiului (stele, lanț și te- 
ductor de crațer TP-1, motor de 
5,5 kW, etc.) granicul a fost me
canizat, iar printr-un întrerupător 
AG-60 și prin două butoane de 
distanță, a putut fi comandat toc
mai de la punctul de încărcare. Va
goanele goale aduse pînă în fața 
gurii de încărcare erau agățate de 
funia granitului și apoi deplasate 
uniform cu o viteză convenabilă 
pentru încărcare, viteză aleasă în 
funcție de debitul maxim al ben
zii de transport. Rareori s-au în-: 
tîmplat nepotriviri între viteza de

zării încărcării și măsurilor teh- 
nico-organizatorice luate, au cres
cut considerabil și vitezele de a- 
vânsare. In primul trimestru, 
viteza medie de avansare a fost 
mai mare decît cea planificată 
cu 2,5 m„ iar în lunile următoa
re ea a crescut și mai mult în- 
trecînd cu 7,4, 3,5 și 7,5 m. vi
teza de avansare cerută. Un rol 
important în creșterea producti
vității muncii și a vitezelor de 
avansare l-au avut maiștrii mi
neri care s-au străduit să acorde 
brigăzilor un sprijin efectiv. 
Conducerea sectorului a organi
zat astfel brigăzile îneît pe fie
care schiftib să fie cîte un mi
ner cu experiență. La lucrările 
cele mai importante și pretenți
oase au fost plasate să lucreze 
brigăzile cele mai bune, fapt ca
re a făcut să crească calitatea 
acestor lucrări. Așa dte pildă, în 
luna iunie la mai multe lucrări 
importante s-au obținut rezul
tate însemnate. Brigada condusă 
de Drăgan Dumitru, lucrînd la 
betbnarea puțului orb nr. 4 cu 
un randament mai mare decît 

. cel planificat cu 0,430 m.c./post 
și-a depășit planul de producție 
cu 294 la sută. Minerii din bri
gada lui Bogdan Constantin, ca
re au lucrat la circului puțului 
nr. 10 orizontul 630, depășind 
randamentul planificat cu peste 
25 la sută au excavat în plus 
<fe plan 28 m. c. de steril. Rea
lizări înaero&ate au obținut și 

deplasare a vagonului și debitul 
benzii, dar și atunci oprirea sau 
pornirea vagonului se făcea foarte 
simplu de către manipulantul de 
la bandă prin comanda la distan
ță.

Prin această instalație simplă 
s-au putut elibera două locomoti
ve, condițiile de încărcare s-au îm
bunătățit considerabil (înainte erau 
necesari doi oameni pentru nivela
rea cărbunelui în vagon) și în ge
neral manevrele s-au simplificat 
mult. Simplitatea și robustețea ins
talației poate fi dedusă ți din fap
tul că în întreaga ei funcționare nu 
s-au semnalat decât numai câteva 
defecțiuni de mica importanță. In 
schimb, efectele economice au fost 
foarte importante: economiile a- 
nuale s-au cifrat la cîteva sute de 
mii de lei !

Mai tirziu, cînd linia ferată nor
mală s-a apropiat ți mai mult de 
exploatare, E. M. Uricani a ame
najat un nou punct de încărcare, 
de această dată lîngă noua incintă. 
Avînd deja experiența necesară și 
cunoscând avantajele instalației 
executate la Bărbăteni, noul punct 
de descărcare este deservit tot de 
un granic asemănător.

La mina Vulcan, încărcarea pro
ducției în vagoane de cale fera
tă normală se face prin niște trans
portoare care aduc cărbunele de 
la Separație. Și aici, ca și la pri
ma încercare de la Uricani, vagoa
nele sînt^ deplasate prin fața guri
lor de încărcare de o locomotivă. 
Dar asta înseamnă plata 
turi zilnice (3 mecanici 
chiști), înseamnă consum 
bustibil și de lubrifianți, 
chirie sau cotă de amortizare. S-a 
făcut vreodată calculul cheltuieli
lor pricinuite de această locomo
tivă a cărei utilizare este extrem 
de redusă ? Tovarășii de la E. M- 
Vulcan ar trebui șă facă acest cal
cul. Or constata că înlocuirea ac
tualului sistem cit unul în genul ce
lui de la Uricani le-ar aduce eco
nomii anuale foarte importante, ar 
favoriza o mai uniformă încărcare 
și deci o folosire mai completă a 
capacității 
mai mare 
ar elibera 
fi folosită 
crări.

Iată o posibilitate de economii.
ing. E. MANT0IU

a 6 pos- 
și 3 fa
de conv 
înseamnă

vagoanelor, le-ar da o 
siguranță în exploatare, 
o locomotivă pentru a 
mai intens la alte lu-

brigăzile conduse de Dan Con
stantin, Vass Martin, Grosu Va- 
sile și alții. Colectivul sectoru
lui s-a ocupat îndeaproape și de 
reducerea prețului de cost. In a- 
cest scop, au fost aplicate o se
rie de măsuri eficiente privind 
folosirea judicioasă a materiale
lor, refolosirea unor armături 
vechi fără ca ele să pericliteze 
siguranța în funcționarea lucră
rilor, folosirea rațională a ener
giei și reducerea consumurilor 
specifice. Ca urmare a acestora, 
în primele 5 luni ale anului sec
torul a realizat la prețul de cost 
economii în valoare de aproape 
1.000.000 lei.

In luna aceasta colectivul sec
torului este hotărît să obțină re
zultate și mai frumoase, mai fl
ies în privința creșterii viteze
lor medii de avansare. In acest 
scop, s-a înființat o brigadă de 
avansări rapide care este condu
să de cunoscutul șef de brigadă 
Vass Martin. In primele 15, zile 
lucrătoare, 
nei înalte 
a obținut 
de 78 m. 
zilnică de

Rezultatele obținute pînă acum 
de minerii sectorului de investi
ții al minei Vulcan sînt demne 
de laudă. Ele constituie un im
bold pentru ca ei să întîmpine 
Ziua minerului și ziua de 23 Au
gust cu noi și însemnate reali
zări.

din iulie, datorită u- 
prodiuctivități brigada 
o vițeză de avansare 
1., adică o avansare 

6 m.



STEAGUL’ ROȘU

Comunicatul comun 
cehoslovaco-vietnamez

că studierea naturii 
și a radiației solare 
una din sarcinile pri- 

ale cosmonauticii. Du-

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 18 iulie, ziarul „Moskov- 
skaia Pravda" a publicat sub 
semnătura lui Ari Sternfeld, lau
reat al Premiului internațional 
de stimulare pentru astronautică, 
un articol consacrat radiosonde- 
lor-rachetă. Autorul arată că pen
tru observații de la mică dis
tanță asupra Soarelui! pot fi fo
losite radiosonde-rachetă. El a- 
mintește 
Soarelui 
constituie 
mordiale
pă părerea lui, cu ajutorul ra- 
diosondelor pot fi cercetate gra- 
nulația Soarelui (granulația vi
zibilă a stratului său superfi
cial), fotosfera și cromosfera, 
faeulele și protuberantele, petele 
și coroana solară.

Ari Sternfeld arată că în tim
pul unei rotații radi'osonda va 
zbura deasupra celor două emi
sfere opuse ale Soarelui. Pentru 
aceasta nu va fi nevoie decît de 
aproximativ două săptămîni.

Ari Sternfeld considteră că zbo
rul pe linie dreaptă spre Soare

nu este cel mai avantajos, deoa
rece pentru aceasta ar trebui a- 
nihilată uriașa viteză (circa 30 
km. pe secundă) pe care o dez
voltă racheta lansată ca urmare 
a mișcării Pămîntului pe otbită 
în jurul Soarelui. Numai cernii* 
nicîndu-se sondei o viteză iden
tică, dar orientată în sens Opui, 
ea poate fi silită să cadă pe 
Soare în linie dreaptă, în vir
tutea legii gravitației.

Savantul sovietic recomandă 
ca la început să se îndepărteze 
sonda cît mai mult cu putință 
de Soare, de exemplu, pînă la 
orbita lui Marte, Jupiter sau 
chiar Uranus. Atracția Soarelui 
va frîna mișcarea sondei și vi
teza ei va descrește treptat. Cînd 
ea va coborî la 2 km. pe secun
dă, este necesar să se comunice 
rachetei aceeași viteză în sens 
opus, conectîndu-se motorul. A- 
paratul va începe să cadă pe 
Soare. Sternfeld arată că în a- 
cest caz la fiecare 10 kg. din 
greutatea sondei va fi nevoie de 
o cantitate de combustibil de 40 
de or.i mai mică decît în cazul! 
unui zbor pe drumul cel mai 
scurt.

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

Și în Guineea portugheză populația 
africană a început lupta împotriva 

colonialiștilor

PRAGA 19 (Agerpres).
Agenția Ceteka transmite co

municatul comun cehoslovaco- 
vietnamez cu privire la vizita în 
Cehoslovacia a delegației guver- 
fiaffiehtale a Republicii Democra
ta Vietftăffi condusă de Fam Van 
Dong, primul ministru al R. D. 
Vietnam

1» tWfipul tratativelor care au 
9ЙЙ l«t, se spune în comunicat, 
cele dattă părți au făcut schimb 
de păreri asupra celor mai im
portante probleme internaționale, 
precum și asupra măsurilor pen
tru dezvoltarea relațiilor frățești 

dintre R. S. Ce- 
О. Vietnam.
se arată că cele 

sprijină eforturile 
U.R.S.S. și celorlalte țări socia
liste pentru triumful politicii de 
coexistență pașnică.

Cele două părți consideră că 
în regiunea Asiei de sud-est tre
buie creată o zonă a păcii și că 
trebuie lichidat pactul S.E.A’T.O.

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

Tratativele privind relațiile 
comerciale sovieto-britaniee

ș: a colaborării 
hoslovacă si R.

In comunicat 
două părți

Guvernul și poporul R. S. Ce
hoslovace sprijină întrutotul e- 
forturile guvernului R. D. Viet
nam în scopul înfăptuirii con
secvente a acordurilor de la Ge
neva din anul 1954, precum și 
propunerile lui cu privire la sta
bilirea de relații normale între 
Vietnamul de nord și Vietnamul 
de sud.

Cele două părți sprijină rezol
varea problemei laoțiene pe ba
za propunerilor prezentate 
U.R.S.S. la conferința de la 
nev a.

Ele au condamnat poziția 
curilor imperialiste, care împie
dică în mod sistematic reprezen
tarea legală a R. P. Chineze în 
O.N.U. și și-au exprimat convin
gerea că R. P. Mongolă își va 
ocupa de asemenea într-un viitor 
apropiat locul în O.N.U. De a- 
semenea ele sprijină propunerile 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene cu privire la re- 
unificarea pașnică a țării.

de 
Ge-

cer-

Omologarea recordurilor 
mondiale realizate 

de I. Gagarin
PARIS 19 (Agerpres).
Comisia astronautică a Fede

rației Internaționale de Aviație 
a omologat la 18 iulie ca recor
duri mondiale absolute perfor
manțele pilotului cosmonaut so
vietic, erou al Uniunii Sovietice, 
Iuri Gagarin, în timpul zborului 
său cosmic din 12 aprilie 1961.

Au fost omologate ca recorduri 
mondiale durata zborului navei 
satelit „Vostok" — 108 minute, 
înălțimea maximă de zbor 327 
de km. și ridicarea greutății ma
xime (incluzînd greutatea pilotu
lui cosmonaut) 4.725 kg.

O------

Declarația 
lui Krim Bellkasseir/
GENEVA 19 (Agerpres).
„Delegația noastră a sosit la 

Geneva pentru a relua tratativele 
întrerupte între reprezentanți) 
guvernului Franței și guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria", 
a declarat la 18 iulie, pe aero
port, Krim Bellkassem, șeful de
legației guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria. Avem toată 
dorința și bunăvoința de a în
cheia cu succes aceste tratative, 
a declarat el. Sperăm că, în sfîr- 
șit, se va adopta în problema al
geriană o hotărîre realistă, care 
va satisface pe deplin cererile 
noastre naționale legitime în ve
derea creării unei Algerii unite, 
independente și suverane și cat® 
va aduce pacea dorită de popoa
rele francez și algerian.

Sperăm, de asemenea, a decla
rat în încheiere Krim Bellkassem, 
ță dacă guvernul Franței va ma
nifesta bunăvoință și dorința de 
a desfășura tratativele într-un 
mod constructiv și rodnic, vom 
ajunge la o înțelegere.

----- O-----

MOSCOVA 19 (Agerpres).
La Londra au avut loc tratati

ve cu privire la relațiile comer
ciale sovieto-britanice între mi
niștrii Nikolai Patolicev și Re
ginald Maudiing.

După cum se subliniază în 
comunicatul comun, s-a căzut de 
acord ca tratativele cu privire la 
încheierea acordului comercial 
și de navigație maritimă să fie 
continuate la Londra la sfîrși- 
tul acestui an sau la începutul 
anului 1962.

Miniștrii au constatat cu sa
tisfacție succesul înregistrat de 
expoziția britanică organizată 
recent la Moscova și de expo

litar portughez. A fost întrerup
tă linia telefonică și a fost dis
trus un pod.

Autoritățile colonialiste au 
trecut în grabă la represiuni. 
Avioanele portugheze efectuează 
raiduri de intimidare. In timpul 
raidurilor ele au violat terito
riul Senegalului zburînd deasu
pra regiunii senegaleze Kolda, 
situată în apropierea frontierei 
cu Guineea portugheză.

Guvernul Senegalului a înmî- 
nat însărcinatului cu afaceri al 
Portugaliei la Dakar o notă de 
protest în legătură cu violarea 
spațiului aerian al Senegalului 
de către avioane portugheze.

In Australia șomajul 
ia amploare

CANBERRA 19 
TASS transmite :

Potrivit datelor 
Ministerul Muncii 
la Canberra, la sfîrșitul lunii 
iunie numărul șomerilor austra
lieni, era de 717.684. Presa re
levă că numărul real al șomeri
lor depășește mult datele ofi
ciale care nu includ pe munci
torii ce muncesc o săptămînă de 
lucru incompletă și numeroși 
al ți muncitori neînregistrați la 
bursa muncii. Șomajul afectează 
industria de automobile, indus
tria textilă și industria de pre
lucrare a lemnului din țară.

........ ...О—OO—7 --1

Macmillan evită să afirme atitudinea Angliei 
de „piața comună"

DAKAR 19 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că 

și în Guineea portugheză popu
lația africană a început lupta 
împotriva autorităților colonia
liste.

Agenția France Presse anunță 
că în noaptea de 17 spre 18 iulie 
la Saint Domingo un grup de 
africani au atacat un post mi-

ziția sovietică deschisă la Lon
dra. Ei au fost de acord că a- 
ceste expoziții au un rol impor
tant în extinderea bazei relațiilor 
comerciale dintre cele două țări. 

Reginald Maudiing a declarat 
că a început consultările cu o 
serie de ramuri ale industriei 
Regatului Unit privind posibili
tatea încheierii unor contracte 
pe termen lung pentru livrarea 
de mărfuri și că aceste consultări 
vor continua.

Miniștrii au fost de acord că 
este oportun să se continue 
țiunile pentru dezvoltarea 
merțului sovieto-britanic.

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

ac-
co-

. VIENA. Lai Viena a început 
procesul intentat sturmbannfuh- 
rerului SS, 'Ratzesberger, fost 
șef al poliției secrete fasciste la 
Jilomir.

. Ratzesberger este acuzat că în 
vara anului 1942 a condus ope
rațiunile de asasinare în masă 
a unor cetățeni sovietici în ora
șele Jitomir și Berdicev, ocupate 
vremelnic de trupele germano- 
fasciste.

NEW YORK. Agenția France 
Presse relatează că în urma u- 
nei întruniri a grupului afro-a- 
siatic la O.N.U., care a avut loc 
la 18 iulie, s-a trimis secreta
rului general al O.N.U. o scri
soare cerînd să se includă pe 
ordinea de zi a apropiatei se
siuni a Adunării Generale O.N.U. 
problema Angolei și problema 
discriminării rasiale în Uniunea 
Sud-Africană.

(Agerpres).

furnizate de 
și publicate

MOSCOVA ; Festivalul internațional 
al filmului

In seara 
ducătorul 
T. Shelton 
vîntare de 
cipanților la festival și locuito
rilor Moscovei.

S.U.A. au prezentat în ca
drul Festivalului de la Moscova 
filmul de scurt metraj „Invin- 
gînd tăcerea" și filmul artistic 
în culori de lung metraj „Răsă
rit de soare la Campobello" 
consacrat președintelui S.U.A., 
Delano Roosevelt.

La 18 iulie au fost prezentate 
de asemenea în cadrul festiva
lului două filme grecești de 
scurt metraj.

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Cineaștii americani participă 

pentru prima oară în mod ofi
cial la festivalul internațional 
al filmului de la Moscova.

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

Primirea grupului de cineaști 
romîni de către E. Furțeva
MOSCOVA 19. Coresponden

tul Agerpres transmite :
Miercuri dimineața, Ekaterina 

Furțeva, ministrul Culturii al 
U.R.S.S., a primit grupul de ci
neaști romîni care participă la 
cel de-al doilea Festival cinema
tografic internațional.

Ekaterina Furțeva a vorbit 
despre unele probleme ale cine
matografiei sovietice și s-a in
teresat de realizările cineaștilor 
romîni.

zilei de 18 iulie, con- 
delegației americane 
a rostit o scurtă cu- 
salut adresată parti-

Г 
încetarea din viață 

a scriHoarei Olga Forș
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

TASS transmite :
A încetat din viață cunoscuta 

scriitoare sovietică Olga Forș, în 
vîrstă de 88 de ani.

Scriitoarea și-a început acti
vitatea literară acum 53 de ani. 
Olga Forș este bine cunoscută 
pentru romanele sale istorice.

In ultimii ani ai vieții, Olga 
Forș, a scris memorii despre în- 
tîlnîrile sale cu cei mai de sea
mă reprezentanți ai culturii ruse. 
Un loc important în aceste me- 
mori! îl ocupă amintirile ei des
pre întîlnirile cu Maxim Gorki.

față
LONDRA 19 (Agerpres).
Membrii parlamentului englez, 

atît laburiștii cît și conservato
rii, au ridicat din nou la 18 iulie 
în Camera Comunelor, problema 
atitudinii Angliei față de „piața 
comună". Ei i-au propus primu
lui ministru Macmillan să facă o 
declarație în această problemă în 
lumina tratativelor pe care mi
niștrii englezi le-au dus în ulti
mele săptămîni cu guvernele 
rilor Commonwealthului.

Membrii parlamentului au 
rut de asemenea ca guvernul 
dea publicității o Carte Albă 
privire la atitudinea țărilor Com
monwealthului față de intenția 
Angliei de a adera la comunita- 

. tea economică europeană. După 
cum s-a mai anunțat în timpul 
vizitelor făcute în țările Com-

tă-

ce- 
să 
cu

monwealthului, miniștrii englezi 
au întîlnit o opoziție dîrză baza
tă atît pe considerente economice 
cit și pe considerente politice, fa
ță de intenția Angliei de a adera 
la „piața comună" și s-au întors 
Ia Londra, fără nici un rezultat 
concret.

La 18 iulie. Macmillan a refu
zat să facă declarații concrete 
despre fondul tratativelor cu ță
rile Commonwealthului, lîmitîn- 
du-se doar la declarația că aces
te tratative „au fost foarte pre
țioase". Macmillan a promis că 
va face o declarație despre a- 
ceste tratative ulterior.

Temerile laburiștilor că guver
nul încearcă să evite o discuție 
în problema atitudinii Angliei 
față de „piața comună", se ex
plică, prin faptul că, după cum

se subliniază în presă, guvernul 
dispune în total de cîteva zile 

. pentru a lua o hotărîre, deoarece 
ministrul Afacerilor Externe, 
Home, pleacă la sesiunea Consi
liului miniștrilor Afacerilor Ex
terne ai țărilor Uniunii vest-eu- 
ropene, care se va deschide 
Paris la 1 august. Se crede 
una din principalele probleme 
pe'Ordinea de zi a sesiunii va 
1,Anglia și piața celor șase".

Laburistul Hughes i-a atras 
tenția lui Macmillan că ziareler 
canadiene și engleze îl critică pe 
primul ministru englez pentru 
„supunerea lui totală față de po
litica strategică a lui Kennedy", 
care, după cum se știe, insistă 
pentru aderarea Angliei la „pia
ța comună" în numele „unității 
europene".

la 
că 
de 
fi

a-

PROGRAM
21

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților na
ționale, 9,30 Prietena noastră 
cartea, 10,00 Fragmente din ope
ra „Lucia di Lammermoor" de 
Donizetti, 11,03 Concert simfonic 
popular, 12,00 Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(reluare), 13,05 Concert de prînz, 
14,00 Muzică ușoară, 14,30 Con
cert de muzică populară romî- 
neăscă, 15,10 Concert popular, 
16,15 Vorbește Moscova, 18,00 
Tineri soliști la microfon, 18,30 
„Prin țara constructorilor co
munismului" — însemnări de că
lătorie și versuri ale scriitorilor 
care au vizitat Uniunea Sovie
tică, 18,40 Muzică ușoară inter
pretată de Ala Baianova și Ni- 
colae Nițescu, 20,30 Program 
muzical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 21,40 Cîntă orchestra de 
dans a Radiodifuziunii din 
Leipzig. PROGRAMUL II. 12,10

DE RADIO
iulie

Muzică
13,10 Cîntece pe versuri de Va- 
sile Alecsandri, 14,03 Fragmente 
din opereta „Lăsați-mă să cînt" 
de Gherase Dendrino, 15,35 Ac
tualitatea
16,50 Curs de limba rusă, 17,35 
Muzică populară oltenească, 19,30 
Teatru la microfon: „Peripețiile 
soldatului Swejk" de Iaroslav 
Hasek, 21,45 Concert de muzică 
din opere.

----- O-----

populară romînească,

în țările socialiste,

CINEMATOGRAFE
21 iulie

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