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---- _=©=_La depoul C.F.R. Petroșani tehnicienii Boroșan Alexandru, 
Crișan loan și Ceteraș Virgil și- au cîștigat pe merit aprecierea 
muncitorilor. Stăpîni pe meserie, conștiincioși și apropiați de 
oameni, ei nu-și precupețesc eforturile pentru ca reviziile și re
parațiile c'are se execută la locomotive să se facă în condiții 
bune.

Iată-i în clișeul de față pregătind din timp lucrul pentru 
ziua următoare.

Construcții industriale 
pentru mina Petrila

La încheierea fazei orășenești 
a festivalului „Pe plaiurile Hunedoarei**

iulie a.c.

SPRE OTELARIILE PATRIEI, 
TOT MAI MULT FIER VECHI I

Un bilanț rodnic
In prima jumătate a acestui an, 

spre oțelăriiie hunedorene au fost 
expediate din Valea Jiului trenuri 
cu sute dc tone de fier vechi. Ia
tă bilanțul realizărilor în colecta
rea fierului vechi pe primul se
mestru al anului : 4.426 tone de 
fier vechi, peste 400 tone de fontă 
și 70 tone de metale neferoase. 
Realizările obținute sînt rodul en
tuziastelor acțiuni de muncă pa

triotică întreprinse de oamenii 
nBfclncii din Valea Jiului, atît de 

tineri cît și de vîrstnici. O con 
tribuție de seamă la realizările ob
ținute în colectarea fierului vechi 
au adus-o unitățile din cadrul 

| C.C.V.J. Pe combinat planul de 
predare a fierului vechi a fost de
pășit cu 120 tone. Printre unitățile 
care au obținut cele mai însem
nate 
lelor 
U.R.U.M.P.
prima parte a anului 830 tone fier 
peste sarcinile prevăzute.

sînt însemnate, ele totuși nu se ridică 
la nivelul sarcinilor. In această pe 
rioadă o parte a unităților econo- i 
mice din Valea Jiului, cum sînt 
minele — Vulcan, Uricani. Petrila, 
Lonea, preparațiile, șantierele Co- 
roești, întreprinderea forestieră, cît 
și unitățile economice subordonate 
sfaturilor populare nu și-au rea
lizat sarcinile de predare a fieru 
lui vechi. Din această cauză nici 
planul centrului de colectare a 
metalelor la unele sortimente pe 
primul semestru nu a fost reali
zat- Conducerile acestor unități nu 

avut o preocupare mulțumitoa- 
pentru descoperirea rezervelor | 
fier existente în unități și pen- 1 
punerea lor la dispoziția eco

nomiei naționale.
In Valea Jiului, 

și în incinta în
treprinderilor 

mai există re
zerve însemnate 
de fier vechi. Se 
cer măsuri pen
tru valorificarea 
acestora și ex
pedierea lor 
spre oțelării.

au 
re 
de 
tru

rezultate în colectarea meta 
se numără colectivul de la 

care a expediat în

Mai sînt rezerve 
nefolosite

Deși realizările în colectarea 
fierului vechi pe primul semestru

în subteran ctt

Exploatarea minieră Petrila 
cunoaște în anii puterii popu
lare o puternică dezvoltare. 
Concomitent cu deschiderea de 
noi orizonturi în subteran, au 
fost executate o seamă de 
construcții industriale la su
prafață printre care funicu- 
larul de șist, tabloul de dis
tribuție, casa de compresoare 
etc. care joacă un rol însem
nat în activitatea de produc
ție a exploatării.

In prezent, muncitorii de la 
I.C.M.M. execută alte lucrări 
pentru mină. Astfel, la puțul' 
Est brigada de betoniști a lui 
Căprescu Stan, cea a dulghe
rului Baloți Emeric și a fie- 
rar-betonistuiui Bornăgel Nî- 
colae execută ultimele lucrări 
la un bazin de apă pentru 
rambleu. Pe același lot se e- 
xecută și depozite pentru car
buranți unde sudorul Mathe 
Adalbert execută instalațiile 
necesare, iar drumul de acces 
este executat de brigada luî 
Tomșa Iosîf.

Intre 10 iunie — 1 
in localitățile Văii Jiului s-a des
fășurat faza orășenească a festiva
lului regional „Pe plaiurile Hu- 
nedoarei“ la care au participat 
un număr de 6 fanfare, 3 forma
ții corale, 2 orchestre semisimfo- 
nice, 6 formații de dansuri, 7 bri
găzi artistice de agitație, 5 orches
tre de muzică populară, 5 orchestre 
de muzică ușoară si peste 40 so
liști vocali 
partea sindicatelor 
număr de 3 brigăzi 
gitație, 3 formații 
orchestre, o echipă 
peste 20 de soliști 
trumentiști din cadrul căminelor 
culturale.

In ce privește pregătirea pen
tru concursuri s-au remarcat în
deosebi clubul din Petrila și că
minul cultural din Jieț. Forma
țiile artistice de la Petrila au pre
zentat la faza orășenească un re
pertoriu bogat.

Fanfarele de la Petrila și Lu- 
peni au cuprins în repertoriu lor 
cîntece revoluționare, patriotice și 
cîntece de masă, orchestra semi- 
simfonică și echipa de dansuri ale 
clubului sindicatelor din Lupeni 
s-au evidențiat prin numărul mare 
de interpreți, brigada artistică de 
agitație de la U.R.U.M.P. și for
mațiile căminelor culturale din 
Jieț, Cîmpu lui Neag și Bănită 
s-au prezentat de asemenea bine

Mult aplaudați de spectatori au 
fost și o serie de soliști vocali și 
instrumentiști printre care Cînda 
Ioan de la căminul cultural Cîm
pu lui Neag, Marin Ilie de la că
minul cultural Bănița, Bodea Re- 
ghina de la căminul cultural Jieț, 
Uțu Iancu de la clubul din Ani- 
noasa, Panait Nicolae de la clu
bul Lonea, Mitrea Ilie de la clu
bul Petrila, Faur Dumitru de 
clubul Lupeni ș.a.

Toate acestea au demonstrat 
acolo unde s-a manifestat o pre
ocupare pentru instruirea cu con
știinciozitate a diferitelor formații 
artistice, în vederea prezentării 
lor la întrecerile 
valului regional,

și instrumentiști din 
precum și un 
artistice de a- 
de dansuri. 3 
de fluierași și 
vocali și ins-

la

că

festi -
au

scon-

ÎN NOUL CAR TIER j
constructorii muncesc de zor. 

cu 1024 apartamente date în J
Pe 

Alături 
folosință, aici a început con strucția a noi blocuri.

Fotografia noastră înfățișează pe constructori la lucru: 
muncitorii Horvath Ludovic și Kardoș Arpad discută pla
nul fundației blocului C I (clișeul din stînga), zidarii Ro
șu Dumitru și Ciorca loan ridică zidurile la blocul B 2 
(mijloc), iar brigada zugravului Jenei Dionisie (dreapta) 

execută zugrăvirea exterioară a blocurilor deja finisate.
Anul acesta, aici vor fi clădite încă 339 apartamente 

noi

șantierul Livezeni, 
de cele 6,4 blocuri

din cadrul 
rezultatele 
fost cele 
tate, iar specta
colele au fost 
gustate și apla
udate de public.

Au fost însă 
o serie de uni
tăți culturale și 
formații artistice

care au privit acest festival cu multă 
nepăsare. Unele formații nu au 
fost pregătite la nivelul cerut, iar 
altele nici nu s-au prezentat la 
fazele de concurs cum a fost ca
zul formațiilor căminelor cultu
rale Bărbăteni, Iscroni și Dealul 
Babii. Intre formațiile care s-au 
prezentat slab și de la care se 
aștepta mai mult, ținând cont de 
experiența lor, se numără brigada 
artistică de agitație de la clubul 
Aninoasa, brigada artistică de a- 
gitație de la Petrila, echipele de 
dansuri ale cluburilor din Vulcan, 
Petrila, Lonea, Petroșani.

Cluburi ca cele din Lupeni, Pe
troșani și Aninoasa cu o veche tra
diție corală nu au prezentat for
mații de cor.

Acestea sînt doar cîteva exem
ple negative care trebuie să dea 
de gîndit sindicatelor, conduceri
lor cluburilor și căminelor cul
turale, astfel ca cel de-al VH-lea 
concurs pe țară care va începe 
în toamna acestui an să găsească 
toate genurile de formații puse 
la punct și cu repertorii bogate

Redăm în continuare forma
țiile artistice de amatori partici
pante la faza orășenească a festi
valului „Pe plaiurile Hunedoarei11 
clasificate pe locul I : » ' • '

Corul din Lonea; Fanfara • din 
Petrila; Orchestra semisimforiicâ 
din Lupeni; Orchestra de muzică 
ușoară a clubului Vulcan; Or
chestra de muzică populară a clu
bului Lonea; Formația de fluie
rași din Jieț ; Formația de dansuri 
a clubului din Lupeni,- Brigada 
artistică de agitație a clubului 
U.R.U.M.P.; Brigada artistică de 
agitație din Jieț; Soliștii vocali: 
Uțu Iancu — Aninoasa ; Faur Du
mitru — Lupeni; Badea Regbi- 
na — Jieț; Munteanu Rafila — 
Jieț; Gheorghe Ana — Coroești; 
Soliștii instrumentiști : Chelu Pe
tre, solo fluier — Vulcan; Pa
nait Nicolae, solo clarinet — Lo
nea ; Mitrea Gheorghe, solo acor
deon — Petrila; Cînda loan, solo 
taragot — Cîmpu lui Neag ; Turu 
S teii că, solo fluier — Cîmpu lui 
Neag; Marin Ilie, solo acordeon 
— Bănița.

MARCU PETRE
inspector cultural la Secția învă- 

țămînt și cultură



STEAGUL ROȘU

Eam realizăm viteze sporite de avansare 
la lucrările

La mina Uricani se pune un 
accent deosebit pe accelerarea 
lucrărilor de deschidere șl pre
gătire a stratelor, cu scopul de 
a se asigura rezerve de căr
bune cocsificabil pe măsura 
planului de producție. Spori
rea vitezei de avansare la îna
intări mai este impusă, pe de 
Bltă 
cile 
ale 
lui 
metrul cîmpu- 
lui minier Uri
cani. Aici stra
tele de cărbuni prezintă foar
te frecvent deranjamente tec
tonice : efilări sau apar sub 
forme lenticulare. Or, aceste 
anomalii ivite în zăcămînt 
provoacă micșorarea frontului 
activ de lucru și a volumului 
de producție, ceea ce 
duce la nerealizarea 
lor de plan, dacă nu 
asigurate fronturi de

Pentru a deschide 
găti rezervele necesare 
bune, la mina Uricani 
curs de săpare o seamă de lu
crări miniere importante. Una 
din aceste lucrări este gale
ria de transport de la orizon
tul 580, care va face legătura 
între blocul II nord și puțul 
principal de extracție. Gaie 
rîa respectivă are profil dublu 
și se sapă cu armare defini
tivă în fier TH-5. Fiind o lu
crare urgentă, Ia executarea 
ei a fost plasată o brigadă ex
perimentată In înaintări ra
pide pe care o conduce mine
rul Tokeș Toma. Ea a realizat 
viteze lunare de avansare de 
peste 70 metri, iar în luna mal, 
de exemplu, viteza de avan
sare a fost de 79 m. 1., din ca
re 74 metri s-au excavat în roci 
dure (gresii compacte) din S- 
propierea stratului 8—9.

Cum realizează minerii (lin 
brigada tov. Tokeș aceste vi
teze de avansare ? Brigada este 
formată din 13 oameni — o 
brigadă omogenă, fără fluc
tuații șl avînd în componen
ța el muncitori cu un bun ni
vel de calificare șl uri grad ri
dicat de cunoștințe tehnice;

parte, și de 
geologice 

zăcămîntu • 
din peri-

caracteristi -

Experiența bună 
în minerit — 

larg răspîndită I

poate 
sarcini- 
au fost 
rezervă, 
și pre- 
de căr- 
sînt în

de pregătire
capabili să folosească la ort 
mecanizarea operațiilor grele 
de lucru șl să aplice cele mal 
judicioase procedee de organi
zare a lucrului. La perforarea 
găurilor de pușcare în porțiu
nile In care galeria a trecut 
prin gresii dure, minerii bri
găzii au folosit perforatoare 
pneumatice rotopercutante de 

_ greutate medie.
1 Tot timpul 

s-a perforat u- 
med, ceea ce a 
creat o bună 

=” protecție a oa
menilor împotriva efectului 
dăunător al prafului silicogen. 
In porțiunile 
s-au întîlnit 
rea găurilor 
perforatoare 
tlve, obținîndu-se 
perforare sporite, 
sterilului rezultat după puș
care s-a făcut mecanizat cu 
ajutorul unei mașini de încăr
cat tip Salzgiter cu acționare 
pneumatică, 
zat în mai 
2,352 m. c. 
post și șl-a
56,2 la sută. Succesele ei 
avut Ia bază, pe lingă folosi 
rea tehnicii noi, și priceperea 
minerilor 'de a organiza în mod 
cit 
că 
la 
re
Strictețe ciclurile operațiilor de 
lucru Ia ort. Locul de muncă 
a fost bine aprovizionat cu 
materiale ș! vagonete goale. 
Toate acestea s-au materiali
zat în viteze sporite de avan
sare. Dar minerii uricănenî de 
la pregătiri nu se opresc aici 
cu realizările. Perfeeționlndu-șl 
continuu metodele de muncă 
șl folosind cele mal noi cuce
riri ale tehnicii miniere mo
derne, ei vor continua să ac
celereze și mai mult lucrările 
de deschidere șl pregătire, 
pentru a crea rapid și cu chel
tuieli tot mal mici căt subte
rane spre stratele bogate de 
cărbune cocsificabil.
ing. TEODORESCU FLORIAN 

mina Uricănl

unde cu lucrarea 
argile, perfora- 

a fost făcută cu 
pneumatice rota- 

viteze de 
încărcarea

Brigada a reali - 
un randament 
steril excavat 
depășit planul

de 
pe 
cu 
au

mai rațional lucru astfel 
tiippii morți au fost reduși 
minimum posibil. In fleca- 
schlmb s-a respectat cu
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Brigăzi compiexe — f 
o nouă formă * 

de organizare a muncii i 
* * «

4
4

în mine
regiunea economică

ț 
t

♦

In
Donețk, 40.000 de muncitori * 
slnt grupați și muncesc in 
brigăzi in care s-a Înfăptuit 
răspunderea colectivă pentru 
munca executată și retribui
rea individuală a muncii.

Aceste brigăzi complexe, 
care reprezintă o nouă for
mă de organizare a muncii, 
sint răspindite mai ales în 
mine. In brigăzile complexe 
sint grupați mineri din toa
te schimburile, care execută 
toate lucrările de extracție 
a cărbunelui intr-un abataj. 
S-a renunțat la Împărțirea 
pe profesiuni, toți puțind 
executa oricare din opera
țiile ciclului de producție, 

Brigada complexă are un 
plan de producție comun șl 
toti muncitorii, membri ai 
brigăzii, sint interesați in 
Îndeplinirea lui. Retribuirea 
muncii este insă individua
lă : fiecare primește un sa
lariu in funcție de nivelul 
de calificare și numărul 
schimburilor lucrate.
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La exploatarea minieră Vul
can, creșterea producției de 
cărbune prevăzută în plan a 
pus în fața colectivului, încă 
de la începutul anului curent, 
o serie de probleme dificile 
legate de exploatarea rațio
nală a unor noi strate de căr 
bune in condiții geologice spe 
cifice zăcămintelor cu frămîn 
țări și lucrări vechi accentuate.

Sub îndrumarea comitetului 
de partid și cu sprijinul sin
dicatului, conducerile sectoa
relor au efectuat pină in pre
zent 4 studii de cercetare a- 
supra posibilităților de exploa
tare șl obținere a unor randa
mente sporite în extracția de 
cărbune energetic și cocsifi
cabil. Astfel colectivul secto
rului I, condus de Ing. Plăvi- 
cheanu Dumitru, a Întocmit un 
studiu intitulat „Deschiderea 
si exploatarea stratului 15 în 
blocul „O“, lucrare după care 
s-au efectuat pregătirile de 
punere in exploatare a acestui 
strat in trimestrul I a. c. Co
lectivul sectorului II. 
de ing. Săbău Ioan, a 
„Metoda de exploatare 
tului 13 în 
la începutul
a. c. s-au și

condus 
studiat 
a stra
in care

II
blocul II, 

trimestrului 
deschis abatajele.

Cartea tehnica aduce foloase

I

Cabinetul tehnic de ia pre- 
parația Petrila dispune de o 
bibliotecă bine dotată cu lu
crări de specialitate. Ea cu
prinde 2000 diferite cărți teh 
nice șl o colecție de cca. 40G 
reviste. Și numărul volumelor 
de literatură tehnică continuă 
să sporească in bibliotecă. A- 
nul acesta biblioteca s-a îm
bogățit cu o seamă de lucrări 
de specialitate Intre care ; Ma 
nualul inginerului de min? 
volumul VI, Flotat ia cărbu 
nelui, încercări de laborator 
Studii și încercări metalurg’ 
ce etc.

Cartea tehnică aduce reale 
foloase cadrelor tehnico 5ngi 
nerești din preparație. Ingi
nerii și tehnicienii prepara 
tori folosesc literatura de spe
cialitate din biblioteca cabl-

netului tehnic pentru a se do
cumenta în vederea rezolvării 
problemelor privind ridicare* 
nivelului tehnic al producției? 
introducerea tehnicii noi, rea
lizarea de inovații, îmbunătă
țirea tehnologiei etc. Astfel, 
rov. ing. Ionlță loan s a do- 
■ umentat din lucrările tehni
ce din bibliotecă pentru 3 
realiza inovația „înlocuirea 
-oielor de la benzile de trans 
□ort cu role de mase plastice". 
Alți tovarăși se documentea
ză cu scopul de a pregăti con 
ferințe tehnice. In ultimul timp 
a procedat in acest fel tov 
ing. Crăiescu Ion, documen- 
tîndu-se pentru conferința cu 
tema „Aspecte ale tehnicii noi 
aplicate in prepararea cărbu
nilor", pe care a ținut-o in 
fața lucrătorilor din prepa- 
rație.

iiii smestiliii le Mie
Colectivul sectorului III, con
dus de ing. stoica Petru, a a- 
profundat această temă in ve
derea obținerii unor indici teh- 
nico-economici superiori și a 
întocmit studiul „Pregătirea și 
exploatarea stratului 13 in blo
cul ni“ care stă la baza lu
crărilor de deschidere ce se 
efectuează în prezent în vede
rea punerii în exploatare a 
stratului 13 și in blocul III 
Colectivul sectorului IV, con
dus de ing. stănilă loan, s-a 
preocupat de extinderea ex
ploatării stratelor 17 șl 18 în 
blocul VIII, sub nivelul ori
zontului 480, orizont pe care 
se concentrează în prezent În
treaga producție a minei Vul
can. Astfel, pe baza lucrări
lor de cercetare efectuate s-a 
Întocmit studiul „Pregătirea și 
exploatarea stratelor 17 șl 18 
tn blocul VIII" care a dus la 
concluzia importantă că ex
ploatarea cărbunelui in aceste 
strate sub orizontul 480 este 4 
rentabilă, numai In urma a- 
pllcăril unei tehnici înaintate 
bazate pe mecanizarea corrf ’ 
plexă a procesului de tăieij, 
încărcare și transport al pro
ducției. A fost necesar să se 
analizeze mai multe variante 
de exploatare a acestor strate 
șl să se stabilească varianta 
cea mai justă din punct de ve
dere al productivității și creă
rii condițiilor optime de aeraj. 
In funcție de aceste conside
rente s-au planificat și lucră
rile de pregătire în continuare 

Toate aceste lucrări de stu
diu și cercetare au fost larg 
dezbătute în colectiv de către 
cadrele tehnico-inginerești, in 
vederea adoptării soluțiilor op
time din punct de vedere teh
nic și economic. Prin executa
rea acestor lucrări de cerce
tare în procesul de producție, 
aplicarea in practică a celor 
mai adecvate metode 'de ex
ploatare și utilizare a resur
selor interne, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la ex
ploatarea minieră Vulcan Iși 
aduc contribuția lor la înde
plinirea înainte de termen^ 
planului de stat. «4^

FODOR ARCADIE 
inginer șef — mina Vulcan

Exploatarea stratului 5 din blo
cul I estul nou se făcea la mina 
Petrila, pină nu de mult; prin 
abataje cameră cu stîlpi transver
sali. Această metodă clasică a 
devenit însă de la un timp ne
corespunzătoare la exploatarea 
stratului 5, datorită tectonicii deo
sebit de complicate sub care se 
prezintă zăcămîntul în zona prin 
care se trece în prezent cu ex
ploatarea. S-au limitat posibilită
țile de îndeplinire a indicilor 
tehnico-economici. Productivitatea 
muncii înregistra o continuă scă
dere, iar consumul de lemn, ex
plozivi, energie etc. precum și for
ța de muncă și timpul necesar de 
lucru erau în neîncetată creștere. 
Complicațiile tectonice din ză- 
cănunt au micșorat ritmul lucră
rilor de extracție a cărbunelui. Or, 
exploatarea stratelor în zone de 
inflexiuni — cum este cazul la 
stratul 5 blocul I estul nou — 
se cere executată complet și ra
pid, iar în retragere trebuie scoa
să „paprica“ pentru siguranța oa
menilor și a abatajului. Se cerea 
abandonată vechea metodă de ex
ploatare și găsită o altă metodă 
adaptabilă noilor condiții de ză
cămînt și care să permită exploata
rea rapidă și economicoasă.

Noua metodă de exploatare ce
rea ca pregătirea abatajelor să se 
facă după o concepție tehnică 
mult diferită și superioară celei 
clasice folosite pînă în prezent. 
Iată în linii generale schema lu
crărilor de pregătire executate. 
De la orizontul de bază (XIII) s-a 
minat un suitor pînă la partea su

Mdodâ de exploatare a șiretelor de cărbuni 
în zone de Inncilsnc

perioară a anticlinalului străpun- 
gîndu-se cu el în galeria transver 
sală (baionetă) sub zona sinclina- 
lului. Din baionetă s-au săpat 
apoi doi suitori pe ambele flancuri 
ale inflexiunii din care unul a 
ajuns pînă în zona anticlinalului 
și care a rezolvat problema aera- 
jului și exploatarea pe partea ă 
doua a inflexiunii. Al doilea sui
tor s-a pregătit cu scopul de a 
restabili aerajul cu orizontul de 
cap (or. XII).

In aceste condiții speciale de 
exploatare a feliilor sub zona de 
inflexiune a fost necesară sta
bilirea unor monografii de arma
re specifice pentru fiecare abataj 
cameră în parte. La varianta de 
exploatare de la abatajul nr. 4 
(vezi schița) s-a cerut o armare 
simplă, după specificul stratului. 
In prim plan, armarea este com
pusă dintr-o armătură așezată 
transversal pe front, îmbinată în 
dinte și sprijinită de două tropa- 
ne. In partea superioară a abata
jului se armează cu grindă direc
țională. La partea inferioară tre
buie un mijloc suplimentar de 
susținere. Această susținere supli
mentară se compune din două ju
guri și două armături poligonale.

In stratul „paprica" — care se 
exploatează simultan cu stratul o- 
bișnuit — se execută din abataj 
găuri pe ambele flancuri, din care 
se atacă acest strat. „Paprica" se

exploatează în retragere, incepind 
de la ’ hotar, iar armarea pe acest 
strat se execută cu grinzi scurte 
din jumătăți de molid — pe cul
cuș și coperiș. Grinzile sint fixate 
in șor pe stîlpi de susținere.

Varianta monografiei de arma
re pentru abatajul cameră nr, 1 
e mult simplificată față de cea 
aplicată la abatajele nr. 2, 3 și 4. 
Aici, presiunea fiind redusă, se

nelui se face numai din ciocan de 
abataj datorită neregularității stra
tului și a rocilor friabile din co
periș (marne argiloase, șisturi, gre
sii slab cimentate) cate nu permit 
folosirea pușcării sau mecanizarea 
tăierii. Transportul a constituit u- 
na din rezolvările grele. In unele 
abataje, lipsa unui front larg de 
lucru a impus folosirea ca mijloc 
de transport a cărbunelui la ros

togol, vagonetul 
de dimensiuni re
duse și ușor de 
manevrat. In a- 
batajele unde 
frontul de lucru a 
fost mai larg, 
transportul s-a 
mecanizat cu cra
tere ușoare T.P.-l. 
Dar cea mai grea 
și mai dificilă 
problemă de re
zolvat a fost ae
rajul. Accesul ae
rului în abataj 
era greoi de rea
lizat datorită al

titudinii la care se găsea felia I-a 
sub zona de inflexiune. Aerajul 
se face aici în fund de sac, prin 
coloana artificială de aeraj mon
tată de la nivelul abatajului în 
jos pină în galeria transversală — 
baionetă. Din transversală se face 
legătura de aeraj cu orizontul de

pretează o armare mai simplă, 
care a înlesnit economisirea mate
rialului lemnos precum și a tim
pului de lucru.

Iată acum pe scurt cum am re
zolvat problemele procesului pro- 
priuzis de abatare a cărbunelui 
prin noua metodă. Tăierea cărbu

cap. Aerul primit de la orizontul 
inferior (XII) este obligat astfel 
să spele lucrările miniere din am
bele flancuri ale inflexiunii ; at
mosfera abatajului este în perma
nență împrospătată cu aer curat.

Metoda de exploatare a stratu
lui 5 blocul I estul nou in zona 
de inflexiune am propus-o ca ino
vație la cabinetul tehnic și a fost 
acceptată. Aplicînd_o, ea se do
vedește superioară celorlalte me
tode folosite la acest strat- Măr
turie stă eficiența ei economică. 
Metoda propusă și acceptată ca 
inovație a adus o creștere a ran
damentului cu 53,5 la sută, față 
de metoda propusă de conducerea 
exploatării și C.C.V.J., metodă 
care în condițiile grele de exploa
tare de la abatajele cameră 5 E 
și 6 E, a asigurat realizarea unui 
randament de 1,180 tone/post. In 
urma aplicării metodei propuse de 
mine la abatajele 1 E, 2 E, 3 E; 
4 E, unde condițiile de exploatare 
sînt aceleași ca la 5 E și 6 E, ran
damentul a crescut la 1,835 to
ne/post. Totodată s-au obținut e- 
conomii însemnate de material 
lemnos, s-a redus timpul de exe
cuție a lucrărilor speciale de pre
gătire ceea ce a atras după «ine 
reducerea prețului de cost cu 85 
la sută, față de planul de lu
cru propus de conducerea exploa
tării. De cînd se aplică noua me
todă, sectorul nostru a realizat 
economii de peste 174.000 lei nu
mai la capitolul manoperă pe a- 
bataj.

ing. S1MOTA DUMITRU 
șeful sectorului I mina Petrila
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j Spre împlinirea 
năzuințelor

> S-a angajat la Aninoasa ca 
) muncitor figurant la un sector

. . / subteran. Prima coborîre pe puț
primii pași pe galeriile subpă- 

( nrintene i-au produs multe emo 
$ t‘i. Dar pe zi ce trecea îi creștea 
) dragostea față de mină, stima fa 
) ță de cei ce scot din adînCuri 
} cărbunele. Dorința de a se caii 
i fica și perfecționa Intr-o meserii 
( îi predomina gîndurtle de viitor.
( Această dorință i se împlinește. )
> Se înscrie la liceul seral din Pe- ) 
) troșani. Cunoștințele teoretice asi- < 
) milate în școală îi dau posibili- S 
? tatea să pătrundă tot mai adine \ 
t tainele topografiei miniere. 1 se S 
\ încredințează lucrări tot mai im- ) 
\ portante. Bunăoară, într-una din ) 
) zilele trecute, a primit din partea <
> conducerii sectorului sarcina să < 
' stabilească direcția galeriei de ba- \

Î
ză din stratul 18, orizontul IX. S 
Ajuns la load de muncă respec- ) 
rit>, swZ» punctul topografic fixă ) 
pe trepied teodolitul. viză la < 
Ipunctul topografic din urmă, a- ( 
poi la unul din față verificind j 
exactitatea lor. Apoi, refăcu statia > 
pe punctul direcției, iar pe baza ) 
unghiului de direcție calculat. ) 
fixă patru puncte topografice de ( 
direct e, puncte care să indice bri- J 
găzîi de mineri direcția ce o va 
urma galeria. Executînd cu aten~ ; 
fie și conștiinciozitate sarcinile } 
'{Le serviciu și-a cîștigat încrederea < 
brigăzilor de mineri și a întregu- ) 
Zui colectiv in care lucrează.

Concomitent cu îndeplinirea ( 
sarcinilor de producție se slră~ < 
duiește să fie în primele rînduri ( 
și la învățătură. Zi de zi, cu ser- ( 
vieta sub braț, merge la cursuri. , 

( ln anul școlar care s-a încheiat, . 
în catalogul clasei a lX~a Beser- ( 
man loan are numai note bune. ' 
A promovat clasa IX-a cu media 1 
8,87. In timp ce urma cu regula- 1 
ritate cursurile clasei a IX-a. se , 
pregătea să dea și diferența pen
tru clasa a X-a. Abia scăpase de . 
unele examene și urmau altele. ' 
lătă-l în fața comisiei de exami- ' 
nare de la clasa a X-a. A tre- ' 
cut cu succes examenele.

In toamnă se va număra 
tre elevii clasei a Xl~a a 
serale din Petroșani. Orele 

sacrate învățăturii au fost 
plătite din plin. Modul în care tî- 
nărttl Beserman loan a îmbinat 
munca cu învățătura scot în evi
dență două caracteristici: dorin

ei. de calificare și dragostea de

<

î ) 
) s

Calitatea fi
relor depănate 
se află în cen
trul atenție' 

muncitoarelor 
secției 
de la 
Lupeni. 
explică 
eă angajamen 
iii de a depă

na cite 1000 kg 
îire fără nici un 
rebut a fost mă
rit de majorita
tea depănătoa- 
relor cu 200— 
500 kg. Șl 
angajamentul se 
în medie, de fiecare muncitoare, cite 1800 kg. fire fără nici un rebut.

IN CLIȘEU: Membrele biigăzii ascultind explicațiile tovarășei Simon Nastasia despre 
calitatea firelor de mătase.

a III-a
Viscoza
Așa se
faptul

traduce în viață. De exemplu, brigada condusă de Simon Nastasia produce
i

<w

Munca grupelor de partid din cartierele 
orașului Petroșani

„Crearea grapelor de partid 
pe blocuri și străzi s-a dove 
dit pe deplin justificată; ele 
aduc un aport însemnat la îr. 
grijirea și păstrarea fondului de 
locuințe, la îndeplinirea de că 
tre cetățeni a îndatoririlor față 
de stat, precum și Ia buna gos
podărire a cartierelor" — se 
arată in Hotărlrea plenarei 
C.C. al P.M.R. din 23—25 a 
prilie 1962.

In orașul Petroșani au fost 
constituite peste 100 de grupe 
de partid pe blocuri și străzi. 
Grupele de partid cuprind toți 
membrii șl candldații de partid 
din blocul sau strada respec
tivă indiferent de locurile de 
muncă unde lucrează și au in 
fruntea lor pe cei mai buni 
membri de partid, oameni ca
re se bucură de prestigiu in 
rindurlle cetățenilor. Prin crea
rea grupelor de partid a cres
cut substanțial activitatea co
muniștilor in cartiere.

Una din sarcinile de mare 
răspundere care stau in fața 
grapelor de partid este des
fășurarea unei susținute munci 
politice pentru educarea cetă 
țenilor in spiritul păstrării fon
dului de locuințe, proprieta
tea statului, și îndeplinirii de 
către fiecare locatar a Înda
toririlor față de stat. In acest 
sens, majoritatea grupelor de 
partid din orașul nostru au 
obținut rezultate bune. Prin 
munca politică pe care au 
desfășurat-o grupele de partid 
din unele blocuri și străzi au 
întărit grija locatarilor față 
de locuințe. Locatarii blocului 
15 din cartierul Dimitrov, de

-------- . -—o-* ———

Concursul bibliotecilor sindicale

frunte cu 
organiza-

au desfă-

» PUBLICITATE
Expioatarea 

minieră Vulcan

I
I

Ține în ziua de 20 iu* 
lie a. c. la sediul exploa- i 
tării un concurs pentru o- 
cuparea următoarelor pos
turi :

— maiștri minieri,
— maiștri minieri 

principali,
— maiștri electro

mecanici.
Cererile de înscriere la 

concurs precum și alte in
formații se primesc la ser
viciul muncă și salarii al 
exploatării.

prin- 
școlii 
con- 
ras

)
.)

V. OROS

La începutul acestui an, a fost 
organizat în regiunea noastră con
cursul „Bibliotecă fruntașă în 
munca de masă cu cartea“.

Concursul are ca obiective prin
cipale : răspândirea ideologiei
marxist-leniniste în rindul oame
nilor muncii, desfășurarea unei ac
tivități 
tățirea 
lecturii

Din 
cipă la acest concurs toate biblio
tecile sindicale.

Redăm mai jos cîteva aspecte 
din activitatea bibliotecilor clu
burilor muncitorești ale sindicate
lor din Petrila și Vulcan.

intense cu cartea, îmbună- 
metodelor de îndrumare a 
cititorilor.

raza orașului nostru parti-

iae la majoritatea sectoarelor din 
mină, numărul participanților fiind 
de 2435 de mineri ; -„Protecția 
muncii în uzina noastră" ținută la 
sectorul X cu concursul tov. ing. Ila- 
die Gh. și altele.

Trebuie totuși să arătăm că a- 
ceste realizări nu sînt la nivelul 
posibilităților, nici al sarcinilor. 
Regulamentul concursului arată că 
atît numărul cititorilor cit și al 
cărților citite, la sfirșitul acestui 
an trebuie să fie cu cel puțin 40 
la sută mai mare decît cel din 
anul trecut. Or pentru a realiza 
această cifră trebuie desfășurată 
o activitate susținută și bogată în 
conținut.

Activitatea ar putea 
mai bogată

biblioteca clubului din 
au fost înscriși de la înce- 
anului și pînă acum 2049 

21.204

fi

Pe-La 
trila 
putui 
de cititori care au citit 
cărți și broșuri.

In comparație cu aceeași perioa
dă a anului trecut, numărul citi
torilor a crescut cu 413, iar al 
cărților citite cu 3434 volume. 
Tot în comparație cu anul trecut 
se poate spune că s-a îmbunătă
țit și conținutul acțiunilor de ma
să. Așa de pildă, din cele 90 de 
manifestări organizate anul acesta, 
9 sint la cărți de specialitate. 
Printre acestea amintim recenziile 

■ținute la cărțile : „Lupta împo- 
gazelor de mină", organiza- 

ci cu concursul tov. ing. Szobo Nico-

Realizări frumoase
In comparație cu prima jumă

tate a anului trecut, la biblioteca 
din Vulcan activitatea s-a îmbu
nătățit mult. De la începutul a* 
nului și pînă acum au fost înscriși 
1079 cititori, cu 1111 mai mulți, 
iar numărul cărților citite se ri
dică la 26.642, cu 15.580 mai 
multe decit în aceeași perioadă a 
anului trecut.

In ceea ce privește acțiunile de 
masă, atît numărul cît și calitatea 
lor a crescut simțitor. Realizările 
înregistrate se datoresc faptului 
că colectivul de conducere al bi
bliotecii a organizat în acest an 6 
biblioteci mobile și 14 biblio
teci de casă.

R. BALȘAN

din spatele blocurilor tn teren 
de sport pentru copil.

Mai avem insă ln orașul nos
tru grupe de partid a căror 
activitate nu se ridică la ni
velul sarcinilor. Așa de pildă, 
in strada Cuza Vodă, grupa 
de partid (organizator tov. 
lacob ștefan) este inactivă, 
deși gospodărirea străzii este 
neglijată și ar fi multe de fă
cut, Teren prielnic pentru o 
activitate multilaterală au si 
grupele de partid din străzile 
Institutului (organizator Mă
ruță Gh.), Constructorilor și 
altele. In aceste străzi grupele 
de partid ar putea iniția ac
țiuni pentru amenajarea de 
zone verzi, ronduri de flori etc , 
acțiuni neglijate pină în pre
zent.

In fața grupelor de partid 
stau sarcini importante. Ple
nara C.C. al P.M.R. din 23—25 
aprilie a. c. a cerut ca ele să-si 
Îmbunătățească substanțial ac' 
tivitatea, să aducă un aport 
tot mal însemnat la îngrijirea 
și păstrarea fondului de lo
cuințe, la Îndeplinirea de că
tre cetățeni a obligațiilor față 
de stat, la buna gospodărire 
și Înfrumusețare a cartierelor. 
In străzile și cartierele orașu
lui nostru mai sint multe de
ficiențe de ordin gospodăresc. 
Mai avem cetățeni rămași !n 
urmă cu plata chiriilor. ’ ilu
minat, încălzire, mai avem lo
catari care conturbă liniștea 
in blocuri, care dau dovadă 
de lipsă de grijă față de bu
nul obștesc sau se sustrag de 
la acțiunile colective de gos
podărire a cartierelor. Reme
dierea acestor neajunsuri tre
buie să preocupe in mod deo
sebit grupele noastre de partid. 
Ele trebuie să creeze o opinîe 
combativă Împotriva lipsei de 
grijă față de bunul obștesc. 
Împotriva acelora care incalcă 
normele de conviețuire. Pen
tru îmbunătățirea activității 
grupelor de partid este nece
sar ca ele să dovedească mai 
multă inițiativă, să desfășoa
re o muncă continuă pentru 
rezolvarea problemelor de in
teres obștesc.

Avînd ajutorul Comitetului 
orășenesc de partid, grupele 
de partid vor desfășura și ln 
viitor o activitate intensă pen
tru buna gospodărire a fon
dului locativ, înfrumusețarea 
cartierelor și străzilor, pentru 
atragerea locatarilor la dife
rite acțiuni de folos obștesc.
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I. L L Petroșani
Execută pentru po

pulație reparații în 
construcții și zugrăveli 
la prefuri convenabile 
și cu plata în rate lu
nare.

Doritorii se vor a- 
dresa pentru contrac
tare unităfilor I. L L 
din localitățile respec
tive.

pildă, acționează operativ pen 
tru prevenirea unor stricăciuni 
ale imobilului. Ei anunță ime 
diat d3Că se strică vreun jgheab 
de scurgere a apei, dacă se 
sparge vreo țiglă pe acoperiș 
sau se înfundă vreo conductă 
de scurgere a apei, care ar pu
tea să ducă la stricăciuni mai 
mari. In acest bloc nu se gă
sește nici un locatar care să 
nu-și achite la timp obliga
țiile față de stat (chirii, taxe 
pentru iluminat etc.). Scările 
acestui bloc sint întreținute 
întotdeauna într-o curățenie 
exemplară și sint Împodobite 
cu tablouri. Este plăcut să 
faci o vizită intr-un asemenea 
bloc. Rezultatele la care s-a 
ajuns în întreținerea acestui 
bloc sînt rodul activității po
litico-educative desfășurate de 
grupa de partid ln 
tov. Slrbu Sofronie, 
:orul grupei.

Grupele de partid
șurat o activitate susținută și 
pentru mobilizarea cetățenilor 
la acțiunile inițiate de depu
tății sfatului popular pentru 
înfrumusețarea și buna gospo
dărire a cartierelor, străzilor. 
Cetățenii din blocurile 15 șl 
17 ale cartierului Dimitrov, de 
pildă, mobilizați de grupele de 
partid, au transformat incinta 
blocurilor lor într-un adevă
rat parc de odihnă cu zone 
verzi, ronduri de flori. O ac
tivitate susținută pentru infra 
rausețarea cartierului au des
fășurat, la îndemnul grupelor 
de partid, și cetățenii din blo
curile 16, 18, 20, 22 și altele. 
Exemple de grupe de partid 
care au devenit adevărate în- 
suflețitoare ale acțiunilor ob
ștești ale cetățenilor sint șl 
cele din cartierul Livezeni tn 
frunte cu organizatorii Coco
net Maria, Maghiara Gheor- 
ghe, Hebedean Ioan, Arhip 
Gheorghe și altele. Aceste gru 
pe de partid, împreună cu de
putății Clmpeanu Maria, Ar • 
hin Maria șl alții au mobili
zat cetățenii la amenajarea de 
ronduri de flori și zone verzi 
in jurul blocurilor.

O axrtivitate susținută des
fășoară și grupele de partid 
din străzile orașului. Din ini
țiativa grupei de partid din 
strada Darie Chendi (organi
zator tov. Cricovan Nlcolae) 
cetățenii au amenajat ronduri 
de flori. Demnă de laudă este 
și inițiativa grupei de partid 
din strada Stahanov, organi
zator tov. Kovacs Alexandru, 
care a mobilizat cetățenii la 
transformarea terenului viran
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NOTA; Avalanșă de cenușă

• Oferte de serviciu |

ț C.F.R. Petroșani anga
jează cu dată imediată

— tinichigiu și
— electrician

♦ ’
Atelierul de zonă «

-------- -------- >
♦
I

♦♦♦♦
î
♦

Salariu între 900

■

i
< 1000 lei.
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ANUNȚ
O. C. L. Produse in

dustriale Petroșani o- 
feră spre vînzare a- 
maiori lor un autotu
rism marca „Ford-Ei- 
fel" 27 C. P.

Prețul de vînzare 
este de 15.000 lei.

Doritorii pot vedea 
autoturismul zilnic în
tre orele 10-12 în loca
lul magazinului «Con
signația" din cartier ul 
Dimitrov.

DUMITRU GAGEANU 
instructor al Comitetului 

orășenesc de partid Petroșani

in toamna anului trecut, la Pa- 
roșerti au fost începute lucrări pen
tru mărirea capacității de depozi
tare a bazinului de cenușă de la 
termocentrală. Excavatoare, drag
line fi buldozere au ridicat în ju
rul bazinului un dig înalt din ce
nușă : zed de muncitori au lucrat 
la impermeabilizarea digului prin 
acoperirea lui cu un strat de ar
gilă ; sau făcut dever soare pentru 
apă etc.

Deodată însă lucrările au înce
tat i mașinile au fost retrase, iar

muncitorii au plecat, lăsînd totul 
baltă. Acum, după mai bine de 
jumătate de an, digul de cenușă 
dinspre, șoseaua națională a înce
put să se năruie; cenușa a astupat 
șanțul de scurgere a apei și începe 
să acopere ca o avalanșă șoseaua, 
ln special pe timp de ploaie, cir
culația mașinilor pe această por
țiune de șosea devine greoaie.

Ce părere au despre această 
treabă tovarășii de la Sfatul 
popular Vulcan ?

: A. G. V. P. S.
Filiala Petroșani

' Oferă iubitorilor de drume
ții și peisaje de munte condi-

' ții bune de cazare și hrană

: LA CABANA AUȘEL
- J Drumul spre cabană, pre - 

sărat cu peisaje de o frumu-
i sețe rară, poate fi parcurs 
' pînă la punctul numit Valea 
', Popii cu autocamionul, iar 
, > de aici mai departe pe jos —

J 1-1 1/2 oră.
' i Vînătorii și pescarii sportivi
' precum și
' ficiază de
1' la sută la
■ . Vizitați
1 i muntos Aușel.1 I '

familiile lor bene- 
o reducere de 50 
taxele de găzduire, 
cabana și masivul



STEAGUL ROȘU

Lucrările marelui forum de la Moscova
MOSCOVA 10 (Agerpres).
Ședința din dimineața zilei 

de 10 iulie a Congresului mon
dial pentru dezarmare gene
rală și pace care are loc în 
Palatul Congreselor din Krem
lin, a fost prezidată de Kwaku 
Boateng, membru al parla
mentului Ghanei, fostul secre
tar general al Comitetului de 
pregătire al Adunării Interna
ționale de la Accra „O lume 
fără bombe".

In numele locuitorilor Mos
covei Congresul a fost salutat 
de Nikolai Dîgai, președintele 
Comitetului Executiv al So
vietului orășenesc Moscova.

Faptul că congresul s-a în
trunit la Moscova, a spus Dî
gai, „este considerat de oa
menii sovietici drept o înaltă 
apreciere a eforturilor lor în 
lupta pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial, pen
tru pace și prietenie între 
popoare".

In zilele noastre, a declarat 
Nikolai Dîgai, destinele ora
șelor Moscova și New York, 
Londra și Paris, Tokio și 
Delhi sînt strîns legate: „In 
caz de război catastrofa ato
mică amenință însăși existen
ța orașelor noastre, zeci și 
sute de milioane de oameni 
care au creat cele mai mari 
valori științifice și culturale".

Sperăm că Congresul mon
dial va uni și mai strîns rîn
durile partizanilor păcii. „Do
rința voastră înflăcărată de a 
salvgarda pacea, lupta voas
tră curajoasă pentru cauza 
păcii, convingerea voastră fer
mă într-un viitor mai bun in
suflă încredere că nici un fel 
de bubuit de bombe termo
nucleare nu este in stare să 
înăbușe pasul istoriei, și cu 
atît mai mult să-1 oprească" 
— a spus Nikolai Dîgai.

Țelul nostru, ca și țelul po
poarelor de pe toate conti
nentele este pacea, a spus de 
la tribuna congresului, repre
zentantul Braziliei, Alvaro 
Lins.

Constituția țării mele, a 
spus el, interzice orice război 
și propagandă de război. Pu
ținele războaie care au avut 
loc pe pămîntul țărilor Ame
rică Latine, au fost dezlăn
țuite sau provocate mai întîi 
de imperialismul englez, iar 
apoi de cel nord-american.

In aplauzele delegaților și 
oaspeților, Lins a spus că de-a 
lungul istoriei sale de peste 
40 de ani Uniunea Sovietică a 
fost întotdeauna în fruntea 
luptei pentru socialism și pace. 
„Moscova este capitala păcii 
pentru toate popoarele", a 
spus el.

In numele poporului polo
nez prof. Stanislaw Kulczinski 
a sprijinit planul dezarmării 
generale și totale expus de
N. S. Hrușciov la cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a
O. N.U., iar apoi prezentat de 
delegația sovietică în Comite
tul celor 18 de la Geneva.

Realizarea acestui plan, a 
spus el, va elibera uriașe re
surse materiale care pot fi fo
losite spre binele tuturor po
poarelor.

Referindu-se la explozia nu
cleară americană Ia mare al
titudine, prof. Kulczinski a 
declarat: „Acum este nevoie 
nu de curaj militar, ci de cu
tezanța rațiunii sănătoase", a 
subliniat el. In numele dele
gației și poporului țării sale, 
Kulczinski a protestat cu ho- 
tărire împotriva acestei „cri
me care este o sfidare la a- 
dresa întregii omeniri".

Referindu-se la problema 
germană prof. Kulczinski a 
declarat că „Tratatul de pace 
este necesar pentru rezolvarea 
problemei Berlinului occiden
tal" și a sprijinit ideea trans- 

formării Berlinului occidental 
în oraș liber 'demilitarizat.

Kulczinski a spus că polo
nia care a făcut sacrificii u- 
riașe în războiul trecut, se 
călăuzește în relațiile cu cele
lalte state după principiul co
existenței pașnice.

In numele poporului și gu
vernului Cubei, condus de Fi
del Castro, dr. Juan Marinello 
i-a salutat cu căldură pe 
participanții la congres și le-a 
urat succese în muncă.

„Noi, cubanezii, a spus el, 
considerăm că cea mai justă 
cale spre pace este calea de
zarmării".

Vorbitorul a subliniat că re
voluția democratică care s-a 
săvîrșit în Cuba este o impor- 
taijtă acțiune în favoarea 
păcii.

In numele poporului și gu
vernului Cuban Juan Mari
nello i-a încredințat pe parti
cipanții la congres că Cuba 
își va îndeplini datoria, va 
face totul pentru înfăptuirea 
hotărîrilor congresului.

„După ce de pe pămîntul 
german au fost dezlănțuite 
două războaie mondiale, nici 
un alt popor nu are o mai 
mare datorie istorică, morală 
și juridică ca poporul german 
de a lua toate măsurile pen
tru a împiedica un al treilea 
război", a declarat prof. Kurt 
Schroeder, rectorul Universită
ții „Humboldt" din Berlin.

Dacă înainte Germania era 
prima în cotropirea altor țări, 
astăzi guvernul R. D. Germa
ne și populația ei se pronunță 
cu fermitate pentru dezar
mare în Germania. Dacă cele 
două state germane, a spus 
Kurt Schroeder, vor proceda 
Ia dezarmarea lor, aceasta va 
contribui la dezarmarea gene
rală. Opusă punctului nostru 
de vedere este politica înar
mării atomice, promovată în 
R. F. Germană. Prof. Schroeder 
s-a pronunțat pentru lichida
rea rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial și pen
tru încheierea Tratatului de 
pace german.

Prof. Schroeder a dat citire 
mesajului de salut a'dresat de 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
participanților la Congresul 
mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace. In mesaj se 
exprimă convingerea că ho- 
tărîrile congresului vor con
tribui la intensificarea luptei 
pentru destinderea încordării 
internaționale.

Vreau să încredințez pe par
ticipanții la congres, se spu
ne în mesaj, că R.D. Germană 
va depune toate eforturile 
pentru a aduce contribuția 
ambelor state germane la ca
uza dezarmării. Guvernul 
R.D.G. se pronunță pentru 
neutralitatea celor două state 
germane. R.D.G. militează 
pentru ca pe pămîntul german 
să nu existe nici un fel de ar
me atomice.

încheierea tratatului de pa
ce și transformarea Berlinului 
occidental într-un oraș liber, 
pașnic, neutru ar fi în folosul 
nu numai al poporului nostru, 
ci și a securității celorlalte 
popoare, ar încheia capitolul 
celui de-al doilea război mon
dial.

Ne însuflețește în mod deo
sebit faptul că marele Con
gres mondial are loc la Mos
cova, în capitala păcii, a de
clarat Thao Dean, reprezen
tantul poporului laoțian.

Mișcarea ladțienilor pentru 
pace, a subliniat Thao Dean, 
a fost strîns legată de miș
carea de eliberare națională. 
Poporul nostru și-a însușit pe 
deplin convingerea că numai 
izgonindu-i pe imperialiștii a- 
mericani de pe teritoriul Lao- 
sului va putea obține pacea, 

neutralitatea și independen
ța națională.

Participanții la Congres au 
salutat prin aplauze furtu
noase apariția la tribună a cu
noscutului poet chilian Pablo 
Neruda.

Ca cetățean al patriei mele 
și ca poet al Americii Latine, 
a declarat Neruda, vreau în 
primul rînd să salut cu un 
sentiment de adîncă frăție de
legația Statelor Unite. Mem
brii acestei delegații nu re
prezintă un pumn de descre- 
ierați, ci admirabilele forțe 
ale acestei țări mari cu care 
ne mîndrim, care trăiesc și 
luptă în spiritul idealurilor 
Withman și ale altor uma
niști.

In momentul de față con
ducătorii Statelor Unite — o 
țară uriașă și puternică — în
cearcă să înăbușe speranța 
Cubei care este speranța în
tregului continent.

Pablo Neruda a prezentat 
perspectivele înfloririi econo
miei și culturii mondiale ca 
rezultat al dezarmării gene
rale. „In țările Americii La
tine vor sosi cărți și alimen
te", a declarat Neruda în a- 
plauzele delegaților și oaspe
ților la Congres.

Nguyen Van Hien, secretar 
general al C.C. al Frontului 
național de eliberare din Viet
namul de sud, care cu multă 
greutate a izbutit să plece 
din țara sa pentru a participa 
la congres, i-a salutat frățeș
te pe reprezentanții Vietnamu
lui de nord.

El a protestat împotriva ex
periențelor cu arma nucleară 
efectuate de S.U.A. și s-a pro
nunțat în favoarea înfăptui
rii planului de dezarmare ge
nerală și totală.

„Lupta pentru pace și de
zarmare generală este indiso
lubil legată de lupta pentru 
independența națională a po
poarelor". Vorbitorul a ară
tat că imperialiștii americani 
bizuindu-se pe guvernul ma
rionetă al lui Ngo Dinh Diem 
caută să înăbușe lupta de e- 
liberare națională a poporului 
din Vietnamul de sud.

In numele Frontului națio
nal de eliberare din Vietna
mul de sud care reunește toa
te partidele, reprezentanții tu
turor religiilor, și toate pătu
rile populației Nguyen Van 
Hien a cerut să se creieze în 
Indochina o zonă a păcii, a 
cerut retragerea trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud, 
lichidarea S.E.A.T.O., precum 
și a bazelor militare america
ne din toate țările Asieî de 
sud-est.

„Nu există probleme care 
să nu poată fi rezolvate prin 
forța rațiunii și nu prin foirța 
armelor", a declarat reprezen
tantul Italiei, Lelio Basso. In 
numele delegației italiene el 
a salutat pe participanții la 
congres pe care l-a numit „o 
adunare larg reprezentativă".

Reprezentantul Marocului 
Moktar Abarudi a salutat mă
reața victorie a poporului al- 
gerian care reprezintă o ma
re contribuție la cauza conso
lidării păcii generale.

Experiențele nucleare fran
ceze în Sahara, a subliniat 
Moktar Abarudi, nu numai că 
contribuie la cursa înarmărilor 
nucleare, dar reprezintă tot
odată un mijloc de presiune 
asupra popoarelor africane ca
re luptă pentru independență 
națională.

Marocanii, a spus Abarudi, 
au sprijinit multilateral și vor 
sprijini orice inițiativă con
cretă în direcția dezarmării și 
păcii.

Lucrările congresului conti
nuă.

In Irianul de vest
Partizanii indonezieni se apropie 

de orașul Merauke
DJAKARTA 10 (Agerpres)
Acțiunile încununate de succes 

ale partizanilor în Irianul de vest 
au stîrnit panică în rîndurile co
lonialiștilor olandezi, a declarat 
purtătorul de cuvînt al statului 
major pentru eliberarea Irianului 
de vest, maiorul Sadjuti. Partiza
nii indonezieni a declarat el, se 
apropie de orașul Merauke. Sînt 
în curs lupte la Sorong,' Fakfak și 
Kaimana. La 6 iulie au fost eli
berate de sub dominația olandeză 
regiunile Atinjo și Aifat.

Acționând împotriva patrioților 
autoritățile olandeze aplică tacti-

----------------Q-------------------

1 lut slirjit criza ie guvern iln Brazilia
BRASILIA 10 (Agerpres)
Agenția France Presse anunță 

că prof. Francisco Brochado da 
Rocha, desemnat de președintele 
Goulart ca prim ministru a ob
ținut învestitura Parlamentului 
brazilian cu 215 voturi pentru și 
58 — contra-

Luînd cuvîntul la 9 iulie în 
parlament înaintea votului de în
vestitură, Francisco Brochado da 
Rocha a apărat politica externă 
independentă dusă de Brazilia și

------------------ 0--------------- —

Cum sînt înzestrate cu arma bacteriologica 
forțele armate engleze

LONDRA 10 (Agerpres)
Comentatorul militar al ziaru

lui „Daily Express" a relatat la 
9 iulie că forțele armate engleze 
„se sprijină întru totul pe Statele 

j Unite în domeniul înzestrării lor
■ cu arma bacteriologică și cu cele 
i mai moderne tipuri de substanțe

toxice". Aceasta dovedește că prin
■ aplicarea respectivului acord an- 
; glo-american, Anglia nesocotește 
; Protocolul de la Geneva cu pri- 
; vire la interzicerea războiului chi-

ALGER. Agenția MEN anunță 
că în seara de 8 iulie ultimele u- 
nități ale Armatei de Eliberare 
Națională a Algeriei au părăsit 
teritoriul Tunisiei și s-au înapoiat 
în Algeria.

ISTANBUL. France Presse re
latează că poliția turcă a desco
perit o școală de... cerșetorie. „E- 
levii, relatează agenția, erau re
crutați în special din rîndurile ti
nerilor veniți din provinciile de 
unde i-a alungat mizeria. Profe
sorii îi învățau să simuleze infir
mitățile cu ajutorul cărora aceș
tia să poată face apel la caritatea 
publică".

PROGRAM DE RADIO
12 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Viața nouă 
cîntată de compozitorii noștri, 
9,00 Vreau să știu, 9,25 Soliști 
de muzică ușoară din țări so 
cialiste, 10,08 Fragmente din 
opera „Cio-Cio-San" de Puc' 
cini, 11,27 Cîntece și jocuri 
populare romînești, 12,00 Con
cert de estradă, 13,10 Frag
mente din operete, 14,30 Mu
zică. ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova ! 17,30 Călătorie mu
zicală prin Uniunea sovietică, 
18,00 Muzică populară romî- 
nească, 19,15 Program muzi
cal pentru fruntași în produc
ție din industrie, 21,30 „Drag 
mi-e cîntecul și jocul" — pro 
gram de cîntece și jocuri popu
lare romînești. PROGRAMUL 
II. 12,45 Muzică ușoară, 13,25 
Muzică populară romînească și 
a minorităților naționale, 14,30 
Programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 15,10 Almanah 

ca pămîntului pîrjolit. Ele incen
diază regiunile în care bănuiesc că 
se află partizani.

Agenția Antara relatează că 
partizanii se bucură de sprijinul 
deplin al populației locale. In re
giunea Merauke locuitorii au cap
turat de la olandezi o mare can
titate de muniții și arme pe care 
le-au predat partizanilor. Colo
nialiștii împușcă și arestează pe 
toți cei bănuiți de simpatii față 
de partizani, dar represaliile nu 
fac decît să intensifice ura față 
de asupritori.

a declarat, după cum relatează a- 
genția, că nu va guverna „fără a 
obține din partea congresului un 
mandat care să-i permită să rea
lizeze imediat o serie de reforme 
progresiste urgente11.

O dată cu primirea învestiturii 
de către Brochado a luat sfîr^ 
criza de guvern din Brazilia, cijf: 
durează de 15 zile.

Brochado urmează acum să sta
bilească lista noului guvern bra
zilian.

mic și bacteriologic, deși a sem
nat acest protocol.

El arată că pe baza unei tran
zacții secrete Statele Unite fabrică 
arma bacteriologică și chimică 
pentru ambele țări. In acest mod, 
declară comentatorul, guvernul en
glez în mod formal respectă con
venția de la Geneva care interzice 
producția armei bacteriologice și 
obține această armă de la S.U.A., 
care nu au semnat Convenția de 
la Geneva.

Canalul Panama 
este al panamezilor 

CIUDAD DE PANAM/^Jo 
(Agerpres)

Cu prilejul unei recente întru
niri a Asociației inginerilor din 
Panama, ministrul finanțelor, Gil
berto Arias a declarat : „Canalul 
Panama este proprietatea poporu
lui din Panama și trebuie să fie 
folosit și apărat de el. Statul Pa
nama este, în mod indiscutabil, 
suveran asupra canalului".

Arias a condamnat Statele U- 
nite pentru faptul că refuză să 
plătească statului Panama taxele 
de trecerea mărfurilor lor prin 
canal. El a declarat : „Aceasta 
este contrabandă. Panama pierde 
mai mult decît primește drept 
chirie anuală pentru canal".

științific (reluare), 16,30 Mu
zică populară romînească, 
18,05 Interpreți și forme .'ii ro
mînești de muzică ușoară,
18.45 Să învățăm limba rusă 
cîntînd. 19,30 Tinerețea ne e 
dragă, 19,50 Muzică de dans,
21.45 Părinți și copii, 22,00 
Melodii populare romînești.
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CINE^ATOGRAFȘ
12 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Intoarce-te; AL. SA - 
HIA : Bătrînul și marea; PE- 
TRILA: Dr. din Bethenov: 
LIVEZENI : Unul dintre noi; 
ISCRONI : Două lozuri; ANI- 
NOASA : Prologul rezistenței; 
VULCAN : Nu te lăsa nicioda 
tă; LUPENI : Drumul sp’ 
înalta societate; URICAN1 
Rapsodia ucraineană.


