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t476.000 lei economii

ВДіііи îi Кіііішш adoBăriloi de aleseri 
în aleilia (oeiiieliiloi de pallid

și transport 
angajat să 
perioada 1 

30 septem- 
economie de 
la prețul de

angajamentul, 
din atelier și

La începutul acestui 
an colectivul întreprinde

rii de utilaj 
Livezeni s-a 
realizeze în 
ianuarie — 
brie 1961 o 
197.000 lei 
cost.

Hotătiți să-și îndepli- 
neascaV 
muncitorii 
conducătorii auto au por
nit în această direcție o 
pasionantă întrecere. Re
parațiile au fost executa
te la timp și de calitate ; 
printr-o mai bună orga
nizare a transportului auto
camioanelor, pline la

dus, pline la întors s-au 
eliminat drumurile ne
productive. O serie de u- 
tilaje de mare producti
vitate ca : cilindri-com- 
presoare, pompe—mortar, 
macarale, betoniere cu 
o capacitate de prelu
crare de mulți m.c./oră 
etc. au fost scoase din 
conservare, trecute în 
nroducție si folosite mai 
bine în timpul celor 8 

de lucru.
Roadele activității au 

fost bogate. La bilanțul 
făcut asupra rezultatelor 
obținute în întrecere, cal
culele au arătat că va
loarea totală a economii
lor obținute pînă la 25 
septembrie a.c. se ridică 
la 476.000 lei.
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Una din princi
palele sarcini ce 
stau în perioada 
actuală în fața co
mitetului de partid 
de la mina Lu-

ANA FERDINAND 
secretarul comitetului 

de partid — mina Lupeni

peni o constituie pregătirea adu
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DEPOZIT MODEL
începînd de pe acum 

pregătirile pentru perioa
da de iarnă, muncitorii 
de la depozitul T.R.C.H. 
din L vezeni au pornit o 
largă acțiune pentru cu - 
rățirea și Jăigirea rampe
lor de /descărcare, stivui - 
rea Materialelor ■ în ca- 
citul ’’depozitului, aranja
rea materialelor în ma
gazii.

Astfel, pentru geamuri, 
saci cu praf higrofob, 
țiglă, teracotă, humă, ma
teriale pentru izolație și 
parchete s-au amenajat 
boxe. Pentru
manevrării bitumului 
evitarea pierderilor 
construit un bazin cu fund

selecționate 
cererii lor.

amenajarea 
merit deo- 
tovarășilor

La membrii brigăzii conduse de minerul Cîș- 
laru loan, din sectorul III al minei Petrila, s-a 
încetățenit obiceiul bun ca înainte de a intra în 
șut fiecare schimb să-și analizeze temeinic sarci
nile de producție și posibilitățile lor de îndeplinire. 
IN CLIȘEU : înainte de a cobori în subteran, mi
nerii Ioniță loan, Mioniș Florea, Priscaru Mi
hai și Găvrea Andrei în frunte cu șeful de schimb 
Craț Petru, chibzuind asupra celor ce au de făcut 
în abataj pentru ca extracția cărbunelui planificat 
să decurgă normal și în condiții de siguranță
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POD NOU LA LUPENI

nisipos. Acest lucru eli
mină și posibilitatea a- 
mestecului iui cu diferi
te corpuri străine.

La magaziile А, В și 
C mărfurile au fost bine 
rînduite și 
în ordinea
Ordinea *șî ctuățen’a im- 
presionează peste tot.

In activitatea de pre
gătire a depozitului pen
tru iarnă și 
sa model un 
sebit revine
Hurezeanu Alexandru șt 
Nicoîae Nicolae care au 
mobilizat muncitorii la 
numeroase acțiuni volun
tare.
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|| Pregătiri Se apropie iarna
Atît punerea în funcțiune a 

mașinii de extracție dte la puțul 
auxiliar, prepararea brichetelor, 
asigurarea apei calde la baia 
muncitorilor cît și încălzirea pe 
timp friguros a atelierelor și bi
rourilor minei Petrila, nu sînt 
posibile fără de a avea aburii 
necesari'. Cu întreținerea și re
pararea celor 5 cazane de aburi 
existente se ocupă echipa de lă
cătuși și zidari condusă de Șu
lea loan. O echipă mică, dar 
harnică. Cei trei lăcătuși și doi 
zidari șamotori, ajutați de 2-3 
lucrători necalificați, au pornit 
de pe acum, cu toată seriozita
tea, pregătirile «te iarnă și le 
intensifică mereu. Pentru ca cele 
5 cazane să poată funcționa 
normal, să dea aburi suficienți 
la locurile de încălzire, cazane- 
lor li S’-аи făcut reparații capi
tale și curente începînd de la 
grătare și pînă la supraîncălzi- 
toare. Muncitorii echipei, 
tre care 
gureanu 
și Lung 
parațiile
prezent lucrează la cazanul 669. 
La acest 
înlocuirea 
răcire la 
sistem cu
terioară de la care se așteaptă 
un randament mai mare față de 
cel utilizat pînă acum

La celelalte 3 cazane s-au fă
cut, de asemenea, reparații cu

ușurarea 
și 

s-a

prin- 
membrii de partid Un. 
Nicolae, Bianty Anton 
Ștefan au terminat re
ia cazanul 701. iar în

cazan se intenționează 
vechiului sistem de 
supraîncălzitor, cu un 
5 grinzi de răcire in-

rente. Lucrul 
tirilor pentru 
ros continuă 
intens pentru 
de făcut. Măi

Iff ultimii ani, odată cu modernizarea transpor
tului feroviar, pe liniile ferate au început să cir
cule vagoane de mare capacitate, de c<a. 50 tone. 
Astfel, și la preparația Lupeni, încărcarea cărbu- 
nefui cocsificabil pentru1 Hunedoara' se Tăce’ în'â- 
semenea vagoane.

Pentru muncitorii preparației, aceasta ridica 
probleme deosebite. Podul peste Jiu construit cu 
zeci de ani în urmă, pentru vagoane și locomotive 
de tonaj mic, nu mai corespundtea.

Pentru a crea condiții mai bune de transport, 
cu cîteva luni în urmă, s-au început lucrări pen
tru a se monta un pod de capacitate mai mare 
peste Jiu, care să deservească necesitățile prepa
rației.

In aceste zile, a avut loc operația principală, 
cea mai grea dintre lucrări : tragerea noului pod 
de pe locul de

pregă- 
frigu- 

ce mai

asamblare peste albia Jiului. Sub 
conducerea maistrului Stanislav 
Nicolae, muncitorii podari Do- 
brescu Dumitru, Covaci Avram, 
Benegul Gheorghe, Șerban Ale
xandru, Gărăvan Petru, Bojescu 
Gheorghe au montat eșafo
daje, macarale, șine de condu
cere, trolii și, cu deosebită grijă, 
noul pod metalic de 140 tone, 
avînd o lungime de 46 ni., a 
fost tras într-o singură zi peste 
albia Jiului.

Harnicii muncitori podari și-au 
luat angajamentul 
lucrările de fixare 
la sfîrșitul lunii.

să termine 
a noului pod

nărilor generale de dări de sear- 
mă și alegere a noilor organe con
ducătoare ale organizațiilor de 
bază.

Trebuie să arătăm că în această 
direcție un ajutor prețios am pri
mit din partea Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, precum 
și din partea comitetului orășe
nesc de partid din orașul Lu
peni, care ne-au sprijinit efectiv 
în vederea instruirii temeinice a 
birourilor organizațiilor de bază 
cu problemele ce trebuie să le cu
prindă dările de seamă și felul 
în care se vor desfășura adunările 
de alegeri.

In urma acestei instruiri și a in
dicațiilor date, comitetul de partid 
al minei și-a întocmit un plan 
de măsuri concret, cu responsabi
lități precise privind desfășurarea 
adunărilor de alegeri, atît în gru
pele de partid, cît și în organiza
țiile de bază. Pentru ca dările de 
seamă să constituie o bază serioasă 
de discuții, am indicat birourilor 
organizațiilor de bază ca acestea 
să fie întocmite în așa fel îheit 
să analizeze temeinic, în spirit cri
tic și autocritic, activitatea desfă
șurată de către membrii și candi- 
dații 4e partid pdntru rezolvarea 
sarcinilor țe le revin din Directi
vele celui de-al Щ-lga Cotjfxes 
al partidului.

Conâțgțpl . de partid a indicat 
birourilor - ca la întocmirea dărilor 
de seamă să antr&neze colective 
largi de membri de partid cu o 
experiență îndelungată în diferite 
domenii de activitate. In acest fel, 
majoritatea dărilor de seamă în
tocmite au reușit să cuprindă pro
blemele cele mai importante, me
todele folosite în munca politică și 
organizatorică, au analizat defi
ciențele, au avut un conținut bo
gat fiind axate pe problemele 
esențiale ale vieții de partid.

In adunările de alegeri membrii 
și candidații. de partid aii det do
vadă de intransigență în activita
tea de fiecare zi, de un înalt spi
rit critic și autocritic scoțînd în 
evidență cu curaj lipsurile care au 
existat în activitatea organizațiilor 
de bază și a conducerilor admi
nistrative. Așa de pildă, în adună
rile de alegeri ale grupelor de 
partid și ale organizațiilor' de 
bază, tov. Mardare Mihai, Diana

Chițu, Popescu 
Ioan, Kiraly Zol- 
tan, Stoicoiu loan 
și mulți alți 
membri și candi
dați de partid din 

cei peste 150 cîți au luat cuvîn- 
tul, au dîTcutat probleme strîns 
legate de importanța îndeplinirii 
ritmice a sarcinilor de plan și îm
bunătățirii continue a calității 
producției. Discuții vii s-au purtat 
și pe marginea aplicării unor mă
suri menite să ducă la scoaterea 
brigăzilor de sub plan, a căror 
număr în prezent la mina noastră 
este destul de mare. In luna’ au
gust, de pildă, din cele 27 brigăzi 
de la abataje frontale 17 nu și-au 
îndeplinit sarcinile de plan, în aba
tajele cameră 10 brigăzi au rămas 
sub plan, iar la lucrările de pre
gătiri în cărbune din cele 29 de 
brigăzi doar 8 au reușit să-și rea
lizeze sarcinile de producție. s 

Asemenea probleme au fost dis
cutate aproape în fiecare sector 
productiv al minei. In cuvîntul lot 
membrii și candidații de. partid 
din cele 40 de grupe de partid 
în care s-au terminat alegerile, s-au 
angajat să depună eforturi susți
nute pentru ca mina noastră să se 
achite cu cinste de sarcinile ce-i 
stau în față. Numeroși, organiza
tori de grupă cum sîiit tov. Moga 
Constantin, Onișbr Nicolae, Dd- 
doacă Pantilimon,’ ' Ștrăuț. Ștefan, 
Ujuban loan s-au 'angajat, ca. îm
preună cu'grupele' de partid, să«. nu 
precupețească nici uri , efori ‘.pentrii 
îmbunătățirea indiei Грг tehnico- 
ecAnomici, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce stan în fața fiecărui 
me bru ,și candidat de paerid.

în adunările de alegeri membrii 
și candidații de: partid ți-au luat 
angajamente mobilizatoare, astfel 
ca pînă la sfîrșitul anului mina 
să depășească producția planifica
tă cu 4630 tone de cărbune.

Comitetul de ' partid al minei 
Lupeni este conștient de faptul că 
mai sînt multe de făcut pentru a 
a se ajunge ca fiecare sector, bri
gadă de mineri în parte, să-și 
realizeze planul. Comitetul își în
dreaptă atenția ' spre răspândirea 
experienței pozitive dobîndită în 
activitatea de fiecare zi, în spori
rea continuă a producției de’ căr
bune, spre înlăturarea lipsurilor 
care se mai fac simțite. In felul 
acesta se va reuși ca mina Lupeni 
să dea lună de lună patriei noastre 
cantități sporite de cărbune coc- 
șificabil și să asigure siderurgiș- 
tilor un cărbune de calitate tot 
mai bună.

de 
Jiu 
de

latermina
a da lucru 
cere ca bri-
cu materia-

în cadrul 
anotimpul 

din ce în 
dă mai sînt multe 
este necesar să fie

reparată întreaga rețea de con
ducte de aburi exterioară, por 
țiunea acoperită cu sticlă arma 
tă a acoperișului casei cazane, 
lor etc. Trebuie grăbită înlocui
rea preîncălzitoruiui de apă pen
tru alimentarea cazanelor. Con
ducerea sectorului VIII va tre
bui să studieze dacă nu este mai 
economic ca zgura rezultată 
la cazane să fie eliminată га 
(măcinată) printr-un canal 
scurgere.

Pentru a putea 
timp reparațiile și 
de calitate se mai 
gada să fie ajutată
iele și utilajele necesare. Destul 
de des zidarii nu au cărămizi 
refractare la îndemînă. Lăcătușii 
au greutăți în muncă din cauza 
tuburilor fierbătoare care ori că 
nu se găsesc, ori că sînt de di 
mensiuni nepotrivite necesitând 
să fie tăiate și sudate, ceea ce 
nu corespunde cerințelor tehno
logice. Ajutați la timp cu toate 
ce le sînt de trebuință lucrului, 
lăcătușii și zidarii echipei tov. 
Șulea loan vor termina în bune 
condițiurii și fără întîrziere pre
gătirile de iarnă.

L. MANEA
corespondent
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Vopsitoarele execută ultima operație la finisajul garniturilor de bucătărie care se confecfionea- < 
ză la tîmplăria Livezeni. De felul cum muncesc ele depinde aspectul garniturilor ae mobilă puse j 
în vînzare. . . î

Muncitoarele Lupescu Cristina, Kaminsky Ana, Mure fan Victoria fi Eva Ileana — vopsi- J 
toare, execută această lucrare cu deosebită grijă, dovadă calitatea bună a vopsitoriei garniturilor de J 
bucătărie puse în vînzare. ........ ■ л,

IN CLIȘEU : Cele patru vopsitoare harnice. j

I



1 ч.
STEAGUL ROȘU

фШ^ТЕНАІІСІІ МІИІШDiN DOMENIUL

Sint necesari măsurătorii de gaze ?

♦
Numele maistrului mecan ic Tamazi' Tiberiu e nelipsit din , 

; rubricile registrului cu prop unerile de noi inovații al cabine- 1 
, tuiul tehnic de ta mina Vulcan. „Modificarea alimentării cu i
* apă de răcire ia stația de co mpresoare de la puțul nr. 8“, „Au* *
t tomatizarea funcționării comp resoarelor", așa se intitulează cele *
* două propuneri de inovații făcute luna aceasta de tov. Ta- î
’ mazi Tiberiu, împreună cu m aistrul mecanic Stoican Gheorghe.

* IN CLIȘEU: Inovatorul Tamazi Tiberiu studiind ungerea corn. j
î presoarelor cu intenția de a găsi soluția cea mal bună pen- i 
I tru reducerea consumului de ulei. i

FĂRĂ CABLURI
Manipularea centralizată a 

transportoarelor cu controlul au
tomat al funcționării, ridică mult 
productivitatea, precum și sigu
ranța transportului minier. Totuși 
răspindirea automatizării în acest 
domeniu se complică prin aceea 
câ prezentele scheme sînt prevă
zute cu cabluri scumpe cu mai 
multe circuite și care se procură 
greu.

Aceste greutăți au fost înlăturate 
de către filiala institutului Gi- 
prouglemaș din Luga, care a con
ceput o nouă schemă de manipu
lare centralizată a transportoare
lor. Deosebirea esențială a aces
tei scheme constă în faptul că în 
mod practic acesta exclude existen
ța cablului de control, manipularea 
transportoarelor și semnalizarea 
efectuindu-se cu ajutorul a doi 
conductori neizolați și a unul con- 

i ductor de înpămîntare sau în lip
sa acestuia din urmă cu ajutorul 
ițasiului transportorului.

Noua schemă a fost introdusă 
la o mină din regiunea Luga. Aici 
s-a trecut la manipularea automa- 

I tă a trei transportoare LKU-250 

montate în serie cu o lungime to
tală de 800 m. Prin acesta s-a 
prevăzut posibilitatea montării în 
serie a unui număr oricît de mare 
de transportoare fără sporirea nu
mărului de conductori, pornirea de 
la masa de comandă a tuturor 
transportoarelor, precum și din 
orice punct de pe traseul de trans
port, decuplarea lor atît de la 
masa de comandă cit și din orice 
punct de pe parcus, și, deasemenea 
decuplarea automată a transpor
toarelor în ’caz de avarie cum ar 
fi ruperea sau căderea benzii de 
cauciuc In afară de aceasta, sche
ma asigură semnalizarea acustică 
și legătura telefonică în timpul 
lucrărilor de reparații.

Funcționarea liniei automate de 
transportoare Cu ajutorul conduc
torilor neizolați dovedește posibi
litatea trecerii la schemele de 
manipulare fără prezența cabluri
lor, ducînd la o reducere esențială 
a costului instalațiilor.

In curînd, după acest exemplu, 
se va introduce automatizarea li
niilor de transport și la alte mine 
ale Uniunii Sovietice.

Revista Sovietski Șahtior a pu
blicat în paginile sale articolele 
„Fără măsurători de gaze" și 
„Sint necesari măsurătorii de ga
ze ?“ punînd în dezbaterea maselor 
largi ale cititorilor această proble
mă.

Din scrisorile sosite la redacția 
revistei reiese clar că atît tehni
cienii cit și muncitorii optează 
pentru desființarea posturilor de 
măsurători de gaze, iar controlul 
metanului in subteran să se facă 
de către șefii de sectoare sau loc
țiitorii lor, maiștri mineri, briga
dieri și artificieri.

Iată de exemplu ce scrie A. 
Grițenko, maistru minier la mina 
nr. 2 „Kontarnaia" trustul „$ah- 

1 tiorskantrâțit".
„Controlul asupra regimului 

gaze este bine să fie încredințat 
personalului de supraveghere a mi
nei. De aceea el trebuie înzestrat 
cu dispozitive ȘI-3 și ȘI-5. Ase
menea dispozitive trebuie să se 
încredințeze și mecanicilor de com
bine și mașini de havat, care în 
timpul tăierii se află în atmosfera 
gazoasă. In acest caz normele de 
tehnica securității vor fi și mai 
bine respectate'*.

Minerul A. Kaciura de la mina 
nr. 8 a combinatului „Stalinugoli**, 
printre altele, scrie :

„Oare e greu pentru un inginer 
sau tehnician, dacă și-a propus 
acest țel, să inducă în eroare un 
măsurător de gaze slab calificat ? 
Desigur că nu ! Insă în momen
tul cînd are loc o întîmplare ne
plăcută, șefii de sectoare și maiș
trii mineri se străduiesc să se de
baraseze de răspundere : „Acolo 
era doar măsurător de gaze... A- 
ceastă persoană servește nu rare
ori ca un fel de cortină după care 
se ascund adevărații vinovați ai 
încălcării regimului de gaze de la 
mina". In continuare A. Kaciura 
scrie: „Cine oare, dacă nu șeful 
sectorului, locțiitorul sau maistrul 
minier trebuie să poarte răspun
derea directă pentru respectarea 
normelor de tehnică a securității ?“-

A. Ivahin, artificier la mina nr. 
1-2 „Holodnaia balka“ este și el 
de părere cu desființarea postului 
de măsurător de gaze.

„Foarte bine s-a spus : putem 
face față fără măsurători de ga

ze 1 De altfel ar fi și timpul !“ — 
scrie A. Ivahin în articolul său. 
„Și iată din ce cauză : un exem
plu de la mina unde lucrez. Foar
te des operațiile de pușcare la lu
crările de pregătire se fac cu în- 
tîtzlere, în cea mai mare parte din 
cauza măsurătorilor de gaze. Fie
care din el deservește cîte 2—3 
fronturi de lucru. Adeseori venind 
!я font pentru pușcare, măsură
torul de gaze nu este la locul 
de muncă. El trebuie sa fie căutat 
mbit timp pe la celelalte fronturi. 
Acest lucru, desigur că stirnește 
nemulțumirea minerilor, dat fiind 
că se încalcă graficul de lucru.

Problema dezbătută în pcginHe 
revistei Sovietskii Șahtior ni se 
pare destul de importantă și se 
pune întrebarea dacă o discuție în 
această privință, și la noi în Valea 
Jiului, nu ar fi folositoare.

Soluția cea mai potrivită
Intensificarea 

lucrărilor de pre
gătiri în subte
ran, de unde 
provine un vo
lum tot mai ma
re de steril, a 
făcut din ce în 
ce mai necores
punzător proce
deul de haldare 
semimanuală fo
losit la mina 
Cimpa I. Pe lîn- 
gă imposibilita
tea de a crea 
rapid spafiu 
pentru culbuta- 
rea sterilului, se 
pierdeau canti
tăți însemnate 
de lemn (nerecu
perabile) pentru 
picioarele podu
lui de susținere 
a liniei decovil, 
precum și chel
tuieli de regie 

Din inițiativa 
tov. Berceanu
Lucian, șeful sectorului, și a teh
nicianului Lakatos Iosif, pe hal
dă a fost instalat un seteper. A. 
ceasta s-a dovedit a fi soluția 
cea mai potrivită pentru mecani
zarea haldării. Funia fără fine 
pe care glisează cupa screperu- 
lui (în clișeu) este ancorată la

liou sistem Не llomioat ;
Specialiștii din R.P. Ungară au', 

pus la punct un nou sistem de' 
iluminat in mine, sistem care se, 
spune, va revoluționa tehnica ilu- 
minatului minier. Noua metodă 
folosește lămpi cu substanțe tu-' 
miniscente activate cu izotopi ra~ 
dioactivi. Acest sistem nu folo
sește energie electrică fiind decs 
apt pentru iluminat în orie?) con
diții de exploatare.

un capăt de o rolă în punctul de 
culbutare, iar la celălalt capăt 
se află un troliu de acționare 
amplasat la extremitatea hălzii. 
La o cursă dute-vino a cupei, 
screperul transportă la distanta 
de 50—60 metri 0,300 m.c. steril.

~ -‘У-УУ-г-У У-У-У-У JN

AVANSAREA IN FRONTALELE VULCANULUI 
POATE CRESTE CONSIDERABIL

Mina Vulcan este în plină 
■dezvoltare. In următorii cî-țiva 
ani va ajunge una din cele mai 
mari mine din țară care va ex
trage anual o cantitate conside
rabilă de cărbune cocsificabil și 
energetic. Această producție va 
fi extrasă în cea mai mare parte 
prin metoda abatajelor frontale 
orizontale în stratul 3 și prin me
toda fronturilor lungi în stratdle 
subțiri.

Pentru a ne achita cu cinste 
de sarcinile ce ne revin în pre
zent și, mai ales în viitor, va 
trebui ca de pe acum să ne gîn- 
dim la îmbunătățirea metodelor 
de lucru în vederea creșterii vi
tezelor de avansare în abatajele 
frontale. In această direcție con
sider că discutarea acestei pro
bleme în coloanele ziarului „Stea
gul roșu" e bine venită și va 
Contribui la realizarea scopuri
lor propuse. La exploatarea 
noastră sînt condiții dte a se tre
ce încă de pe acum la realizarea 
a trei fîșii la două zile la două 
abataje frontale orizontale în 
stratul 3, sectorul III în care lu
crează brigăzile tov. Drob Gheor
ghe și Negrescu Vasile. In ulti
mul timp am urmărit activitatea 
de producție din abatajul con
dus de comunistul Drob Gheor
ghe, care a obținut cele mai îru-

ARCAD1E FODOR 
inginer șef al minei Vulcan

moașe rezultate. Astfel, în mai 
multe zile, aici s-a realizat con
secutiv o avansare de două fîșii 
pe zi, operațiile de lucru de
curgeau după o ciclogramă cu 
două schimburi de tăiere șt un 
schimb de montare și răpire pe 
zi. Abatajul are lungimea de 30 
m„ înălțimea de 2,5 la 2,7 m., 
susținerea făcîndu-se cu sttlpi 
metalici tip GHH cu grinzi de 
funii paralele cu frontul de lu* 
cru. Tăierea se face prin perfo
rare—pușcare folosind perfora
toare electrice rotative, în ulti
mul timp acestea fiind înlocuite 
cu perforatoare pneumatice rota
tive de tipul WP-8, iar pentru 
transportul cărbunelui e folosit 
transportorul SKR-11.

Brigada lucrează abia de 4 
luni la acest abataj. S-a căutat 
ca să se repartizeze fiecare mem
bru al brigăzii în schimbul în 
care priceperea și experiența sa 
să fie folosită din plin. Faptul că 
brigada a reușit uneori să rea
lizeze două fîșii pe zi dovedește 
că frontaliștii noștri au acumu
lat deja experiență în sporirea 
vitezei de avansare în frontal, 

stăpînesc temeinic operațiile de 
lucru și muncesc cu dragoste 
pentru realizarea sarcinilor ce 
le revin, depășind planul de pro
ducție. Totuși avansarea maxi
mă lunară obținută pînă în pre
zent este numai de 31 m. Rit
mul avansării nu a fost constant 
în tot cursul lunii șl «teci pro
ducția a oscilat și ea. A fost su
ficientă o singură defecțiune 
tehnică sau de organizare ca 
succesiunea normală a ciclurilor 
să fie întreruptă. Defecțiunea 
tehnică cea mai frecventă se în- 
tîmplă mai ales din cauza rupe
rii de lanț atunci dnd transpor
torul este montat lîngă fîșia de 
cărbune care se pușcă. Debitul 
transportorului și puterea moto
rului sînt necorespunzătoare pen
tru a prelua cca. 60 la sută din 
volumul de cărbune pușcat. La 

• fel, construcția acestui transpor
tor este prea slabă, scocurile fi
ind turtite de pușcătură.

Am întrebuințat diferite me
tode pentru a preveni acest ne
ajuns. La început am acoperit 
transportorul cu poduri de seîn- 
dură de stejar, pușcînd tot fron
tul dieodată. In multe cazuri am 
reușit, însă s-a întîmplat ca po
dul să. se rupă sau să fie arun
cat de pușcătură, iar bulgării de 
cărbune intrînd sub restul po

dului provocau ruperea . lanțului 
la crațer. Remedierea defecțiu
nii durează mult, necesitînd de 
multe ori golirea completă a căr
bunelui de pe transportor. Ș-a 
folosit și metoda de a pușca 
frontul în mai multe reprize, în
să pușcarea în acest caz durea
ză uneori chiar și peste 4 ore 
pe schimb, timp în care majori
tatea oamenilor stau în preaba- 
tajul de la coperiș întrucît nu 
pot intra în abataj pînă la ter
minarea completă a pușcării. 
Deci o sursă permanentă de 
timpi morți.

Pe lîngă cele de mai sus, mai 
intervin din păcate și o serie de 
defecțiuni de organizare din ca
re cele mai frecvente sînt: nerit- 
micitate în aprovizionarea cu 
materiale (jumătăți, seînduri) 
pentru podire; nu se plasează 
întotdeauna la frontul de lucru 
oameni suficienți; mutarea cra
terului se face greoi, de multe 
ori necesitînd chiar 8 ore; pre
siunea aerului comprimat e sla
bă, fiind de multe ori sub 4 at
mosfere; lipsă de dotare a bri
găzii cu scule bune și suficiente 
ca ciocane de abataj, baroase, 
bumbii. flori de sfredel, lopeți, 
sane etc.

Am enumerat numai cîteva 
din deficiențele de ordin tehnic 
si organizatoric care contribuie 
în mare măsură la întreruperea 
ciclului, la frînarea avansării 
frontului de lucru. Ce avem de 
făcut pentru ca în abatajele a

supra cărora ne-am fixat să rea
lizăm trei fîșii la două zile?

In primul rînd în abatajele 
noastre frontale din stratul 3, 
se impune de urgență introdu
cerea unor transportoare blin
date cu un debit corespunzător 
care să permită să se puște căr
bunele pe ele. In al doilea rînd 
se cere schimbat sistemul-,actual 
de susținere cu stîlpi cu sarcină 
portantă constantă, introdueîn- 
du-se cel cu grinzi în consolă 
care să permită mutarea trans
portorului fără demontare. Gîn- 
direa creatoare a inginerilor noș
tri va trebui să găsească metoda 
de pușcare fără timpi morți, și 
care să nu deterioreze transpor
torul. Pînă atunci va trebui ca 
toți muncitorii și maiștrii care 
lucrează zi de zi în cele două 
frontale, să caute să elimine lip. 
șurile organizatorice. E necesar 
să se ridice calificarea frontalis- 
tului în sensul ca fiecare mem
bru al brigăzii să se perfecțione
ze în munca complexă, să știe 
să execute orice operație de lu
cru fie ea tăiere, montare sau 
răpire. Trecînd neîntîrziat la gă
sirea și aplicarea in practică a 
celor mai potrivite soluții teh
nice și organizatorice, vom reuși 
să creăm în frontale un genera
tor de producții sporite : crește
rea vitezei de avansare. Și oda
tă cu sporirea avansării, crește
rea producției minei Vulcan va 
face un salt substanțial.



STEAGUL ROȘU
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?* De cîteva zile, in dreptul parcului „Filimon Sîrbu* din Pe- J 
| troșani, trecătorii își opresc pașii pentru cîteva minute urmărind 1 
ț cu atenție montajul de fotografii intitulat : „U.R.S.S. 1961“. In f
* imagini deosebit de sugestive este prezentată dezvoltarea uriașă ț
ț a ‘țării comunismului în toate domeniile de activitate. ?
» IN CLIȘEU: Un aspect obișnuit în timpul Zjlei din fața ■
* foto*montajului „U.R.S.S. 1961“. ♦
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Primai llrg anual ig оіш Petroșani
In ziua de 22 septembrie 1961 

s-a deschis la halele din Petro
șani primul tîrg anual care va 
dura pînă la 15 octombrie й. c. 
In această perioadă organizațiile 
comerciale locale, gospodăriile 
agricole de stat și colective pun 
la dispoziția cumpărătorilor un 
variat sortiment de produse.

Datorită preocupărilor condu
cerilor organizațiilor comerciale, 
în urma indicațiilor date de Co
mitetul executiv al Sfatului 
popular al orașului Petroșani, 
în afară de unitățile comerciale 
existente în cadrul halelor, cu 
ocazia tîrgului s-au mai deschis 
nqjk unități printre cafe 3 mp: 
gazine ale O.C.L. Produse In
dustriale, 3 magazine ale O.C.L. 
Alimentara, două magazine 
O.A.D.L.F., două ale Oostat, 
două T.A.P.L., precum și o mus
tărie.

Aceste unități vor funcționa pe 
toata perioada tîrgului.

Din prima zi, un rol principal 
în buna aprovizionare a 
populației l-au avut unitățile 
O.A.D.L.F. și Gostat care au sa
tisfăcut numărul mare de cum
părători prezentînd produse din 
abundență și de calitate superi
oară.

Rezultatele obținute în prima

AQTd.- De ce dimineața nu se 
în magazine ?

găsește pîine

Această întrebare a fost pusă 
în dimineața zilei de ieri tova
rășului Hurezeanu, directorul fa
bricii de pline din Petroșani. O 
întrebare pe care de altfel și-o 
pun sute și sute de oameni ai 
muncii care intrînd în magazi
nele alimentare să cumpere pli
ne, sau chiar cornuri, chifle, pri
mesc răspunsul ,,n-a venit încă", 
răspuns pe care, de oricîtă bună
voință și spirit inventator ai da 
dovadă, nu-1 poți folosi în loc 
de pîine...

— Vă răspund la această în
trebare printr-o simplă socoteală 
— a spus tovarășul Hurezeanu. 
Avem în total 7 mașini cu care 
putem transporta pîinea. Dacă 
numai în Petroșani trebuie a- 
provizionate pește 20 magazine 
cu pîine. plus zeci de alte ma
gazine de la Cimpa pînă la Uri- 
cari. se poate face acest lucru 
numai în primele ore ale dimi
neții ? Pe de altă parte, multe 
magazine, care aparțin de O.C.L. 
Alimentara, fac comenzi pentru 
cantități insuficiente de pîine, 
din care cauză e necesar să fie 

• aprovizionate de mai multe ori 
, în aceeași zi.
f — Bine, a fost întrebat din 

zl au arătat că organizarea a- 
cestui tîrg a fost bine venită, 
contribuind la o mai bună apro
vizionare a oamenilor muncii 
din Valea Jiului.

Trebuie scos îi: evidență efor
tul depus de conducerile organi
zațiilor comerciale, în special 
O.C.L. Produse Industriale care 
datorită unei bune organizări și 
aprovizionări a unităților au 
mu^it ca numai în prima zi să 
vîndă mărfuri în valoare de pes
te 36.000 lei. Și celelalte orga
nizații comerciale au depus efor
turi pentru buna reușită a tîr
gului.

Conducerile organizațiilor co
merciale' de mic gros, I.C.R.T.L 
și I.C.R.M. au aprovizionat la 
timp unitățile comerciale de des
facere. însă I.C.RA. nu a fost 

înălțimea sarcinii trasate ne- 
respectînd comenzile unităților de 
desfacere.

Conducerea halei, cu excepția 
unor deficiențe care se vor reme
dia, a reușit să asigure condi
țiile necesare bunei desfășurări 
a tîrgului, Ne vom strădui să a- 
sigurăm pe toată perioada des
fășurării tîrgului condiții opti
me pentru buna reușită a fui.

DUMITRU GHITAN 
administratorul halelor

nou tov. Hurezeanu, dar cum de 
in alte orașe cumpărătorii gă
sesc pîine chiar la ora deschide
rii magazinelor ?

-- Acolo se face aproviziona
rea și noaptea. Noi am propus 
conducerii O.C.L. Alimentara a- 
cest lucru, dar am fost refuzați. 
Deci ea și nu noi poartă vina 
pentru această situație...

Pește cîteva minute, aceeași 
întrebare a fost pusă tovarășului 
Almășan din serviciul comercial 
al O.C.L. Alimentara Petroșani.

— Vina pentru faptul că di
mineața lipsește pîinea din ma
gazine o poartă fabrica de pîi
ne. Ne aprovizionează tîrziu, 
spun că nu au mijloace de trans
port suficiente.

Tovarășului Almășan i s-a a- 
mintit atunci că conducerea fa
bricii de pîine a propus să se 
treacă la aprovizionarea cu pîine 
a magazinelor în cursul nopții 
spre a se înlătura acest neajuns. 
Și i s-a amintit că și în alte ci
tase se procedează la fel.

— Ehe. păi să vedeți, tova
răși, acolo sînt alte principii, 
alte condiții, magazinele lucrea-' 
ză în mai multe schimburi, altă 
organizare.. Vedeți dvs..., e o 
problemă la care numai tov.

Brigada de pe locomotivă • PUBLICITATE
Aleile cu zgură roșie, micile 

Zone verzi cu mii de flori dau 
Depoului de- locomotive din Pe-, 
troșani o înfățișare de parc. Pe 
aceste alei nu sînt Insă niciodată 
plimbăreți. Sînt unele ore din 
zi cînd ele sînt deosebit de um
blate, asta în timpul începerii и 
nui nou scbimb, apoi monotonia 
se așterne din nou. Pe „aleile" de 
oțel este însă un dute-vino necon
tenit. Coloșii de metal puși la 
punct și hrăniți din belșug cu 
combustibil se în
dreaptă grăbiți 
spre gara din Pe
troșani, de unde 
pornesc apoi spre 
alte meleaguri ale 
țării trăgînd după 
ei convoaie lungi 
de vagoane încăr
cate cu cărbune 
sau trenuri de Călători. Alte lo
comotive în timp ce așteaptă liniș
tite ora de plecare sînt pregătite 
cu multă meticulozitate de meca
nici și fochiști. In depou sînt mul
te locomotive întreținute ca la 
carte, dar parcă nici una nu-i mai 
frumoasă ca aceea ce poartă nr. 
230.036. Alămurile-i strălucesc în 
soare de-ți iau ochii, iar întreaga 
locomotivă e curată ca o farma
cie, și totuși, cu toate că mai este 
o bună bucată de vreme pînă să plece 
în cursă în jurul ei trebâluiesc 
mecanicii de locomotivă Țînțoiu 
Petru și Udrea Augustin precum 
și fochiștii Radu Marin și Badea 
Fior ea. Un cunoscut ce tocmai tre
cea le Zise în glumă :

•— Mai lisați-o să se odihneas
că o lecuță, ce o dădăciți că îi

инн (ii (Ші
Cum se execută proiectul 

unei instalații electrice mic;
de E. A. KAMINSKI

In broșură este descrisă și ilus
trată prin exemple concrete tehr 
ftica executării unor proiecte de 
instalații electrice de proporții 
mici.

întreținerea și depanarea 
radioreceptoarelor 

fabricate in R. P. R.
de F. D. LÂZAROÎU

Broșura conține metode siste
matice de localizate și de înlă
turare a defectelor radioreceptoa-, 
relor fabricate în R.P.R. Sînt 
prezentate metode de acordare și 
aliniere a circuitelor din radio
receptoare, precum și controlsd 
performanțelor acestora.

Scorojan, șeful Secției corner- 
ciale ar putea da răspuns...

Răspunsul tov. Almășan îți 
provoacă nedumeriri. La ce „alte 
orincipii" s-o fi referit ? Oare la 
baza întregului nostru comerț 
socialist, nu stau aceleași prin
cipii, aceeași organizare ? Mai 
potrivit ar fi fost să vorbească 
de faptul că e neglijată una din 
cerințele de prim ordin ale co
merțului nostru socialist, anume 
buna deservire a oamenilor 
muticii. Numai datorită acestei 
neglijențe se amînă la infinit 
luarea de măsuri eficiente pen
tru aprovizionarea cu pîine a ma
gazinelor din primele ore ale di
mineții, în cursul nopții, sau 
chiar seara, înainte de închide
rea magazinelor, numai din a- 
teastă cauză nu se studiază ne
cesitățile de pîine ale fiecărui, 
magazin spre a se aduce canti
tăți corespunzătoare.

Atîta vreme cît cumpărătorii 
își vor pune întrebarea „de ce 
dimineața nu se găsește pîine 
îr magazine", răspunsul nu 
poate fi decît unul singur: cei 
care răspund de această proble
mă nu-și fac datoria. Șl pînă 
cînd ? 

tociți alămurile cu atîta lustruia- 
lă.

— De le tocim îi punem altele
— răspunse la glumă fochistul 
Radu Marin, ștergînd tocmai sus, 
la hornul cazanului, cîteva fife 
de praf.

— Și tu Udrea ce cauți aici,. că 
după cite Știu nu ești în tură azi.

“ Nu-s dar așa e obiceiul, 
înainte de plecare venim cu toții 
să gătim mireasa.
" Apii așa mireasă frumoasă 

și dichisită nu 
cred că merge cu 
un bărbos ca tine, 
așa că du te 
și te rade — spu
se cunoscutul în 
hohotele de rîs ale 
întregii brigăzi- 

“ Păi azi mer
ge în tură Țîn

țoiu, ci după cite vezi îi bărbie
rit — răspunse la glumi Udrea
— iar pe rncine m-oi pune și eu 
la spiț ca un ginerică. ■

„.Soarele trecuse de jumătatea 
bolții aurii. începind să se încline 
Spre apus. Locomotiva cu numă
rul 230.036 era gata de plecare. 
Cîte un călător grăbit mai urca din 
cînd în cînd în vagoanele legate 
in urma locomotivei. Mecanicul 
Țînțoiu Petru și fochistul Radu 
Marin mai cercetară odată să va
dă dacă totul e în ordine, apoi la 
semnalul impiegatului trenul se pu
se în mișcare. Caierul de fum de 
la locomotivă începu să crească, 
urmare a efortului depus de ma
șină. Pînă la Băni a a tras din 
greu urcînd panta. Aici a stat un 
pic, să se odihnească parcă, apoi 
începu să coboare încet la vale.

— Acum pune lopata jos, Mari
ne, E timpul să te odihnești și să 
facem economii.

— Să facem tovarășe Țînțoiu.
Și sub mina pricepută a meca

nicului Țînțoiu, trenul aleargă fo
losind din plin forța vie, iar eco
nomiile de combustibil cresc me
reu. Bineînțeles că economiile 
cresc și prin remorcarea de tre
nuri cu supratonaf, și prin execu
tarea micilor reparații dintre două 
spălări cu forțe proprii ți resurse . 
locale, dar baza lor o constituie , 
folosirea rațională a combustibi
lului și uleiurilor

Dacă agi mecanicul Țînțoiu Pe
tru împreună cu fochistul Radu 
Marin au economisit o tonă de 
combustibil convențional șt mai 
bine de 1 kg, de ulei mineral, în 
tura următoare cînd pe locomotivă 
e mecanicul Udrea cu fochistul 
Florea, realizările deasemenea vor 
fi bune.

Faptul că în luna august au 
fost economisite 26.2 tone de com
bustibil convențional, 55 kg. de 
ulei mineral și 9 kg. ulei special, 
e meritul întregii brigăzi. Pe luna 
septembrie, brigada de pe locomo
tivă se străduiește să-și sporeas
că realizările. Nu încape îndoială 
că va reuși.

D. CR1ȘAN 1

Institutul de mine „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej “ din Pe
troșani, primește înscrieri 
pînă în ziua de 27 septem
brie inclusiv, pentru al doi
lea examen de admitere la 

» de mlfie $1 electro- 
minieră.

Examenul de admitere va 
incepe în ziua de 28 septem- 
_..j orele 8 dimineața.

* lv«* .лани 
î facultățile 
ț mecanică

I
• ince
& brie I
*♦♦♦♦♦♦♦
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ANUNȚ
Atelierul de zonă G.F.R. 

Petroșani angajează cu dată 
imediată sudor autogen, ttrfi- 
plati și lăcătuși.

î. I. P. L. Petrusanl
Organizează în seara zi

lei de sîmbătă 30 septembrie 
1961, de la orele 20 „BALUL 
STRUGURILOR" în urmă
toarele localuri $1 localități 
din Valea Jiului.

Restaurantul Minerul — 
Petroșani.

Casa corului din Lupeni.
Restaurantul Minerul “• 

Lupeni.
Cantina minieră din Uri* 

ta ni.
Restaurantul Straja 

Vulcan.
Bufetul 23 din Petrii a.
Bufetul 24 din Lonea.
Cu această ocazie se Vor 

I servi tradiționala pastramS 
de capră și diferite speciali
tăți la grătar. Diferite sur
prize vor distra publicul 
consumator.

Muzică și dans Rină în 
zori.

A ÎNCEPUT NOUL AN ȘCOLAR: 

pârinfi, procurați pen
tru copiii dvs. din timp 
uniforme școlare, care 
se găsesc în eanfififl 
abundente și în toafe 
mărimile la magazinele 
de confecții pentru 

copii.

Vînzarea se face $1 
cu plata în rate.

Procurat! uniformele 
necesare copiilor dvs.
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- Lucrările Adunării Generale
a O. N. U.

tele S.U.A., Kennedy, a rostit 
un discurs în care s-a ocupat de 
activitatea Organizației Națiuni
lor Unite, problema dezarmării, 
așa-zisa „criză a Berlinului" și 
problema colonialismului.

In ședința de diupă-amiază, 
primul vorbitor a fost președin
tele Republicii Peru, Manuel 
Prado;

☆ ★

Adu- 
con- 

din

, NEW YORK (Agerpres).
La 25 septembrie în ședința 

de dimineață a Adunării Gene
rale a O.N.U. a luat cuvîntul 
ministrul Afacerilor Externe al 
Venezuelei, Marcos Falcon Bri
ceno.

In continuare în cadrul discu
ției politice generale președin-

★

NEW YORK 26 (Agerpres) — 
Corespondență specială : 
Cea de-a 16-a sesiune a 

nării Generale a O.N.U. își 
tinuă lucrările. In ședința
după-amiaza zilei de 25 septem
brie, după cuvîntarea rostită de 
președintele Republicii Peru, Pra
do, în cadrul dezbaterii generale 
Adunarea Generală a trecut la dis
cutarea recomandărilor Comitetu
lui general.

Adunarea generală a hotărît 
să includă pe ordinea de zi pro
blema situației din Angola. Cu 
toate că această problemă a fost 
discutată și în sesiunea trecută, și 
de această dată reprezentantul 
Portugaliei a căutat să acopere 
crimele săvîrșite de colonialiștii 
portughezi în Angola, însă el n-a 
reușit să împiedice înscrierea pe 
ordinea de zi a sesiunii a aces
tei probleme.

De asemenea, Adunarea a ho
tărît în ciuda opoziției reprezen
tantului Republicii Sud-Africane, 
sa includă pe ordinea de zi pro
blema politicii de apartheid din 
Africa de sud.

Delegații U.R.S.S., Poloniei și 
Cehoslovaciei au propus ca pro
blema incheierii Tratatului cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară să fie discutată 

. in cadrul întregii probleme a de
zarmării generale și totale. Ei au 
subliniat că în .actualele condiții, 
cind puterile occidentale și-au in
tensificat cursa înarmărilor sepa
rarea problemei interzicerii expe
riențelor de întreaga problemă a 
dezarmării generale și totale nu 
poate decît să inducă în eroare 
opinia publică mondială. Totuși, 
datorită manevrelor delegațiilor 
occidentale. Adunarea Generală a 
hotărît să discute separat această 
problemă.

In continuare, Adunarea Gene
rală a trecut la discutarea inclu
derii pe ordinea de zi a sesiunii 
a problemei inexistente a Tibetu
lui a cărei discutare înseamnă o 
imixtiune grosolană în treburile 
interne ale R.P. Chineze. Luînd 
cuvîntul împotriva includerii aces
tui punct pe ordinea de zi, re
prezentantul Uniunii Sovietice a 
arătat ilegalitatea prezentării ei 
în fața Adunării Generale, subli
niind că Tibetul a fost și este o 
parte inalienabilă a R.P. Chineze 
Reprezentantul Indoneziei care a 
urmat la cuvînt a atras atențja 
delegațiilor asupra situației anor
male care s-a creat datorită fap
tului aă în timp ce se încearcă 
discutarea acestei „probleme" din 
Adunarea Generală, lipsește re
prezentantul. legal al Republicii 
Populare Chineze.

Este semnificativ faptul că a- 
ceastă „problemă a fost inclusă 
pe ordinea de zi cu numai 48 de 
voturi, în timp ce 49 de delegații 

—=©=—
Debre cere sporirea 
cheltuielilor militare

PARIS 26 (Agerpres) 
Primul ministru al

Michel Debre, a cerut 
francez să-și strîngă
Cureaua, pentru a îngădui guver
nului să sporească cheltuielile mi
litare.

Intr-un interviu acordat cores- 
pondentului săptămînalului „En- 
treprise", Debre a vorbit de ne
cesitatea de a se da dovadă de 
„curaj, pentru a limita sau frîna 
cheltuielile de consum". Aceste 
sacrificii, a spus el, se impun în- 
vederea „modernizării aparatului 
militar francez".

s-au abținut
Tendințele 

de a abate atenția Adunării Ge
nerale de la discutarea probleme
lor majore de pe ordinea de zi 
spre discutarea unor probleme 
inexistente s-au făcut din nou sim
țite o dată cu punerea mașinii 
lor de vot în funcțiune și inclu
derii pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a altei probleme inexis
tente „problema ungară”. Pentru 
includerea acestei probleme pe or
dinea de zi au votat 52 
gații, iar 45 de delegații 
contra sau s-au abținut.

După cum s,-a mai

sau au votat contra, 
delegației americane

de dele- 
au votat

anunțat, 
delegația Noii Zeelande a prezen
tat propunerea de a se include 
pe ordinea de zi problema cu pri
vire la „reprezentarea Chinei în 
Organizația Națiunilor Unite". 
Demascînd formularea confuză a 
propunerii neozeelandeze; delega
tul sovietic, V. A. Zorin; a arătat 
că prin această formulare, pute
rile occidentale își rezervă posibi
litatea de a manevra și a amîna 
la infinit rezolvarea acestei pro
bleme urgente. El a subliniat că 
în această problemă nu poate fi 
vorba decît de restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze 
la O.N.U., propunere făcută de 
delegația U.R.S.S. Tocmai în acest 
mod. a spus el, trebuie formulată 
problema.

Adunarea Generală a hotărît să 
ia în discuție atît propunerea 
Uniunii Sovietice, cît și propunerea 
Noii Zeelande.

Spre sfîrșitul ședinței; Adunarea 
Generală a luat în discuție re
comandarea Comitetului general 
cu privire la plîngerea Cubei în 
legătură cu pregătirea unor noi 
planuri agresive ale Statelor Unite 
împotriva Republicii Cuba. Adu
narea Generală a votat includerea 
acestei probleme pe ordinea de zi.

au 
sub 

ce 
in

se

In Ruanda au început 
alegerile generale

USUMBURA 26 (Agerpres)
La 25 septembrie, în Ruanda, 

teritoriu sub tutela Belgiei, 
început alegerile generale, 
supravegherea O.N.U., după 
săptămîna trecută în Urundi a 
vins Partidul „Uprona“ care
pronunță pentru independență 
imediată.

Pentru a împiedica înfrîngerea 
marionetelor colonialiștilor, auto
ritățile colonialiste au instituit o 
craată teroare. Soldații belgieni au 
«Oe numeroși africani, iar pe alții 
i-au supus la aspre persecuții.

Mai multe sute de africani au 
fost oevoiți să se refugieze pe 
teritoriile vecine pentru a-și salva 
viața.

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, campania electorală din 
Ruanda Urundi s-a desfășurat sub 
amenințarea

Agențiile 
au anunțat 
autoritățile 
pe regele Kigeri al V-lea 
s-a înapoiat din exil 
alegerilor.

La începutul acestui 
liștii belgieni au pus 
lovitură de stat în Ruanda, în 
urma căreia Regele Kigeri al V-lea 
a fost detronat și puterea a trecut 
în mîna Partidului marionetă 
;J*armehutu“. Kigeri al V-lea a 
fost detronat deoarece a manifes
tat tendințe de independență și a 
cerut alungarea colonialiștilor 
belgieni. El s-a opus, de asemenea 
planului 
Ruanda 
cum și 
folosirii 
tru activitatea 
triva Congo-ului.

avioanelor belgiene, 
occidentale de presă 
că la 24 septembrie 
belgiene l-au arestat 

care 
ocazia

I

cu

an
la

colonia- 
cale o

de alipire a teritoriului 
Urundi la Katanga; pre- 
s-a pronunțat împotriva 
teritoriului țării sale pen- 

subversivă împo-

Dt la Halul maior al foitelor Urmate Iloilo 
ale tarilor рагіійііаоіе la Iialalol de la Vanovia

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite:
In lunile octombrie-noiembrie vor avea loc exerciții ale state, 

lor majore și trupelor afectate forțelor armate ale țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

In conformitate cu planul pregătirii de luptă și pentru a face 
un bilanț al anului de instrucție curent, în lunile octombrie-no- 
iembrie vor avea loc exerciții la care vor lua parte statele majore 
și trupele afectate forțelor armate ale țărilor participante la Trata
tul de la Varșovia.

La aceste 
tare, maritime

Exercițiile 
la Tratatul de

exerciții vor parti cipa trupe terestre, 
militare, aeropurta te și de parașutiști. 
se vor desfășura pe teritoriile țărilor 
la Varșovia,

aeriene mili-

participante

О

Marele miting al oamenilor 
din Berlin

muncii

(Agerpres).BERLIN 26
La 25 septembrie a avut loc 

Berlin un mare miting al oa
menilor muncii din Berlin cu 
prilejul încheierii lucrărilor con
ferinței sindicale internaționale 
pentru încheierea Tratatului de 
pace german, pentru rezolvarea 
pașnică a problemei Berlinului 
occidental împotriva provocări
lor militare.

Louis Saillant a subliniat în 
cuvîntarea rostită la miting că 
conferința sindicală internațio
nală de la Berlin o demonstrat 
marea solidaritate de clasă a 
muncitorilor din toate țările și 
continentele cu oamenii muncii 
din R. D. Germană. încheierea 
tratatului de pace, a declarat el, 
nu mai poate fi și nu va fi de 
acum înainte o chestiune de de
cenii. Ea va fi o chestiune de 
cîteva luni.

V, V. Grișin, președintele Con
siliului Central al sindicatelor 
din U.R.S.S., a subliniat că im
portantele documente adoptate 
de conferința sindicală mondială

la
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In legătură cu situația din Katanga
NEW YORK 26 (Agerpres).
La Leopoldville au avut loc 

ședințe ale guvernului congolez, 
consacrate studierii situației din 
Katanga în legătură cu refuzul 
Comandamentului trupelor O.N.U. 
de a duce pînă la 
țiunea începută în 
furării consilierilor

belgieni și ai altor state străine 
din jandarmeria rebelului Chombe.

Forțele patriotice din țară și 
în special unitățile armatei na
ționale, conduse dte generalul 
Victor Lunidula, declară că sînt 
hotărîte să lichideze singure, fă
ră ajutorul O.N.U., clica sepa
ratistă a lui Chombe, pentru a 
desiăvîrși unificarea țării.

După cum transmite corespon
dentul agenției Associated Press, 
într-o telegramă adresată pri
mului ministru Adoula, genera
lul Lundula a declarat că de în
dată ce se va primi ordinul gu
vernului, trupele sale vor pă
trunde în Katanga.

Cerînd guvernului să ia mă
suri energice pentru a pune ca
păt uneltirilor separatiștilor ka- 
tanghezi, ziarul „Le Matin" din 
Leopoldville scrie : Poporul con- 
golez declară că nici vorbă nu 
poate fi 
Chombe. 
continue 
provincie.

După 
încercările 
de a se ] 
ce pașnice au fost zădărnicite 
dte Chombe și de cercurile impe
rialiste care îl sprijină. In po
fida asigurărilor repetate că ac
țiunile trupelor guvernului cen
tral împotriva Katangăi vor fi 
considerate ca acțiuni poliție
nești în care nu va interveni, 
reprezentanți sus-puși ai O.N.U., 
scrie corespondentul, ajută pe 
diplomații țărilor occidentale să 
„convingă" guvernul să nu tri
mită trupe în Katanga.

„După cum se anunță, — scrie 
corespondentul, — generalul Mo
butu s-a pronunțat împotriva o- 
fensivei asupra Katangăi și a 
refuzat în repetate rînduri 
răspundă la întrebarea dacă va 
începe această ofensivă".

Mobutu deține 
controlul asupra 
tei congoleze de 
și din Provincia 
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la Berlin corespund într'tt totul 
năzuințelor pașnice ale twuror 
popoarelor. <

Benoit Fraction, secretar ge
neral al Confederației Generale 
a Muncii din Franța a declarat 
în cuvîntarea s.a că muncitorii 
francezi salută din toată inima 
măsurile guvernului R.D.G. lua
te lă 13 august pentru asigura
rea securității statului lor.

S. Sudzuki, membru al Pre
zidiului Consiliului General al 
Sindiicatelor din Japonia a de
clarat: Sprijinim din toată ini. 
ma lupta d*v. eroică împotriva 
ațîțătorilor la război.

J. Soto, secretar al confede
rației oamenilor muncii din Cu
ba, a declarat că provocatorii și 
revanșarzii vor să ațîțe cărbunii 
fumegînzi ai războiului, însă ei 
vor fi înfrînți.

Herbert Warnke, 
conducerii Uniunii 
Libere Germane, a 
cuvîntarea sa recunoștință sin
ceră Federației Sindicale Mon
diale, participanților la Confe
rința • sindicală mondială pwitru 
sprijinul acordat oamenilor mun
cii din R.D.G. în lupta lor pen
tru consolidarea statului lor so
cialist, împotriva uneltirilor a- 
gresive ale imperialismului vest- 
german, pentru încheierea Tra
tatului de pace german.

președintele 
Sindicatelor 
exprimat în

capăt opera- 
scopul înlă- 
și ofițerilor

PROORAM DE RADIO

Franței, 
poporului 
mai tare

MOSCOVA, Din împuternici
rea guvernului U.R.S.S. Nikolai 
Firiubin, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
r făcut la 23 septembrie o de
clarație verbală lui Fahri Korii- 
turk, ambasadorul Republicii 
Turcia la Moscova. Referindu-se 
la manevrele militare de amploa
re ale N.A.T.O. care au început 
la 12 septembrie în Turcia, gu
vernul sovietic declară că efec
tuarea lor tocmai în momentul 
de față „demonstrează caracte
rul provocator al acestor ma
nevre".

PEKIN. La 25 septembrie a 
avut loC la Pekin un mare mi
ting consacrat prieteniei chino- 
cubane. La miting au participat 
dr. Osvaldo Dorticos Torrado, 
președintele Republicii Cuba, Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chi

neze, Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat.

PEKIN. La 24 septembrie, Du
mitru Gheorghiu, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Pekin, a pre
zentat scrisorile de acreditare 
președintelui R. P. Chineze, Lin 
Șao-ți.

BONN. La 25 septembrie a 
avut loc la Bonn o întîlnire în
tre cancelarul Adenauer și con
ducătorii P.S.D.G. — Ollenhauer, 
Wehner și Brandt. După con
vorbire a fost dat publicității un 
comunicat oficial în care se spu
ne că a fost discutată „situația 
politică externă". întrebat de

corespondentul' .agenției Reuter 
dacă în cursul întrevederii a 
fost: discutată problema formă
rii unui guvern de coaliție, 
Brandt a dfeclarat: „Am căzut 
de acord să nu divulgăm nimic 
în legătură cu aceasta",

BRUXELLES. La 25 septem
brie s-au întrunit la> Bruxelles 
miniștrii de Externe ai țărilor 
pieței comune pentru a hotărî 
locul și data începerii tratative
lor cu privire la intrarea Angliei 
în blocul lor economic.

PARIS. Luînd cuvîntul la un 
mare miting care a avut loc în 
suburbia pariziană Vitry, cu pri
lejul deschiderii școlii „Marcel 
Cachin'", Maurice Thorez, secre
tarul general al P.C. Francez, 
s-a ocupat de problemele inter
naționale și de situația internă 
a Franței.

PARIS. Imediat după încheie
rea turneului său prin sud-ves- 
tul Franței, președintele de Gaulle 
a început luni la Paris o serie 
de întrevederi cu șefii partidelor 
politice burgheze. Subliniind că 
aceste convorbiri preced cu puțin 
deschiderea sesiunii parlamenta
re, unele ziare franceze arata că 
ele au fost organizate de șeful 
statului în scopul de a obține un 
sprijin mai puternic pentru po
litica guvernului, care după cum 
scria ziarul „Liberation", „a lă
sat să se acumuleze din ce în ce 
mai multe pericole de criză inte
rioară".

de o 
O.N.U. 
acțiunile

conciliere cu 
trebuie să-și 

în această

cum se știe, toate
guvernului Adoula' 
limita la mijloa-

28 septembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

medicului, 8,00 Din presa de .as
tăzi, 9,05 Muzică populară so
vietică, 9,30 Vreau să știu, 10,30 
Din creația de muzică ușoară a 
compozitorilor sovietici, 11,03 
Concert de muzică din opere, 
12,00 Muzică populară romîneas- 
că, 13,05 Concert de muzică u- 
șoară, 14,30 Muzică din operete 
în interpretarea soliștilor noștri, 
16,15 Vorbește Moscova! 
Din muzica popoarelor, 
Cîntă Ion Luican, 19,05 Tinere
țea ne e dragă, 19,25 Muzică u- 
șoară romînească, 19,45 Festival 
muzical internațional 
1961. PROGRAMUL II. 
Muzică ușoară din țări 
liste, 13,30 Din literatura 
Ungare, 13,40 Muzică din ope
retele lui Ion Hartulary Da relee, 
14,30 Almanah științific (relua
re), 15,00 Fragmente din opera 
„Mefistofele" de Boito, 16,30 
Melodii populare romînești, 18,05 
Muzică de estradă, 18,45 Să în
vățăm limba rusă cîntînd, 19,40 
Cîntece despre prietenia romîno- 
sovietică, 20,30 Formații romî- 
nești de muzică ușoară, 21,15 
Soliști și formații artistice de a- 
matori, 21,45 Părinți și copii.

17,15
18,40

Viena
12,15 

socia- 
R. P.

să

pînă în prezent 
trupelor arma- 
la Leopoldville 
Ecuatorială.
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CINEMATOGRAFE

28 septembrie
PETROȘANI — 7 NOIEM-I 

BRIE : Din nou dimineață; AL. 
SAHIA: Cielito Lindo; PETRI- 
LA : Hanul din Spessart; LO- 
NEA: Volga-Volga; ANINOA- 
SA: Dragostea te așteaptă; , 
VULCAN: Pisica își scoate ; 
ghearele; CRIVIDIA: Unul din
tre noi; LUPENI: Ursul alb.
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