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25 August. Planul de * 
a fost depășit zilnic ir 1 
peste 4 la sută, au fost îi
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Acțiuni de folos obștesc
Mobilizați de organizația U.T.M., tinerii muncitori de la 

termocentrala Paroșeni participă cu multă însuflețire la acțiu
nile de folos obștesc. De la începutul celui de-al doilea se
mestru al acestui an și pînă in prezent ei au colectat și tri
mis oțelarilor hunedoreni peste 7.000 kg. fier vechi și au efec
tuat peste 300 ore de muncă voluntară ia repararea și întreți
nerea agregatelor din uzină. De asemenea, au participat la 
acțiunea de înfrumusețare a întreprinderii extinzînd spațiile 
verzi, zonele cu arbuști ornamentali. In activitatea depusă s-aU 
evidențiat brigăzile и temi s te de muncă patriotică conduse de 
Ispas Constantin, Băluț Ghe orghe, Stă ni șei Ioan și Tașnady 
Iosif.

A. NICULESCU 
corespondent
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bună gospodărire
cîteva săptă- 
în urină, în 
unei consfă-

Cu
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cadrul 
tuiri de producție, 
muncitorii din sec
torul C.F.F. Lonea 
s-au angajat să 
inițieze decadal di
ferite acțiuni cu ca
racter gospodăresc 
pentru înfrumuse
țarea depoului și a- 
telierelor. Inițiativa 
s-a dovedit bună. 
Astfel, în cadrul o- 
relor de bună gos
podărire muncitorii

au selecționat și 
revalorificat nume
roase materiale con
siderate nefolositoa
re, au colectat o 
cantitate mare de 
fier vechi și au pus 
la punct locurile de 
muncă și incinta 
sectorului.

Recent, la propu
nerea mecanicului 
de locomotivă Si- 
klodi Tamaș, un 
colectiv de munci
tori format d'in to
varășii Bercea Pe
tre, Jitea loan, P'a- 

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

Carnet După concediu munca-i spornică

raschiv Ghiță 
Boroș Gavrilă 
confecționat din ma- 

’ terialele recuperate 
o poartă metalică 
care a fost 
la intrare.

Pe viitor 
torii de la

și
au

montată

munci- 
sectorul 

C.F.F. Lonea și-au 
propus să inițieze 
și alte asemenea ac
țiuni în cadrul o- 
relor de bună gos
podărire.

N. VARZARU 
corespondent

Gă Ștefan și Gheorghe Popa 
sînt mereu nedespărțiți o știe 
întreaga Aninoasa. Nici nu-i de 
mirare că doar sînt frați. A în
drăgit Ștefan meseria de miner, 
miner s-a făcut. Putea să rămî- 
nă Gheorghe de căruță ? S-a 
gîndit să învețe și el meseria 

5 aista frumoasă, considerată pe 
drept cuvînt școală a curajului 
și hărniciei. E drept că Gheor
ghe e încă numai ajutor miner, 
dar meserie cunoaște așa că nu 
peste multă vreme o să-și ega
leze fratele.

Mai pe la începutul lui au
gust n-a mai mers la șut nici 
Ștefan și nici Gheorghe. Să nu 
care 
cut 
lor 
diu 
cam 
multe stațiuni de odihnă îneît 
nu mai știau pe care s-o aleagă.

— Eu unul, măi Gheorghiță, 
aș spune să mergem la mare — 
zise Ștefan. Ne bronzăm la soa
re, facem baie cît ne-o pofti ini
ma și ne plimbăm cu vaporul.

— Să știi că ai dreptate — 
îi întări propunerea Gheorghe. 
Și fără să mai stea mult pe 
gînduri s-au și înființat la res
ponsabilul cu asigurările sociale 
din comitetul sindicatului.

— Noroc tovarășe — spuseră 
într-un glas.

— Noroc. Ați venit pentru 
biletele de odihnă ? Și unde ați 
fiotărît să mergeți.

— La mare, dacă nu s-au 
dat cumva toate biletele.

z- De dat am dat destule, că 
numai în seria cu care mergeți 
și* dumneavoastră pleacă la E- 

, forie 30 de mineri de la noi.
Cu biletele în buzunar, pur- 

tînd cîte o valiză respectabilă 
fiecare, cei doi Popa au luat dru
mul spre Eforie.

.Stelele s-au mistuit una cîte 
urta. Pe imensă boltă a rămas 
stingher doar luceafărul de di
mineață. Dinspre răsărit, zorile 
începeau să se ivească. Cerul a 
început să capete o culoare ro- 
șie-portocalie. Apoi din întinsul 
nemărginit al apei, soarele a 
început să se ivească, întîi ca o 
seceră, apoi tot mai mare pînă 
cînd s-a ivit în toată măreția 

L lui Sub razele lui, marea părea 
o imensă oglindă.

Pe plajă si la ferestre sute 
de ochi admirau răsăritul soa-

cumva să credeți că au fă- 
nemotivate. Le-a venit și 
sorocul să plece în conce- 
și au plecat. Aici însă au 
încurcat-o. Locuri erau la

Cu puțin timp înainte de a intra în șut minerii Nicula Tra
ian, Rodeanu Romulus și Kando Iosif de la sectorul de investiții 
al minei Petrila și-au ridicat ziarele la care sînt abonați. Fotore
porterul nostru i-a surprins tocmai in timpul dînd instalați co
mod

• Mereu la datorie
Colectivul Uzinei electrice Pe- l 

troșani a obținut, de asemenea J 
rezultate frumoase în întâmpina- ; 
rea zilei de 23 August. Planul de - 
producție 
medie CU peste т ca suta, au ]usi i 
executate zeci de lucrări de bună j 
calitate.

...Ziua
Văii Jiului, frumos împodobite au j 
întîmpinat-о așa cum se cuvine. ♦ 
Zeci de mii de oameni ai muncii î 
au sărbătorit cu enttfgiasm ziua i 
eliberării patriei noastre, și ai-. * 
manifestat cu căldură dragostea 
lor pentru partid, și guvern^ pen
tru viața înfloritoare pe care o 
trăim. Animația a dominat pre
tutindeni din zori și pînă noap
tea târziu. întreceri sportive, spec
tacole au avut loc în fiecare lo
calitate.

Uzina electrică Petroșani însă 
nu putea fi oprită. De energie 
electrică era nevoie în continua
re. Uzina electrică însă nu func
ționează singură. Personalul strici 
necesar pentru menținerea ei în 
funcțiune a fost chemat să lucre
ze. Acești oameni au înțeles care 
este datoria lor și au sărbătorit 
prin muncă ziua de 23 August. .

In dimineața zilei de 23 s-a 
trecut la sarcină redusă, pentru 

. furnizarea energiei strict necesare. 
După întocmirea fișei de mane
vră, tablonistul, sub supraveghe
rea maistrului de serviciu a exe
cutat manevrele necesare. Două

\ cazane
trecut la funcționarea- cu sarcină

- redusă.
: ...Maistrul de tură Lupu Ioan
j controla parametrii ele funcționa- 
’ re: -Totul era în ordine. In caz J
■ că se ivea nevoiat uzina putea să'i 
j treacă la sarcină maximă. Tablo- J 
ț nistul Tolvay Eugen veghea atent т
■ la pupitrul de comandă. Fochiștii * 
j Mihai Petru și Dănășel Dumitru 1 
ț urmăreau buna funcționare a ca- 7 
; zânelor. La turbine mecanicii ț 
' Muntoiu Aurel și Aradi Ludo-î. 
; vie erau, de asemenea, preocupați î 
; de sarcinile lor.

Cei de mai sus, împreună cu
> ceilalți muncitori care au fost 
j comandați la serviciu au cinstit 
j sărbătoarea poporului prin mun- 
; că. Au asigurat buna funcționare 
i a uzinei, fiind în același timp cu 
! inima și gîndul la mărețele reali-
■ zări ale poporului nostru condus
> de partid, la viața fericită pentru 
I care muncesc.

I 
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auzeau 
în timp 
în aur

relui, ce oferea o priveliște dei 
neuitat. Printre admiratori eraui 
și frății Popa și ceilalți anino- 
seni veniți la odihnă.

— Ce frumos! — se 
exclamații de admirație, 
ce soarele darnic poleia
clădirile, florile, tot ce s-a înăl
țat pe litoral prin grija părin
tească a partidului pentru a face 
concediul celor ce muncesc cît 
mai plăcut.

Frații Popa, ca și ceilalți ce 
au plecat în concediu în seria 
din 9 august, s-au întors la lo
curile lor de muncă. E drept că 
mai, mai să пи-i cunoască or
tacii atît s-au bronzat. Dar au 
venit cu poftă de lucru nu glu
mă. Cum să nu arzi de dorința 
de a munci cînd. tot rodul stră
duințelor tale e spre fericirea, 
celor mulți, iar după un conce
diu plăcut, munca-i mai ușoară, 
mai spornică.

D. CRIȘAN
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Din activitatea sfaturilor populare

Toată grija 
propunerilor

Una din problemele de pe or
dinea de zi a unei recente șe
dințe a Comitetului executiv al 
Sfatului piopular al orașului Pe
troșani a fost analiza realizării 
propunerilor făcute de alegători 
privind buna gospodărire și înfru
musețare a localităților 
lui.

In cursul acestui an, 
da campaniei electorale 
cetățenii Văii Jiului au făcut un 
marc număr de propuneri pentru 
o mai bună gospodărire a cartie
relor, pentru îmbunătățirea acti
vității unităților de deservire a 
populației. Numărul total al pro
punerilor se ridică la 481 din 
care 421 sînt de competența sfa
turilor populare locale, inclusiv a 
Sfatului popular al orașului Pe
troșani.

In cursul ultimelor luni sfatu
rile populare au desfășurat o acti
vitate susținută pentru rezolvarea 
propunerilor făcute de alegători. 
S-a întocmit o evidență concretă 
a tuturor propunerilor pe baza că 
reia, 
ților 
rora 
cum 
a fost analizat periodic în ședin
țele comitetelor executive, in se
siunile sfaturilor populare, în cons
fătuirile deputaților cu alegătorii 
și în dările de seamă prezentate 
de aceștia în fața cetățenilor. 
Multe din propunerile alegători
lor au fost trecute în planurile de 
muncă ale comitetelor executive și 

• ale comisiilor permanente ale sfa
turilor populare. O inițiativă bună 
a avut Sfatul popular al orașului 
Lupeni care a informat periodic, 

scris cetățenii cu privire la

Văii Jiu-

în perioa- 
îndeosebi,

ele au fost repartizate unită- 
economice în competența că- 
a căzut rezolvarea lor. Felul 
au fost rezolvate propunerile

ST. EKART

Petrișor încă nu are atîtea luni de viață cite blocuri s-au construit dincolo de pîrîul Bra-ia, 
in Lupeni, «colo unde cu un an in urmă, din balconul apartamentului ocupat de părinții lui încă 
nu se profil» în zare silueta noului cartier de biocuri — Viscoza III.

’N CLIȘEU: Vedere panoramică a noului cartier care a început să fie populat de locatarii 
primelor două blocuri date de curînd în folosință, și Petrișor surîzînd fericit în brațele ma
mei sale.

H
unedoara-D

eva

rezolvării 
alegătorilor i

felul rezolvării propunerilor lor."
In urma activității desfășurate 

de sfaturile populare o bună parte 
a propunerilor făcute de cetățeni 
au fost pînă acum rezolvate. Iată 
doar cîteva exemple. In Petrila, în 
satul Jieț la propunerea cetățeni
lor, a fost numit un factor poștal, 
iar căminul cultural din sat a fost 
dotat cu un aparat de proiecție. 
A fost reparat podul din preajma 
blocurilor din Burdești. La Lu
peni, tot la propunerea alegăto
rilor, în colonia Ștefan s-a des
chis o grădiniță de copii și s-au 
reparat conductele de apă pota
bilă. Au fost introduse conducte 
de apă potabilă și în străzile. Brăii 
și Morii. In orașul Vulcan, la Pa
roșeni s-a deschis un cămin cultu
ral, s-au reparat străzile Oitaz, 
G. Enescu, N. Bălcescu și drumul 
Merințonilor. In Petroșani s-a des
chis în cartierul Livezeni .o 
unitate alimentară și
O.A.D.L.F.

însemnate realizări s-au
nut și în celelalte localități ale 
Văii Jiului. La Cîmpu lui Neag 
s-a deschis un dispensar medical, 
la Aninoasa s-a deschis o nouă u- 
nitate O.A.D.L.F., în comunele 
Uricani și Iscroni au fost reparate 
numeroase drumuri comunale. •

In ședința Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al orașului 
Petroșani a fost, scoasă în evidență 
contribuția prețioasă pe care au 
adus-o masele de oameni ai mun
cii, mobilizate de deputați și co
mitetele de cetățeni, la înfăptui
rea propriilor lor propuneri de 
interes obștesc. Alegătorii au con
tribuit îndeosebi la înfrumusețarea 
localităților prin amenajarea de 
zone verzi, nivelarea de terenuri; 
curățiri de canale etc. Merită a 
fi relevat faptul că în cursul a- 
cestui an cetățenii Văii Jiului au 
efectuat mai bine de 1.000.000 ore 
de muncă voluntară prin care au 
amenajat zone verzi pe o supra
față de 46.800 m.p. și au realizat 
și alte lucrări gospodărești a că
ror valoare se ridică Ia suma to
tală de "peste 2.004.500 . lei.. Dato
rită preocupării sfaturilor populare 
și activității maselor • de cetățeni, 
pînă în prezent au fost rezolvate 
273 propuneri. •

La realizările gospodărești ob
ținute de sfaturile populare în ri
dicarea nivelului urbanistic, al lo
calităților Văii Jiului propunerile 
cetățenilor și îndeosebi partici
parea lor la rezolvarea treburilor 
obștești au avut o mare însemnă
tate. Ședința Comitetului ^executiv 
al Sfatului popular al orașului Pe
troșani a cerut tuturor sfaturilor 
populare să acorde toată 'atenția 
și propunerilor curente făcute de 
alegători, îndeosebi cu. prilejul a- 
dunărilor de dări de seamă, să se 
preocupe îndeaproape de rezolva
rea operativă a propunerilor.

Preocupîndu-se cu toată atenția 
de rezolvarea propunerilor făcute 
de alegători, sfaturile populare vor 
obține noi succese în întărirea le
găturii lor cu masele de alegători, 
în ridicarea nivelului urbanistic 
al localităților Văii Jiului.

i. DUBEK
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DIN MWEWTUL SOVIETIC

In prezent 18 frontale din Va lea Jiului utilizează pentru susți
nere stîlpi metalici. Confecționarea stîlpilor necesari se face la 
U.R.U.M.P. Folosind turnarea în forme întărite cu silicat de sodiu 
și bioxid de carbon fi forjarea în matrițe, metalurgiștii asigură mine
rilor stîlpi metalici necesari. IN CLIȘEU: Forjorii Boier Gheorghe 
ți Gyorfi Ludovic forjează brățările unui lot de stîlpi metalici.

Susținere metalică tubulară 
pentru abataje

Consumul âc lemn

Printre alți mineri de frunte 
care și-au înscris numele în rîn- 
durile inovatorilor la mina Ani- 
noasa de curînd s-a alăturat și 
minerul fruntaș Cristea Aurel. 
El a venit cu o prețioasă inova
ție pentru reducerea consumului 
de lemn în abataje, propunînd 
un sistem de armare cu stîlpi 
metalici confecționați din tubu
rile uzate de la rambleu, inova-

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

tie asemănătoare celei ce se 
plică la mina Petrila. După 
experimentare scurtă în abata
jele cameră ale minei Aninoasa, 
sistemul de armare tubular pro
pus de Cristea Aurel se află în 
faza de execuție semiindustrială. 
Un lot de stîlpi metalici din tu
buri de rambleu a dat la încer
cări statice o rezistentă la pre
siune de 40—50 tone.

a- 
o

A4ecani^area 
dă rezultate

La mina Lu- 
peni, cu ajutorul 
havezelor s-au 
extras din . fron
tale în luna au
gust mai bine de 
6300 tone de căr
bune, La fronta
lul din stratul 
15, panoul I blo
cul 6, de pildă, 
brigada condusă 
de Panțiru Du
mitru a extras 
cu o haveză 
KMP-3 200 tone 
de cărbune pes
te plan.

Crește ritmul de încărcare 
mecanica

• Minerii de la Lonea, care folosesc la încăr
care mecanică mașinile EPM-1 sau reîncărcătoa- 
re cu bandă, au obținut în luna aceasta noi rea
lizări în , muncă. Pe mină planul la acest indice 
a fost simțitor depășit. In galeria direcțională de 
la orizontul 565 la Lonea II cu ajutorul unui re- 
încărcător cu bandă, brigada și-a depășit planul 
cu 62 m. c. steril. Cu peste 100 m. c. steril au în
cărcat mai mult decît aveau planul și minerii care 
folosesc o mașină EPM-1 la săparea galeriei di
recționale de la orizontul 655 Lonea IV.

• La minele Lonea, Petrila și Vulcani în câteva 
abataje cameră cărbunele se Încarcă cu mașinile 
GNLi 30 M. La Petrila intr-un abataj cameră s-au 
încărcat mecanic 690 tone de cărbune, iar la Lo
nea 1.20S tone de cărbune.

г

Plenara Comitetului orășenesc 
de partid a stabilit ca o sarcină 
deosebit de importantă minerilor 
din Valea Jiului scăderea consu
mului specific de lemn de mină 
la 41,2 П1.С./1000 tone cărbune in 
cursul acestui an. In primul se
mestru realizările au fost în me
die de 42,36 m.c./1000 tone pe 
bazin, iar în luna trecută de 
43,40 m.c./1000 tone, cu toate că 
la unele exploatări consumurile 
specifice de lemn realizate au fost 
simțitor reduse față de plan. La 
Lonea, Lupeni, Uricani s-au con
sumat cu 0,48—1,56 m.c./1000
tone mai puțin lemn de mină de
cât era planificat. La celelalte ex
ploatări însă normele au fost de
pășite. Mina Pe-_________
trila, de exemplu, " 
a consumat la fie
care o mie tone 
de cărbune cu 
5,Ș0 m.c. mai mult 

lemn decît avea planificat. Avînd 
în vedere că în luna iunie, pe ba
zin ți la o mare parte din exploa
tări consumurile de lemn realizate 
au fost mai mici decît sarcina de 
plan, anomalia, dacă putem spune 
așa, din iulie trebuie să dea serios 
de gîndit tuturor factorilor răs
punzători.

In această perioadă (iunie—iulie 
și fără îndoială în august) la toa
te minele Văii Jiului susținerea cu 
înlocuitori ai lemnului a luat o 
mare amploare. In intervalul de 
timp 1 iulie — 26 august au fost 
susținuți cu armături metalice 
5123 m. galerie, iar cu inele de 
bolțari 811 m. galerie, din fron
talele armate metalic s-au extras 
circa 117.000 tone de cărbune. 
Deci, indicii de plan tehnic care 
concură direct la scăderea consu
mului de lemn au fost îndepliniți 
și depășiți în medie pe bazin și 
Ia cea mai mare parte din exploa
tări. Firesc ar fi fost deci ca și 
consumul specific de lemn de mi
nă șă scadă corespunzător. El se 
menține însă destul de ridicat.

Depășirea consumului planificat 
de lemn de mină, provine la unele 
exploatări pe de o parte din ne- 
îndeplinirea ritmică a unor indici 
de plan tehnic, pe de altă parte 
din risipa și gospodărirea nera
țională a materialului care se mai 
manifestă uneori. Cum să nu fie 
depășit consumul de lemn la mina 
Petrila când în iulie planul de

rcdnslH
armare metalică în galerii a fost s 
îndeplinit doar în proporție de < 
circa 60 la . sută, iar cel de ar-) 
mare în bolțari în proporție de 5 
52 la sută ? Și în august ia mină < 
se menține în această privință tot { 
o situație nefavorabilă, ceea ce de- j; 
notă că din partea conducerii teh- j> 
nico-administrative grija pentru > 
îndeplinirea ritmică a tuturor ia- ( 
dicilor de plan tehnic a trecut pejj 
un plan secundar. ș

Cu toate măsurile luate la итк 
sectoare miniere se mai face risipă > 
de lemn, se introduce în mină > 
lemn necorespunzător ca dimensi-. 
uni, lemnul vechi nu este refolosit. >

Situația de pînă acum trebuie S 
să dea serios de gîndit. Minele ț

Probleme actuale

Pagină realizată de 
img. GH. DUMITRESCU 
Foto: P. CRAINICEANU

Combină de mare 
productivitate

S Recent la uzina constructoare de 
< mașini miniere din Donbas a in- 
J ceput fabricarea experimentală a 

unui nou tip de combină minieră 
cu front îngust de tăiere fi cu vi
teză de deplasare de 4,5 mi minut 
(de 1,5 ori mai mare decît com
binele produse de o firmă engle
ză'), Productivitatea noului tip de 
combină sovietică este de 4 tone 
pe minut. Combina poate tăia o 
fîșie de cărbune de 0,5—1 metru 
adîncime. Ea se mișcă pe rama 
crațerului blindat. Pe 
este instalat un sistem hidraulic 
care aruncă cărbunele pe trans
portor.

combină <

de gîndit. Minele ț 
Văii Jiului sînt 
înzestrate cu su
ficiente

' tehnice 
care să 
scăderea 

mului specific de lemn, 
ție mai mare trebuie să 
generalizării și aplicării inovații
lor prețioase propuse de mineri 
pentru reducerea consumului do< 
lemn. Ceea ce se cere în principal 
este ca indicilor planului tehnicț 
gospodăririi lemnului să li se a- 
corde toată atenția.

и

■ mijloace 
moderne 
ducă la 

consu- 
O aten- 
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Susținerea inelară j 

tubulară
La minele din Degtiarsk, li S 

susținerea unei galerii s-a aplicat < 
armarea circulară cu diametrul > 
de 2,35 m. formată din 4 ele- | 
mente egale din tuburi metalice ? 
cu diametru exterior de 114 mm. j 
Un cadru de acest fel poate рте- s 
lua o sarcină de 40 tone, greutit v 
tea lui fiind de 50 kg. La o sec- < 
țiune de săpare de 4,3 m.p. doi 
oameni pot arma pe sebimb 1,2- J

' 1,3 m. galerie (două cadre'). Cos- '! 
j tul susținerii unui metru de ga- ]♦
< lerie este de 140—280 ruble, față
< de 321 ruble la susținerea în jj
j lemn. i

Calitatea cărbunelui livrat de mineri, este riguros verificată nu 
numai în probe de șist vizibil, de cenușă și umiditate, dar și sub 
aspectul componentei chimice. Colectivul laboratorului C.T.C. Petrila 
execută lunar circa 4000 probe complexe de calitate. IN CLIȘEU : 
Laborantele Dumitru Elena și Zlatsky Elena, executînd analize 
chimice asupra unor probe de că rbune spălat.

LA MINA lupeni : Se poate extrage 3 
pe două zile la frontale ?

încă la sfîrșitul anului trecut 
conducerea minei Lupeni a con

siderat că mecanizarea existentă 
în abatajele frontale ale minei, 
îmbunătățită pe parcurs, poate duce 

la extragerea a 3 fîșii de căr
bune din frontale la două zile 
de lucru. Recent la mină a intrat 
în exploatare un frontal nou pe 

stratul 18 (brigada lui Lukacs 
Andrei) la sectorul IV B, unde 
sînt create premizele înfăptuirii 
acestui program de lucru.

Frontalele din stratul 15 și, 
recent din stratul 18, de la sec
torul IV В au cel mai înalt grad 
de mecanizare de la mina Lu
peni. Aici funcționează crațere 
blindate cu debit orar mare, ca
re permit havarea de pe șasiul 
lor și se pot muta în front cu 
împingătoare hidraulice, funcțio- 

■ riează haveze puternice de tipul 
KMP-3 și SWS cu două bare, 
transportoare SKR-11 și TP-1 
și se utilizează susținerea meta
lică cu stîlpi înalți GHH și stîlpi 
hidraulici GS cu grinzi în con
solă. Producția frontalelor este 
simțitor măi mare decît cea pla
nificată. Minerii de aici au ex
tras «te la începutul lunii august 

aproape 1000 tone de cărbune 
peste plan.

In lunile din urnă, odată cu 
introducerea crațerului blindat 
PZP-45 în frontalul din panoul 
I stratul 15, s-a constatat că 
fluxul transportului în abataj 
este limitat din cauza neconcor- 
danței capacității de transport a 
celor două tipuri de transportoa
re folosite (PZP 45 și SKR 11). 
Tehnicienii electro-mecanicl ai 
sectorului au rezolvat dificulta
tea prin modificarea diametrului 
stelei de acționare la craițerele 
SKR-11, mărind viteza de trans
port de la circa 0,40 m./sec. la 
0,76 m./sec, Această modificare, 
simplă în aparență, împreună cu 
folosirea unor mecanisme de ma
re productivitate, este premiza 
de bază pentru trecerea la ex
tragerea a 3 fîșii de cărbune în 
două zile, in loc de o fîșie pe zi.

Pentru a se putea duce la în
deplinire acest nou program de 
lucru sînt necesare: existența 
unei susțineri sigure și rapide 
de montat și de demontat; scurta
rea fazelor de lucru neproducti
ve; creșterea vitezei medii de a- 
vansare. Or, toate aceste condi
ții se înfăptuiesc în frontalele 

sectorul 4i și mai ales la fron
talul nou din stratul 18. Însăși 
conducerea sectorului (tov, ing. 
Petrescu Marin) admite posibi
litatea extragerii a 3 fîșii de căr
bune pe 2 zile, deocamdată nu
mai la stratul 18.

Existența pe fîșie a crațerului 
PZP-45 permite ca încărcarea și 
transportul cărbunelui din aba
taj la rol să se efectueze în ma
ximum 4 ore In care timp se face 
și havarea de pe crater. O cro
nometrară făcută a dovedit că 
circa 20 tone de cărbune se pot 
încărca acum în 8—11 minute. 
Așa cum susține conducerea sec
torului, în momentul de față fa
za de tăiere în frontal nu durea
ză mai mult de 6 ore (în con

diții normale de aprovizionare cu 
goale la rol I). Pentru faza de 
răpire și montare sînt suficiente 
8 ore, ținând seamă că tramspoc- 
torul se ruculește hidraulic direct 
pe fîșie, iar stîlpii hidraulici se 
pot manevra destul de repede, la 
fel ca și grinzile în consolă. In 
ultimul timp a sporit simțitor și 
viteza medie de avansare în fron
talele sectorului, de la circa 21,5- 
22 m./lună la 24,5-25 m./lună.

Cu alte cuvinte condițiile tehni
ce permit de pe acum trecerea la 
scoaterea a 3 fîșii de cărbune pe 
2 zile.

Ce trebuie făcut ?
Și totuși In cadrul sectorului 

șl al exploatării sînt încă multe 
de pus la punct pentru a se pu
tea introduce noul program de 
lucru la frontale, In primul rind 
este vorba de punerea în con
cordanță a transportului pe ga
lerii cu producția abatajelor. Ac
tualmente, deși sectorul are linie 
mare de front, are o bogată do
tare tehnică, producția extrasă 
este sub posibilități din cauza 
lipsei de goale, а transportului 
pe galerii defectuos organizat. 
Apoi viteza de avansare în lu
crările pregătitoare nu este încă 
ajunsă la nivelul corespunzător 
înaintării în abataje (deși la 
mină există condiții tehnice și 
materiale suficiente, dar incom
plet folosite), brigăzile de mi
neri nu sînt încadrate cu cadrele 
de calificare corespunzătoare for
mațiilor tip de lucru, etc.

Trebuie de asemenea arătat că 
inginerii și tehnicienii de la mi
na Lupeni nici pe linia de ser
viciu, nici pe cea a cercetărilor 
in cadrul serviciului științific nu 
au întreprins pînă acum nimic 
pentru studierea posibilităților de 

depășire a metodei „ziua și fî- 
șia“. La fel se poate spune și 

despre organele tehnice din com
binat care văd că utilajele de 
mare productivitate cu care este 
înzestrată mina Lupeni nu sînt 
încă pe deplin folosite la capa
citățile lor, dar n-au luat măsuri 
eficace în acest sens.

Ce înseamnă pentru mina Lu
peni trecerea la extragerea a 3 
fîșii pe 2 zile este ușor de înțe
les. In primul rînd, creșterea 
productivității muncii în fron
tale cu circa 30—40 la sută, creș
terea corespunzătoare a produc
ției extrasă din frontale cu 50 la 
sută, sporirea vitezi de avansa
re, deci cheltuieli de întreținere 
mult scăzute.

NOTA REDACȚIEI :
Cu materialul acesta, deschi

dem în pagina ,,Probleme și. rea
lizări din domeniul tehnicii mi
niere" o discuție pe tema posi
bilităților dte trecere la extrage
rea a 3 fîșii de cărbune pe 2 zile, 
în frontalele minei Lupeni. Che
măm pe toți inginerii din combi
nat, de la mina Lupeni, pe toti 
tehnicienii și maiștrii de abataj, 
De toti frontaliștii Lupeniului ca ) 
în cadrul acestei discuții să vină 7 
cu propunerile și observațiile lor. 
Coloanele ziarului le stau 1-0 dis
poziție !
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Precizarea diagnosticului este un indice de mare, importanță 
pentru asigurarea vindecării bolnavului. Dr. Mihăiescu de la 
secția pediatrie a spitalului cel nou din Lupeni împreună cu 
dr. Chiriacopol se sfătuiesc a supra diagnosticului dat și împreună, 
ca adevărați tovarăși de muncă ei stabilesc tratamentul.

Iată-l pe dr. Mibăiescu cu dr. Chiriacopol, la patul bolna
vei Oprea Georgeta, de față fiind și sora medicală Stancu pțtr- 
tind discuții în timpul consul tației, pe marginea precizării diag
nosticului.
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Pentru asigurarea unui conținut 
înalt învățămîntului de partid în 
noul an școlar, pentru legarea 
strinsă a acestuia de viață, o mare 
însemnătate are pregătirea temei
nică a propagandiștilor. Este ne
cesar ca propagandiștii să fie la 
ctirent cu problemele de bază ale 
politicii partidului, să-și îmbogă
țească în permanență cunoștințele, 
să fie înarmați cu sarcinile cele 
mai actuale trasate de partid-

Una din formele cele mai im
portante de pregătire a propagan
diștilor sint cursurile de vară, cu 
și fără scoaterea din producție.

Comitetul orășenesc de partid 
Petroșani acordă o maze atenție 

' pregătirii tuturor propagandiștilor 
^recrutați pentru anul de învăță- 
’ mint 1961—1962. Astfel, 90 de 

propagandiști, în majoritate de la 
exploatările miniere ale Văii- Jiu
lui, propagandiști noi sau cu o ve
chime mai mică, au fost trimiși la 
cursul de instruire de 10 zile de 
la Hunedoara. Pentru restail pro
pagandiștilor s-a organizat un 
curs fără scoatere din producție 
pentru predarea a o serie de lec
ții, ținerea unor seminarii, con
sultații etc. Acest curs, care se 
desfășoară în două centre, Petro
șani și la Lupeni, și-a început ac
tivitatea.

Programul cursului de pregătire 
fără scoatere din producție a fost 
astfel alcătuit incit să asigure 

. înarmarea propagandiștilor cu pro
blemele cele mai actuale ale po
liticii partidului și statului nostru. 
Prima lecție care s-a predat a 
fost „Programul desăvîrșirii cons
trucției socialismului elaborat de 
Congresul al III-lea al P.M.R,11. 
In cadrul ședințelor ce urmează 
se vor face expuneri pe diferite 
teme cum sint : „Sarcinile orga
nizațiilor de partid pentru înde
plinirea planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1962“, 
„Statul socialist în etapa desăvîr
șirii construcției socialiste'1, „Prin
cipiul leninist al coexistenței paș- 
nice — baza politicii externe a 
statelor socialiste în relațiile cu 
statele capitaliste11, „Principalele 
probleme ale muncii organizato
rice și ideologice ale organizațiilor 
orășenești de partid11 și altele. La 
majoritatea din aceste teme se 
prevede și ținerea de seminarii. 
Predarea lecțiilor se face de mem
brii Biroului Comitetului orășenesc 
de partid, iar dezbaterile în cadrul 
grupelor de seminar sînt conduse 
de lectori bine pregătiți.

Pentru a ajuța propagandiștii în 
celor mai 
s-a» pro- 

care ocazie 
la întrebă- 
în legătură

іій a oiopaiiuiiiiiiloi 
din ріошііе

. ceea ce privește îmbunătățirea ca
lității expunerilor și seminariilor, 
pentru a ridica necontenit price 
perea propagandiștilor în conduce
rea cercurilor ce le sînt încredin
țate, programul cursului prevede 
ținerea unor referate privind me
todica muncii de propagandist 
care, urmate de discuții, vor fi 
un bun prilej de schimb de expe
riență.

Pentru ca acest curs să-și atingă 
scopul este necesar ca propagan
diștii să acorde toată atenția luării 
de notițe in timpul predărilor, să 
studieze în mod temeinic biblio
grafia recomandată, să se prezinte 
bine pregătiți la seminarii. Discu
țiile care se fac în grupele de se
minarii trebuie să fie vii, legate 
de practică, de sarcinile unităților 
economice, să fie axate pe sarci
nile trasate de Congresul al III- 
lea al P.M.R., de plenarele Comi
tetului Central al P.M.R. și de 
alte documente de partid.

In asigurarea bunei desfășurări 
a cursului de pregătire un rol 
deosebit le revine comitetelor de 
partid și birourilor organizațiilor 
de bază care trebuie să asigure 
participarea regulată a propagan
diștilor la curs, să urmărească fe
lul cum se pregătesc și însușesc a- 
ceștia materialul predat, lucru de 
care va depinde în mare măsură 
calitatea învățămîntului în noul 
ari școlar.

NIGOLAE POPON 
consultant al Cabinetului 

de partid — Petroșani

In fața autobuzului cu nr. 
50.464 ce urma șă plece la orele 
18 din Petroșani spre Lupeni se 
agită o mulțime de călători. Fie-, 
care din ei vroia să ajungă, în 
seara de 22 august, ceva mai 
devreme acasă. Dar ghinion! 
Autobuzul devenise neîncăpător.

-s- Nu insistați degeaba, oa
meni buni, că nu mai iau pe ni
meni. Nu vedeți ce-i în autobuz ?
— încerca să-i convingă taxa
toarea Sigmi- 
reanu Cecilia pe 
cei ce se agățau 
pe scară.

Ba vedem «tes
tul de bine ca- 
re-i buba de nu încăpem toți.

— Ce bubă ?
— Dați ordin să se pună va

lizele alea ta portbagaj și ga
rantat că nu rămîne nimeni Jos
— insistau de afară mai multe 
voci.

Taxatoarea se dovedea greu 
de înduplecat.

— E imposibil să se facă ceva 
în înghesuiala asta.

— De ce le-ați permis 
rea cu bagaje mari ?

— ? ! ?
— Ce vorbești, măi 

Cine să ni le fi urcat sus ? 
habar n-are să dea un om în 
autogara care să se ocupe d® 
treaba asta —- se scandalizară1 
în autobuz cei care, probabil, 
se simțeau cu musca pe căciulă.

Orele 18. Taxatoarea, ajutată 
de un binevoitor, închide ușa 
curmînd -discuția cu cei rămași 
Jos. In autobuz aerul se încinge 
și mai avan. Batistele intră în 
acțiune; cărțile, caietele, revis
tele, ziarele se transformă în e- 
vantaie improvizate, agitîndu-se 
ritmic în mîinile călătorilor. 
Inutil; frunțile acestora „mus
tesc" în continuare. Cineva de 
prin fundul autobuzului face haz 
de necaz declarînd: „Mi-a ieșit 
berea prin cămașă11. Mai multe 
mîini se îndoaie instinctiv 
spate...

Ora plecării trecuse de 
minute.

- De ce stăm, tovarășă 
xatoare, că-i timpul șă... ?

— Plecăm îndată, aveți răb
dare, dar să vină șoferul.

— Lui îi arde de plimbări, 
noi facem aici baie de aburi 
comentează unul indignat.

In sfîrșit, lungile minute 
așteptare se termină. Șoferul 
loc la volan. Autobuzul se ur
nește din loc. Călătorii răsuflă 
ceva mai ușurați. Fețele lpr, deși 
scăldate în sudoare, s-au mai în
seninat'. Călătorii încep să de
vină optimiști în privința ajun
gerii la timp acasă. Dar opti
mismul le este de scurtă durată. 
La intrarea în Coroiești moto
rul începe să scoată un sîșîit 
suspect, iar autobuzul își înce
tinește ca prin farmec marșul.

Șoferul încearcă 
ambaleze motorul, 
fuză să-l asculte. 
Ce-o fi avînd ?

— Măi, să fie ghinion : s-a 
terminat benzina! — constată 
eu uimire prefăcută șoferul.

, — Ce ghinion, tovarășe șo
fer ? ...Asta miroase măi degra
bă a neglijență — ripostează 
călătorii, în timp ce dau buzna 
jos în șosea

zadarnic 
Motorul 
Se oprește.

Să 
re- :i

ii Amatori moto! ’!
î

I

ÎNSEMNARE

îndreptîndu-se în 
mare grabă spre 
o fîntînă din 
apropiere pentru 
a-șî potoli setea.

Șoferul Ludnay 
Mihai schim- 

în
Ve
de

Mihai 
blestemîndu-se

urca-

frate ! 
I.C.O.

spre

zece

ta

lar

de 
ia

bă fețe, fețe, ____ __ _____
gînd pentru că a „uitat" șă 
rifice starea mașinii înainte 
a pleca în cursă.

Prima etapă а călătoriei 
încheiat. Strînși roată în jurul 
autobuzului zecile tte călători se 
frSmfntă : cum vor parcurge res
tul drumului ? Intr-un tîrziu se 
Tvașie $i soluția salvatoare. Lîn- 
gă autobuz stopează un auto
camion. Binevoitor, șoferul îșî 
ajută colegul de volan șă iasă 
din impas, eedtndu-i din rezer
vorul autocamionului cîțiva litri 
de benzină. Motorul este pus 
din nou în funcțiune. începe e- 
tapa a doua a călătoriei... Cît 
va dura ?

Dacă cei care și-au încheiat 
„călătoria în rate“ coborînd la 
Vulcan nu au mai avut prilejul 
să afle aceasta, în schimb călă
torii ce au mers mai departe au 
aflat-o încă înainte de a ajunge 
în Lupeni. Lipsa benzinei din 
rezervor a făcut posibila c nouă 
etapă după o ședere în mijlocul 
șoselei Іа intrarea în Lupeni. A- 
junși cu. mare întîrziere pe la 
casele lor, cu siguranță că „no
rocoșii" călători care au fost 
eroii acestei „călătorii în etape" 
șî-au formulat aprecierile cuve
nite despre cei care le-au asi
gurat astfel de condiții de că
lătorie. Conducerea I.C.O. Pe
troșani n-ar fi rău să afle care 
sînt aceste aprecieri. Pînă una 
alta le-o spunem tovarășilor de 
la I.C.O. că aceste aprecieri în 
orice caz nu sînt de natură să 
le aducă cinste. Dimpotrivă. Cin
stea, respectul, stima călătorilor 
se cîștigă numai creindu-le con
diții bune de călătorie, pentru 
a le asigura, conducerea I.C.O. 
ește datoare să ia toate măsu
rile ca lucrătorii de pe autobuze 
să se achite cum se cuvine de 
sarcina asigurării unui transport 
civilizat călătorilor.

1. BALAN

s-a

Pe urmele materialelor publicate
Școlile vor fi gata la timp

Ca răspuns la articolul , (Poate 
forțele constructorilor pentru ter
minarea la timp a noilor școli „pu
blicat in ziarul „Steagul roșu" nr. 
3619 din 11 august a.c. și în care 
conducerea grupului de șantiere de 
construcții Petroșani era criticată 
pentru insuficienta preocupare față 
de finisarea la timp a noilor școli 
din Petroșani, Petrila și Uricani, 
Sfatul popular al regiunii Hune
doara (biroul pentru rezolvarea 
sesizărilor oamenilor muncii} co
munică următoarele :

„La intervenția făcută de Sfa
tul popular regional, conducerea 
TJLC.L.H. a dispus să se urgen
teze terminarea acestor școli și s-a 
angajat să le dea în folosință 
timpul necesar".

în

celePetroșani ne informează că 
sesizate în articol privitor la com
portarea necorespunzătaare a vin- 
zătoarelor Codruț Maria și Bel~ 
rnega Ioana de la magazinul ali
mentar nr. 39 din Aninoasa sini 
juste. Deoarece ambele vînzătoare 
nu sini la prima abatere și au 
continuat să persiste în lipsuri, 
nemulțumind astfel cumpărătorii, 
conducerea întreprinderii a dispus 
sancționarea lor prin desfacerea 
contractului de muncă.

înțelegerea deplină a 
importante probleme, 
gramat consultații cu 

r' șe vor da răspunsuri
rile puse de aceștia
,£u acele probleme care n-au fost 
in suficientă măsură înțelese. în

Vinovatele au fost 
sancționate

In urma articolului „Prin ma
gazinele di» Aninoasa" publicai 
în ziarul „Steagul roșu" nr. 3651, 
conducerea O.C.L. Alimentara

Amatorii de muzică 
vor găsi discurile căutate

.Cererea întemeiată a iubitorilor 
de muzică de a găsi în magazinele 
de specialitate discuri din cele mai 
variate a fost expusă și Intr-un 
articol publicat în ziarul „Steagul 
roșu" nr. 3662 din 22 iulie 1961.

Răspunzînd propunerilor ce s-au 
făcut serviciul comercial al O.C.L, 
Produse Industriale Petroșani a 
luat măsuri pentru întocmirea a- 
cestor repertuare la toate unită’ 
țile ce vînd discuri simple și mi
cro.

O.C.L. Produse industria, 
le Petroșani anunță că în- 
cepînd cu data de 15 august 
1961 s-au pus în vînzare 
prin magazinul specializat 
„Moto-sport“ din Petroșani 
următoarele timpuri de mo-

;; tociclete, cu PLATA IN
■J RATE: ș
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ii C.Z. 125 if fi 7.850
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Condiții de plată :
Avans minim 40 ia sută.
Restul de preț se va achi

ta tn maximum 12 rate pen
tru muncitori și mHltarl și 
maximum 10 rate pentru alții;

i salariați și muncitori din co
li operativele meșteșugărești,
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PĂRINȚI!
S. Se apropie noul an 
1 școlar. Procurați copiilor 
jf dvs. din timp UNIFOR- 
I ME ȘCOLARE, care se 
E găsesc în cantități mari 

și de toate mărimile la
• magazinele de confecții ♦ 
t pentru copii. «

Vînzarsa se face și ♦ 
cu plata în rate. »

I

: t
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/. C. R. A.
Filiala Petroșani

Recrutează elevi absol
venți ai școlilor medii cu 
diplomă de maturitate, pen
tru școala de conta
bili șl merceologi.

Cei interesați se vor 
prezenta la conducerea 

Filialei 9. C. R. A. Petroșani 
pentru lămuriri.
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I. C. 0. PETROȘANI
A N U

In conformitate cu recenta 
hotărîre a partidului și guver
nului privind creșterea salarii
lor unor categorii de oameni 
ai тцпсіі precum și reducerea 
prețului de vînzare cu amănun
tul la unele bunuri de consum 
și a unor tarife incepînd cu 15 
august 1961 facturarea ener
giei electrice consumate pentru 
iluminat și utilizări casnice se 
face pe baza unui 
pe tranșe, stabilit 

w tranșa 1 
— tranșa II
Mărimea tranșei I-a va fi e- 

gală cu 6 kWh/cameră și lună 
în lunile de vară — aprilie— 

S septembrie — și 12 kWh/came- 
$ ră și lună în lunile de iarnă — 
> octombrie—martie, restul con- 
§ sumului de energie electrică ce 
$ depășește tranșa 1-a formează 
ti tranșa II cu tarif de 0,30 
,s Iei/kWh.

I
La stabilirea tranșei i-a se 

vor lua în considerare numai 
camerele de locuit,

In cazul tarifarii energiei e- 
lectrice după sistemul „pau- 

|șal“ defalcarea pe tranșe se 
va face ca și în cazul existării 
contorului, flxîndu-se mărirea 
tranșei l-a în funcție de numă
rul camerelor de locuit. Mări

( (

a

tarif monom, 
astfel:
0,50 Iei/kWh.
0,30 Iei/kWh.

N Ț A 
mea tranșei a Il-a va fi egală 
cu diferența între consumul to 
tal stabilit în paușal și con
sumul tranșei l-a.

In conformitate 
rile hotărîrilor 
drept camere de locuit, came 
re care servesc pentru locuit 
sau care pot primi această des
tinație, adică atît camere de lo 
cuit cit și camere de trecere 
(holuri și camere pentru per
sonalul de serviciu).

incepînd cu 26 august 1961 
organele I.C.O. se prezintă 
la abonați pentru completarea 
declarațiilor prevăzute de in
strucțiunile de facturare a ener
giei după noul tarif.

Abonații găsiți lipsă la do
miciliu sînt invitați a se pre- к 
zenta la sediul unităților I.C.O. 8 
pentru completarea declarații- g 
lor și depunerea lor în cutia 8 
specială instalată pe panoul cu R 
afișarea noilor tarife. o

Necompletarea și nedepune- g 
rea în termen a declarațiilor a- R 
trage în mod automat amina- g 
rea dreptului de reducere de ta- | 
rit, întregul consum urmînd 
fi facturat cu tariful tranșei 
adică 0,50 Iei kWh.

Termenul de completare 
depunerea declarațiilor este 
august 1961.

cu prevede- 
se înțeleg
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Sie мм u"E

cu arma
SOFIA 29 (Agerpres).
După cum transmite Agenția 

Telegrafică Bulgară, la 28 au 
gust s-a publicat Ia Sofia decla
rația guvernului! Republicii Popu
lare Bulgaria în problema înche
ierii Tratatului de pace cu Ger
mania. -

In declarație guvernul Bulga
riei își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu faptul că deși de la 
terminarea celui de-al doilea 
război mondial au trecut 16 ani, 
încă nu s-a încheiat un tratat cu 
Germania și subliniază că ab
sența unui! astfel de tratat a- 

gravează situația internațională 
și îngreunează soluționarea unui 
șir de alte probleme.

Guvernul Republicii Populare 
Bulgaria declară că pentru a pu
ne frîu militarismului vest-ger- 
man este necesar ca încă anul 
acesta să fie semnat Tratatul de

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

Guvernul rasist din Re 
se teme de mișcarea populară

pace cu cele două state germane 
și Berlinul occidental să fie 
transformat pe această bază in
tr-un oraș liber, demilitarizat. 
De aceea, guvernul bulgar a- 
probă și sprijină în întregime 
eforturile permanente ale Uniu
nii Sovietice și R. D. Germane 
urmărind reglementarea pașnică 
a problemei germane.

Dacă puterile occidentale vor 
avea și pe viitor o atitudine ne
gativă față de propunerile Uniu
nii Sovietice și celorlalte sta
te socialiste referitoare la lichi
darea rămășițelor celui de-al 
doilea război1 mondial, guvernul 
Republicii Populare Bulgaria 
este ferm hotărît ca, împreună 
cu alte țări care vor dori acest 
lucru, să semneze pînă la sfîr- 
șitul anului Tratatul de pace cu 
Republica Democrată Germană.

O CURSA 
NEOBIȘNUITA
MOSCOVA 29 (Agerpres!) - 

TASS transmite:
Marinarii sovietici au terminat
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* transportarea din Marea Baltică 

în Marea Neagră a unui doc piu
it 
t 
t tsewina
I wcAbtfUHM
♦ Peri"» 
I «йѵ 29 aug

i
•
i „ . .
l’de seamă a științei și
I maritime sovietice.
♦

liter cu un deplasament de 72.000 
tone, destinat noului port sudic 
Ilicevsk de la Odesa.

Relatînd despre această cursă 
I ziarul „Vodnîi Trans- 
liniază în numărul său 

St 29 august că transportarea u- 
Пиі asemenea doc gigantic este fă
ră egal în practica mondială a 

victorie 
tehnicii

navigației, constituind o

zde. In
ex

Sud-Africană

Conferinfa celor trei puteri 
pentru încetarea experiențelor 

nucleară

PRETORIA 29 (Agerpres).
In ultimul timp guvernul ra

sist din Republica Sud-Africa
nă desfășoară o activitate inten
să pentru a-și înzestra armata 
cu cele mai noi tipuri de arme. 
Această preocupare este condi
ționată în primul rînd de tea-, 
ma guvernului fascist Verwoerd 
că cei peste II milioane de afri
cani, ținuți în sclavie de o mi
noritate albă, se vor răscula.

Neliniștea rasiștilor sud-afri- 
cani a găsit înțelegere din par
tea guvernului francez. După 
cum anunță agenția United 
Press International, ministrul' de 
Război al Republicii Sudl-Afri- 
cane, J. J. Fouche, care a între
prins recent o vizită la Paris, 
a declarat la 28 august că tara 
sa va începe să construiască

----------------- O
In problema Berlinului occidental

care blindate cu ajutorul Fran
ței. Carele blindate, a declarat 
Fouche, vor spori mobilitatea 
armatei „și acesta este princi
palul element al sistemului meu 
de luptă".

După cum anunfă agențiile de 
presă, în cursul vizitei sale în 
Franța, Fouche a discutat prin
tre altele și problema achizițio
nării de avioane cu reacție. Nu 
este întîmplător faptul că guver
nul francez sprijină atît de in
tens pe rasiștii sud-africani ca
re au fost înfierați în O.N.U. In 
schimbul uraniului pe care îl 
cumpără din Republica Sud-Afrî- 
cană pentru producerea bombe
lor nucleare
trimite arme destinate pentru ex
terminarea populației arficane.

Cursa a durat 63 de 
4 condiții bidrometeorologîce 
i.trem de grele au fost parcurse 

5.200 mile. Lungimea titalî a 
convoiului a fost de 1 km.

Pentru transportarea docului 
gigantic (lungimea lui este de 
250 m.-, lățimea — 50 m., înălți
mea celor două turele — 20 tri) 
a fost necesar un remorcher cu o 
putere 
20.000 
aleasă 
vietică - 
motoarelor de 19.000 C.P. Navei 
petroliere i-au fost atribuite spăr
gătorul de ghiață „Sibireakov", 
care a făcut parte din convoi pî~ 

!nă în Oceanul Atlantic, precum 
și navele de salvare „Atlant". 

t „Argus” și „Poseidon".
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a motoarelor de circa 
C.P. In acest scop a fost 
noua navă petrolieră so- 
„Pekiti" cu o putere a
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GENEVA 29 (Agerpres).
La 28 august a avut loc la 

Palatul Națiunilor o ședință or
dinară a Conferinței celor trei 
puteri pentru încetarea experien
țelor cu arma nucleară. Ședin
ța a fost prezidată de S. K. Ța
rapkin, reprezentantul U.R.S.S.

A continuat discutarea docu
mentelor și propunerilor pe care 
le examinează conferința. S. К 
Țarapkin a arătat că sistemul 
de control fără dezarmare, că
ruia îi face publicitate Occiden
tul, reprezintă în fondi o rețea 
de spionaj. Actuala situație in- 
ternațiL fală, a spus, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, dtemon-

strează cît se poate de convin
gător că problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară nu 
poate fi rezolvată decît simultan 
cu problema dezarmării. S. K. 
Țarapkin a subliniat că Uniu
nea Sovietică este gata să sem
neze imediat acordul referitor la 
dezarmarea generală și totală. 
Dacă puterile occidentale vor 
semna și ele un astfel de acord, 
a spus S. K. Țarapkin, U.R.S.S. 
va accepta orice control asupra 
dezarmării, inclusiv asupra în
cetării experiențelor nucleare.

Următoarea ședință a confe
rinței a fost fixată pentru 30 
august.

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

Wall Street Journal; S.U.A. să înceteze 
tratativele de la Geneva

guvernul francez1

Guvernului Angliei îi incumbă 
o răspundere

LONDRA 29 (Agerpres).
Deputatul laburist Michael Foot 

a adresat lui Butler, liderul Ca
merei Comunelor; o scrisoare în 
care cere convocarea imediată a 
parlamentului „pentru examinarea 
situației extrem de periculoase din 
Berlin". Foot își exprimă îngri
jorarea în legătură cu faptul că 
puterile occidentale nu au formu
lat pînă în prezent propuneri con
crete în privința tratativelor cu 
Uniunea Sovietică. Subliniind că 
„guvernului Angliei îi incumbă 
astăzi o răspundere excepțională", 
Foot consideră oportună o discu-

excepțională
ție în Camera Comunelor în 
ceasta problemă.

In răspunsul său Butler a de
clarat că, după părerea sa, situația 
creată nu reclamă convocarea 
parlamentului (care se află în va
canță de vană — N.R.).
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In Marea Barenț 
au fost descoperite 

șase noi insule
LENINGRAD 29 (Agerpres). 

TASS transmite :
Șase noi insule, fiecare cu o 

suprafață de aproximativ Г 
km. p., au fost descoperite în 
arhipelagul Țara Franz Iosef de 
o expediție de hidrografi lenin- 
grădeni. Țara Franz Iosef este 
arhipelagul cel mai nordic din 
zona sovietică a Arcticii și el 
este situat în Marea Barenț, în
tre 79 grade și 45 minute și 81 
grade și 50 minute latitudine 
nordică. Arhipelagul numără a- 
proximativ 100 de insule. Pe 
baza hărții arhipelagului, alcă
tuită de membrii expediției, s-a 
început instalarea semnelor - te
restre permanente de navigație 
care vor asigura securitatea de
plasării navelor în zona insule
lor descoperite.

Fotografii 
ale Pămîntului

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transrtiițe :

Ziarul „Izvestia" publică pen-' 
tru prima dată în ediția sa de 
seară din 28 august fotografii 
ale Pămîntului făcute de maio
rul cosmonaut Gherman Titov 
cu prilejul zborului cosmic fără 
precedent săvîrșit la 6—7 august 
pe „Vostok-2“.

Una din fotografii prezintă 
Pămîntul așa cum l-a văzut cos
monautul : linia ușor curbată ,a 
orizontului, panglica ondulată a 
norilor, contururile confuze ale 
suprafeței planetei noastre.

Intr-o altă fotografie Pămîn
tul a fost fotografiat prin ochiul, 
de bord al instalației optice 
„Vzor".

Ziarul publică cinci fotografii

NEW YORK 29 (Agerpres). 
TASS transmite:

In atmosfera de isterie răz
boinică din S.U.A. se aud mereu 
îndemnuri la reluarea experien
țelor nucleare și la încetarea 
tratativelor referitoare la inter
zicerea lor. Ziarul „Wall-Street 
Journal", organ al cercurilor de , 
afaceri, insistă într-un articol 
redacțional ca S.U.A. să încete
ze imediat tratativele de la Ge
neva în problema interzicerii ex
periențelor nucleare. Ziarul cere 
să fie lăsate la o parte argu
mentele de ordin „moral" în fa
voarea sporirii „potențialului 
nuclear".

Intr-o convorbire televizată

fostul președinte ,al Comisiei 
pentru energie atomică a S.U.A., 
Straus s-a pronunțat pentru re
luarea experiențelor cu arma nu
cleară, „chiar dacă se va ști în 
S.U.A. că rușii nu au efectuat 
asemenea experiențe în timpul 
moratoriului care ține dte luni".

Propunerea sa a fost sprijini
tă de președintele Comitetului 
mixt al Congresului S.U.A. pen
tru problema energiei atomice, 
Holifield și de senatorul demo
crat Thomas Dodd. Ei au decla
rat că S.U.A. „au pierdut un 
timp prețios" și au cerut relua
rea „cît se poate mai repede" a 
experiențelor cu arma nucleară.

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

Sesiunea Comitetului politic African
Țre*' reprezentanții acestor state 
figurează elaborarea unei poziții 
comune a țărilor Cartei de la 
Casablanca în vederea conferin
ței de la Belgrad, precum și dis
cutarea unor importante probie, 
me internaționale actuale.

CAIRO 29 (Agerpres).
In seara zilei de 28 august 

s-a deschis la Cairo sesiunea 
Comitetului Politic african al 
țărilor Cartei de la Casablanca, 
care va dura două zile. La se
siune participă reprezentanți ai 
R.A.U., Guineei, Ghanei, Repu
blicii Mali, Marocului, precum 
și o delegație din partea Guver
nului Provizoriu al Republicii 
Algeria. Printre problemele ca
re urmează a fi discutate de că-

O-----

In, legătură cu complotul 
din Chile

(Chile) 29 (A-SANTIAGO 
gerpres).

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, luînd cuvîntul la 
Santiago, la deschiderea plena
rei Partidului Comunist din 
Chile, senatorul Luiz Corvalan, 
secretarul general al Partidului 
comunist, a declarat că persoa
nele implicate în complotul re
cent descoperit, anuntat de gu
vern, sîut membri ai Partidu
lui conservator.

„Este vorba de un complot 
pregătit de multă vreme, despre 
care partidul nostru a avertizat 
nu o dată" — a spus Corvalan. 
El a declarat că în spatele com
plotului se află Agenția Centrală 
de Investigații din S.U.A. Com
plotiștii reacționari caută să co
mită provocări care să serveas- 
că drept pretext pentru o lovi
tură de stat, adoptarea de legi 
cu. caracter de represalii și pen
tru aplicarea forței — a adău
gat Corvalan.

Referindu-se la conferința Con
siliului social și economic pan
american de la Punta del Este, 
Corvalan și-a exprimat îndoieli 
în legătură cu îndeplinirea de 
către S.U.A. a promisiunii de a 
acorda ajutor economic.

Corvalan a subliniat necesi
tatea naționalizării întreprinde
rilor aparțînînd monopolurilor 
americane care exploatează bo-

îngățiile tării și a arătat că 
decurs de cîtiva ani aceste mo
nopoluri „au scos din America 
Latină peste 20 miliarde de do
lari sub formă de profituri și 
procente la investițiile, împru
muturile și creditele lor".

Condamnînd planurile agresi
ve ale S.U.A. îndreptate 
triva Cubei, Corvalan a 
niat că în dorința sa de 
gruma revoluția cubană, 
rialismul nu va șovăi să 
ze principiul neimixtiunii. 
za Cubei este cauza noastră — 
a declarat Corvalan — și apă
rarea ei este datoria de căpete
nie a popoarelor din America 
Latină".

împo- 
subli- 
a su- 
impe- 
viole- 
„Cau-

Comunistul Wilkinson 
a fost repus în drepturi

LONDRA 29 (Agerpres).
Consiliul districtual din York

shire al Sindicatului național al 
minerilor din Anglia a repus în 
drepturi pe comunistul Wilkin
son, membru al acestui sindicat, 
și a anulat implicit hotărîrea 
Comitetului său Executiv. Acum 
două săptămîni Wilkinson fuse
se exclus din sindicat pentru 
faptul că a fost unul' din con
ducătorii grevei „neoficiale" (a- 
dică declarată fără aprobarea 
conducerii sindicatului N. R.) 
a minerilor. Masele sindicale au 
apreciat această măsură a Co
mitetului Executiv ca o perse
cutare a activistului sindical în 
spiritul faimoaselor „vînători de 
vrăjitoare" din S.U.A. și au ce
rut reintegrarea lui Wilkinson 
în sindicat.

-----  -----------------o-----------------

Samavolniciile autorităților O.N.U.. 
la Stanleyville

STANLEYVILLE 29 (Ager
pres). — TASS transmite:

Autoritățile O.N.U. continuă 
să comită samavolnicii la Stan
leyville. La 26 august, funcțio
nari ai O.N.U. au confiscat pe 
aerodromul local un avion" ior
danian sosit din Cairo și avînd 
la bord medicamente pentru 
populația provinciei Orientale și 
totodată au arestat în mod ile
gal echipajul avionului.

Această acțiune a provocat 
indignarea a numeroși congo-

lezi prezenți pe aeroport, indig
nare care a luat și mai mari 
proporții atunci cînd s-a aflat 
că în această acțiune provoca
toare este implicat consulul a- 
merican, Cassilly, sosit acum 
cîteva zile la Stanleyville. A- 
flînd despre cele întîmplate un 
grup masiv de congolezi indig
nați s-au îndreptat direct de pe 
aerodrom spre casa consului ce- 
rînd expulzarea imediată din 
Stanleyville a acestui diplomat 
american.

PROGRAM DE RADIO
31 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Muzică populară u- 
craineană, 9,30 Vreau să știu, 
10,38 Interpreți de muzică ușoa
ră, 11,03 Coruri și dansuri din 
opere, 12,00 Muzică populară 

j romînească, 13,05 Concert de 
muzică ușoară, 14,30 Muzică 
din operete, 16,15 Vorbește Mos
cova! 17,15 Cîntece pe versuri 
de Eugen Frunză, 19,05 Tinere
țea ne e dragă, 20,51 Muzică de 
dans, 21,30 Cîntare Romîniei 
socialiste — itinerar liric, 21,45 

' Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 12,15 Formații de muzică u- 

, șcară din țări socialiste, 13,00 
Din folclorul popoarelor, 13,30 

j Să citim împreună pagini din 
volumul : „Romec, Julieta și în
tunericul" de J. Otcenâsek, 14,30 
Almanah științific (reluare), 
i5,00 Muzică de operă pentru 

copii, 16,30 Prelucrări de folclor 
ale compozitorilor noștri, 17,35 
Duete vocale și instrumentale, 
18,05 Estrada melodiilor, 18,45 
Să învățăm limba rusă cînțînd, 
19,40 Noi înregistrări de muzi
că corală primite de la Radio- 
televiziunea sovietică, 20,00 Mu
zică populară romînească, 21,15 
Romanțe, cîntece și jocuri, 21,45 
Părinți și copii.

----- O—

CINEMATOGRAFE
31 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Avionul pleacă la ora 9; 
AI SAHIA : Dragoste; PE- 
IRII.A: Sfioasa; ANINOAȘA: 
Fotografia pierdută; CRIVIDIA: / 
Linul dintre noi: LUPENI : Adio 
copilărie.
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