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Citiți în pagina IV-a:
• In cinstea celui de-al XXII -iea Congres al P.C.U.S.
• Brazilia va promova o politică independentă îni problemele 

internaționale.
• Amănunte în legăitură cu apropiatele experiențe cu rachete 

balistice sovietice cu mai multe trepte
• Cea de-a 7-a conferință de la Pugwash își continuă lucrările

Ziua pompierilor
La 13 septembrie anul acesta 

se împlinesc 113 ani de cînd e- 
roica unitate de pompieri din Bu
curești s-a acoperit de glorie în 
lupta împotriva cotropitorilor 
turci.

Eroismul fără margini de ca
re au dat dovadă pompierii se 
explică în primul rînd prin fap
tul că ei luptau pentru o cauză 
dreaptă, împotriva celor care au 
venit să cotropească țara.

Tradiția de la 13 septembrie 
1848 a fost călcată în picioare 

de către guvernele burghezo-mo- 
șierești, firul acestor tradiții de 
hiptă fiind reluat în anii regi
mului de democrație populară.

In fiecare an, ziua de 13 sep
tembrie reprezintă pentru pom
pierii din țara noastră și pentru 
toți oamenii muncii, moment de 
cinstire a trecutului eroic al îna
intașilor noștri și zi de trecere 
în revistă a realizărilor dobîn- 
dite sub conducerea înțeleaptă a 
partidului în lupta pentru apăra
rea bunurilor poporului împo
triva incendiilor.

In asigurarea pazei contra in
cendiilor la obiectivele cu flux 
tehnologic, un rol important îl 
au comisiile tehnice P.C.I. orga
nizate în toate șantierele și o- 
biectivele din Valea Jiului. Co
misii tehnice ca cele de la exploa
tarea minieră Aninoasa, termo
centrala Paroșeni, exploatarea 
minieră Vulcan și altele, dau un 
prețios sprijin conducerilor pen
tru luarea tuturor măsurilor de 
prevenire a incendiilor și la ne
voie pentru stingerea lor, organi
zează și desfășoară activitatea 
de propagandă P.C.I. în scopul 
mobilizăiri maselor de oatttenî 
ai muncii la respectarea cu stric
tețe a regulilor de prevenire. A- 
ceste trei comisii tehnice au ocu
pat. în ordine, primele locuri pe 
Valea Jiului, iar cea de la Ani
noasa s-a clasat pe primul loc 
pe regiune.

Sprijinite de organele de partid 
și de stat, formațiile de pază 
contra incendiilor din localități și 
obiective, obțin rezultate fot mai 
bune în pregătirea profesională 
și în ridicarea capacității lor

combative. Demnă este de remar
cat activitatea formației P.C.I. a 
exploatării miniere Aninoasa al 
cărei șef este tov. Anton Vasile, 
deținătoarea steagului de forma
ție fruntașă pe regiunea Hune
doara pe anul acesta, precum și 
a locului I pe Valea Jiului la 
concursurile profesionale. Același 
lucru se poate spune despre for
mația P.C.I. din comuna Cîmpu 
lui Neag, despre formațiile P.C.I. 
de la minele Uricani și Vulcan, 
clasate pe locurile II și III pe 
Valea Jiului și formația P.C.I. a 
orașului Vulcan cîștigătoarea cu
pei „13 Septembrie" pe Valea 
Jiului.

Ca semn de prețuire pentru a- 
portul adus în lupta de apărare 
a bunurilor poporului muncitor 
împotriva incendiilor, la 25 pom
pieri din Valea Jiului li s-a acor
dat semnul onorific „Fruntaș în 
P.C.I.", iar 2 pompieri au fost 
decorați cu medalia „Pentru pază 
contra incendiilor".

Este demn de remarcat faptul 
că în prezent majoritatea obiec
tivelor dispun de utilaje și ma
teriale de stingere ca: A.P.C. 
„Steagul roșu", motopompe I.M.B. 
avînd caracteristici tehnico-tac- 
tice foarte apreciate.

Ca urmare a muncii rodnice 
desfășurate de comisiile tehnice 
și formațiile P.C.I. și a grijii tot 
mai mari manifestate de oamenii 
muncii față de paza contra in
cendiilor s-a întărit sistemul de 
autoapărare în obiective și loca
lități, iar incendiile și pagubele 
provocate de acestea au scăzut 
de ta ari la an.

Cu prilejul sărbătoririi zilei 
lor, pompierii se angajează în 
fața partidului, guvernului și în
tregului popor muncitor ca prin 
munta neobosită pe care o vor 
desfășura să ridice pe o treaptă 
tot mai înaltă glorioasele tradi
ții de luptă ale înaintașilor lor, 
dovedindu-se astfel demni de în
crederea ce le-a fost acordată ca 
apărători de nădejde ai vieții oa
menilor muncii, ai bunurilor ob
ștești și personale ale cetățenilor 
împotriva incendiilor.

GHEORGHE UNGUR

у

bazinului carbonifer 
vagoane goale.

Desfășurind larg între
cerea socialistă, harnicii 
muncitori din atelier reu
șesc ca lună de lună 
să obțină rezultate din 
ce în ce mai frumoase.

Astfel, în luna august, 
planul de producție a 
fost depășit cu 2 la sută, 
productivitatea muncii a 
crescut de asemenea, cu 
2 la sută iar prețul de 
cost a fost redus cu 3 
la sută, odată cu aceste 
rezultate a 
cîștigul 
ților.

Cele 
zultate 
obținut 
Gălățeanu Dumitru, 
ca Serghei, Benche 
Bănică Gheorghe și

I. CRIȘAN 
corespondent

In imediata apropiere 
a depoului de locomotive 
pe o firmă e 
litere mari: 
de zonă C.F.R. 
șani.

Atât doar, căci altceva 
nu se vede, deoarece prin 
construirea grupului teh
nic Petroșani, atelierul a 
fost mascat de acesta și 
?ot ce se vede este doar 

“fe-ma.
Totuși în spatele aces

tei firme se desfășoară 
o frumoasă activitate 
pentru repararea în bu
ne condiții și în cel mai 
scurt 
de cale

Toate
parații
nu mai
reparat
ci se repară pe loc, asi-“ 
gurînd prin aceasta o 
mai bună deservire a
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Fruntași în economii 
patriotice 
mai mulți metri cubi 
resturi de cherestea pen
tru a fi întrebuințate Ia 
diferite lucrări.
menea, ei au 
peste 200 de 
muncă voluntară 
terea 
nului 
mod 
dențiat echipele conduse 
de Кос Iuliu, 
Nicolae, 
Bodîrcă 
prar Veronica.

A. NICULESCU 
corespondent

timp a vagoanelor 
ferată.
vagoanele cu re- 
mici și mijlocii 
iau calea pentru 
la alte ateliere

și acfiuni
Mergînd în pas cu 

realizările minerilor din 
abataje, muncitorii din 
depozitul de lemne de la 
faina Petrila au pornit o 
largă acțiune pentru ame
najarea depozitului și 
lorificarea capetelor 
rășinoase. In decursul 

echipele 
încărcători

trimis 
sub- 

căru-

var 
de 
lu
de 
și

nii trecute 
circulariști, 
sortatori 
brigăzilor 
teran 
doare cu bandaje con
fecționate din capete și 
au repartizat atelierelor 
de tîmplărie și dulgherie

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

au 
din 

numeroase 
cu

de

De ase- 
efectuat 
ore de 

la scoa- 
și stivuirea lem- 
din depozit. In 

deosebit s-au evi-

Crețescu
Ivanov Toma, 

Nicolae și Că-

Specia cole de circ
Incepînd de miercuri 13 

septembrie a.c. Circul de 
stat din București pre
zintă în fiecare seară la 
orele 20, pe terenul de 
la Livezeni din Petroșani, 
spectacole date de către 
Circul „Sofia” din R.P. 
Bulgaria. Printre artiștii 
circului din Sofia se nu
mără artiști de frunte.

laureați ai festivalurilor 
mondiale de la Varșovia 
și Moscova. Momentele 
vesele vor fi prezentate 
de cunoscuții comici de 
circ Feri Ianachiev și 
Tosko Kozărov — lau
reați ai festivalurilor 
mondiale de la Varșovia 
și Moscova, Cîntă orches
tra de jazz .^Optimiștii”

în ur-

res-

Cu cîteva zile 
mă, în Petroșani a avut 
Ioc o consfătuire a 
ponsabililor de scări de
la blocuri și a locatarilor 
din cartierul Gh. 
trov.
In cadrul con

sfătuirii s-a pre
zentat o intere
santă expunere 
referitoare la si
tuația accidente
lor din cauza 
neatenției și des
pre regulile prin
cipale de circu
lație, făcînd 
pel la stricta 
respectare.
După aceea

ținut o convor
bire în privința

Dimi-

a- 
lor

s-a

cu locatarii
regulilor de igienă și de 
conviețuire, comunicîndu- 
se totodată că în cartier 
s-au înființat două pos
turi sanitare de prim- 
ajutor.

■ л

Pregătirea dărilor de seamă pentru adunările 
o sarcină de mare răspunderede alegeri —

In organizațiile de bază ale 
partidului din minele, întreprin
derile și instituțiile Văii Jiului 
se fac .pregătiri intense, pentru 

. adunările de dări de seamă și a- 
legeri, care vor începe încă la 
sfîrșitul acestei săptămâni. Peri
oada de pregătire a ’ alegerilor 
poartă pecetea unui puternic a- 
vînt în activitatea organizațiilor 
de partid. Membrii și candidații 
de partid, birourile organizațiilor 

■ de bază, consideră drept o dato
rie de onoare întîmpinarea ale-
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Ca toate centrele miniere din țara noastră și Baia Mare a cunoscut o puternica dezvol
tare în anii regimului nostru. Minele acestui ba-zin au fost mărite, modernizate. Pentru mineri 
s-au construit cîteva mii de apartamente confortabile. Orașul Baia Mare a căpătat un nou cen
tru, tie cea mai modernă linie arhitectonică. IN CLIȘEU: Vedere parțială a Pieții Victoriei cu 
ь’псигііе moderne ridicate air! în ultimii ani. §

gerilor cu- succese de seamă în 
înfăptuirea sarcinilor desăvîrșirii 
construcției socialiste. In acest 
scop, organizațiile de bâză din 
sectoarele miniere, din întreprin
deri și de pe șantiere intensifică 
munca politică de masă pentru 
mobilizarea colectivelor la înfăp
tuirea angajamentelor de între, 
cere, și paralel cu aceasta, iau 
măsuri pentru ridicarea nivelului 
muncii de partid, pentru activi
zarea tuturor membrilor și can- 
didaților de partid, pentru îmbu
nătățirea muncii dte primire și e- 
ducare a celor ce solicită primi
rea în rîndul comuniștilor.

Un loc important în ansam
blul pregătirilor pentru adună
rile de alegeri îl constituie în
tocmirea dărilor de seamă. Este 
și firesc, deoarece lucrările adu
nărilor pentru dări de seamă și 
alegeri trebuie să constituie un 
prilej de analiză temeinică a în
tregii activități a organizației de 
bază respective de la ultimele a- 
legeri și pînă în prezent, de ge
neralizare a experienței pozitive 
în muncă de partid, de scoatere 
la iveală a lipsurilor ;în vederea 
înlăturării lor. Adunările gene
rale pentru dările de seamă și 
alegeri trebuie să ducă la îmbu
nătățirea activității organizațiilor 
de partid.

La baza discuților în adunările 
generale, stau’dările de seamă 
ce vor fi prezentate de actualele 
birouri. Experiența anilor trecuți 
a dovedit că acolo unde dările

de seamă au fost întocmite cu 
simț de răspundere, astfel ca ele 
să cuprindă o analiză serioasă a 
muncii dtepuse de organizația de 
bază pentru îndeplinirea sarcini
lor ce-i revin, adunările de dări 
de seamă și alegeri au marcât 
un important pas înainte în îm
bunătățirea muncii organizațiilor 
de bază. Darea de seamă va tre
bui să scoată la iveală lipsu
rile, să analizeze cauzele aces
tor lipsuri și să preconizeze mă
suri' de înlăturare ,a lor.

Așa cum s-a indicat prin pla
nul de măsuri elaborat de Comi
tetul orășenesc de partid, în 
te organizațiile de bază au 
formate colective din care 
parte membri ai birourilor, 
cum și a-lți comuniști cu o te
meinică pregătire, cărora li s-a 
repartizat sarcina de a întocmi 
darea de seamă. S-a cerut, de 
asemenea, birourilor ca la întoc
mirea dării de seamă să consulte 
cît mai mulți membri de partid 
în legătură cu problemele ce ur
mează să fie tratate, să le ceară 
părerea asupra aprecierilor ce 
trebuie făcute. Multe din colec
tivele formate pentru alcătuirea 
dărilor de seamă muncesc cu un 
înalt simț de răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinii ce le-a fost 
încredințată. Colectivul pentru 
întocmirea dării de seamă a or
ganizației de bază nr. 2 Petrila, 
din care face parte și tov. Ce-

toa- 
fost 
fac 

pre-

(Continuare în pagina 3-a)
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Orice, utilaj electric destinat lucrului în subteran trebuie să poar
te pe el semnul triunghiular alb de antigrizutozitate. Pentru aceasta, 
loturile de utilaje pentru mină pa. curg o seamă de încercări în labo
ratoarele și instalațiile de la Stația de cercetări pentru securitatea mi
mară din Petroșani. Colectivul de aici depune eforturi susținute pen- 

' tra a asigura minelor utilaje în perfectă stare de siguranță antigriztr 
toasă. IN CLIȘEU: Un aspect de muncă la tunelul de încercări, 
după efectuarea unei experiențe.
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Macini de extracție de tip nou
Penfjru transpunerea în viață 

a planului de perspectivă în ceea 
ce privește sporirea capacității de 
producție a minelor din Valea 
Jiului, pentru anii viitori s-au 
prevăzut o serie întreagă de mă
suri în ceea ce privește înzestra
rea cu utilaje de mare capacitate 
a exploatărilor noastre miniere.

Așa se face că pentru anul 
1962 au fost deja comandate din 
Uniunea Sovietică două mașini de 
extracție. Dintre acestea una 
Ii montată la mina Aninoăsa, 
cealălabtă la Petrila.

Mașinile de extracție ce 
fi montate prezintă o noutate pe»- 
ttu exploatările noastre deoarece 
î* loc de un, singur cablu de ex
tracție vor fi folosite două și 
chiar patru cabluri, iar întreaga

puțului 
șttucțri 

va 
iar

vor

colivie 
cabluri 
securitatea muncii : 

va fi așezată în turnul 
fără să mai necesite con- 
supllmentare pentru casa 
Datorită faptului că la 

sînt prevăzute mai multe 
se mărește considerabil 

în caz de ru
pere a urmi cablu de extracție 
colivia nu mai este periclitată să 
cadă ЫТ puț ci se menține sus
pectară în celelalte cabluri.

Mașina de tip nou nu are tobe, 
ci caMutrile sta puse in mișcare 
după principiul roților de fricțiune 
de tip Керре.

Un ah mare avantaj ai 
ceata» mașini constă în faptul 
fiecare colivie este prevăzută 
cîte o contragreutate și este 
țtakată independent una de ceală- 
îaltă. In acest fel o defec-

a-
că
cu 

ac-

NOUTĂȚI DE LA 
MINA LON EA

• La puțul principal de la Le
nea- Jieț dirijarea vagonetelor a- 
duse la suprafață spre haldă sau 
siloz se făcea greoi din cauza 
distanței mari de la rampă la 
macazul de dirijare. Aici s-a con
struit și funcționează în bune 
condiții un nou macaz manevrat 
de la distanță, macaz acționat

I cu un cilindru cu aer comprimat. 
' Pe baza realizărilor obținute, la 
' sectorul de transport se preconi- 
Zează trecerea în curlnd pe co- 

; mandă de la distanță și a ma
cazului de la lanțul elevator.

• Mult timp deteriorarea pre
matură a portsatelitilor de la 
troliile MEL de 5,5—12 kW a- 
ducea prejudicii muncii echipelor 
de întreținere mecanică. La pro
punerea lăcătușului Emanoil Iosif 
S-a trecut de curând la filetarea 
portsateliților, în loc de sudură. 
De ctnd se aplică filetarea port
sateliților se fac importante eco
nomii.

TEHNICII MINIERE

țiune la o colivie sau pe o sețiune a 
puțului nu va mai paraliza com
plect activitatea puțului.

Roțile de acționare ale mașinilor 
nu vor mai fi căptușite cu lemn 
ca pînă acum, ci cu material 
plastic.

In general greutatea întregii ins
talații de extracție se reduce cam 
la o treime. Astfel, dacă o ma
șină de extracție obișnuită 
tărește cam 160 tone, o mașină 
de tip nou va cîntări doar 60 tone.

Dacă toate aceste avantaje pre
zintă o importanță deosebită în 
tehnica mineritului, 
intervine un factor nou nemaiîn
tâlnit în minerit : desființarea me
canicului care manevrează mașina.

Intr-adevăr noile mașini de ex
tracție nu vor mai fi comandate 
de sus din casa mașinii, ci prirt- 
tr-o simplă apăsare de buton

■ fi dirijată de către cuplătorul 
la orizontul inferior.

Instalația comportindu-se ca un 
simplu ascensor poate face tras- 
portul de la oricare orizont fără 
a fi necesară nicio operație de 
pregătire în acest sens( cuplare la 
tin orizont sau altul).

Noile mașini de extracție vor 
aduce o îmbunătățire esențială 
în ceea ce privește transportul pe 
puțuri în Valea Jiului.

cm-

iată că mai

va
de

Din mineritul țărilor
Betonieră mobilă

La mina „Ian Sverma" (R. 
S. Cehoslovacă) se folo
sește o betonieră mobilă acțio
nată cu un motor cu aer compri
mat care dă rezultate foarte bu
ne la betonări de galerii, execu
tări de diguri, uși de aeraj etc.

Betoniera, cu o capacitate de 
50—60 litri, este montată pe șa- 
siul unui va gone t de mină. înăl
țimea betonierei este 1,3 m. Și

trece vagonetul obișnuit. Beto
niera (vezi figura) se compune 
dirrtr-o tobă verticală (1) care 
poate fi înclinată cu ajutorul unui

Inginerul — In 
pentru promovarea
Mina Lupeni dispune in pre

zent de cea* mai bogată înzes
trare tehnică din Valea Jiului. In 
dotarea minerilor lupeneni figu
rează pe lîngă sute de ciocane și 
perforatoare pneumatice, o mași
nă de încărcat tip ЕРМ-1, 12 
reîncărcătoare cu bandă, două 
grefiere BG-1, cîteva haveze de 
tipurile KMP-3, MV-60, SK-40, 
WLE-50 s, combine Donbas, fo
reze SBM-3 u, stîjpt metalici 
GHH și GS cu acționare hidrau
lică, puternice crațere SKR-11 și 
P'ZP-45. Cu aju
torul acestor ma
șini și utilaje, 
prin munca tor 
entuziastă, mine
rii de la Lupeni 
au dat peste plan tn cursul anu
lui mai bine de 10.700 tone căr
bune cocsificabil, au sporit pro
ductivitatea muncii la peste 1,039 
tone pe post.

In momentul de față există 
create premizele pentru ca la u- 
nele abataje, îndeosebi pe stratul 
18 sectorul IV B, să se treacă 
de la extragerea unei fîșii de 
cărbune pe zi și la 3 fîșii (te căr
bune pe două zile. Minerii care 
muncesc în frontale, maiștrii de 
abataj, inginerii de la sectoare 
sînt de acord că mecanizarea e- 
xistentă în frontale permite acest 
salt calitativ și cantitativ în 
munca lor. Numai unii ingineri 
din conducerea minei (în spe
cial tov. ing. Popianăș Dumitru) 
nu sînt (te aceeași părere. „N-a
vem condiții tehnice și materiale, 
se spune, trebuie să schimbăm 
întregul flux tehnologic al mi
nei pentru a trece la trei fîșii la 
două zile!“. Și acest lucru este 
perfect valabil. Pentru a scoate 
trei fîșii de cărbune pe dtouă 
zile este nevoie de alcătuirea u- 
nor brigăzi complexe cu minerii 
de înaltă calificare, trebuie pus 
în concordanță transportul pe ga
lerii cu cel din abataje, trebuie 
sporite vitezele de avansare în 
lucrările de pregătire etc.

Aici însă se ridică o altă pro
blemă, cea a organizării mai 
bune a muncii, problemă ca-re de
pinde tocmai de munca ingineri
lor mineri, dte capacitatea lor de 
conducere. De acest lucru care 
le cere puțină bătaie de cap se 
teme tovarășul inginer Popianăș 
Dumitru !

Părerea unor cadre din con
ducerea minei că acest salt ca
litativ nu se poate îhcă efectua, 
denotă o anumită atitudine față 
de promovarea noului, față de 

атітинж

(2). Poziția 
ajutorul fi-

dispozitiv de rotire 
tobei se fixează cu 
xatorului (3).

Aerul comprimat 
motor prin axul dispozitivului de 
rotire. Toba se rotește cu ajuto
rul motorului cu aer comprimat 
(4) prin intermediul unui redac
tor cu transmisie cu roți dințate 
cilindrice și melc. Motorul și re- 
ductorul slnt montate intr-o car
casă sub toba rotitoare. Apa 
pentru pregătirea amestecului 
poate fi adusă 
flexibil.

Experiența a 
ni era mobilă a 
bil viteza de pregătire a ameste
cului de beton, îmbunătățind tot
odată calitatea acestuia.

parvine la

printr-un furtun

arătat că beto- 
tnărit const dera-

Prospecțiuni geologice 
în R. O. Germană

In ultimii ani în R. D. Germa
nă au fost efectuate mari lucrări 
de prospecțiuni geologice. Pe ba
za datelor obținute, R. D. Ger
mană dispune de cele mal mari 
rezerve de lignit din lume. Extra
gerea lignitului (denumit in ța
ră „aurul brun") se face prin 
mari cariere la zi. In ultimii 10 
ani, în R. D. Germană au fost

fruntea aețiunii 
progresului tehnic 
progresul tehnic, atitudine oare 
la Lupeni are rădăcini mai vechi. 
Este încă bine cunoscut faptul că 
după o experimentare de scurtă 
durată, anul trecut, puternica 
combină de înaintare PK-3 a 
fost scoasă din mină fără a se 
fi ajuns la rezultate concludente. I 
Or, și atunci ca și acum s-a mers * 
pe linia „la noi așa ceva nu mer
ge,, П-avem condiții create". Șl 
atunci cel care a susținut mai î 
mult această linie greșită a fost ’ 
tov. iHg. Popianăș Dumitru 1

Combir.a PK-3 
a fost plasată 
în roci necores
punzătoare capa
cităților sale, fa
tă de mersul ei 

un interes scăzut!

t
F r
I

t
♦

s-a manifestat
Acum, trecerea în frontale la 
3 fîșii pe două zile, este din nou 
privită, de la bun început cu 
mult scepticism, deși acest lucru 
este unul din angajamentele do 
onoare ale minei Lupeni pentru 
anul în curs !

La Lupeni sînt condiții pentru 
trecerea la noul program de lu
cru. Transportul și celelalte as
pecte necesare a fi rezolvate, să 
fie rezolvate cît mai bine și cît 
mai repede ! Inginerii mineri, că
rora partidul și guvernul le-a a- 
slgurat condiții foarte bune de 
salarizare să dovedească aceas
tă încredere, să treacă neîntîr- 
ziat la studierea concretă a a- 
plicării noului program de lu
cru !

ing. GH. DUMITRESCU

lunar 
bine de

unor

1N
La
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Colectivul la
boratorului CTC 
Petrila veghea
ză necontenit a- 
supra calității 
cărbunelui livrat 
de exploatări și 
spălat la prepa
rație. Se efec
tuează 
mai 
4.000 probe de 
calitate. 
CLIȘEU : 
borantele Nistor 
Magdalena șt 
Makedon Mar
ta, cîntăresc la 
balanțe de ma
re precizie can

titatea de cenu
șă rezultată din 
arderea 
probe de 
bune.

prietene
descoperite mari zăcăminte 
substanțe utile. Astfel, zăcămin
tele de săruri de potasiu desco
perite, sînt evaluate la 2 mili
arde de tone, cele de lignit la 4 
miliarde tone, cele de huilă la 
100 milioane tone, rezervele de 
cupru la 80 milioane tone, de 
fier la circa 20 milioane tone, 
iar de gaze naturale Ia 2,5 mili
arde metri cubi.

ca un 
greu. In 
curățirea 

de abataj 
Folosirea 
vagonete- 
să se în- 

Noua

Curățirea vagonetelor 
de mină cu ajutorul apei

Curățirea vagonetelor la mina 
„Ed Urks" (R. S. Cehoslovacă) 
era socotită înainte 
proces castul de 
afară de aceasta prin 
cu ajutorul ciocanelor 
se deforma vagonetul. 
apei pentru Curățirea 
lor a dat posibilitatea 
lăture aceste neajunsuri, 
metodă de curățire a vagonete
lor constă în următoarele: apa 
la o presiune de 4 atmosfere ce 
circulă printr-un hidromonitor 
este îndreptată în cutia înclinată 
a vagotietului. Prin aceasta apa 
împreună cu noroiul și cu bucăți 
de steril și cărbune cade în jos 
prirrtr-o coloană de tuburi ce «

Simpozion pe teme 
tehnice

La 29 septembrie se organizează L 
la Petroșani un simpozion pe te- ' 
та „Probleme de rentabilitate 
minieră dezbătute la Congresu < 
internațional minier de la Praga". 
In cadrul acestui simpozion, care ; 
are scopul de a informa cadrele ' 
tehnice asupra celor mal noi rea- T 
lizărî în acest domeniu, vor fi 1 
prezentate următoarele referate : J

— Rentabilitatea minelor — I 
prezentat de prof. Kovacs $te- j 
fan, rectorul LM.P. j

— Rezumatul materialelor pre- « 
zentate Congresului — ing. Petre j

•- j Anton de la l.C.E.M.I.N. j
'1 j — Considerații pe mărginea j

] unor referate economice — prof. 1
J Luca Marius de la I.P.G.G. j

..................................... .«««■■»* "■

mărginea

Aparat electric pentru 
controlul prlfuiril

H. I. Volohov publică în reinstr 
Ugoli rtr. 3b (1961) un studiu u- 
supra noului aparat electric por
tabil sovietic pentru controlul 
prețuirii, aparat care poate servi 
Șt la colectarea probelor de praf. 
Principiul de funcționare a aces
tui aparat se bazează pe proprie
tățile de electroprecipitare 
ftdui. El poate lua probe 
la o viteză a aerului de 
m. pe minut. Avind un
redus, o greutate de 4 kg. și o 
gamă de măsurare de la 0,3—1000 
mg. praf pe metru cub, aparatul 
este de un real folos pentru pro
tecția muncii minerilor în subte-

a pra
de praf
20—30 
gabarit

la un ba-

împărțită în două secțiuni: pen
tru noroi și pentru bucăți mari 
de steril și cărbune care, cu aju« 
torul, unui transportor cu bandă 
pleacă spre preparație. Ap.a cu 
noroiul se transportă 
zin special amenajat.

Această metodă dă 
tea ca doi muncitori 
pe schimb 70 vagonete.

posibil ita- 
să Curețe

ps 
fie

la

Funie fără fine pe suitor
înainte, lemnul de mină 

suitor se dădea fie manual 
în așa numitele bărci.

Noua instalație introdusă
mina „Ed Urks" dă posibilita
tea ca lemnul și alte materiale să 
poată fi transportate repede și în 
siguranță chiar și în cazul sec-* 
țiunilor mici ale suitorului. In
stalația este construită dintr-O 
funie fără fine pusă în mișcare 
de către un troliu. Ghidajele din 
fier cornier se fixează de partea 
superioară a armăturilor suito- 
rulul. Pe ghidaje se mișcă dis
pozitivele de susținere fixate pe 
niște , role. Legarea lemnului se 
face cu lanțuri, iar celălalt ca
păt al lemnului se tîrăște pe va
tră,

Pentru aprovizionarea cu 
se folosesc do! muncitori: 
leagă lemnul și celălalt П 
leagă.

lemn 
Unul 
dez-
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Pregătirea dărilor de seamă pentru 
adunările de alegeri — o sarcină 

de mare răspundere
(Urmare din pag. l a) colective pentru întocmirea dării 

de seamă, această șarclnă a fost 
lăsată pe seama a 1—2 tovarăși 
„mai deprinși cu condeiul", așa 
cum se petrec lucrurile în unele 
organizații de bază de la mina 
Lonea, de la mina Uricani. Un 
asemenea mod de a pregăti da
rea de seamă nu poate rămîne 
fără urmări. Fără participarea 
întregului colectiv, a membrilor 
biroului, fără consultarea unul 
mare număr de membri de partid 
asupra problemelor activității or
ganizației de bază, fără o docu
mentare minuțioasă, nu se poate 
asigura dării de seamă un con
ținut care să înfățișeze adunării 
de alegeri a organizației de bază 
o analiză amănunțită în spirit 
critic, a muncii de partid în sec
torul respectiv.

In mod obligatoriu, darea de 
seamă urmează să fie supusă 
înainte de adunarea de alegeri 
discuției biroului organizației de 
bază. Această discutare trebuie 
să constitue un nou prilej de 
îmbogățire a dării de seamă, de 
ridicare a nivelului tratării pro
blemelor muncii de partid, astfel 
ca acest document, care va sta 
la baza dezbaterilor în adună
rile generale de alegeri, să-i a- 
jute pe comuniști să cunoască 
starea de lucruri din organizația 
de bază și să le dea posibilita
tea să contribuie efectiv la îm
bunătățirea continuă a activității 
organizației de bază respective, 
la ridicarea nivelului muncii de 
mobilizare a maselor la înfăp
tuirea politicii partidului.

naru Gheorghe, secretarul orga
nizației de bază, a întocmit o 
tematică amănunțită a dării de 
seamă, pe baza căreia s-a strîns 
un bogat material faptic, s-a con
sultat cu cei mai pregătiți mem
bri de partid asupra modului 
cum trebuie apreciată activitatea 
desfășurată de organizația de 
bază pentru mobilizarea colecti
vului sectorului la îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere, pen
tru primirea în partid și educa
rea candid-aților, pentru ridica- 

I rea nivelului politic și ideologic 
al membrilor organizației de ba
ză, precum șl asupra celorlalte 
aspecte importante ale muncii de 

( partid. La mina Aninoasa, co
mitetul de partid a repartizat pe 
lîngă fiecare birou cîte un mem
bru al său spre a le asigura în- 

’ drumare și ajutor în vederea pre
gătirii adunărilor de alegeri. 

I Astfel, dintre membrii comi
tetului, tov. Cristea Aurel a fost 
repartiza^ să răspundă de orga
nizația ■ste bază nr. 8 atelier, tov. 
Ledrer Iosif de organizațiile de 
bază rtr. 1 și 5, tov. Bihavetz A- 
dalbert de organizația de bază 
nr, 2 etc. Este meritoriu faptul 
că birourile organizațiilor de 
bază primesc din partea membri
lor comitetului de partid sprijin 
și în întocmirea dărilor de sea
mă, astfel ca aceste dări de sea
mă să cuprindă o analiză multi
laterală a activității organizației 

I de bază. Trebuie însă văzut că 
în unele locuri, deși s-au format

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

DESCHIZĂTORI DE DRUMURI 
SUBTERANE

Tăierea în roca dură a drumu
rilor subterane, a galeriilor me- 
nite să ducă la dezvoltarea de vii
tor a minei Aninoasa este încre
dințată unui grup de mineri și 
tehnicieni harnici inmănunebiați în 
sectorul de investiții. Impar (iți în 
brigăzi, minerii de aici execută 
lucrări i înaltă calificare. Aici 
lucrează și brigăzile conduse de 
Pop Vasile, Gaboș Alexandru și 
Pagnejer Gheorghe. Care dintre 

de
Pagnejer Gheorghe. Care 
ele e cea mai bună e greu 
spus. E drept că n-a fost lună 
din acest an să nu dobîndească 
frumoase succese fiecare, dar 
tind una era în frunte tind alta. 
In primele două luni ale anului, pe 
primul loc s-a situat brigada lut 
Pagnejer Gheorghe. Depășirile de 
plan lunare de 9 și 14,5 la sută 
i-au situat în frunte pe minerii a- 
cestei brigăzi. Cum e și firesc, la 
realizări frumoase și plata-i bună. 
Pe cele două luni minerii din bri
gadă au cîștigat aproape 100 lei 
pe post. Dacă minerii tiștigă bine, 
apoi plată faină iau și ajutorii 
minări și vagonetarii. Tot aproape 
de o sută pe șut au cîștigat și mi
norii din brigada lui Gaboș 
Alexandru că doar și ei au mun
cit cu spor. Cu toate că și-au 
depășit și ei planul, ortacii lui 
Pop au cam rămas de căruță. 
Luna următoare însă satisfacția 
cea mai mare a fost de partea lor. 
Brigada lui Pop Vasile a muncit 
pogan. Mărturie a hărniciei stau 
depășirea sarcinilor de plan, lu
crările de calitate pe t_. „ —
rxecutat brigada.

— Ce ne facem 
t-au sfătuit cei din 
Gaboș — e scris undeva că 
nu putem obține locul unu 
întrecere ?

— Nu-i scris și o s~o dovedim 
•“ au hotărit cu toții. Și întrece
rea între cele trei brigăzi din 
lector a pornit cu și mai multă 
dîrzenie. Două luni la tind ba- 
’anța victoriei a înclinat spre bri
gada lui Gaboș. Luna aprilie bri- 
■țada a încheiat-o cu o depășire 
ie plan de 19,3 la sută.

— Am făcut treabă bună — le 
•puse șeful de brigadă — dar 
șuteam și mai mult.

— Mai încape vorbă ? răspun- 
■erâ minerii și au început munca 
'lintâriți să-și sporească realizările 
interioare. Au reușit. Luna mai 
-a găsit din nou pe primul loc 
nsi cu o depășire de Plan de 
10,8 la iută.

Nu cd ar fi egoiști, dar succe-

sele celor din brigada lui Gaboș 
i-a ambiționat pe cel din brigada 
lui Pagnejer ți o lună mai tirgiu 
au schimbat load cu ei. Acum 
însă' locul 1 a rămas din nou o 
amintire pentru ei. In iulie și au- 
gust pe prim plan a trecut din 
nou brigada lui Gaboș Alexan
dru deși lărgirea și betonarea 
bazinului de apă de la Piscu nu-i 
o treabă ușoară.

In august locul 11 în întrecere 
a fost ocupat de brigada lui Pop 
Vasile ce execută o altă lucrare 
de mare importanță, săparea 
cuitului de la puțul nr. 7.

Deși a rămas oarecum în 
mă, brigada lui Pagnejer și-a 
pășit și ea planul ta săparea 
leriei spre puțul sud.

Că tntr-o lună e în frunte o 
brigadă, în alta cealaltă n-are 
importanță. Cert este faptul că în 
întrecere deschizătorii de drumu
ri subterane își sporesc mereu 
realizările, contribuind din plin 
la dezvoltarea minei.

D. CRIȘAN

cir-

ur-
de~ 
ga-

care le-a

fraților 
brigada lui 

noi 
in
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Conform graficului întocmit de 

către Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Petroșani, în ziua de 3 septembrie 
a.c. la asociația sportivă Parfn- 
gul Lonea a avut loc alegerea 
organelor locale U.C.F.S.

Din darea de seamă prezentată 
cît și din discuțiile purtate de 
delegați, a reieșit că în centrul 
preocupării asociației a fost grija 
de a antrena în diferite activități 
sportive cît mai mulți muncitori.

MffiEHA BReMKLOR LOCALE 
И. t F. 8.

Astfcl, boxul, șahul, tirul, ciclis
mul, popicele și fotbalul, au a* 
tras peste 150 tineri cari participă 
efectiv la toate competițiile de 
masă organizate de asociație.

Conferința de dare de seamă 
și alegeri a constituit pentru aso
ciația sportivă Parîngul Lonea un 
prilej de analiză a activității spor
tive depuse pînă acum. Cei cere 
au luat cuvîntul au arătat că în 
viitor trebuie acordată o atenție 
sporită antrenării tineretului în ac
tivitatea sportivă, Să se înființeze 
secții de volei și atletism, deoa
rece sînt toate condițiile pentru a 
da acestor discipline o mai mare 
amploare. Noul consiliu va trebui 
să sprijine aceste propuneri și să 
procure din 
cesare. De 
ciclo-turism 
chipamentul

Parti cipînd la conferință, tov. 
Haidu Iosif, responsabilul 
grupe sportive a chemat la 
cere toate grupele sportive 
mină pentru ca în cinstea
de 7 Noiembrie să se atragă un 
număr cit mai mare de tovarăși 
la activitatea sportivă. Chemarea 
are obiective cum sînt : mărirea 
numărului de membri U. C. F. S.» 
punerea la punct a evidenței gru
pei, organizarea de jocuri spor- 
tive la șah, popice, fotbal, tir.

timp materialele ne 
asemenea, secția de 

să fie dotată cu 
necesar.

e-

unei 
înt re
de la

zilei

P. BANDOLEA
președinte al Comisiei de agitație 

și propagandă U.C.F.S.

Comitetul Filialei de vînă- 
toare și pescuit sportiv — 
Petroșani anunță pe vînato- 
rii și pescarii, membri ai fi
lialei. care mai au de achi
tat o parte din cotizațiile pe 
anul 1961 să achite în cel 
mai scurt timp sumele res* 
tente.

0. Dorticos 
a sosit 

ia Moscova
MOSCOVA (A- 
gerpres). TASS* 

transmite:
La 11 septem

brie Moscova a 
întîmpinat căldu
ros. cu mare os
pitalitate pe pre
ședintele Repu
blicii Cuba, Os
valdo Dorticos 
Torrado. In cin
stea sosirii înal
tului oaspete att 
fost împodobite 
străzile și piețele 
orașului.

Fesfivifăfi organizate 
de ziarul „L'Humanit6“

PARIS (Agerpres)
La 9 

Parcul 
suburbia 
Gourneuvc 
sărbătoarea 
Л darului 
Acest pure

septembrie 
sporturilor 

pariziană 
я început 
tradițională 

,,L’Hiimanite“. 
a fdst trans-

în 
din

la

format de comuniștii pa
rizieni îatr-uii adevărat 
orășel cu standuri și vi* 
trine, pavilioane, scene 
și estrade, la piața Iuti 
Gagarin din orășel и *- 
flă standuri 1« ziarelor 
partidelor comuniste și 
muncitorești frățești.

InohicUrea tîrgttlui internațional 
de la Leipzig

LEIPZIG (Agerpres).
La Leipzig s-a încheiat Tîrgul internațional de 

toamnă al mărfurilor de larg consuni, сягй a du
rat o săptămînă. In pavilioanele lui au fost pre-t 
tentate peste 850.000 de exponate din 45 de state.

Sârbăloârea recoltei în R. P. Polonă
(А.VARȘOVIA 

gerpres).
La 10 septembrie 

a avut loc la Var
șovia tradiționala 
sărbătoare a recol
tei care se desfă
șoară în Polonîâ în

fiecare an la înce
putul toamnei.

In fața celor a- 
proximativ 100.000 
locuitori din capi
tala Poloniei și oas
peți aflați pe sta-

dton, unde a avut 
loc sărbătoarea re
coltei, a luat cuvân
tul WUdHlaw Go
mulka, 
tar al 
P.M.U.P.

ргіт-исге- 
CC. «S

PiMleii 8ИІІНІПІ HCitental
DELHI 11 (Agerpres)
Cu prilejul sosirii la Delhi, du

pă vizita făcută în Uniunea So
vietică, primul ministru al In
diei, Nehru, a declarat pe aero
port ziariștilor că problema Ber
linului occidental după părerea 
sa, poate fi rezolvată. Nehru și-a

Declarația
BUDAPESTA (Agerpres)
Federația Mondială a Tineretu

lui Democrat salută propunerile 
prezentate de U.RS.S. șî R.D.G. 
în Vederea reglementării problemei 
germane și cheamă tineretul lu-

exprimat speranța că 
vernelor marilor 
întilni în scopul 
problemei germane. El a subli
niat că șeful guvernului sovie
tic, N. S. Hrușdov, nu refuză 
să participe la o asemenea U4l- 
nire. *

șefii gu- 
puteri se vot 

reglementării

mii să sprijine aceste рсоршмі 
și să lupte pentru aplicarea Im, 
organizind largi acțiuni comuoc 
la 7 octombrie, ziua celei de-a I 
12-a aniversări a R.D;G. |

Congresul internațional 
de reumatologie

ROMA (Agerpres).
Intre 3 și 6 septembrie a avut 

loc la Roma Congresul interna
țional de reumatologie. Au par
ticipat peste 1.000 die delegați 
din 49 de țări. Dr. Ion Stoia, di
rectorul Centrului metodologic de 
reumatologie București și prof. 
Ion Opreanu, de la Institutul 
Medico-Farmaceutic București au 
susținut comunicări șl au parti
cipat la discuții. Dr. Ion Stoia a 
prezentat raportul „Patologia

hepatobiliară în legătură СК яяан 
nifestările reumatismale", iar 
prof. Opreanu comunicarea des
pre „Rolul contracturi! în etio- 
patogenia coxozeî și tratamentul 
ei balneofizioterapic". La sfîr- 
șitul lucrărilor congresului Aso
ciația Italiană de reumatologie 
a conferit doctorului Ion Stoia o 
diplomă dte onoare pentru merite 
deosebite în studiul bolilor reiu 
matice și în lupta împotriva ми-> 
mafismului.
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La secția mecanică a Uzinei 
de reparat utilaj minier Petro
șani, munca este în toi. Peste 
iot privirea îți este atrasă de 
zgomotul neîntrerupt al strun
gurilor, ale căror cuțite se înfig 
adine în materialul brut, din ca
re aruncă panglici nesfîrșite de 
șpan. in secție, strungarii, fre
zorii sau rabotorjî se străduiesc 
să confecționeze în condiții cît 
mai bune diferite piese necesare 
exploatărilor noastre miniere,

La un strung paralei, tînărul 
Ambruș Martin execută cu 
multă dibăcie carcasa rulmen
tului de la capul de acționare 
a transportorului cu raclele. 
Ochii îi sînt îndreptați țintă 
spre vîrfui cuțitului ce dă forma 
cerută piesei. Alte piese ca : la
găre pentru locomotivele de mi
nă cu acumulatori, șuruburi 
necesare capurilor de întindere 
a transportoarelor, sînt execu
tate de utemistul Stoîcoiu Aurel, 
care în vara acestui an a absol
vit cursurile școlii profesionale. 
El se numără printre cel mai 

buni strungari dintre cel 12 co
legi ai săi din secție, care în 
urmă cu câteva luni au pășit 
pragul uzinei. Produsele execu
tate de tinărul Stoicoiu sînt de 
' -ră calitate, fant ce dovedește

in secția fruntașă a uzinei
că el și-a însușit bine cunoș
tințele profesionale.

— Ne mînidrim cu întreg co
lectivul secției noastre, a spus 
tov. Viorel Anghel, locțiitor de 
secretar al organizației de ba
ză. Munca entuziastă a fiecărui 
muncitor a făcut 
ca noi să riș
ti găm drapelul 
de secție frun
tașă în întrece
rea pe uzină.

Intr-adevăr, în 
cadrul 
ril. 
secției ________
zat 380 puncte, 
adică cu 84 
puncte mai mult derit a înre
gistrat secția construcții meta
lice care s-a clasat pe locul ur
mător. In ultimiile patru luni 
muncitorii secției au depășit 
planul producției globale cu 6 
la sută, productivitatea muncii 
a crescut cu 11 Ia sută, Iar pre
țul de cost al producției a fost 
redus cu 10 la sută față de cel 
planificat. In cele opt luni care 
s-au scurs din anul acesta, co
lectivul secției mecanice » ra-s~

întrece- g. 
colectivul ț 
a totali- fî

■Ч»--

lizat circa 950.000 lei economii, 
ceea ce reprezintă cu aproape 
500.000 leî mai mult derit aur 
gajamentul anual.

In fruntea luptei pentru În
deplinirea sarcinilor de produc- 
țfe s-au situat comuniștii Boer 

Rusu 
Sereș 

, Bol- 
Nicolae,

Andrei, 
Ștefan, 

.✓ O Gheorghe, 
Va/ dura I

WMfl
dura
Ciobanu Ștefan, 
Clara ’
Ursu

mulți alții ce lu
nă de lună și-au 
depășit sarcinile 
de plan cu 44-86 
la sută. Lu- 
pildă, 94 la sută 
total al secției

I o » î f, 
Ana șl

na trecută, de 
din efectivul 
și-a realizat sarcinile de plan. 
Peste 20 de muncitori fruntași 
din secție au scurtat timpul de 
execuție a diferitelor piese cu 
mai bine de 4500 minute. Ute- 
mistul Mehedinți Victor, de e- 
xemplu, și-a îndeplinit planul 
lunar pe august în aproape ÎS 
zile, iar alți muncitori de frun
te ca Borcea Iile, Brinaș Ște
fan, Cojoacă Dumitru, Grecu 
плv°l. irwdcîț Viorel, Pavel Pn-

mulus, Szilagy Alexandru, Pi
tic Leon au redus simțitor, în 
fiecare zi, timpul de confecțio
nare a diferitelor comenzi.

La fiecare strung, freză sau 
raboteză se depun eforturi sus
ținute ca produsele confecționa
te să fie de bună calitate. Cît 
privește rebuturile, acestea au 
fost reduse pe ansamblul secției 
în ultimele patru luni cu 56 la 
sută față de norma admisă. 
Chiar și deșeurile sînt valorifi
cate. De la începutul anului și 
pînă în prezent lună de lună 
în medie s-au valorificat circa 
900 kg. șpan de alamă.

In secția mecanică sînt mulți 
tineri care nu precupețesc nici 
un efort pentru îmbunătățirea 
calității fiecărui produs. Prin- 
tre aceștia se numără și strun
garii Calotă Nicolae, Cesovan 
Mircea, frezorul Ciobanu Ște
fan ale căror fotografii se află 
la loc de cinste pe panoul frun
tașilor. Despre munca tinerilor 
din secție se mai pot spune 
multe lucruri frumoase. Cele cî- 
teva frânturi spicuite din viața 
secției ilustrează cum acești 
muncitori crescuți și educați de 
partid și-au cucerit stima și pre
țuirea întregului colectiv.

Z. ȘUȘTAC
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Un nou cofflbiuat 

Ia Leningrad
LENINGRAD 12 (Agerpres).
La Leningrad a începui) con

strucția unui mare combinat in
dustrial care va constitui o pu
ternică bază pentru întreprinde- 

de construcții. Din combinat 
face parte patru uzine. Una 
ele va 
armat 
10—16 
înlocui

Й дгг Г' 
vl

produce țevi din be- 
rezistente la presiune 

atmosfere. Acestea 
țevile de oțel și fon-

rile
vor 
din 
ton 
de 
vor
tă folosite în construcția conduc
telor magistrale de apă.

i

Trec de partea poporului
12 (Agerpres). 
agenției „Eliberarea",

Congres al
MOSCOVA 12 (Agerpres).
Oamenii muncii din Uniunea 

Sovietică obțin noi succese în 
cinstea celui de-al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S.

La Uzina metalurgică din Ce- 
repoveț a fost terminată Con
strucția unui nou cuptor Martin 
de mare capacitate. El este do
tat cu utilajul cel mai modem și 
va da zilele acestea prima șai-jă 
de oțel.

O mare victorie în întrecerea 
în cinstea Congresului au obți
nut constructorii din centrul in
dustrial Lipețk. Ei au terminat 
construcția și montajul încă

unei puternice baterii automate 
de cocs.

Noua baterie a fost proiectată 
ținindu-se seama de ultimele rea
lizări ale tehnicii din U.R.S.S. și 
din alte țări. Toate procesele ei 
de producție sînt automatizate 
și mecanizate.

Și constructorii marii termo- 
cetrtrale de tip descoperit de la 
АЙ-âairamlî, prima de acest fel 
4HA U.R.S.S. și din Europa, au 
afdns în faza finală a lucrări
lor. Colectivul acestui șantier al 
tineretului depune toate eforturile 
pentru ca prima stație bloc să 
fie pusă în funcțiune înaintea 
Congresului partidului.

O------------------
HANOI
Potrivit 

organul informativ al patrioților 
sud-vietnamezî, în ultimele opt 
luni peste 2.500 de soldați din! 
armata regulată ngodinhdiemis- 
tă, funcționari ai „siguranței ci
vile" șî „miliției" au trecut de 
partea poporului sau au dezertat.

----o—

Noi acțiuni provocatoare 
ale grupului de la Savannaket

HANOI 12 (Agerpres).
Poetul dfe radio „Vocea Lao- 

sului" relatează că Ia 6 septem
brie clica Fumi Nosavan-Boun 
Oum, sprijinită de S.U.A., a pa
rașutat aproximativ 200 de re
beli într-o regiune situată la 20 
kilometri de Sala Fukun. Rebelii! 
au fost descoperiți imediat și 
dmați.

Rebelii luați prizonieri au 
cunoscut că aveau misiunea
desfășoare o activitate subversi
vă în regiunile eliberate și să 
facă pregătiri pentru reluarea 
războiului în Laos.

de-

re-
să

(=)

Declarația Biroului Federației 
muncitorilor din industria metalurgică

PARIS 12 (Agerpres)
Ziarul „L’Humanite" a publicat 

declarația Biroului Federației 
muncitorilor din industria meta
lurgică, afiliată la C.G.T., prin 
care acesta cheamă organizațiile 
sale sindicale să manifeste iniția
tivă și să exprime hotărîrea me- 
talurgiștilor francezi de a se îm
potrivi oricăror încercări ale im
perialiștilor de a împinge popoa
rele într-un nou război mondial.

Biroul Federației aprobă inițiativa

comună a Federației Sindicale Mon
diale și Uniunii Sindicatelor Libere 
Germane care s-au pronunțat pen
tru convocarea unei conferințe sin
dicale internaționale consacrate 
problemei Tratatului de pace cu 
Germania și rezolvării pe cale 
pașnică a problemei Berlinului oc
cidental.

In sprijinul convocării unei a- 
semenea conferințe s-a pronunțat 
și Biroul Executiv al Sindicatului 
muncitorilor din industria textilă.

o
Иеш Ѵогк Herald тгішше: „Conferința pentru Berlin 

va avea loc“

Brazilia va promova o politică 
independentă în problemele 

internaționale
RIO DE JANEIRO 12 (Ager

pres).
Potrivit corespondentului din 

Rio de Janeiro al ziarului „New 
York Times", noul ministru al 
Afacerilor Externe 
Francisco Santiago Dantas, 
declarat că Brazilia va promova 
o politică independentă în pro
blemele internaționale. El a ară
tat că guvernul va continua tra
tativele începute în timpul ad
ministrației fostului președinte 
Quadros cu privire la stabilirea 
de relații diplomatice între Bra
zilia și Uniunea Sovietică.

Referindu-se la problema resta
bilirii drepturilor legale ale R. P. 
Ghineze în O.N.U., Dantas și-a 
exprimat părerea că această pro
blemă trebuie să fie discutată la 
cea de-a 16-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U.

„Considterăm necesar să extin
dem sfera relațiilor cu celelalte 
țări, fără nici o discriminare 
ideologică, cu convingerea că 
vom putea astfel să slujim mai 
bine cauza păcii și să contribuim 
la dezvoltarea comerțului cu ce
lelalte țări", a declarat Dantas.

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

««Dezarmarea generală și totală 
este problema cheie a păcii’*

al Braziliei,
a

HAVANA 12 (Agerpres).
„Dezarmarea generală și tota

lă este problema cheie a păcii". 
„Statele N.A.T.O. pregătesc noi 
ciocniri armate", sub aceste titluri 
ziarul „Revolucion" din 11 sep
tembrie publică textul integral 
al declarației lui N. S. Hrușciov 
ca răspuns la declarația comună 
din 3 septembrie a președintelui

IN ACEEAȘI ZI • •

NEW YORK 12 (Agerpres)
Toate ziarele newyorkeze și a- 

gențiile americane de presă infor
mează despre cuvlîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
la mitingul consacrat punerii în 
funcțiune a hidrocentralei „Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S.". 
In expunerile succinte ale cuvîn
tării lui N. S. Hrușciov, ziarele și 
agențiile de presă relevă declara
ția lui aă trebuie să aibă loc 
tratative cu privire la problema 
tratatului de pace cu Germania.

Presa americană 
dență tonul calm

scoate în evi- 
și moderat al

cuvîntării șefului guvernului sovie
tic.

Ziarul „New York Times" a 
publicat o informație a corespon
dentului său Theodor 9t,«bad cu 
privire la cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov sub titlul „Hrușciov ve
de speranțe într-o conferință". 
Sub titlul „Conferința pentru Ber
lin va avea loc" ziarul „New 
York Herald Tribune" publică o 
știre transmisă din Stalingrad de 
corespondentul agenției Associated 
Press. Corespondentul citează cu
vintele 
trebuie 
pentru

lui N. S. Hrușciov că 
folosite toate posibilitățile 

j____  tratative și luate măsuri
pentru preîntâmpinarea războiului.

(Agerpres) —

BERLIN 12 (Agerpres/)
- Ambele evenimente s-au petre
cut în Germania occidentală, în 
aceeași zi — la 8 septembrie. Tri
bunalul din Dusseldorf a con
damnat la opt luni închisoare 
pe patriotul german Fritz Nelkin 
pentru că a difuzat imprimate ale 
Partidului Comunist din Germa
nia, interzis în mod ilegal în 
R.F.G. In același timp tribunalul 
<Lin Stuttgart a hotărît să-l eli
bereze din închisoare pe crimina
lul fascist K. Leibrandt, fost ofi
țer în Wehrmachtul hitlerist. Din 
ordinul acestuia în august 1944 
în sudul Franței au fost împuș- 
cați 50 de muncitori italieni. Tri
bunalul și-a „motivat'- hotărîrea 
de a-l elibera pe Leibrandt pe 
baza declarației acestui asasin că— 
italienii „au opus rezistență".

Faptele citate nu 
fenomen îniîmplător 
Persecutarea patrioților care lup
tă pentru pace, împotriva primej
diei unui război atomic și grija 
înduioșătoare pentru foștii na
ziști și criminali de război se în
cadrează într-un sistem folosit cu 
perseverență de cercurile guver
nante din Germania occidentală- 
Potrivit presei democrate berlineze 
numai tribunalul federal din Kar
lsruhe a judecat în ultimii zece 
ani 14.000 de procese politice. In 
total au fost interogați aproxima
tiv 250.000 de cetățeni din R.F.G. 
In același timp 20.000 de crimi
nali fasciști nu numai că nu sînt 
pedepsiți dar, în conformitate cu 
o lege adoptată recent, primesc 
pensii sporite.

constituie un 
în R. F. G.

S.U.A., Kennedy, și a primului 
ministru al Mării Britanii, Mac
millan.

In această declarație, scrie 
ziarul, Uniunea Sovietică și-a 
reafirmat hotărîrea fermă de a 
face tot ce-i va sta în putință 
pentru a împiedica declanșarea 
unui nou conflict mondial.

„In timp ce puterile occiden
tale intensifică pregătirile de 
război și agravează încordarea 
internațională, continuă ziarul 
Uniunea Sovietică, țările lagăru
lui socialist și celelalte țări ale 
lumii întreprind acțiuni pentru 
a bara calea provocatorilor la 
război". In încheiere, ziarul scrie 
că „problema principală și cea 
măi Urgentă care trebuie să fie 
rezolvată este dezarmarea gene
rală și totală. Nu există în lu
me un popor care să nu dorească 
pace".

ziarele „Kras-
.Komsomolskaia

MOSCOVA 12 
TASS transmite :

La 2 septembrie 
naia Zvezda", și 
Pravda" au comentat comunicatul
agenției TASS cu privire la apro
piatele experiențe cu rachete, care 
vor avea loc în intervalul 13 sep
tembrie—15 octombrie a.c. După 
cum arată ziarele, regiunea în ca
re vor fi lansate variantele mai 
puternice și mai perfecționate de 
rachete purtătoare cu mai multe 
trepte pentru obiecte cosmice, va 
avea o suprafață mult mai mică 
decît prima regiune folosită de 
Uniunea Sovietică în ianuarie a.c. 
pentru lansarea unor puternice ra
chete balistice cu mai multe trepte.

Ziarele subliniază că micul pă
trat de cădere presupusă a rache
telor (300X320 km.), situat la 
sud-vest de insulele Hawai, se 
află departe de principalele căi

maritime, trasee aeriene și locuri 
preferate de pescari.

In regiunea unde vor cădea ra
chetele nu sînt insule. Atolul Joh
nston, cel mai apropiat din aceas
tă regiune, este situat la nord la 
o distanță de 600 km. Insula 
Palmyra este situată înv sud-est, 
la o depărtare de peste 620 km.

Adîncimea oceanului la locul 
căderii trece de 4 km., ceea ce 
permite navelor sovietice, repar
tizate pentru urmărirea rezultate
lor experiențelor, să se deplaseze 
nestingherit în orice direcție.

o

Represiuni împotriva elementelor 
progresiste

BERLIN 12 (Agerpres)
Campania electorală în Repu

blica Federală Germană este în
soțită de represiuni brutale împo
triva candidaților progresiști. Du
pă cum s-a aflat, din cei 40 de 
candidați comuniști care au în
cercat să se prezinte pe liste in
dividuale, zece au fost arestați, 
alți doi candidați au fost con
damnați de tribunalele vest-ger- 
mane la pedepse cu închisoarea 
variind între un an și trei luni.

In cursul lunilor iulie și august 
au fost interzise peste 30 de adu
nări electorale la care trebuiau să

în R. F. G
participe candidați progresiști. U- 
nele adunări care au putut avea 
totuși loc au fost scena unor pro
vocări sălbatice din partea huliga
nilor fasciști.

Numeroși candidați progresiști 
au suferit percheziții la domiciliu. 
In zeci de asemenea cazuri poliția 
a confiscat tot materialul electo
ral, afișe, manifeste, mașini de 
scris și aparate de multiplicat.

In cele din urmă, la cererea ex
presă a ministrului de Interne 
vest-german Schroder, comisiile 
electorale ale lenderelor nu au 
înscris pe liste pe candidații co
muniști care candidează individual.

------- - =»>♦*=-------

Cea de-a 7-a conferință de la Pugwash 
își continuă lucrările

NEW YORK 12 (Agerpres).
TASS transmite :

Cea de-a 7-a conferință de la 
Pugwash își continuă lucrările 
în orașul Stowe din statul Ver
mont. Peste 40 de oameni dte 
știință din 13 țări au încheiat cu 
succes prima etapă a lucrărilor 
conferinței. Ei au discutat pro
blemele și căile unei colaborări 
științifice mai largi între oame
nii de știință din toate țările lu
mii. Intr-o declarație adoptată 
în unanimitate, participanții la 
conferință au arătat că colabo
rarea științifică deplină între 
S.U.A. și Uniunea Sovietică poa
te fi realizată numai în condi
țiile încetării cursei înarmărilor, 
slăbirii încordării internaționale 
și realizării dezarmării generale 
și totale.

Oamenii 
și sovietici 
șavanții nu
să preîntîmpine folosirea știin
ței în scopuri distructive, dar ei 
trebuie să contribuie la folosirea 
științei în scopuri pașnice.

La 11 septembrie a început 
cea de-a doua etapă a lucrărilor 
conferinței în timpul căreia oa-

de știință americani 
au fost de acord că 
numai că au datoria

menii de știință vor examina pro
blemele dezarmării. Pentru a 
participa la discutarea acestei 
probleme, la conferință au sosit 
oameni de știință englezi' laureați 
.ai Premiului Nobel — Noel-Ba
ker, J. Cockcroft, P. Blackett; F. 
Perrin, înaltul comisar pentru e- 
nergia atomică (Franța), M. 
Oliphant, unul din cei mai mari 
savanți australieni, fost preșe
dinte al Academiei do Științe a 
Australiei și alții.

V. M. Hvostov, membru cores
pondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., a prezentat la И 
septembrie un raport în proble
ma dezarmării. El a subliniat că 
guvernul sovietic, oamenii de 
știință și întregul popor sovietic 
se pronunță pentru dezarmarea 
generală și totală.

Acad. А. V. Topciev a demas
cat reproșurile fățarnice ale pre
sei americane la adresa Uniunii 
Sovietice pentru reluarea explo
ziilor nucleare experimentale.

In numele oamenilor de știință 
sovietici acad. А. V. Topciev a 
prezentat propuneri menite să 
ducă la dezarmarea generală și 
totală.
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PKD6RAM DE RADIO
14 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Melodii populare ro- 
mînești, 9,30 Vreau să știu, 10,30 
Muzică ușoară, 11,03 înregistrări 
de la etapa a Il-a a Concursu
lui Internațional „George Enes- 
cu“ — 1961, 13,05 Concert de
muzică ușoară, 14,30 Din muzi
ca de operetă a compozitorilor 
din țări socialiste, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,15 Concert d'e mu. 
zică populară^ 18,00 Muzică de 
estradă, _
dragă, 
20,00 
„George Enescu" — 1961. Trans
misiune din sala Teatrului de O- 
peră și Balet a R.P.R. a opere: 
„Nunta lui Figaro" de Mozart. 
PROGRAMUL II. 12,15 Călăto
rie muzicală, 13,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 14,30 
Almanah științific (reluare), 
15,00 Concert de muzică din o- 
perele lui Wagner, 17,00 Cînta 
Sorina Dan și Luigi lonescu, 
18,45 Să învățăm limba rusă 
cîntînd, 20,30 Muzică ușoară ro. 
mînească, 21,15 Romanțe, cînte- 
ce și jocuri, 21,45 Părinți și 
copii, 22,00 Muzică de dans.

----- O-----

19,05 Tinerețea ne e
19,25 Muzică ușoară. 
Festival Internațional

CINEMATOGRAFE
14 septembrie

PETROȘANI - 7 NOIEM. 
BRIE : Affiâ Regia; AL. SAHIA 
Balada epocii de piatră; PETRI- 
LA : Oameni cu aripi; LONEA 
Mama India; ANINOASA: E 
lung drumul pînă acasă; VUL. 
CAN: Circul; I.UPENI : Setea
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