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Realizări gospodărești 
la mina Petrila

îndemnul membrilor 
de partid a însuflețit în 
ultimele 2^3 luni și mai 
mult activitatea serviciu
lui de gospodărire al mi-

Inguste și nepietruite, 
căile de acces spre de
pozitul de lemn, magazii, 
ateliere și spere punctul 
P.C.I., toate situate în 
incinta minei Petrila pro
vocau cu câtva timp în 
urmă unele necazuri. La 
inițiativa serviciului de 
gospodărire, muncitorii 
de la sectoarele de su- 
prafiață au hotărît să rea- 
пмйаіеге voluntar aceste 
drumuri. Participând în

Dispozitiv pentru încărcarea 
cimentului vărsat

Descărcarea ' cimentului 
vărsat din vagoane în 
magazie și încărcarea lui 
de ’aici pentru a fi tri
mis spre locurile unde 
era folosit se făcea la 
mina Petrila dificil și cu 
pierderi de timp. Sesi- 
zînd acest lucru, serviciul 
de gospodărire a confec
ționat din materiale re
cuperate un dispozitiv

Depozit modei
La acțiunea de înfru

musețare a locurilor de 
muncă pornită în cadrul 
minei Petrila participă 
ți muncitorii de la de
pozitul de materiale. In 
decursul lunii august și 
ijiF-’șrima săptămînă din 
septembrie. ei au amena
jat interioarele depozi
tului, au selecționat și

nei Petrila. Acest lucru 
se reliefează grăitor și 
prin numeroasele realizări 
înfăptuite. Iată cîteva 
dintre acestea :

Căi de acces amenajate
număr mare la această 
acțiune ei au nivelat și 
lărgit vechile căi de ac
ces, au efectuat săpături 
de îndreptare pentru 
scoaterea curbelor și au 
împrăștiat sute de tone 
de pietriș.

Reamenajarea căilor de 
acces a schimbat com
plet înfățișarea incintei 
minei și a creat condiții 
optime pentru transpor
tul autovehiculelor.

care a fost montat în in
teriorul magaziei.

Chiar de la prima ex
perimentare dispozitivul 
pentru descărcarea cimen
tului s-a dovedit prac
tic. El ușurează munca 
oamenilor, elimină pra- 
ful și reduce 
prilejuite de 
manuală.

pierderile 
încărcarea

metri cubistivuit zeci de
. de materiale —гітж-е_ pe,
rampele de descărcare. 
Totodată au fost prestate 
400 ore muncă voluntară 
la nivelarea curții. S-au 
evidențiat în mod deo
sebit tovarășii Siko Ște
fan, Szekely Mihai și Pop 
loan.

A. NICHIFOREL
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Capacitatea de 
producție a unei 
mine, gradul de 
concentrare a 
producției, productivitatea mun
cii și în ultimă instanță chiar 
prețul de cost al cărbunelui, de
pind în mame măsură de viteza 
de avansare a abatajelor. In mi
nele din Valea Jiului, sistemele 
de abataj care predomină sînt a- 
batajele cameră — cu front scurt 
și abatajele frontale — cu front 
lung. La unele abataje cameră, 
față de actuala dotare tehnică se 
obțin rezultate bune privind vi
teză de avansare. Numeroase bri
găzi realizează viteze lunare me
dii de 70—80 m. și chiar mai 
mult. Deși mai sînt încă rezer
ve în creșterea vitezelor de a- 
vansare la abataje cameră, to
tuși, în comparație cu acestea, 
viteza de avansare în abatajele 
frontale, față de actualele posi
bilități, este rămasă în urmă.

Multă vreme obiectivul princi
pal urmărit la toate minele a 
fost de a realiza „o fîșie pe zi“, 
adică realizarea unui ciclu pe zi 
cu o avansare de 0,8—1,2 m. A- 
cest obiectiv a corespuns siste
mului de organizare și dotării 
tehnice existente în majoritatea 
abatajelor frontale. Ciclul după 
care era organizată munca în a- 
batajele frontale, atit în strate 
groase cit și în majoritatea stra
ielor subțiri, prevedea un schimb 
de tăiere productiv, un schimb ' 
de montare și un schimb pentru 
răpire, ultimele două fiind nepro
ductive. Acest sistem de organi
zare era dictat de sistemul de 
armare, felul utilajului de trans
port, gradul de mecanizare a tă
ierii, încărcării și transportului

in®. ROMAN PETRU 
director tehnic al C.C.V.J.
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să dureze un schimb sau 
două.
acest fel un ciclu se com- 
dinfr-urt schimb productiv

producției. Susți
nerea prin grinizi 
paralele cu fron
tul impune mon

tarea de grinzi și stîlpi imediat 
lingă front ceea ce împiedică 
mecanizarea tăierii pe deoparte, 
iar pe de altă parte impunea de
montarea transportorului și re
montarea lui la fiecare ciclu. Tă
ierea prin pușcare în condițiile 
cînd transportorul este montat 
în fîșia a doua impune un mare 
volum de muncă pentru încărca
re. Organizarea tăierii cu echipe 
plasate de-a lungul întregului 
front, încărcarea manuală a pro
ducției pe transportor și debitul 
redus al transportoarelor (40-60 
tone pe oră) face ca tăierea unei 
fîșii 
chiar

In 
pune 
și două schimburi neproductive. 
Mai este de remarcat că atît în 
abatajele frontale din straiele 
groase cu înălțimea abatajului 
de 2,5—3 m. cît și la cele din 
strate subțiri cu înălțime de 0,8- 
1,5 m., deși condițiile sînt dife
rite, atit organizarea muncii cît și 
dotarea tehnică erau aceleași. In 
aceste condiții vitezele de avan
sare în abatajele frontale sînt 
limitate la 25—28 m. pe 4ună.

Deși multe brigăzi au obținut 
succese în ce privește depășirea 
planului de producție, creșterea 
productivității muncii și reduce
rea consumului de lemn prin fo
losirea susținerii metalice totuși 
abatajele frontale lucrează încă 
cu mult sub posibilități. In ță
rile с” '•■’’rhnniferă dez-

(Continuare in pag 2 a)
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Bogată activitate la biblioteca 
din Bărbăteni

In baza materială a activității culturale a sin
dicatelor un loc important îl ocupă bibliotecile. An 
de an fondul de cărți al bibliotecilor, sindicale a 
crescut. Tematica lor, tot mai bogată și variată 
este în măsură să asigure satisfacerea setei cres- 
cînde de carte a celor ce muncesc.

Colectivul bibliotecii din Bărbăteni, printr-o 
bună organizare a muncii cu cartea, obține bune 
rezultate în muncă.

Biblioteca din Bărbăteni numără în prezent 6000 
volume de cărți, iar în cursul lunii septembrie nu
mărul cărților se va mări cu încă 300 dte volume.

In ultimul timp numărul citi
torilor a crescut la 1067 față de 
3—400 cît era înainte, iar acțiu
nile cu cartea sînt tot mai bine 
organizate și la ele participă un 
mare număr de oameni aii mun
cii din Bărbătenî.

In luna august, de exemplu, 
la biblioteca din Bărbăteni au 
fost organizate mai mțilte seri 
literare, recenzii, simpozioane 
etc. In sala de spectacole a ci-

A MICA 
corespondent

i(Continuare în pag. 2-a)

FRUNTAȘII DE LA PREGĂ TIRI

(Continuare în pag 4-a)
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Intre minerii sectorului XI care execută lucrări de investiții la mina Petrila se numără și 
' ’ > menține de mult timp în rîndul

lună de lună planul la metri cubi excavați și dînd lucrări miniere 
cu Nasta

cei din brigada condusă de Tătaru Petru. Brigada lor se
celor fruntașe, depășindu-și 1 . - - . - -
de calitate. IN CLIȘEU : Brigadierul Tătaru Petru (primul din stingă) discutînid 
ștefan și frații Marin si Frart С-Ье+а înainte de a intra în șut.

Delegația de partid și guvernamentala 
a R. P. Romine și-a încheiat vizita 

in R. P. Ungară
Convorbirile fina-le

BUDAPESTA 7 . (Agerpres). 
Joi dimineața, în sala dte șe

dințe a Consiliului Prezidențial 
au avut loc convorbirile finale 
dintre delegațiile guvernamentale 
ale Republicii Populare Romîne 
și Republicii Populare Ungare.

La convorbiri din partea ro- 
mînă au participat tovarășii 
Gheorghe Gheorghfu-Dej, preșe
dintele Consiliului de Stat, prim- 
seenetar al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației; Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Consi
liului dte Miniștri, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.; 
Emil Bodnăraș și Alexandru 
Moghioroș, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.; Alexandru Bîrlăideanu, 
vicepreședinte al Consiliului dte 
Miniștri, membru al C.C. al'

Solemnitatea semnării documentelor
BUDAPESTA 7 (Agerpres).
Joii dimineața, în sala Mun- 

kacsy a Parlamentului din Bu
dapesta a avut loc solemnitatea 
semnării documentelor încheiate 
cu prilejul vizitei delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Romîne în R. P. Ungară.

Comunicatul cu privire la con
vorbirile dintre delegațiile de 
partid și guvernamentale romî- 
nă și ungară a fost semnat de 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne și Jă- 
nos Kădâr, prim-secretar. al C.C. 
al P.M.S.U.. ministru de Stat.

Protocolul cu privire la cola
borarea economică ■ dintre . cele 
două țări a fost semnat dte; to
varășii Alexandru ' Birladeanu, 
vicepreședinte al Consilitflui -de 
Miniștri al R. P. Romîne șî An
tal Apro, prim-vicepreședinte al

Plecarea din
BUDAPESTA. Corespondentul 

Agerpres transmite:
Joi dimineața a părăsit Buda

pesta delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Romîne 
în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, prim-secre
tar al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne care la invitația C.C. al 
P.M.S.U. și a Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar a făcut o vizită dte prie
tenie în Republica Populară Un
gară.

Mii de oameni ai muncii din 
capitala ungară s-au adunat în 
plata Gării dte Vest pentru a-și 
lua rămas bun de la oaspeții ro- 
mîni. In fața clădirii gării, îm
podobită cu drapelele de stat ale 

P.M.R.; Gorneliu Mănescu, mi
nistrul Afacerilor Externe; Mi
hail Roșianu, ambasadorul; R. P. 
Romîne la Budapesta, membru 
al C.C. al P.M.R.

Din partea ungară la convor
birile finale au participat tova
rășii Istvân Dobi, președintele 
Consiliului Prezidențial; Jânos 
Kădâr, ministru de Stat, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.; 
Ferenc Miinnicli, președintele 
guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungari Antal 
Apro și Gyula Kăllai, prim-vice- 
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, Kăroly Kiss; vicepreședin
te al Consiliului Prezidențial și 
Dezso Nemes, membri ai Birou
lui Politic al G.C.-al P.M.S.U.; 
Endre Sik, ministrul Afacerilor; 
Externe și Bel,a Nemety, amba- ’ 
sadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare.

Acordul cultural romîno-ungar 
a fost semnat de tovarășii Cor- 
neliu Mănescu, ministrul' Aface
rilor Externe al R. P. Romîne, și 
Endre Sik, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Ungare.

Acordul privind colaborarea 
în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice a fost 
semnat, de asemenea, de tova
rășii Corneliu Mănescu și Endre 
Sik.

La semnarea documentelor au 
participat membrii -delegațiilor 
romîne și- ungare care - au -Tuat : 
parte la convorbiri, consilier? ăț 1 
delegațiilor, membri ai C.C. al' 
PX.S'U.,; ai. Consiliului Prezi
dențial și“ a.i guvernului. Revolu
ționar Mun^foresc Țfpne:. 
Ungar.

Solemnitatea semnării docu
mentelor s-a desfășurat într-O 
atmosferă dte саЙЙ” prietenie..

fi'*-»

de partid

Budapesta
celor două țări și cu 
roșii, a fost aliniată o 
onoare.

La plecare, delegația 
și guvernamentală a R. P. Rd- 
mîne a fost condusă de tovarășii 
Istvan Dobi, președintele Consi
liului Prezidențial;' Jârios" ’Ra
dar, prim-secretar al C.C. . al 
P.M.S.U., ministru de stat; pe
rene Miinnich, președintele Gu
vernului Revoluționar Mur’ ito- 
resc Țărănesc Ungar, Antal 
Apro, Bela Biszku, Lajos Feher, 
Jeno Fock, Gyula Kăllai, Kăroly 
Kiss, Gyorgy Marosân, Dezso 
Nemes, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U.; Șân- 
dor Găspâr, Zoltân Komocsin,

steaguri 
gardă, de
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Zamfir Iuliana este ajutată de 
un larg colectiv de muncitori și 
intelectuali printre care cei mai 
activi sînt tovarășii Napău Ma
ria, Ionescu Constanța, Sandu 
luliu, Nereanțu Valentina.

Pentru luna septembrie colec. 
tivul bibliotecii din Bărbătenl 
și-a propus să organizeze mai 
multe acțiuni cu cartea, iar nu
mărul cititorilor să4 crească la 
1300.

Ar fi o greșeală să continuăm 
să stabilim aceeași cidogramă 
pentru toate abatajele frontale. 
Rezultă necesitatea de a stadia 
temeinic condițiile de lucru, do
tarea cea mal corespunzătoare 
pentru diferite condiții, și in 
funcție de aceasta, să se stabi
lească și modul de organizare, 
urmărlndu-se obținerea unei pro
ducții și productivități cît mai 
mari — respectiv o viteză de ar 
vansare maximă, in această pro
blemă, personalul tehnico-ingine- 
resc de Ia exploatări și combinat, 
cu aportul prețios al minerilor, 
trebuie să-șl spună cuvtntul. Sînt 
încă numeroase stagnări care 
frinează viteza de avansare tn 
abatajele frontale. Chiar și pînă 
la dotarea tuturor abatajelor cu 
utilaj modern există încă rezer
ve dte creștere a vitezelor de a- 
vansare prin eliminarea acestor 
stagnări. Aprovizionarea brigăzi
lor cu materiale, iluminatul în 
abataj, Îmbunătățirea transpor
tului producției sînt numai cîte- 
va probleme, care, în multe ca
zuri, frinează realizarea ritmică 
a ciclului în abataje,

Sistemul de organizare a mun
cii în abatajele frontale cu îm
părțirea frontului pe echipe, in 
condițiile unei mecanizări avan
sate, nu mai corespunde. Asupra 
acestei probleme voi reveni in
tr-un număr viitor ai ziarului.

Discuția inițiată în coloanele 
ziarului „Steagul roșu" o consi
der foarte utilă și necesară. Con
tribuind la creșterea vitezelor de 
avansare în abatajele frontale 
muncitorii, artificierii, maiștrii și 
inginerii vor aduce un aport pre
țios la realizarea sarcinilor ce ne 
revin în creșterea producției, a 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost

t Energia atomici în industria 
J bulgară
* Energia atomică este folosită 
I tot mai mult în industria bul- 
’ gară. Geologii folosesc demult 
t stațiunile mobile de carotajgama,
♦ Cu ajutorul cărora descoperă 
î noi zăcăminte de minereu, căr- 
î bune și alte bogății subterane. 
r Izotopii radioactivi sînt folosiți 
l cu succes și într-o serie de in- 
î treprinderi metalurgice și uzine 
f constructoare de mașini. Ei per- 
l mit să se descopere defectele 
ț în metal, să se controleze caii' 
j tale a laminatelor, să se stabi- 
I leased uzura pieselor etc. Pen
is tru stabilirea gradului de uzură 
» a pereților cuptoarelor, la uzina 
J metalurgică „Leniri' de lingă
♦ Orașul Dimitrovo și la combina-
• tul de cupru „Gheorghi Damia- 
| nov'- de lingi orașul Pirdop
* este folosit cobaltul radioactiv
• 60, care permite să fie preîntîm-
* pinate avarii neașteptate.
î ln anii următori folosirea 
J energiei atomice în industrie se
* va extinde considerabil. Izotopii 
I radioactivi vor fi folosiți pe 
j SCară largă după intrarea în

' î funcțiune a centrului experi- 
î mental de fizică atomică a A- 
î cademiei Bulgare de Științe ca- 
J re se construiește ln apropierea
* Sofiei. Aici va fi instalat primul 

■ reactor atomic din țară cu o
capacitate de 1.000 wați, în ca
re se vor produce izotopi nece- 

■," sari pentru economia națională,
• precum și pentru alte scopuri.

, Acest centru va efectua și cer- 
; cetiri în legătură cu aplicarea

■ izotopilor radioactivi în indus- 
trie.

Crește nivelul de trai al 
oamenilor muncii

După eliberarea de sttb jugul 
fateist fi capitalist, viața popo
rului bulgar s-a îmbunătățit ver- 

! tiginos. Azi în țară nu există ___
.șomeri, asistență neO№Sală șf’în- f~ ateliăfe^, 17^ cămine. 

J vățărmntid slut gratuite. Dato- 
> rită reducerii sistematice a pre- 

țurilor produselor industriale și 
......................... ! tot 

• mai ieftine. Numai în anul tre
cut a fost mărit salariul la 

' 1.350.000 de muncitori și futicțio- 
[ Mov. Cresc necontenit vmdturile

I .
{ alimentare, mărfurile devin
♦ mai ieftine. Numai în anul

i
Sporirea vitezei de avansare in abatajele 
frontale probiewă de atare actualitate

(Urmare din pag. l-a)

voitatk se obțin frecvent avan
sări medii de 50—70 m. și chiar 
mai mult.

Această problemă a fost stu
diată de către combinat și s-au 
stabilit măsurile necesare de luat 
pentru a crea condiții în vederea 
creșterii simțitoare a vlte2elor de 
avansare în abatajele frontale, 
in primul rind este necesar să 
se îmbunătățească sistemul de 
armare care să permită o mai 
completă mecanizare a tăierii, 
încărcării și transportului. Solu
ția care s-a adoptat este trecerea 
de la armarea cu grinzi paralele 
cu frontul la grinzi metalice 
perpendiculare pe front, care să 
poată fi montate în consolă. In 
acest fel nu mai este necesară 
tnontairea de stîlpi între front 
și transportor și, deci, transpor
torul poate fi mutat fără demon
tare. Armarea cu grinzi în con
solă se aplică cu succes la mina 
Lupeni în stratele 15 și 18. Stîl- 
pii metalici ce se fabrică la 
U.R.U.M.P. de tipul cu autoîm- 
pănare nu mai corespund nive
lului tehnic actual. Pentru stra
tele subțiri s-au experimentat cu 
rezultate foarte bune stîlpii mo
derni hidraulici Importați din U- 
niunea Sovietică. Pentru abata
jele frontale din stratele groase, 
în cursul arestul an se vor expe
rimenta stîlpi tubulati cu foiță 
portantă constantă de construc
ție mădernă, iar începînd cu a- 
nul 1962 se va trece la înlocui
rea totală a stîlpilor GHH prin 
fabricarea la U.R.U.M.P. a stil- 

țăranilor uniți în gospodarii a- 
gricole cooperatiste de muncă.

Ridicarea nivelului de trai a 
dus la o Sporire considerabilă 
a construcției de locuințe, tu
rnai la sate in ultimii 15 ani au 
fost ridicate 460.000 de сазе 
noi care reprezintă 35,7 la sută 
din fondul de locuințe al țării.

Se construiesc numeroase lo
cuințe la orașe unde au apărut 
cartiere întregi construite cu mij
loacele statului sau cu ajutorul 
statului. Au apărut orașe noi 
pe barca țării ca: Dimitrov- 
grad, Madan, Rudozen și multe 
altele. In total în anii puterii 
populare în Bulgaria au fost 
construite 680.000 căse și apar
tamente în care locuiește o treime 
din populația Bulgariei.

1
î

îî

uezvoitarea învățămîntutui 
politehnic și profesional
ln urmă cu doi ani în Bul

garia a fost adoptată legea cu 
privire la stabilirea unei legă
turi strlnse între școală și viață. 
Anul trecut 14 mii de oameni 
cu diplome de absolvire a șco
lii medii au obținut adeverință 
pentru calificare în producție.

In afară de cheltuielile pentru 
învățămînt suportate de stat 
care depășesc două miliarde 
leva — cU 400 milioane leva 
mai mult decît anul trecut, Mi
nisterul Invățămîntului și Cul
turii a aprobat o sumă supli
mentară de 10 milioane leva 
pentru înzestrarea școlilor poli
tehnice cu mașini și material 
intuitiv. Cu aceste mijloace au 
fost cumpărate peste 10 mii de 
mașini, aparâte și materiale in
tuitive, 2360 din acestea fiind 
produse în cadrul uzinelor chiar 
de elevi în timpul practicii lor.

Pentru nevoile învăț ămîntului

.1

politehnic anul acesta s-au con- 1 
strtat școli cu peste 2000 săli j 
de clasă, 320 cabinete, 131 de \ 

сдагіяе. Numărul | 
atelierelor în cadrul școlilor din î 
întreaga țară a atins cifra de j 
■-200. Cu ajutorul sfaturilor I 

populare, pe Ungă școli, au fost î 
amenajate 4.280 de cabinete. In i 
raioanele muntoase s-au deschis j 
60 de internate întreținute de ♦ 
stat. J

•

pilor tabulari moderni. Trans
portorul SKR 11, folosit în pre
zent în majoritatea abatajelor, nu 
mal corespunde cerințelor avînd 
un debit redus și o construcție 
insuficient de robustă. S-a sta
bilit necesitatea înlocuirii acestui 
tip de transportor cu transpor
toare modeme blindate cu debit 
de 120—150 tone pe oră pe care 
să se poată pușca sau să poată 
lucra pe ele haveze și combine. 
La mina Lupeni s-au experimen
tat cu succes transportoarele 
blindate P.Z.P.-45. In cursul a 
cestul an, tot Ia mina Lupeni, 
se vor introduce transportoare 
blindate șerpuitoare la stratul 18 
șl stratul 3. Din anul 
1962 va începe acțiunea de ge

neralizare a transportoarelor blin
date la toate abatajele frontale. 
Pentru mecanizarea tăierii in 
stratele subțiri s-a construit la 
U.R.U.M.P. $1 urmează să se in
troducă Ia stratul 18 mina Lu
peni o combină cu organul tăie
tor in formă de melc în cotigMex 
cu transportor blindat și susți
nere cu stîlpi hidraulici. In anul 
1962 se va experimenta tăierea cu 
plugul în straiele subțiri.

Prin schimbarea completă a 
dotării tehnice tn abatajele fron
tale se creează condiții pentru 
creșterea simțitoare a vitezelor 
de avansare. Organizarea mun
cii trebuie adaptată la gradul de 
mecanizare a muncii, la carac
teristicile tehnice ale utilajelor $1 
sistemul de susținere. Modul de 
organizare trebuie să țină seama 
și de caracteristicile zăcămîntu- 
lui.

Cu mijloace locale
— 109.000 lei după deviz. De 

unde o să scoatem așa repede 
atîția bani ? Și membrii Comite
tului executiv al Sfatului popu
lar Bănfța și-âu aplecat din nou 
capetele asupra planurilor de 
construire a încă două săli de 
clasă la școala nr. 1. Dar, Ort 
cît se frămîntau ei, nu vedeau 
nici o soluție...

După multă frâmîntare, totuși, 
au găsit calea de rezolvare: „să 
apelăm la cetățeni, să contri
buie toți la clădirea celor două 
noi săli de clasă, pentru mări- 

ațiului școlar al comu- 
Deputații lonescu Virgil,

rea spa 
nei“. Г
Poenar Isidior, Pantei ie loan și 
alții, au desfășurat o susținută 
muncă de mobilizare a săteni
lor pentru participarea la lucră
rile de la școală. Strădania lor 
a dat roade. Țărani muncitori 
ca Volcan Marcu, Scorei Ion, 
Ungur Petru, Nistor 1*  Matei și 
mulți alții, în frunte cu depută
ții, au venit cu drag, participînd 
la construcția respectivă. Unii au 
transportat cărămidă, alții au a- 
dus piatră, nisip, au săpat fun
dațiile, au transportat și cioplit 
material lemnos.

...Au trecut saptămînile de 
muncă, una după alta. Acum, 
lucrările se apropie de sfîrșit. 
După un bilanț aproximativ, 
lucrările au costat numai 27.000 
lei în loc de... 109.000 lei. $f 
aceasta datorită contribuției vo
luntare a oamenilor 1 Au mai ră
mas desigur încă multe de făcut 
(tovarășii d’e la I.L.L. Petroșani 
au promis săptămîna trecută că 
„luni vin zugravii". Dar, luni 
fl-a venit nici un zugrav !).

Secția de învățămînt și cul
tură a sfatului popular Petro
șani trebuie să dea un sprijin 
mai mare, pentru terminarea a- 
cestor lucrări în puținele zile 
rămase pînă la deschiderea nou
lui an de învățămînt.

Bogată activitate la biblioteca 
din Bărbateni

(Urmare din pagina La)

ftematografului a fost organiza
tă o după-apiiază tematică cu 
următorul subiect : „Femeia în 
știință,, poezie și în muzică". 
Materialul a fost prezentat d; 
tovarășele Zamfir Iuliana, bi
bliotecara și Nereanțu Valenti
na, directoarea Școlii de 7 ani 
din Bărbăteni.

In activitatea sa bibliotecara

Dintre toate minele, în prezent 
cea mai bună dotare tehnică a 
abatajelor frontale o are mina 
Lupeni. Minerii frontali ști de la 
această mină au o bogată și pre
țioasă experiență în folosirea uti
lajelor moderne. La sectoarele 
III și IV В s-au făcut progrese 
în creșterea vitezelor de avansa
re. In aceste condiții este foarte 
actuală problema ridicată în co
loanele ziarului „Steagul roșu" 
dacă se poate extrag» trei flșii pe 
două zile la frontale. Dai, este 
posibil acest lucru. Sînt create 
posibilități ca In abatajele din 
stratul 15, dotate cu transpor
toare blindate, să se reducă o- 
perațiunile neproductive de la 
două schimburi la un singur 
schimb, iar tăierea să se termi
ne tot într-un schimb. Una din 
soluții este cia să se lucreze după 
ciclul un schimb de tăiere și un 
schimb pentru mutarea transpor
torului și răpire. In aceste con
diții însă fiecărui schimb îi revi
ne de executat intr-o zi tăierea, 
iar în ziua următoare montarea 
și răpirea. Aceasta necesită o 
calificare complexă a întregii bri
găzi. Organizarea muncii cu un 
ddu și jumătate pe zi trebuie 
insă considerată numai ca o fază 
de trecere Ia ciclul cu două 
schimburi productive și un 
schimb neproductiv cu avansare 
de două fîșii pe zi. Modul de or
ganizare însă, așa cum am a- 
rătat, diferă in funcție de mulți 
factori. Pentru fiecare din aba
taje este necesar să se întocmeas
că dclograma cea mai potrivită.

ii нам шіи пн пш ш
In zilele de 9 și 10 septembrie 

ia. c. în întreaga Vale a Jiului 
se va desfășura o largă acțiune 
de deratizare (distrugere a șo
bolanilor și șoarecilor) din de
pozite, magazine, pivnițe, locu
ințe etc. unde există asemenea 
rozătoare.

Pe lîngă pagubele materiale 
mari pe care le produc, șobola
nii răspîndesc microbii multor 
boli ca : leptospiroza, tularemia, 
ciuma, turbarea și mai ales 
toxiinfecțiile alimentare în bucă
tăriile, cofetăriile și alte unități 
alimentare prost întreținute din 
punct de vedere igiehico-sanitar.

Este necesar ca în vederea ac
țiunii de distrugere a șobolani
lor să se facă o curățenie cît 
mai perfectă prin toate locurile 
pe unde se găsesc rozătoare și

La Stația de 
cercetări pentru 
securitatea mi
nier & *1  protec
ția muncii se 
fac zilnic cer
cetări in vede
rea prehHimpi- 
nării accidente
lor de mină.

IN CLIȘEU: 
Cercetătorii Fu- 
i are ai Dumitru 
și Lazăr loan 
surprinși de o- 
btectivul apara
tului în timpul 
verificării unui 
lot de explozivi 
A.G.S. în vede
rea admiterii in 
subteran.

pe unde se vor pune momelile 
(otrava) pentru ca șobolanii să 
fie cît mai flămînzi, fiindcă nu
mai așa mănîncă momelile; De 
altfel, curățenia trebuie temută 
în permanență și gunoaiele de 
peste tot locul să fie îndepărtate 
la timp, cunoscut fiind faptul că 
acolo unde șobolanul nu găseș
te mîncare, nu-și face cuib.

Se vor da la o parte, din timp, 
în jurul găurilor de șobolani 
alimentele, ambalajele, lemnele 
ce există în prezent, pentru ca 
echipele ce vor acționa cu aceas
tă ocazie să poată lucra cu mai 
multă ușurință. Dacă, spre exem
plu, într-o pivniță există găuri 
de șobolani, două treimi din a- 
ceste găuri vor fi astupate din 
timp cu sticlă pisată, cărămidă 
pisată, ciment etc., iar o treime 
din ele vor fi lăsate neastupate, 
pentru ca lîngă ele echipele să 
poată pune momeala.

O mare atenție trebuie dată în 
■ sensul de a feri copiii,: alimen
tele, precum și animalele domes
tice să vină în atfngere cu aceste 
momeli otrăvitoare. Persoanele 
care se vor atinge de aceste mo
meli vor trebui să-și spete bine 
mîifîMe cu apă și săpun.

După 3 zile momelile răcite® 
se culeg și se bagă în foc*€eî  
ce le vor culege se vor spăla cît 
mai bine.

Cadavrele găsite vor fi îngro
pate la cel puțin % m. adîncime 
în pămînt și cît mai departe de 
locurile ce ar putea fi ușor dez
gropate de animale.

Cetățeni! Sprijiniți echipele ce 
vor veni în aceste zile atît pen
tru muncă de lămurire cît șî 
pentru o reușită în cît mai bune 
condiții a acestei acțiuni!

dr. EUGEN STANCESGU 
directorul Sanepid Petroșani

efectua ore 
la amena- 

acces spre

vedea dru-

La muncă patriotică
La școala elementară din Oră. 

fit-Lupeni s-au adunat zilele 
trecute, din inițiativa deputatu
lui Panfilie Gheorghe, paste 30 
ds mineri, cetățeni ai cartteru- 
lui Grafit, pentru a 
de muncă patriotică 
jarea drumului de 
crrtierul Grafit.

In dorința de a-și 
mul care duce din oraș în car
tier maî îngrijit, cei 30 cetățeni 
ai cartierului au efectuat peste 
200 ore de muncă patriotică. 
Scopul propus a fost deplin rea
lizat

In aceasta acțiune obștească 
s-au evidențiat în mod deosebit! 
tovarășii Marcu Mihai, Eftimie 
Iordache Neag Teodor, Bordel 
Mihai, Boca Dumitru. Bulgara 
loan. Focșa Ana, Gabor Pavel 
șî alții.

FL. FIB1A 
corespondent

—iriți III IMKMqr.i

Comitetul Filialei de vină» 
toare și pescuit sportiv — 
Petroșani anunță pe vînăto. 
rit și pescarii, membri al fi
lialei, care mai au de achi
tat o parte din cotizațiile pe 
anul 1961 să achite în cel 
mai scurt timp sumele res
tante. >
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In preajma alegerilor pentru organele focala conducătoare de partid

Documentare, studiu, răspundere
In jurul unui birou, trei oa

meni stau aplecați asupra unor 
dosare, procese verbale, situații 
ale producției sectorului. Mine
rul Csato Carol, locțiitorul secre- 

: tarului organizației de bază din 
sector, muncitorul Bara Ion, teh
nicianul David Gavrilâ răsfoiesc 

. hîrtil, fac însemnări, culeg fapte. 
Lor și tovarășilor FodOr Vasile 
și Avădanci Gheorghe, organiza
ția de bază din sectorul de in 
Vestiții al minei Aninoasa, le-a în
credințat o sarcină importantă ■ 
anume să întocmească darea de 
seamă care urmează să fie pre 

, zentată în fața adunării generale 
pentru alegerea noului birou, ca
re a fost programată pentru ziua 
de 17 septembrie.

Acest colectiv iși începuse mun
ca pentru întocmirea dării de 
seamă încă cu cîteva zile înainte. 
De la început tovarășii din colec
tiv și-au dat seama qă asupra lor 
apasă o mare răspundere; darea 
de seamă pe care urmează să o 
întocmească trebuie să constituie 
o analiză temeinică a activității 
desfășurate de organizația de 
bază de la ultimele alegeri și 

|Mnă în prezent, a modului Cum 
comuniștii își îndeplinesc sarci
nile, să reflecte felul în care or
ganizația de bază și-a îndeplinit 
rolul de conducător politic al în
tregului colectiv al sectorului pen
tru îndeplinirea sarcinilor econo
mice. In același timp, trebuie a- 
nolizată viața internă de partid, 
munca de primire, conducerea or
ganizațiilor de masă, desfășurarea 
învățămîntului, să facă recoman
dări pentru noul birou care

va fi ales de adunarea generală.
Bineînțeles, rezolvarea unei a*  

semenea sarcini complexe necesită 
documentare pentru strîngerea 
unui bogat material faptic, studiu, 
discernămint pentru alegerea ce
lor mai semnificative exemple. In 
acest scop colectivul pentru în
tocmirea dării de seamă a alcă
tuit o tematică. S-a rezervat timp 
pentru studierea situației produc
ției, a hotărîrilor adunărilor ge
nerale ale organizației de bază 
și a modului cum au fost duse 
la îndeplinire, precum și a celor
lalte laturi ale activității organi
zației de bază. La întocmirea dă
rii de 
și alți 
partid, 
asupra

De pe acum, colectivul a strins 
un material bogat. Adunarea ge
nerală pentru darea de seamă și 
alegeri va face un bilanț rodnic 
al muncii politice desfășurate de 
organizația de bază pentru mobi
lizarea colectivului sectorului la 
îndeplinirea programului lucrărilor 
de investiții necesare dezvoltării 
continue 
ție a 
de la 
nul a 
depășit, 
realizarea 
la prețul

seamă, colectivul va atrage 
membri și candidați de 
cărora le va cere părerea 
diferitelor probleme.

a capacității de produc 
minei. Lună de lună, 
începutul anului, pla- 

fost îndeplinit și 
La acestea se adaugă 
a 675.269 lei economii 
de cost pe primul se

mestru al anului curent. In ca
pitolul consacrat realizării sarci
nilor de producție, se va vorbi 
despre experiența dobîndită de 
organizația de bază în domeniul 
muncii politice pentru dezvoltarea 
întrecerii socialiste, întărirea dis-

Furnaliștii vor primi ritmic 
piatra de calcar necesară

ciplinei în muncă, generalizarea 
experienței pozitive, vor fi dați 
ca exemple minerii membri și can
didați de partid Pagtiejer Gheor- 
ghe, Gaboș Alexandru, Pop Va- 
sile, Leneș Iosif, Truczkai Lau- 
rențiu care conduc brigăzi frun
tașe, mereu în primele rînduri 
ale luptei pentru o producție spo
rită.

Așa cum este și firesc, colec
tivul de întocmire a dării de 
seamă și-a propus Să analizeze 
cu multa atenție lipsurile cară 
mai există în procesul de produc
ție. Vor fi scoase la iveală o se
rie de cauze care au făcut ca 9 
din cele 19 brigăzi ale sectorului, 
între care acelea conduse de tov. 
Rădoi Anghel, Pamfiloiu Cons
tantin, să nu-și realizeze sarcinile 
de pian. De asemenea, mai sînt 
încă multe de spus în ce privește 
calitatea unor lucrări de pregătiri. 
Adunarea generală va stabili cu 
siguranță măsuri eficiente pentru 
înlăturarea acestor lipsuri.

In continuare, conform temati
cii, darea de seamă se va ocupa 
de problemele vieții de partid, 
de munca biroului, a membrilor 
și candidaților de partid pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
țațe. • îmbucurător este 
munca organizației de 
îmbunătățit în toate

Cariera de calcar Banița este 
uita din principalele unități fur
nizoare de piatră de calcar pentru 
furnalele de la Hunedoara și Că- 
lan. Zilnic 60—70 de vagoane 

? pline cu această materie primă 
importantă pentru elaborarea fon
tei pornesc de la Bănița și Peș
tera Boli către furnalele celor 

- .idouă importante unități siderur
gice.

La această carieră muncesc nu
meroase echipe harnice de pie
trari care, în condiții destul de 

’ grele, în luptă cu intemperiile, 
realizează lună de lună sarcinile 
de plan la extragerea și livrarea 
pietrei de calcar. Pentru a cu
noaște activitatea acestei unități, 
tte-am adresat tov. Străuțiu Florin, 

sectorului minier Bănița, 
care ne-a relatat următoarele 
despre munca și viața colectivului 
de pietrari de aici.

„Principalul în munca noastră 
este ritmicitatea : 
să fie 
cată și 
pectivă 
nedoara

. aceasta,

trimestrul III și pregătirea con
dițiilor de producție pe trimes
trul următor. In acest scop, Pan- 
țiru Ion și Negara Petru, exe
cută un suitor de aeraj la galeria 
de transport de la treapta l-a 
la treapta П-a, s-a făcut străpun
gerea către flancul de nord al 
carierei Bănița unde vom putea 
deschide un nou front de lucru 
în scopul măririi liniei de extrac
ție a pietrei 
măsuri, pentru 
ducției.

Din partea 
vor primi ritmic piatra de cal
car necesară".

și alte asemenea 
bunul mers al pro

noastră, futnaliștii

ȘT. MIHA1 I

îticfedin- 
faptul că 
bază s-a 

domeniile. 
Sînt însă unele Iipsuti asupra că
rora darea de seamă se va opri 
mai mult. Așa de exemplu, se 
va sublinia că biroul s-a ocupat 
insuficient de muncitorii înaintați 
care solicită primirea în partid ; 
dovadă este faptul că deși există 
posibilități, organizația de bază 
a primit de la începutul acestui 
an doar 4 candidați de partid. 
Unor candidați le-a expirat sta
giul și încă n-au fost primiți în 
rîndul membrilor de partid, ceea 
ce este o urmare a 
pări scăzute față de 
lor primiți în rîndul 
Invățâmîntul de partid în anul 
școlar trecut s-a desfășurat cu 
multe lipsuri și trebuie luate mă
suri ca în viitorul an școlar aces
te lipsuri să nu se ffiâi repete.

Proiectul dării de seamă va fi 
supus discuției biroului într-o 

t ședință dinaintea adunării gene-*  
rale de alegeri. Tovarășii din co
lectiv se străduiesc să muncească 
cu un înalt simț de răspundere, 
deoarece întocmirea dării de sea*  
mă ocupă un loc important 
pregătirea adunării generale 
alegeri a organizației de bază.

I. В RAN EA

unei preocu- 
educarea ce- 
candidaților,

îfl 
de

în fiecare zi 
extrasă producția planifi- 

expediata, „porția" res- 
pentru furnalele din Hu
și Călan. In legătură cu 

eforturile colectivului 
nostru au dat roade frumoase — 
pianul pe primele 6 luni ale a- 
nului a fost realizat cu multe zile 
înainte de termen. La fel pe luna 
iulie am avut un plus de 1472 
tone piatră, iar în august planul 
de livrări către furnaliști a fost 
realizat integral, rătnînindu-ne în
că în stoc în silozurile carierelor 
1007 tone piatră de calcar — 
surplus de producție. In luna 
curentă, lucrul a început bine. In 
trei zile, am dat în plus furna- 
liștilor 374 tone piatră de calcar 
de bună calitate.

La aceste succese și-au adus 
contribuția toate brigăzile de 
.muncitori de la cele două exploa
tări — Bănița și Peștera Boli, 

' așa că am putea face o listă 
lungă menționîndu-i pe toți. Me
rită însă pomenit cazul brigăzii 
а П-а de la Bănița. După schim
barea șefului de brigadă, noul 
responsabil, Găitânaru Mihala- 
che, ajutat de luțalin loan, Por
tele Dionisie, luțalin Constantin, 
Hegeduș Dionisie, luțalin Virgil 
a reușit să imprime un nou ritm 
de muncă în brigadă, incit acum 
brigada eSte în plină întrecere 
pentru titlul de fruntașă.

In prezent, colectivul nostru se 
străduiește sfi asigure realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan pe

Pregătiri pentru deschiderea 
învățămîntului de partid

ANINO AS A
Comitetul de partid de la mina 

Aninoasa acordă o atenție deose
birii pregătirii noului an al învă
țămîntului de partid. Iii acest 
scop a fost elaborat un plan de 
măsuri care a fost prelucrat cu 
toate birourile organizațiilor de 
bază și propagandiștii. In flcare 
organizație de bază, comisiile pen
tru recrutarea cursanților în învăță- 
mîntul de partid au discutat cu 
fiecare membru ri candidat de 
partid în parte, i-au încadrat în 
cele mai potrivite cercuri și cursu
ri. Membrii comitetului au fost 
repartizați pe organizații de bază 
pentru a sprijini activitatea birou
rilor în vederea pregătirii și des
chiderii noului an școlar.

La mina Aninoasa vor funcționa 
în acest an peste 30 cercuri și 
cursuri. Comitetul de partid s a 
îngrijit din timp câ pentru fiecare 
cerc și Curs să fie selecționați 
propagandiști corespunzători, cu 
un nivel politic , și ideologic ridi
cat. Unele cercuri ți cursuri din 
organizațiile de bază nr. 2, 3, 4, 
7 vor fi conduse de propagan
diști noi ca Cernita Alexandru, 
Ilinescu toan, Popa loan și alții 
care au dovedit o bună pregătire 
politică.

Comitetul de partid a trecut la 
întocmirea evidenței fiecărui cerc 
și curs în parte, a luat legătura 
cu „Librăria noastră" din locali
tate pentru asigurarea materialului 
bibliografic.

— Tovarășe secretar, a spus 
membrul de partid Gurca loan, 
eu aș dori să fiu încadrat la cer
cul de economie politică.

— Bine tov. Gurca, noi ținem 
seama de dorința dumitale, de ni
velul politic pe care îl ai Și îți 
dorim succes atît la învățătură cit 
și în activitatea profesională.

Tov. Gurca a plecat mulțumit, 
cu hotărîrea ca în noul an școlar 
să nu precupețească nici un efort 
pentru însușirea teoriei marxist- 
leniniste. Rînd pe rînd au intrat 
apoi în birou tov. Ciora Iosif, 
Guia Mircea, Szilagyi Alexandru, 
Gydrfi Ludovic și toți ceilalți 
membri și candidați de partid. In 
cadrul secției în noul _an școlar 
vor funcționa 6 cercuri și cursuri 
ale învățămîntului de partid.

PETR IL A

PETROȘANI
După terminarea șutului, gru

puri de muncitori din secția me
canică de la U.R.U.M.P. se în
dreptau spre biroul secției pentru 
a discuta cu tov. Voina Petru, se
cretarul organizației de bază și 

Anghel Viorel, membru în 
despre deschiderea noului 

I învățămîntului de partid.

tov. ■ 
bitou, 
an al

diferite

Se caută
străzi, se execută 

„călcarea" asfaltu- 
întins se folosește

Pe 
asfaltări. La 
Iul proaspăt 
un cilindru compresor de 10 to
ne greutate. Din cauza greutății 
mari, în urma mașinii, asfaltul 
fierbinte, care încă nu a făcut 
priză, se vălurează. Trebuie un 
cilindru mai ușor, de 5—6 tone.

O necesitate imperioasă și urgentă
Intr-Unui din numeroasele sale 

discursuri provocatoare cancela
rul Adenauer declara cu lăudă
roșenie că ilu se mai simte ur
mărit de „fantoma Potsdamului" 
acum cînd Germania occidentală 
este membră în blocul Atlanti
cului. E bine să amintim aceas
tă declarație astăzi cînd se ri
dică imperios necesitatea înche
ierii Tratatului de pace cu Ger
mania și cînd, în legătură cu 
reglementarea problemei Berli
nului occidental, puterile apuse
ne fac un deosebit caz de „drep
turile" lor de ocupație, tocmai 
pe baza, acordului de la Pots
dam.

Cît de brutală și de cinică a 
fost încălcarea principalelor pre
vederi ale acordului de la Pots
dam de către puterile occiden
tale în cei 16 ani care au trecut 
de la capitularea necondiționată 
a Germaniei hitleriste, aceasta 
o demonstrează întreaga evolu
ție a situației din Germania oc
cidentală. Să lăsăm să vorbească 
faptele :

După cum se știe, principalele 
prevederi ale acordiului de la 
Potsdam se refereau la denazL 
ficarea și la stîrpirea din rădă-" 
cini a militarismului german, la 
lichidarea atotputerniciei mono
polurilor care au organizat și 
hrănit mașina de război hitle- 
ristâ. Aceste prevederi au fost 
îndeplinite întocmai în Republi
ca Democrată Germană. Ce s-a 
întîmplat însă în partea din 
Germania ocunată de puterile oc
cidentale? in memoriile sale, 
lordul Allanbrooke, fost șef al

statului major imperial britanic, 
recunoaște că încă în 1944, cînd 
mai continuau luptele pentru 
zdrobirea hitlerismului, „la car
tierele generale politice și mili
tare occidentale erau examinate 
planurile de remilltarizare a 
Germaniei". A fost însă semnat 
acordul de la Potsdam despre 
ale cărui prevederi principale 
am amintit. Dar aproape imediat 
după semnarea acordului pute
rile occidentale au început fără 
jenă încălcarea lui. In primul 
rînd, prin politica de scindare 
a Germaniei. Deși acordul de la 
Potsdam prevedea măsuri pentru 
formarea unui guvern pe întrea
ga Germanie și cerea ca față de 
Germania să se procedeze ca față 
de un întreg economic, S.U.A., 
Anglia și Franța au trecut la 
luarea de măsuri separate, la 
sabotarea lucrărilor Consiliului 
Aliat de Control și în cele din 
urmă la distrugerea acestui or
ganism interaliat. A fost efec
tuată o reformă monetară sepa
rată în zonele de ocupație oc
cidentale. S-a creat apoi Bizo- 
nia, Trizonia și în cele din ur
mă statul de la Bonn. In anii 
1952—1953 puterile occidentale 
au anulat în Germania occiden
tală, cu de la sine putere, le
gile și hotărîrile Consiliului Aliat 
de Control elaborate de cele pa
tru puteri referitoare la Germa
nia. In 1954 puterile occiden
tale, prin acordurile de la Pa
ris, au legalizat militarizarea 
Germaniei federale și au atras-o 
apoi în NA.ТО. A în'*'  - t pro
cesul de reînarmare intensă a

Majoritatea organizațiilor de 
bază de la mina Petrila su ter
minat ultimele pregătiri în vederea 
deschiderii învățămîntului de 
partid. In organizația de bază din 
sectorul II, de pildă, s-a ținut 
o adunare generală unde s-a ana
lizat felul în care au fost înde
plinite sarcinile prevăzute în pla
nul de măsuri al comitetului de 
partid al minei în vederea pregă
tirii temeinice a deschiderii nou
lui an de jnvățămînt. La comitet 
au fost prezentate tabele nomi
nale cu tovarășii încadrați în dife
rite cercuri și cursuri, s-a stabilit 
locul unde își va ține flecara cerc 
ședințele, s-a indicat cursanților 
sărși procure din timp 
pentru notițe și conspecte.

După ședință, mai mulți 
pagandiști ca Pop Zoltan, 
toru Gheorghe, Taborschi 
și noul propagandist Gălățaa PA*  
tru s-au întîlnit cu viitorii cursan- 
ți și au discutat despre felul cum 
vor munci în noul an de învăță*  
mînt

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

caiete

pro- 
Croi- 
Pavel

un meștep
Tot aici, la udarea taților, lu
crează permanent 1—2 oameni 
care le stropesc cu apă. Ar fi 
mâi simplu o instalație mecani
că. Dacă I.U.T. nu poate s-o fa-s 
că, să cheme un „meșter" fie
rar de la Livezeni, care ar in
stala două butoaie cu apă dea
supra roților...

Germaniei occidentale care con
tinuă să se accelereze în pre
zent. Este interesant de remar
cat că „noua" armată vest-ger. 
mană — Buadeswehnil — nu 
este chiar atît de nouă. Toți cei 
104 generali și amirali ai Bun- 
deswehruluf au participat la răz
boiul lui Hitler, 71 dintre aceș
tia au fost ofițeri ai statului ma
jor hitterist iar șapte dintre con
ducătorii supremi ai Bundes- 
wehrului au fost condamnați ca 
criminali de război sau trecuți 
pe listele criminalilor de război 
întocmite chiar de puterile occi
dentale. Poate însă că acest nou 
Wehrmacht se deosebește de cel 
vechi prin țelurile sale. Iată în
să ce spunea în această privință 
generalul Heusinger în toamna 
anului 1958: „In prezent în fața 
Bundeswehrului stau aceleași 
sarcini ca și în fața Wehr- 
machtului în 1939". Lucrurile 
sînt (teci limpezi. Și parcă pentru 
a le clarifica și mai mult, Ade
nauer, reluînd pur și simplu slo
ganurile lui Hitler, declara: 
„Cred că dumnezeu a rezervat 
poporului german un rol deose
bit în furtunoasele timpuri de 
astăzi, dînd germanilor misiu
nea de apărători ai Occidentu
lui spre a contracara puterni
cele influențe care se exercită a- 
supra noastră din Răsărit".

Au trecut deci mai bine de 16 
ani de la capitularea necondițio
nată a Germaniei hitleriste și 
iată care este situația în Germa
nia occidentală. In tot acest timp 
puterile occidentale rt-au făcut 
nici щйсаі o .singură propunere

în vederea încheierii Tratatului 
de pace cu Germania. De ce ? 
Pentru că încheierea tratatului 
de pace le-ar fi dejucat planurile 
criminale de transformare a Ger
maniei occidentale într-un stat 
militarist, revanșard, unde a 
crescut din nou buruiana otră
vită a nazismului, unde forțele 
democratice și iubitoare de pace 
ale națiunii germane sînt perse
cutate, activitatea lor interzisă 
sau îngrădită prin legi și prac
tici tipic fasciste.

Acesta este adevărul în legă
tură cu apariția problemei ger
mane. După cît se vede, actuala 
problemă internațională, denu
mită problema germană, are la 
bază perfidia die neînchipuit a 
puterilor occidentale care S-au 
aliat cu forțele negre ale reac- 
țitinii, militarismului și fascis
mului vest-german împotriva U- 
niunii Sovietice, aliata lor din 
trecutul război, și amenință în 
prezent pacea și securitatea tu
turor popoarelor Europei.

Care a fost poziția Uniunii! 
Sovietice, a Republicii Democra
te Germane, a altor state iubi
toare de pace față de această e- 
voluție primejdioasă a situației 
în centrul Europei ? Nu o dată, 
ci în repetate rînduri Uniunea 
Sovietică a făcut propuneri con
structive pentru reglementarea 
problemei germane și a Berlinu
lui occidental. Încă în 1946 gu
vernul sovietic a propus să se 
treacă la elaborarea unui proiect 
d’e tratat de pace și să se încea
pă discutarea lui. Puterile occi
dentale s-au eschivat de la 
ceastă sarcină. Ele au refuzat 
dispute problema tratatului

(.Continuare in pag 4-a)
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Delegația de partid și guvernamentali 
a R. P. Romîne și-a încheiat v sita 

în R. P. Ungarii
Plecarea din Budapesta

(Urmare din pag. l-a)

Istvân Szirmai, membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al 
PJ4.S.U., de membri ai C.G. al 
P.M.S.U., ai Consiliului Prezi
dențial, miniștri și alte per
sonalități ale vieții politice, e- 
conomice și culturale dtin capi
tala ungară.

Au fost de asemenea prezenți 
șefi și membri ai misiunilor di
plomatice. acreditați la Buda- 
iJgștg, membrii Ambasadei R. P. 
Rsirtine precum și membri ai co
lonel romîne.

, jte sosirea în gară a coloanei 
& mașini, membrii delegației de 
oaptTd și guvernamentale a R. P. 
Romîne au fost, salutați cu pu
ternice aclamații. Mulțimea flu
tura drapele, scanda lozinci în 
anstea 'prieteniei de nezdrunci
nat romîno-ungare. După ce co
mandantul gărzii de onoare a 
prezentat raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în pia
ță au răsunat acordurile solem
ne ale imnurilor de stat ale ce
lor două țări. In cinstea oaspe
ților s-au tras 21 de salve die 
salut*.  Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, însoțit de tovarășii 
Istvân Dobî și Jănos Kâdâr, a 
trecut apoi în revistă garda de 
onoare.
' Tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și Jănos Kâdâr au rostit cu- 
vîntărr, care au fost subliniate 
de cei prezenți prin puternice 
aplauze.

Membrii delegației romîne 
și-au luat cu căldură rămas bun 
de la conducătorii de partid și 
de stat ai R. P. Ungare, de la 
celelalte personalități oficiale a- 
flate pe peron.

Tovarășii Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și Jănos KJâțlăr șl-ац

Sosirea pe teritoriul R. P. Romîne
. ARAD 7 (Agerpres).

La era 16,15 trenul special cu 
care călătorește delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Romîne a in
trat în țară. La punctul de fron
tieră Curtici și în gara Arad, 
numeroși oameni ai muncii au

O necesitate imperioasă
!» • (Urmare din pag. 3-a) 

pace și în 1952 cînd guvernul 
sovietic a prezentat spre exami
nare puterilor' occidentale proiec
tul-; său de tratat de pace. In 
1951 aceste propuneri au fost 
reînnoite dar puterile occidentale 
au dat același răspuns negativ. 
Noua inițiativă a Uniunii So
vietice die la 1 ianuarie 1959 a 
fost primită din nou cu ostilita

te de S.U.A., Anglia, Franța și 
R. F. Germană.

Numeroasele inițiative de pace 
ale guvernului R. D. Germane șî 
Camere? Populare a R. D. Ger
mane luate . în decursul anilor 
pentru a ușura o apropiere în
tre cele două state germane au 
fost întîmpinate cu ură de cer
curile revanșarde de la Bonn. 
Acesite cercuri continuă să vise
ze la „înghițirea" R. D. Germa
ne, la lichidarea primului stat 
al muncitorilor și țăranilor drn 
istoria Germaniei. De pildă, pro
iectul de tratat de neagresiune 
între R.D.G. și R.F.G. propus în 
1959 de guvernul R. D. Germa
ne, a fost respins. Planul de pa
ce al poporului german adoptat 
de Camera Populară a R.D.G. și 
prin care se urmărea ca germa
nii să-și coordoneze eforturile 
și să vină cu propuneri comune 
ia masa tratativelor pentru în
cheierea tratatului de pace a 
fost de asemenea respins. Toate 
notele, declarațiile, acțiunile în- 

strîns îndelung și cu căldură 
mîinile.

Miile de muncitori prezenți în 
fața gării au salutat cu dragoste 
fierbinte pe reprezentanții po
porului romîn frate. Tovarășulj 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a salu- , 
tat cordial pe oamenii muncii 
unguri.

Cînd trenul special cu care că
lătorește delegația s-a pus tn 
mișcare, pe peton au izbu-gnЦ j 
urale și aclamații, se auzea ara
rea, rostită în limbile romîni gț 
ungară: „Trăiască prietenia r®- 
mîno-ungară I".

★
In drum spre patrie, la Szol- 

nok, în gara pavoazată cu dra
pelele naționale ale R. P. Ro
mine și R. P. Ungare, membrii 
delegației romîne au fost întîm- 
pinați de un număr mare dte oa
meni ai muncii.

Au fost de, față conducătorii 
organelor județene și orășenești 
de partid și de stat.

In numele oamenilor muncii 
din județul și orașul Szolnok. 
Istvân Csăki, prim-secretar al; 
comitetului județean Szolnok al 
P.M.S.U., a rostit" o cuvî'ntare 
de salut'.

In gara Lokoshaza, numeroși 
oameni ai muncii și conducători 
ai organelor locale de partid și 
de stat au făcut o primire căl
duroasă membrilor delegației. 
După intonarea imnurilor de stat 
ale R. P. Romîne și R. P. Un
gare, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. însoțit de tovarășul 
Kârolv Kiss, a trecut în revistă 
garda de onoare.

Oaspeții romîni au avut o con
vorbire cordială cu cei prezenți. 
Pionierii 3u salutat în limba ro- 
mînă pe reprezentanții poporului 
frate romîn.

ovaționat îndelung pe membrii 
delegației în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, au 
manifestat pentru prietenia ro
mi m>m a gh iară, pentru întărirea 
unității. de nezdruncinat dintre 
țările socialiste, pentru pace în 
întreaga lume.

ireprinse de R. D. Germană pen
tru realizarea unei înțelegeri 
între germani s-au izbit de lipsa 
totală de înțelegere a guvernan
ților de la Bonn care agravau 
an de an scindarea Germaniei, 
făceau tot mai dificilă rezolva
rea sarcinii unificării pașnice ,a 
Germaniei. Puterile occidentale 
acordau și acordă fără rezervă 
guvernului de la Bonn întregul 
lor sprijin în ducerea acestei po
litici nefaste. Și propunerea R. P. 
Polone de creare a unei zone 
denuclearrzate în centrul Euro
pei și propunerea ca zona Mării 
Baltice să fie transformată în- 
tr-o zonă a păcii au fost res
pinse.

In aceste condiții a devenit 
imperios necesar ca încheierea 
tratatului de pace să nu mai fie 
tergiversată ca el să fie încheiat 
încă în acest an, așa cum cere 
Uniunea Sovietică. Pe bună 
dreptate, subliniază guvernul 
sovietic; „Dacă tratatul de pace 
este indispensabil în orice caz 
pentru a se încheia capitolul 
războiului trecut, însemnătatea 
lui crește de o sută de ori a- 
tunci cînd unul din succesorii 
de drept ai statului învins refu
ză să recunoască situația reală 
și urzește din nou planuri ostile 
împotriva vecinilor săi, împotri
va păcii generale. In asemenea 
condiții renunțarea la încheierea 
tratatului de pace-ar fi echiva
lentă cu o invitație la revanșă

Comunicat 
sovieto-american

NEW .YORK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 6 septembrie a avut loc 
la New York o întîlnire între 
delegația U.R.S.S., condusă de 
reprezentantul permanent la 
•gl.N.U., V. A. Zorin, și repre
zentanți ai S.U.A., în frunte cu 
consilierul special al președinte
le problemele dezarmă-
W MP» McCloy. După termi- 
lîMri*  Rănirii a fost remis co- 

următorul comu- 
IHgjB ^p^feto-iamerican :

La 6 septembrie 1961, în con
formitate cu înțelegerea interve
nită anterior între guvernul so
vietic și guvernul S.U.A., a fost 
reluat schimbul de păreri în pro
blemele referitoare la dezarmare 
și la reluarea tratativelor într-un 
organ . corespunzător, a cărui 
componență urmează să fie sta
bilită de comun acord.

-----O-----

0 nouă , simfonie închinată 
memoriei iui V. I. Lenin

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
După cum relatează ziarul 

„Sovetskaia Kultura", compozi
torul Dmitri Șostakovici a ter
minat o nouă simfonie — Sim
fonia a XII-а, închinată memo
riei lui V. I. Lenin.

’ Simfonia a XII-a de Șostako- 
viei va fi interpretată în primă 
audiție la Moscova și Leningrad 
în cadrul concertelor consacrate 
Gong jsului al XXII-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii So-
vîetice.

MDSCOVA. La 6 septembrie 
a Sosit Lă Moscova o delegație 
guvernamentală . a ,. RftPWblicij 
Congo (cu capitala Brazzaville) 
în frunte cu ministrul Planifică
rii; Massamba Debat.

BONN, In R.F.G. s-au prăbu- 
ștr « avioane cu reacție ale 
Bundeswehrului. Un avion a că
zut și a făcut explozie în apro
piere de Freising în Bavaria, iar 
celălalt lingă orașul Mosbach, 
din regiunea Baden.

XIENG KUANG. Trupele gu
vernamentale laoțiene și detașa- 
meniefe de luptă ale partidului 
Neo ' Haksat au respins un

șl urgentă
și . да' lisiune că nu se va a- 
plicȘl nici o. sancțiune".

Inchrindu-se tratatul de pace 
german, pe această bază va fi 
rezolvată și problema Berlinului 
occidental, care, după cum se 
știe, a fost transformat într-un 
centru de spionaj, diversiuni și 
provocări la adresa R. D. Ger
mane și a celorlalte țări socia
liste, într-un. „oraș de front" 
cum îl numește presa occiden
tală. Referirile puterilor occidten- 
tale la; așa-zisele „drepturi" pe 
care le-ar avea la Berlin prin a- 
cordul de la Potsdam n-au nici 
o valoare din punct de vedere 
al dreptului internațional. Este 
stabilit, că un acord trebuie adius 
la îndeplinire în toate prevede
rile lui și nu numai în legătură 
cu acele prevederi care convin 
uneia dintre părțile semnatare 
ale acordului. Or, puterile oc
cidentale au încălcat și nesoco
tit principalele prevederi ale 
acordului de la Potsdam, și ar 
vrea să rețină numai acele pre
vederi subsidiare referitoare la 
statutul de ocupație care, cum 

■e și firesc, trebuie să înceteze 
automat după încheierea trata; 
tului de pace. In ce-1 privește pe 
Adenauer, după cum am văzut 
la început, el, potrivit propriilor 
sale declarații, de mult nu se 
mai simte urmărit de „fantoma 
Potsdamului".

Faptul că puterile occidentale 
recurg în prezent la amenințări,

№№ iubitoare de озіе a lloingii Sovielife 
familia nenfiimbala

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat participanți- 
lor la cea de-a 7-a conferință 
de la Pugwash a oamenilor de 
știință pentru dezarmare, securi
tate internațională și colaborare 
științifică un mesaj de salut.

N. S. Hrușciov subliniază că 
în ultima vreme forțele care nu 
sînt interesate în dezarmare și 
în lichidarea „războiului rece"

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

S. U. A. și Franța plănuiesc 
să creeze în Sahara cea 
mai mare bază nucleară 

a N.A.T.O.
ACCRA 7 (Agerpres). TASS
Referindu-se la surse bine in

formate din Algeria, ziarul 
„Ghanian Times" scrie că S.U.A. 
și Franța plănuiesc să creeze în 
Sahara cea mai mare bază nu
cleară a N.A.T.O.

Acest plan, scrie ziarul, ex
plică de ce a întrerupt Franța 
tratativele de pace de la Evian 
cînd reprezentanții guvernului 
provizoriu al Republicii Algeria 
.au pus problema Saharei. Cău- 
tînd să-și consolideze poziția în 
Sahara, Fr.anța a pus regiunea 
algeriană a deșertului la dispo
ziția comandamentului N.A.T.O. 
cu scopul de a se crea acolo o 
bază nucleară în scopuri agre
sive.

atac al bandiților grupării de la 
Savannaket împotriva satului 
Hen Mon din regiunea Bang 
Ban (provincia Xieng Kuang).

După cum a anunțat postul 
de radio „Vocea Laosului", du
pă ce 14 bandiți au fost uciși 
sau răniți, ceilalți au luat-o la 
fugă.

CARACI. La Caraci a fost 
dată publicității o declarație a 
Ministerului Afacerilor Externe 
al Pakistanului, in care se ai- 
nunță ruperea relațiilor diplo
matice între Pakistan și Afga
nistan.

la politica „de forță" pentru 
a-și menține „drepturile" în Ber
linul occidental, nu va schimba 
nici cu o iotă hotărîrea statelor 
iubitoare de pace de a încheia 
încă anul acesta tratatul de pace 
german. Uniunea Sovietică, la
gărul socialist în ansamblu, dis
pun de tot' ce este necesar pentru 
a răcori capetele înfierbîntate 
ale amatorilor de aventuri mili
tare în legătură cu problema 
Berlinului occidental. Recentele 
măsuri luate de Uniunea Sovie
tică pentru întărirea capacității 
forțelor armate ale Uniunii So
vietice, măsurile luate de R. D. 
Germană pentru asigurarea se
curității frontierelor sale de stat, 
sint un avertisment ferm dat 
provocatorilor la război care de 
ani și ani de zile, la inițiativele 
de pace ale țărilor socialiste 
răspund prin intensificarea cursei 
înarmărilor și organizarea de 
blocuri și pacte militare agresi
ve, prin provocări internațio
nale lipsite de răspundere^ prin 
jocul primejdios cu focul.

Așa cum subliniază guvernul 
sovietic tratatul de pace, înche
iat numai cu R. D. Germană da
că puterile occidentale și R. F. 
Germană vor refuza, pînă la ur
mă, să ia loc cinstit la masa 
tratativelor de pace, „va indica 
ca un far întregului popor ger
man calea spre o viață pașnică, 
în condițiile suveranității și in
dependenței depline, calea spre 
rezolvarea sarcinilor sale gene
rale naționale".

N. POPESCU

au proclamat fățiș linia îndreptată 
spre război împotriva Uniunii 
Sovietice și a celorlalte țări so
cialiste.

In centrul Europei, subliniază 
N. S. Hrușciov, se acumulează 
materiale inflamabile care pot 
da naștere oricînd flăcării unui 
nou război mondial, dacă for
țele păcii nu vor lua măsuri ho
tă rîte.

N. S. Hrușciov subliniază că 
tocmai în această situație Uniu
nea Sovietică a luat în ultimul 
timp o serie de măsuri în vede- 

■ rea consolidării securității sale 
printre care a luat hotărîrea de 
a relua experiențele cu arma nu
cleară.

Politica iubitoare de pace a 
Uniunii Sovietice rămîne ne
schimbată, a subliniat N. S. 
Hrușciov, iar noi vom depune 
și pe viitor eforturi pentru a 
nu îngădui izbucnirea unui răz
boi nuclear nimicitor, pentrifc^a 
obține dezarmarea generală și 
totală, pentru a asigura pentru 
totdeauna pacea și liniștea: pe 
pămînt.

-----O-----

Tovarășul Todor Jivkou a lost 
distins cu titlul de „Erou al 

muncii socialiste"
SOFIA 7 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

B.T.A., printr-un decret al Pre
zidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Todbr Jivkov, primT 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
a fost distins cu titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste", cu prile
jul împlinirii a 50 de ani și pen
tru merite excepționale față de 
partid și față de poporul bulgar.

PROGRAM DE RADIO
9 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,35 Muzică de estradă, 
10,35 Concert de muzică ușoară, 
11,03 înregistrări de la prima 
etapă a Concursului Internațio
nal „George Enescu — 1961“, 
12,00 Formații romînești de mu
zică ușoară, 12,30 Concert popu
lar, 13,05 Muzică ușoară, 14,00 
Muzică populară din Moldova, 
15,45 Pagini din noua literatură 
bulgară, 16,15 Vorbește Mosco
va! 17,15 Soliști de muzică u- 
șoară, 17,50 Știința în slujba 
păcii, 19,15 Muzică dte dans, 
20,00 Festival internațional 
George Enescu — 1961 : Trans
misia din Sala Palatului R.P-R. 
a concertului orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii de Stat „Geor. 
ge Enescu". PROGRAMUL II. 
13,00 Cîntăreți romîni de operă 
laureați ai concursurilor inter
naționale, 14,03 Orchestre de mu
zică ușoară, 15,30 Săptămîna 
muzicii bulgare, 16,30 Muzică 
ușoară, 17,35 Muzică populară 
din țări socialiste, 18,05 Muzi
că ușoară romînească, 18,30 Din 
cele mai bune programe muzi
cale alcătuite de ascultători, 
19,30 Pe teme internaționale, 
21,10 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
9 septembrie

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Revista visurilor; AL, 
SAHIA : Libelula; PETRILA: 
Adio copilărie; LONEA: Viraj 
în noapte; ANINOASA: Cora
bia zburătoare; VULCAN : Se
tea; LUPENI : Circul. (Respon
sabilii cinematografelor Live- 
zeni, Crividia, Bărbăteni și Urî- 
cani n-au trimis programarea 
filmelor pe luna septembrie).
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