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Prin îndeplinirea integrală
a angajamentelor anuale creem condiții 

pentru realizarea planului pe 1S63

Muncă rodnică în minele Văii Jiului

Fruntași pe exploatare
încă din prima zi de muncă din 

luna septembrie, minerii sectoru
lui III de la mina Petrila s-au 
situat în fruntea întrecerii pe ex
ploatare. Pînă ieri dimineață, ei 
au extras peste plan 776 tone de 
cărbune energetic- Acest spor de 

j producție a fost obținut pe seama 
creșterii productivității muncii cu 
11,3 la sută față de cea plani
ficată. O bună parte din brigă

zile sectorului au realizat în a- 
ceastă perioadă randamente spo
rite. Așa, de exemplu, brigăzile 
minerilor Cîșlaru loan, Bartok 
Iosif, Kando Nicolae, au obținut 
randamente cu 1,5—2 tone căr
bune pe post mai mari decît au 
planificat. Pe această bază ele 
au extras din abtaje sute de tone 
cărbune în plus.

Cărbune cocsificabil peste plan

La matur ația Vis coze i în ca
drul întreprinderii Viscoza — 
Lupeni lucrează echipele tovară
șilor Croveanu Alexandru și 
Sîrbu Nicolae, din clișeu-

Priceperea și conștiinciozitatea 
muncitorilor acestei secții a ga
rantat succesul în întrecerea pen
tru o viscoză de cea mai bună 
calitate, succes încununat cu ob
ținerea drapelului de secție frun~ 

, j tafd.
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Minerii 
să ocupe 
cerea cu 
niere din 
9 zile ale lunii septembrie ei au 
extras peste sarcinile de plan 261 
tone de 
mult de 
titate a 
lectivul 
brigăzile 
plinit și

de la Uricani continuă 
un loc fruntaș în între- 
celelalte exploatări mi- 
Valea Jiului. In primele

cărbune cocsificabil. Mai 
jumătate din această can- 
fost extrasă de către co 
sectorului II. Aici toate 
din abataje și-au înde- 

depășit sarcinile de plan.

Productivitatea muncii pe între
gul sector a crescut față de pre
vederile planului cu peste 150 
kg. cărbune pe post.

O activitate rodnică au depus 
in acest timp la mina Uricani 
brigăzile conduse de tov. Circiu- 
maru Victor, Timofte Spiridon, 
Teodorescu Stancu, Năsăleanu Mi
ron care 
ment de 
pe post.

I
 Vineri după-amiază a avut

Ioc la Petroșani ședința pe 
ramura carboniferă a regiu
nii Hunedoara pentru anali
za rezultatelor îndeplinirii 
planului și angajamentelor 

s. pe 1962 și dezbaterea cifre- 
? lor de plan pe 1963. La șe- 
> dința au luat parte cadre cu 

munci de răspundere din or- 
? ganele centrale și locale, șefi 

ai exploatărilor miniere și ai 
, uzinelor din această ramură, 
î secretarii organizațiilor de 
' partid și președinții sindica- 
5 telor miniere din Valea Jiu- 
$ lui și de Ia I. M. Tebea.
- Referatul privind mersul 
> îndeplinirii planului și a an- 
■, gajamentelor pe 1962, pre- 
< cum și cu privire la sarcinile 
? de plan pe 1963 a fost pre- 
> zentat de tovarășul Matyaș 
’ Eugen, adjunct al ministru- 

lui Minelor și Energiei Elec- 
? trice.

>-------

au lucrat cu un randa- 
peste 6 tone de cărbune

Cea de-a 11.500-a tonă de
Din abatajele minei Lonea a 

fost extrasă, cea de-a 11-500-a tonă 
de cărbune peste prevederile pla
nului de producție în acest an 
Randamentul mediu obținut pe 
exploatare în anul curent a atins 
în medie 1,136 tone cărbune pe 
post, iar economiile realizate

Pregătirea propagandiștilor 
fără scoatere din producție— în atenția 

organizațiilor de partid
Printre măsurile luate de Bi

roul Comitetului orășenesc de par* 
JR. Petroșani în vederea orga
nizării și deschiderii noului an al 
îtivățămintului de partid, un loc 
de seamă îl ocupă pregătirea te
meinică a propagandiștilor cercu
rilor și cursurilor de partid.

Pe baza experienței acumulate 
în anii precedenți, comitetele de 
partid, birourile organizațiilor de 
.bază au căutat să promoveze în 
munca de propagandist tovarăși 
bine pregătiți din punct de ve
dere politic și ideologic, capabil 
să conducă în bune condițiuni 
cercurile și cursurile încredințate.

O importanță deosebită pentru 
asigurarea calității și conținutului 
învățămîntului de partid o are 
pregătirea temeinică a propagan
diștilor. Un număr de 60 propa
gandiști din minele și întreprin
derile Văii Jiului au fost pregătiți 
în cadrul cursului de vară orga
nizat pe plan regional la Hune
doara. Pregătirea celorlalți propa
gandiști se face în prezent fată 
scoatere din producție în două 
centre, la Petroșani unde parti
cipă și propagandiștii de la Ani- 
noasa, Petrila și Lonea și la Lu
peni cu propagandiștii din Vulcan, 
Lupeni și Uricani.

Programul de pregătire cuprin
de expuneri, seminarii, consultații, 
schimburi de experiență între 
propagandiști. Printre lecțiile pro
gramate se numără : „Victoria de
plină a socialismului în R.P.R.“, 
„Industrializarea socialistă — ba- 

' za dezvoltării întregii • economii 
naționale și a ridicării nivelului 
de trai" ; „Creșterea rolului con
ducător al partidului în perioada 
desăvîrșirii construirii socialismu
lui". ,H,otărîrea Plenarei C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962 cu pri 
vire la" întărirea continuă a rîn- 
durilor partidului" ; „însemnăta
tea creșterii productivității mun
cii, a reducerii prețului de cost 

|&j îmbunătățirii calității produse
lor. Sarcinile stabilite de Congre

sul al IlI-lea al P.M.R. în aces
te domenii" și altele. Predarea 
acestor lecții și ținerea semina- 
riilor au fost încredințate unor 
tovarăși bine pregătiți. Pentru fie

care expunere se recomandă și bi
bliografia necesară.

însușirea temeinică a acestor 
expuneri de către propagandiști 
are o mare importanță deoarece 
ele sînt axate pe cele mai im
portante sarcini izvorîte din do
cumentele Congresului al IlI-lea 
al P.M.R., din hotărîrile plenare
lor C.C. al P.M.R. care au ur
mat. Studierea aprofundată a a- 
cestor teme îi va ajuta pe pro
pagandiști în munca lor, va con
tribui la ridicarea calității învă- 
țămintului, la înțelegerea justă a 
problemelor puse în discuția cer
curilor și cursurilor.

Sarcina de a participa cu re
gularitate la predări și seminarii 
este privită cu simț de răspundere 
de majoritatea propagandiștilor. 
Discuțiile la seminarii în multe

NICOLAE POPON
(Continuare în pag. 3-a)

cărbune
cheltuielilor de 

la peste
prin reducerea 
producție se cifrează 
600.000 lei.

Rezultate frumoase au obținut 
minerii din Lonea și in reducerea 
consumului de lemn de mină. Nu
mai în ultimele luni ei au redus 
consumul de lemn de mină cu pes
te 2 m.c. pe mia de tone 
cărbune.

de

O contribuție de mare preț la 
obținerea acestor realizări au a- 
dus-o colectivele sectoarelor I, II 
și V.

In acest an, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la ex
ploatările miniere și de la ce
lelalte unității din cadrul 
C.C.V.J. au obținut, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
succese importante în îndepli
nirea principalilor indici de 
plan. Pînă la 1 septembrie au 
fost extrase peste plan 77.488 
tone de cărbune cocsificabil și 
energetic, s-a realizat o pro
ductivitate medie pe bazin de 

I 1,151 tone de cărbune pe post, 
pe ansamblul exploatărilor a 
fost respectată în linii gene- 

i rale norma de calitate la ce
nușă, a fost depășit planul de 

> producție la U.R;U.M.P. și in- 
j dieii planificați de recuperare 
j la preparații. Drept urmare 
j s-au obținut în decurs de 7 

luni peste 9.900.000 lei econo
mii la-prețul de cost.
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Constructorii din Valea 
ridică in prezent 30 de noi blo

curi cu 950 apartamente pentru 
mineri, pe care le vor preda în 
folosință încă în acest an.

IN CLIȘEU : (Sus) In gara Li- 
vezeni macaragistul Pâtruț Ghe- 
orghe încarcă mașina
Bazavan Marin cu fișii prefabri
cate pentru șantierul 9 Petroșa- 
șani. (Jos) Brigada constructoru
lui Pop Alexandru execută 
tonarea planșeului și centurii 
blocul E 2 cu 30 de
din noul cartier Braia II. 
se ridică în Lupeni. Brigada 
dică un etaj de bloc în

, săptămînă.
♦

Obținerea acestor realizări
— la care și-au adus contri
buția toate colectivele — este 
rezultatul faptului că, însu-1 
șindu-și eu entuziasm sarci
nile puse de Directivele C.C. 
al P.M.R. cu privire la crite-. 
riile principale ale întrecerii 
socialiste, muncitorii, tehnicie
nii și inginerii din cadrul uni
tăților C.C.V.J. au pus în cen
trul activității lor lupta pen
tru îndeplinirea indicilor cali
tativi : îmbunătățirea calității 
cărbunelui, creșterea producti
vității muncii și realizarea de 
cit mai mari economii la pre
țul de cost.

Evidențiind aceste rezultate, 
referatul și discuțiile purtate 
de participanții la ședință s-au 
oprit mai mult asupra măsu
rilor ce trebuie luate pentru 
îndeplinirea integrală ă anga
jamentelor anuale luate în în
trecerea socialistă, îndeplinire 
care asigură atingerea în tri
mestrul IV a ritmului de creș
tere a producției și producti
vității muncii și de reducere 
a prețului de cost prevăzut 
pentru trimestrul I 1963. După 
cum se știe, minerii din Va
lea Jiului s-au angajat să ex
tragă în acest an 140.000 tone 
de cărbune peste plan și săi 
realizeze o productivitate me
die pe bazin de 1,170—1,180 
tone pe post. In viitoarele 4 
luni este necesar deci să se 
extragă peste plan încă 62.500 
tone de cărbune cocsificabil 
și energetic, circa 16.000 tone 
pe lună și să se realizeze o 
productivitate medie de peste 
1,170 tone pe post. Analiza fă
cută în ședință, angajamen
tele luate de conducerile ex
ploatărilor miniere arată că 
există suficiente rezerve inter
ne pentru realizarea acestor 
obiective.

— in cele 4 luni cit au mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului
— a arăta în cuvintul său in»- 
ginerul Săbău loan, șeful ex
ploatării miniere Uricani — 
colectivul nostru este hotărît 
să extragă peste plan o can
titate de cărbune cocsificabil 
egală cu producția planifica
tă pe 4 zile și jumătate, a- 
dică în fiecare lună să depă
șim planul cu cel puțin pro
ducția de pe o zi.

Angajamente de a depăși 
planul în fiecare lună cu echi
valentul producției planificate 
pe o zi și-au luat și conduce
rile celorlalte exploatări mi
niere, cu excepția conducerii 
minei Petrila. Tovarășul Ni- 
corici Nicolae, șeful exploa
tării miniere Lupeni, a arătat 
că angajamentul anual de 
35.000 tone de cărbune cocsi
ficabil peste plan va fi inte
gral îndeplinit: tovarășul Fe- 
ier Gheorghe, șeful exploată
rii miniere Lonea, a spus că J 
peste angajamentul inițial co
lectivul minei va extrage încă 
1.000 tone de cărbune energe
tic. Asemenea angajamente■ 
și-au luat și tovarășii LeSrer 
Iosif, șeful exploatării minie-

(Continuare în pag. 3-a)

Acțiuni gospodărești
La îndemnul grupelor de partid 

și cu sprijinul comisiilor de femei, 
locatarii blocurilor nr. 44 și 46 și 
ceilalți cetățeni de pe strada Gh. 
Sincai din Lupeni au desfășurat 
noi acțiuni în vederea înfrumuse
țării cartierului.

Astfel, după ce echipele de zu
gravi și vopsitori ale sectorului 
I.L.L. au zugrăvit exteriorul lo
cuințelor și au vopsit lemnăria ' 
caselor, locatarii au făcut cură
țenie generală în apartamente și 
curți. Tot prin muncă volutară ei 
au efectuat curățirea șanțurilor 
din dreptul caselor. Cei de lai 
blocuri au cosit iarba de pe spa-. 
țiul verde, au plivit de buruieni 
peluzele și au recoltat semințele 
de flori spre a le semăna la pri
măvară.

MARIA BALINT,
gospodină



în ajutorul muncitorilor sondori

Avariile în forajul de explorare și măsurile 
pentru prevenirea și înlăturarea lor

rajului, în timpul detubajului.
8. Căderea în puț a caro

tierei sau a garniturii de pră
jini.

9. Alte cauze provocate de 
proasta funcționare a utilaju
lui (granic, motor, 
care duce la prinderi etc.

pompai

nu este accesibil, 
avut întotdeauna 

că în timpul ava- 
lichidării lor, chel- 
se fac sînt nepro-

al
ce
iar realizarea sarcini- 

plan este îngreunată

Avaria în forajul da explo
rare înseamnă o stare de de
fecțiune a instrumentului de 
lucru (garnitură, prăjini, ca- 
rotieră etc.) petrecută în gau
ra de sondă, sau o defecțiune 
chiar a puțului însuși, pen
tru a cărei lichidare se chel- 
tuie timp de la cîteva ore pînă 
la cîteva zile, iar uneori chiar 
și luni. Defecțiunile utilaje
lor sau ale instrumentelor la 
suprafață pot fi descoperite 
la timp și înlăturate. Rezolva
rea unei avarii în puț este însă 
mult mai grea deoarece locul 
defecțiunii

Trebuie 
în vedere 
riilor și 
tuieliie 
ductive, 
lor de
sau chiar compromisă. De a- 
ceea este necesar a se duce o 
luptă susținută pentru elimi
narea avariilor cu cauze su
biective și rezolvarea opera
tivă a celor cu cauze obiecti
ve. Este necesar ca atît înainte 
de începerea forajului cît și 
în timpul iui să fie luate toate 
măsurile tehnice preventive 
pentru evitarea avariilor. Deo
sebit de importantă este și 
continua ridicare a cunoștin
țelor profesionale ale echipe
lor de sondori, efectuarea de 
instructaje trimestriale asupra 
metodelor de prevenire și re
zolvare a avariilor.

Caracterul avariilor

Măsuri penîru prevenirea 
avariilor

Pentru ca forajul să decurgă 
fără avarii este necesar:

a) Să fie admis la lucru 
personal calificat; zilnic să se 
efectueze instructaje cu oa
menii, controlul utilajului pre
văzut de normele in vigoare;

b) Să se folosească utilajul 
în concordanță cu adîncimea 
proiect a sondei, să fie pla
sate corect și bine fixate : gra- 
nlcul, pompa și motorul; să 
se urmărească atent în tim
pul lucrului starea utilajului;

c) Să se verifice riguros ca
litatea și starea instrumentu
lui ce se introduce în puț;

d) Să se respecte indicațiile 
tehnologice din comenzile geo- 
logo-tehnice;

e) Puțul să fie 
continuu cu noroi 
să fie mereu plin 
manevrelor);

f) La predarea
să se avertizeze schimbul ce 
primește sonda asupra defec
țiunilor constatate:

g) Șă se exercite un control 
riguros la locurile de muncă 
de către maiștrii și tehnicie
nii șantierelor și secțiilor;

h) Să se ridice continuu ca
lificarea personalului de foraj.

alimentat 
de calitate: 
(în timpul

schimbului

In forajul de explorare cu 
sondeze se produc următoa
rele categorii de avarii:

1. Ruperea prăjinilor. Rupe
rea se produce mai ales la 
îmbinarea filetelor racordului 
special, la filetul prăjinii, în 
locul cu uzură al prăjinii, ca 
urmare a smulgerii prăjinii 
din filetul uzat și ca rezultat 
al apăsării exagerate pe tal
pă, precum și în locul unde 
prăjina este flambată puter
nic. In cazul unui puț cu no
roi prost sau cu mult detritus, 
avaria se poate complica prin 
prinderea în puț a carotierei.

2. Smulgerea (sau chiar ru
perea) tuburilor carotiere. A- 
ceastă defecțiune se produce 
mult mai rar decît la prăjini 
și are Ioc mai ales la îmbina
rea tuburilor cu freza sau cu 
bula, ca urmare a uzurii pu
ternice exterioare a tubului 
carotier. Smulgerea se poate 
produce de asemenea în locu
rile filetelor ca urmare a u- 
zurilor, la niplul de 
a 2 tuburi carotiere, 
narea de racordare a 
garnitura de 'prăjini,

3. Smulgerea (rămînerea la 
puț) frezei.

4. Prinderea (arderea) fre
zei în talpă, ca urmare a pier
derii circulației la puț. (Este 
o avarie deosebit de grea).

5. Prinderea instrumentului 
de foraj (garnitura de pră
jini, carotieră) cauzată de: 
detritus la oprirea circulației, 
în roci care au proprietatea 
de a se „umfla" micșorînd 
gaura, în găurile „cheie" de 
către alice de foraj sau de o- 
biecte metalice căzute de la 
suprafață, de bucăți 
pierdute pe 
surpărilor 
nestabili (roci 
ușor).

6. Prăbușirea 
dei, pierderea 
rupții de apă

7. Ruperea (smulgerea, pră
bușirea) coloanelor de tubaj 
care se petrec : în timpul tu- 
bajului ca urmare a deșuru- 
bării burlanelor în cursul fo-

Prevenirea ruperilor 
de prăjini

Pentru prevenirea avariilor 
datorate prăjinilor de foraj, 
gospodărirea lor trebuie făcu
tă exemplar. Este necesar să 
se aplice următoarele măsuri:

— La primirea prăjinilor să 
se verifice riguros ramforsa- 
rea, calitatea filetelor; ele
mentele de racordare să fie 
făcute dintr-un material supe
rior șl verificate la primire.

legătură 
la îmbî- 
bulei cu

gaură. 
pereților 

ce se

de carote 
datorită 
laterali 

prăbușesc

pereților son- 
circulatiei, e- 

și metan.

— Nu este permisă ameste
carea prăjinilor de diverse ca
lități (grad de uzură). O pră
jină uzată într-o garnitură bu
nă poate cauza o avariei;

— Se va executa săptămî- 
nal șablonarea garniturii de 
prăjini pentru stabilirea cate
goriei de uzură. La prăjinile 
de 50 mm. diametrul se folo
sesc șabloanele: 48,3 mm. ca
re dacă trece prăjinile sînt de 
caceg. II; la 46,6 mm. prăji
nile sînt de categ. HI-a. In 
caz că șablonul de 48,3 mm. 
nu trece, prăjinile sînt de ca
tegoria I. La prăjinile de 60,3 
mm., diametrul se stabilește 
astfel: categ. I — nu trece 
șablonul 58 mm., categ. II — 
nu trece șablonul de 56 mm., 
categ. III — trece șablonul de 
56 mm.

Odată cu verificarea prăji
nilor se vor șablona și racor
durile. Categoriile racordurilor 
pentru prăjini de 50 mm. se 
stabilesc astfel: categoria I 
— nu trece șablonul de 60,1 
mm., categoria H — nu trece 
șablonul de 58,2 mm. Dacă 
trece șablonul de 58,2 mm. 
racordul se înlocuiește. Ra
cordurile pentru prăjini de 
60,3 mm. diametru se verifi
că cu ajutorul 
șabloane: dacă 
blonul de 77,3 
este de categ. I. 
șablonul de 75,8
este de categ. II. In caz că 
trece șablonul de 75.8 mm. ra
cordul nu mai este corespun
zător șî se va înlocui.

Șablonarea garniturii se va 
menționa în raportul de sapă. 
In Valea Jiului nu sînt ad
mise prăjinile de categoria 
m. Prăjinile de categoria H 
se pot folosi la forajul son
delor pînă la adîncimea de 
300—400 m., la cele cu adîn- 
cimi mai mari se vă lucra 
prăjini de categ. I.

următoarelor 
nu trece șa- 
mm. racordul 
dacă nu trece 
mm. racordul

cu

SUCHJ SEVER 
inginer șef adjunct al 

întreprinderii de explorări 
„Ardealul"

Buna îngrijire, păstrarea în ordine și curățenie 
diții absolut obligatorii pentru a se prelungi est mai 
rata de funcționare a unui utilaj, pentru a putea 
cu randament optim în scopurile producției. Aceste 
cunoaște și conducerea sectorului de investiții de la 
nea, dar le ignorează. Numai a șa se explică faptul 
cinta minei Lonea I zace de mult tinr-p un concasor 
seul) ce aparține sectorului. Lăsîndu-1 sub cerul liber, expus 
intemperiilor și acțiunii ruginii, acest utilaj e sortit degradă
rii. De ce ? ■

fi ui-fliiat 
cerințe le 
mina Lo
ca în in- 
(vezi eli

O

Realizări în domeniul susținerii moderne
acest indice cu 13.194 tone.

• Lungimea galeriilor arma
te metalic în minele Văii Jiu
lui totalizează, în 8 luni, cifra 
de 28.249 m. 1.

de 
ce
de 

ca-

La minele Văii Jiului con-, 
tinuă cu succes acțiunea 
introducere și extindere a 
lor . mai moderne sisteme 
susținere în subteran, prin
re se asigură creșterea produc
tivității muncii la extracția 
cărbunelui, reducerea consu
mului de lemn de mină în a- 
bataje și la pregătiri. Iată cî
teva din realizările obținute 
la minele din bazin în acest 
important domeniu:

• Abatajele frontale armate 
în fier s-au extins la majori
tatea minelor din bazin, nu
mărul lor ajungînd în prezent 
la 22.

• Pe combinat s-au extras 
cu armare metalică în cele 8 
luni trecute din acest an, a- 
proape 650.000 tone de căr
bune cocsificabil și energetic. 
Cea mai mare cantitate de 
cărbune extrasă cu armare 
metalică au realizat-o mine
rii din Lupeni —■ 434.081 tone. 
In luna august ei au întrecut 
prevederile planului tehnic la

® Continuă să fie folosită 
experimental susținerea cu 
ancore în galerii. La minele 
Urlcani și Lonea s-au arm 
acest an cu ancore 140 î 
de galerie. Acest indice a 
depășit pe luna august 
combinat cu 13 m. 1. Cele mai 
bune rezultate la susțin-,, ha 
ancorată le-au obținut pînă 
in prezent minerii Urîcaniului.

■f,
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Coltul celor certați cit N.T.S.-ul

Lucrăm două zile pe lună cu lemn economisit
La mina Lone» printre brigă

zile care se străduiesc să reducă 
cantitatea de lemn folosită la ar
mare este și aceea condusă de 
Danciu Moise din cadrul secto
rului V. 
experiență 
țională a 
mare, în

Această brigadă are o 
bună în folosire^ ra- 
lemnului și drept ur- 

fiecare lună, obține în* 
semnate economii de material lem
nos. Iată ce 
cu aceasta 
Moîse unui 
lui nostru:

„Brigada

a randamentului- In acest fel în 
luna august am realizat o avan- 
sare de 159 m.l. față de 70 m.1. 
planificați ; în felul acesta am 
depășit sarcina de plan la căr
bune iar randamentul realizat a

a relatat în legătură 
brigadierul Danciu 

colaborator al ziaru-

Cuvîntul brigadierului

noastră lucrează de 
mai mulți ani în 
In prezent lucrăm 
meră nr 506 din 
zontul 633. Orice 
petiență își dă seama că această 
metodă de exploatare necesită un 
consum mare de lemn. Pînă acum, 
față de abatajele frontale, apărea 
dificultatea că nu se putea arma 
cu fier. Totuși, ne-am dat seama 
că există 
consumul 
ce căi ?

Se știe 
portant să crească viteza de avan
sare deoarece prin aceasta, în 
afară că sporește producția, se e- 
vită intrarea în presiune prea de 
vreme a abatajului. Pentru a ob
ține aceasta se cere randament. In 
acest scop brigada și-a îndreptat 
atenția spre creșterea permanentă

abataje cameră, 
la abatajul ca
stratul 3, ori- 
miner cu ex-

posibilitatea de a reduce 
de lemn. Și aceasta pe

că La un abataj e im-

depășit pe cel planificat cu 1,1 
tone/post.

In ultimul timp la abatajul 
nostru au apărut lucruri noi, im
portante pentru economisirea lem
nului. Conducerea sectorului ne-a 
sprijinit să introducem în abatajul 
nostru armarea în lemn combinat 
cu stâlpi de fier (tip Petrila). Teh
nicienii sectorului, maiștrii Voinic 
Paul, Macavei Alexandru, Tif 
Eugen ne-au ajutat să ne însușim 
cit mai bine noul sistem ar
mare- Noul sistem de armare e 
bun pentru că înlocuiește un nu
măr destul de mare de stâlpi din 
lemn. Ca urmare a aplicării aces
tui sistem de armare, numai în 
luna august am reușit să econo
misim 9 m.c. molid.

Pe lîngă aplicarea acestei nou
tăți tehnice, continuăm să reducem 
țonsumul de lemn prin căi folo-

site și pînă acum : răpirea jugu
rilor și a stâlpilor de la juguri din 
camerele ce urmează a fi prăbu
șite. Pentru a preveni accidentele, 
această operație e executată le 
mineri cu experiență, cum este șe
ful de schimb Cosma Gheorghe. 
Drept urmare, în luna august am 
reușit să economisim în urma ră
pirilor 11 m.c. molid. Trebuie să 
mai arăt ră tot minerii cu expe
riență hotărtfcc asupra felului cum 
se taie lemnul pentru armare. 
Neslăbind aceste preocupări, am 
reușit să contribuim la reducerea 
prețului de cost, pe lîngă depă
șirea sarcinii de plan la cărbune, 
cu 20 m.c. lemn economisit, 
august am lucrat două zile 
acest lemn economisit.

După cum se poate vedea, 
obținut rezultate bune. Dar 
ne vom opri aici. Realitatea 
arată că dacă vom perfecționa 
metodele, căutînd căi noi, vom 
putea reduce și în continuare 
consumul de lemn. Acesta este a~ 
portul nostru la realizarea sarci
nii trasate minerilor de Congre
sul al Ill-lea al P.M.R., de a se 
ajunge la un consum specific de 
lemn la cel mult 35 m.c. la o mie 
de tone cărbune extras. Brigada 
noastră nu va precupeți eforturile 
pentru a pune cît mai mult umă
rul la înfăptuirea aoestei impor
tante sarcini economice".

o gafă

N.T.S.- 
„uitat" 

cînd

In 
din

am
nu
ne

îndatorire ignorată
De data aceasta, între 

certați cu N.T.S.-ul s-au 
vrednicit să se numere 
„gemeni". Nu de vîrstă: 
meni la... fapte. Ambii 
maiștri mineri în sectorul IV 
al minei Lonea. Atît unul cît 
și celălalt, maiștrii mineri 
Nicoară iuliu și Gavrilescu 
Gheorghe, cu aceeași meteah
nă : ignorează îndatorirea de 
a respecta și aplica prevede
rile N.T.S.-ului. In virtutea 
acestei lacune profesionale, ei 
au comis nu de mult 
cu urmări neplăcute.

Certați cum sînt cu 
ul, cei doi maiștri au
ce au de făcut atunci 
schimbă un om de la un loc 
de muncă la altul. Pe vago
netarul Andruș Dumitru l-au 
mutat de la abataj la puțul 
orb nr. 4 să lucreze ca cuplă- 
tor, fără a-1 instrui în prea
labil despre felul cum trebuie 
să lucreze la noul loc de mun
că în condiții de siguranță. 
Din această pricină vagoneta
rul Andruș Dumitru a executat 
cuplarea vagonetelor la put 
tocmai 
N.T.S.. iar 
tîrziat să 
celor care 
struiască, 
rupt 
contribuția sa 
are de suferit, 
s-au gîndit cei 
tați cu N.T.S.-ul ? Dacă pînă 
acum nu au făcut-o, pe viî... >' 
trebuie să-și amintească me
reu servindu-le drept lecție și 
să tină cont de ea.

vagonetelor la 
contrar prescripțiilor 

urmările nu au In
se arate. Din vina 
erau datori să-l in- 
un om 

pentru
si-a între- 

60—70 , de zile 
în producție și 
La aceasta nu 

doi maiștri cer-
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Prin îndeplinirea integrală a angajamentelor anuale 
creem «diții

(Urmare din pag. l-a)

pantru realizarea pîanuiuî pe 1983

b-

des- 
eco- 
mai 

n-ar 
la

re Aninoașa, Cotoț Iosif, șeful 
exploatării miniere Vulcan, 
Farkaș Emeric, șeful U.R.U.M.P. 

Realizarea cu succes a an
gajamentelor anuale la pro
ducție este strîns legată de 
mărirea continuă a producti
vității muncii. In această pri
vință la minele din Valea Jiu
lui există încă mari rezerve 
care în primele 8 luni ale a- 
nului n-au fost folosite din 
plin. O asemenea rezervă este 
ridicarea productivității în a- 
bataje la nivelul înzestrării lor 
tehnice prin scoaterea tuturor 
brigăzilor de sub plan și cree- 
rea condițiilor pentru folosirea 
mai deplină a tehnicii noi. 
Trebuie însă arătat că în pri
vința folosirii mai depline a 
unor utilaje — pluguri de căr
bune, haveze, cratere moder
ne, cărucioare de perforat — 
și a scoaterii brigăzilor și sec
toarelor de sub plan, condu
cerile unor mine lucrează încă 
cu destulă încetineală.

M Deși angajamentul anual al 
" economiei a fost îndeplinit și 

‘depășit pe combinat, nici în 
acest domeniu rezervele n-au 
fost epuizate. Și în referat, și 
în discuții au fost date 
tule exemple. De pildă, 
nomiile puteau fi mult 
mari dacă mina Vulcan
avea 900.000 lei depășire 
prețul de cost ca urmare a ac
tivității slabe din trimestrul I, 
dacă combinatul n-ar fi plă
tit peste 2.000.000 lei penali
zări pentru nerespectarea de 
către preparații a normative
lor de umiditate la mixte, blo
curi și alte sorturi de cărbune 
spălat, dacă s-ar fi lichidat 
stocurile supranormative în 
valoare tot de 2.000.000 lei și 
dacă consumul specific de 
lemn de mină nu ar fi fost de
pășit cu 0,64 m.c./1000 tone de 
cărbune. Așa după cum s-a 
subliniat în ședință, și aces
tor rezerve trebuie să Ii se a- 
corde o mare atentie în lunile 

A care urmează pînă la sfirșitul 
v* anului. Trebuie dată toată a- 

tenția recuperării de către mi
na Vulcan a celor 900.000 lei 
depășire la prețul de cost, îm
bunătățirii calității cărbunelui 
la exploatările miniere Lonea, 
Aninoașa și Uricani. respectă
rii normativelor la umiditate 
de către colect ivele prepara- 

, țlllor, reducerii consumului de 
~ lemn de mină. In deosebi în 

privința reducerii consumului 
de lemn de mină trebuie să 
se depună toate eforturile 
pentru a se crea condiții ca In 
1963 consumul specific de lemn 
să fie redus în medie pe com
binat la 39 m.c./1000 tone de 
cărbune.

îndeplinirea integrală a an
gajamentului anual la extrac
ția cărbunelui, ridicarea pro
ductivității medii pe bazin 
pînă la sfirșitul anului la 1,180 
tone pe post, realizarea de noi 
economii vor asigura într-ade- 
văr încă din trimestrul IV a- 
tingerea indicilor planificați 
pentru începutul anului viitor,

an în care volumul extracției 
de cărbune și nivelul produc
tivității muncii vor spori sim
țitor, iar 
prețului de 
turi foarte 
tind cifrele 
participanții 
subliniat în 
racterul 
plin realizabil, al acestor sar
cini, exprimîndu-și totodată 
hotărîrea de a le îndeplini și 
depăși.

Dacă la activitatea de pro
ducție sarcinile de plan pe 
1963 sînt mobilizatoare, un ca
racter și mai mobilizator au 
sarcinile cu privire la investi
țiile miniere. Volumul de in
vestiții va crește anul viitor în 
cadrul unităților C.C.V.J. cu 
20 la sută fată de acest an, 
din care cel ce urmează a fi 
executat de către I.C.M.M. de 
circa 2,2 ori. Aceste investiții 
masive pe care le va acorda 
statul nostru democrat-popu
lar pentru dezvoltarea indus
triei miniere din Valea Jiului 
vor asigura intensificarea lu
crărilor de pregătiri și deschi
deri de noi rezerve de cărbu
ne cocsificabil și energetic, in
trarea parțială în funcțiune în 
anul viitor a preparației Co- 
roiești — important obiectiv 
prevăzut de Directivele Con
gresului al Ill-lea al P.M.R, — 
creșterea gradului de mecani
zare a minelor. Realizarea vo
lumului mare de investiții ri
dică însă problema, așa după 
cum au arătat tovarășii Roman 
Petru. director tehnic al 
C.C.V.J.. Cerbu Nicolae. direc
torul filialei Petroșani a Băn
cii de investiții și alții, îmbu
nătățirii radicale a activității 
LC.M.M. Dintre toate unități
le din ramura carboniferă a 
regiunii, aceasta a înregistrat 
cele mai slabe rezultate, în- 
deplinindu-și planul doar în 
proporție 
I.C.M.M. 
puniderea 
tehnician 
îndeplinirea sarcinilor de plan, 
trebuie asigurată mai multă 
operativitate în luarea unor

pentru reducerea 
cost se cer efor- 
susținute. Dezbă- 
de plan pe 1963, 
la discuții au 
unanimitate ca- 

mobilizator, pe de-

de 70,4 la suta. La 
trebuie întărită răs- 

fiecărui muncitor, 
și inginer față de

----- O

La îndemnul deputatului
Zilele trecute, la îndemnul 

deputatului Kalath Adalbert, 
dîljenii au organizat o acțiu
ne de muncă voluntară pen
tru curățirea bazinelor de a- 
limentare a Dîljei cu apă po
tabilă.

La această acțiune au parti
cipat un număr de 30 cetă
țeni. tineri și virstnicî, în frun
te cu deputatul lor. Printre 
cel care au muncit cu hărni
cie la curățirea bazinelor se 
numără tov.
Szatmari Icsif, 
Balăsz Emeric, 
Fuiop Imre și

$

Moga
Totoi 
Crețu 

alții.

Vasiie,
Petru,
Petru,

BAN AMBROZIE 
pensionar

măsuri tehnico-organizatorice 
și în deosebi trebuie ridicat 
a nivelul marilor sarcini ro
lul de conducător politic al 
organizațiilor de partid, al co
muniștilor care muncesc aici.

Luînd cuvîntul în încheie
rea ședinței, tovarășul Furdui 
Petru, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid, a 
recomandat organelor și orga
nizațiilor de partid, de sindi
cat și U.T.M., conducerilor 
tehnico-administrative din ra
mura carboniferă, să treacă de 
pe acum la elaborarea și apli
carea unor asemenea măsuri 
care să asigure atingerea în 
trimestrul IV a ritmului de 
creștere a producției de căr
bune și a productivității mun
cii și de reducere a prețului 
de cost necesar pentru înde
plinirea cu succes a sarcinilor 
de plan pe anul 1963. Aceste 
măsuri să1 fie concrete, cu ter
mene de înfăptuire și răspun
deri personale și să se orga
nizeze temeinic controlul în
deplinirii lor. De asemenea — 
a spus în continuare vorbito
rul — trebuie ca anul viitor 
lucrările de investiții să fie 
urmărite în permanentă, zil
nic, de către organele de partid 
și conducerea C.C.V.J. și să 
se acorde o atenție deosebită 
îmbunătățirii activității I.C.M.M. 
ale cărei sarcini de plan pe 
anul 1963 sînt mult mai mari 
ca realizările din acest an.

In încheiere, tovarășul Fur
dui Petru a arătat că Comite
tul regional de partid are con
vingerea fermă, pe baza re
zultatelor obținute în acest an 
și a încrederii cu care colecti
vele miniere privesc posibili
tățile de îndeplinire și depă
șire a sarcinilor de plan pe 
1963, că și în anul viitor har
nicii muncitori mineri din ra
mura carooniferă vor fi la 
înălțimea sarcinilor mari puse 
de dezvoltarea continuă a e- 
conomiei noastre naționale so
cialiste.

Viața marii Mos- 
cove este atît 
de bogată incit 
un scriitor care

Ș'.-a pus ca scop să descrie nu
mai un minut din viața ei, și-a 
dat în curînd seama că va a- 
vea nevoie de mulți ani de mun
că asiduă. Să prindem 
cîteva crîmpee din ziua 
taler, cîteva fapte ce se petrec, 
intr-un domeniu sau altul, din 
oră tn oră.

Ora 8. Maistrul Alexandr Ka- 
litulin este satisfăcut. Montajul 
s-a încheiat. A lucrat în schim
bul de noapte, e timpul să plece 
acasă dar nu vrea, ca și ceilalți 
montatori, să lipsească tocmai 
în momentul acesta solemn.

— Să începem, băieți!
Mecanismele 

mișcare cu un 
toții urmăresc 
și funcționarea 
mandă de pe 
rimentarea noilor vase la șantie
rul de construcții navale nu este 
o noutate, dimineața aceasta este 
totuși neobișnuită: se pune în 
funcțiune cel dinții vas construit 
din mase plastice. E vorba de 
o navă de pasageri de 65 de 
locuri. Corpul, puntea, mobilie
rul, 
sala 
din 
rial 
cale 
nava are pescajul de numai 50 
cm.

Peste cîteva zile pionierul 
noului tip de vase va pleca pe 
ruta de-a lungul fluviului și ca
nalului Moscova spre Volga.

La ora 9 sîntem la fabrica de 
mobilă nr. 16. Ni se arată o ex
poziție cu noile tipuri de mobilă

DIN ORÂ
fi confortabilii. Primele 
au fost trimise la nur

măcar 
capi-

navei se pun 
zumzet ușor.

mersul mașinilor 
sistemelor de co- 
navă. Deși expe-

în 
Cu

pînă și fundamentul din 
de mașini sînt construite 

„stekloplastik“ — un mate- 
ușor și rezistent, obținut pe 
chimică. Lungă de 25 de m..

Bobinatoarele de la Vlscoza Lupeni ău un cuvînt greu de 
spus în privința calității firelor. De aceea muncitoarele care iu-, 
crează Ia mașinile de bobinaj și-au luat angajamentul să spo-J 
rească producția de fire de ca litate cu 2 la sută.

TN CLIȘEU: Un grup de muncitoare din secția bobinaj 
care se afirmă în întrecere. . '

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

Pregătirea projagaalistllor fără sreatere Sin wofttflt — 
in atenția organizațiilor ie pârtii

(Urmare din pag. l-a) în mare măsură, calitatea învăță- 
mîntului. Tocmai de aceea se pune 
un accent deosebit în primul rind 
pe pregătirea propagandiștilor, pe 
înarmarea lor cu tezele de 
ale marxism-leninismului, pe 
noașterea profundă de către 
politicii partidului nostru, a 
cinilor izvorîte din documentele 
Congresului al ni-lea al P.M.R.

Pentru a elimina această defi
ciență, comitetele de partid și bi
rourile organizațiilor de bază tre
buie să ia măsurile cuvenite asi- 
gurînd participarea tuturor propa
gandiștilor la cursurile de pregă
tire. Numai astfel vom avea ga
ranția că în viitorul an al învă- 
țămîntului de partid, care . va 
începe în curînd, se va asigura 
una din principalele condiții ne
cesare bunei desfășurări a activi
tății cursurilor și cercurilor îavă- 
țămîntului de partid.

0- - - - - - - - -
Importante economii de combustibil 

convențional
Mecanicii și fochiștii depou 

Ivi C.F.R. din Petroșani au 
obținut succese de seamă în 
economisirea combustibilului 
convențional și în remorcarea 
trenurilor cu tonaj sporit.

Prin folosirea forței vii a 
trenurilor și buna întreținere 
a locomotivelor, mecanicii de
poului din Petroșani au eco
nomisit în luna august 891

grupe, ca de exemplu în grupa 
de seminar din Lupeni care cu
prinde propagandiștii de la cer
curile de istorie P.M.R., bazeic 
marxism-leninismului, economie 
politică, grupa de seminar din 
Petroșani cu propagandiștii de la 
istoria P.M.R. și altele se desfă
șoară la nivelul corespunzător. 
Marea majoritate a propagandiș
tilor sînt bine pregătiți, iau parte 
activă la discuții.

Mai există însă lipsuri în ceea ce 
privește participarea unor propa
gandiști la seminariile de pregă
tire. în special a celor din Petro
șani, mina Vulcan, Lupeni, 
U.R.U.M.P. a căror frecvență la 
pregătire nu este totdeauna la ni
velul

Se 
gătite

cerințelor.
Știe că de gradul de pre- 
a propagandistului depinde,

bază 
cu- 

ei a 
sar-

tone combustibil convențional 
și importante cantități de u- 
leiuri speciale. Cu această can
titate de combustibil, se pot 
remorca 170 de trenuri de 
marfă pe distanța Petroșani— 
Simeria și retur.

Printre muncitorii 
se situează tov. 
Gheorghe, Rusu Petre și Mar- 
cu Aurel ș.a.

ÎN ORÂ...

INTR-O JUMĂTATE 
DE ZI, LA MOSCOVA

și-au început

elegantă 
garnituri 
gazine fi vindute pe loc încă la 
începutul anului. S~a văzut ime
diat că noile tipuri de mobilă, 
îndeosebi piesele combinate, sânt 
pe gustul moscoviților.

S-a ho țărit mărirea de cîteva 
ori a producției. In secțiile exis
tente însă nu mai este loc pen
tru utilaj. Așa că jumătate din 
teritoriul întreprinderii a deve

nit fantier.
Ora 10. Mul

tilaterală, pasio
nată este viața 
culturală a ora
șului. Teatrele 
noua stagiune.

La ora 10 Mibail Țarev, di
rectorul Teatrului Mic avea o 
nouă consfătuire cu artiștii care 
vor pune în scenă „"Zece zile—“ 
a lui John Reed. La aceeași 
oră, în sala de concerte „Ceai~ 
kovski" au început repetițiile co
rului condus de prof. Alexandr 
Svesnikov. La început au răsunat 
emoționante melodii populare ru
sești. Apoi, deodată, în sală se 
aud melodii necunoscute: 
tece japoneze. Ele sînt i 
în programul pe care îl 
Zenta corul in Japonia.

Iubitorii de artă din 
au primit pînă acum cu nemă
surată bucurie ansambluri instru
mentale, soliști și trupe de balet 
din Uniunea Sovietică. Corul 
Academic rus se va afla însă în 
Japonia pentru întîia oară.

cîn- 
incluse 

va pre-

Japonia

Ora 11. Gara Kursk... S-a 
deschis circulația pasagerilor prin 
noul tunel ce trece pe sub stra
da Cikalov. Lung de 80 de m.. 
tunelul este căptușit cu faianță 
și luminat cu neon.

La ora 12. La unul din ins
titutele de proiectări s-au apro
bat planurile a două spitale pe 
care le va construi Uniunea So
vietică în Somalia. ,

înaintea proiectării specialiști: 
sovietici s-au 
deplasat la fața 
locului studiind 

partiadaritățile 
reliefului și cli
mei. Spitalele se

vor construi din sticlă, beton ar
mat fi piatră locală. Ele sînt 
bine apărate de soarele torid. 
Fiecare edificiu va avea cîte o 
policlinică unde medicii vor pu
tea primi pînă la 100 de pacienți 
pe zi, precum fi saloane pentru 
bolnavi, cabinete pentru diagnos
ticare. operații fi altele.

Ora 13. Deasupra stafiei de 
elicoptere s-a ridicat o mașină 
mică, nemaiîntîlnită. Se îndreap
tă spre Vladimir. Elicopterul 
seamănă cu automobilul ,,Mosk~ 
vici“, numai că deasupra lui se 
învirtesc două perechi de aripi 
suprapuse. Este un nou model 
de elicopter al 
Nikolai Kamov 
primul zbor 
de fapt un 
circula între 
apropiate cu 
la bord. El

constructorului 
fi pleacă în 

experimental. Este 
taxi aerian care va 
colhozuri și orașele 
cîte patru pasageri 
zboară cu 130 km.

fruntași
BușoSu

pe oră fi m* 2 
consumă cu mult 1 
mai mult com- ti 
bustibil de cit ?

înainte de a L 
corespondentă, i

șeful stației de J 
comunicat că 5 

la destinație ? 
la Comitetul de )

,,Moskvici'1. încă 
termina această 
tov. Karmanov, 
elicoptere, mi~a 
mașina a ajuns

Pește o oră, 
stat pentru problemele invențiilor ? 
și descoperirilor se înregistrează \ 
cea de-a 160-a inovație a zilei. ș 
Institutul de mecanizare fi elec- 5 
trificare a agriculturii din Alma~ J 
Ata anunță crearea unei combine 
noi pentru culegerea știulefilor de l 
porumb. Unul din avantajele ma- 3 
șinii este acela că lichidează cu \ 
desăvîrșire pierderile. Soții La- > 
zarenko propun o nouă metodă ' 
de prelucrare a metalelor. Me- e 
toda este pe cit de simplă, pe 
atît de atractivă. Scînteia elec- \ 
trică, treetnd piesa de lucru prin- \ 
tr-un sistem de electrozi, rupe j 
din ea un praf metalic mărunt. 
In felul acesta 
practica orificii 
putînau-se, de 
era piese cu 
mai complicată,

Nu există domeniu de activi- ) 
tate care să nu atragă atenția ? 
inovatorilor. Încă de astăzi, de c 
exemplu, mai mulți specialiști 
propun interesante tipuri de ve- 3 
hicule pentru circulația... pe Lu- y 
nă, precum și mijloace de pro- S 
tecție a celor ce vor aseleniza, e 
împotriva frigului și a Soarelui ) 
prea puternic. \

...S-a scurs o jumătate de zi, y 
Întreprinderile și instituțiile con- s 
tinuă să lucreze. Viața Moscovei 3 
își continuă cursul... )

(Al. Cîmpeanu, corespondentul ? 
A ger preș). S

în metal se pot 
de orice formă, 
asemenea, prelu- 
configurația cea



DECLARAȚIA AGENȚIEI IAS§
MOSCOVA 11 (Agerpres)
Guvernul sovietic a autorizat-a- 

genția TASS să facă o declarație 
(în care atrage atenția guvernelor 
' tuturor țărilor și a opiniei publice 
(mondiale asupra provocărilor pe 
care le organizează în prezent 
guvernul Statelor Unite ale Ame- 

■ ricii.
Subliniind că la valul de isterie 

războinică dezlănțuită în S.U.A., 
s-a adăugat cererea adresată de 
președintele S.U.A. Congresului 
pentru a obține permisiunea de a 
chema sub arme 150.000 de re
zerviști, declarația TASS arată :

Acest pas al guvernului S.U.A 
nu poate fi apreciat altfel decît 
ca o camuflare a planurilor a- 
gresive și a intențiilor Statelor 
Unite înseși și el duce în mod ine
vitabil la încordarea atmosferei 
internaționale.

Imperialiștii americani au fost 
neliniștiți de faptul că blocada c- 
conomică organizată 
împotriva Cubei 
suferă eșec. Ei 
bușe poporul 
satelit al lor 
rile revoluției 
rul erou al 
gerea acestor 
să cumpere din Cuba zahăr, 
refuzat să vîndă Cubei mărfurile 
lor, inclusiv chiar medicamente și 
produse alimentare ; ei nu s-au 
dat înlături nici chiar de la a su
gruma cu mîna costelivă a foa
mei, pe copii, bătrîni și adulți. 
Și ei numesc toate acestea uma
nism !

Subliniind faptul că S.U.A. vw 
să repete împotriva poporului Cu
bei tot ceeace au întreprins cîndva 
împotriva tînărului stat sovietic 
declarația arată :

Uniunea Sovietică nu a putut 
să nu țină seama de situația care 
s-a creat pentru Cuba în legătură 
eu provocările și amenințările im
perialiste. și a venit frățește în 
ajutorul poporului cuban. Aceasta 
o fac și celelalte țări socialiste, 
precum și alte state iubitoare de 
pace care mențin legături comer
ciale cu Cuba.

Nu ascundem nicidecum opiniei 
publice 
livrăm 
mărfuri 
lidar ea 
bunăstării poporului Cuban.

La cererea guvernului Cubei, 
trimitem, de asemenea, în Cuba 
agronomi, mecanizatori, tractoriști, 
zootehnideni sovietici care îm
părtășesc experiența și cunoștințele 
prietenilor cubani spre a-i ajuta 
să ridice economia țării.

După cum se știe, la cererea 
guvernului cuban, în legătură cu 
amenințările cercurilor imperialiste 
agresive, Uniunea Sovietică livrea
ză Cubei și o anumită cantitate 
de armament. Oamenii de stat din 
Cuba au cerut, de asemenea, gu
vernului sovietic să trimită în 
Cuba specialiști militari, tehnicieni 
sovietici care să instruiască pe 
cubani în mînuirea armelor mo
derne, deoarece în prezent, ar
mele necesită o înaltă calificare, 
cunoștințe mari.

Armamentul și tehnica militară 
care se trimit în Cuba, sînt des
tinate în exclusivitate țelurilor 
defensive. Oare aceste mijloace 
pot constitui o amenințare pentru 
Statele Unite ale Americii ? Nu, 
domnilor nu aceasta vă îngrijo 
rează, se spune în declarație. Dv. 
vă dați seama de întreaga absur
ditate a afirmațiilor dv. că din 
partea Cubei apare o primejdie 
pentru S.U.A. Dv. singuri 
născocit această primejdie și 
prezent doriți să convingeți și 
alții 
meți 
nici 
tare
tru
nii Sovietice 
declare, de asemenea, că Uniunea 
Sovietică nu va trebui să trans
fere în altă tară, de pildă în

de S.U.A 
revoluționare 

ar dori să înă- 
cuban, să-l facă un 
să lichideze cuceri- 
înfăptuite de popo- 

Cubei. Pentru atin- 
țeluri, ei au refuzat 

au

mondiale că într-adevăr. 
Cubei utilaj industrial și 
care contribuie la conso- 
economiei și la ridicarea

Guba. mijloacele existente pentru 
a da o ripostă agresiunii, pentru 
a da o contralovitură. Noi am 
spus și repetăm că dacă se va 
dezlănțui un război, dacă agre
sorul va săvîrși un atac împotriva 
unui stat sau altul și acest stat 
va cere ajutor, Uniunea Sovietică 
are posibilitatea să acorde ajutor 
de pe teritoriul său oricărui stat 
iubitor de pace și nu numai Cu
bei

Guvernul sovietic — sc spuni- 
in declarația TASS — atrage a- 
tenția opiniei publice mondiale și 
a guvernelor tuturor țărilor care 
stau pe pozițiile coexistenței paș
nice, că chiar în prezent, cînd 
Statele Unite ale Americii pregă
tesc o acțiune agresivă. își spores.- 
în aceste scopuri forțele lor ar 
mate, chemînd sub arme 150.000 
de rezerviști, cînd
S.U.A. se adresează Congresului 
cerîndu-i permisiunea 
tui această mobilizare 
părarii al U.R.S.S.,

al Uniunii 
armatei 

măsurile

președintele
exclusiv mâ- 

Noi vom face 
noi pentru ca

Cuvintarea rostită de Palmiro Togliatti 
la festivalul ziarului „Unita"

TASSROMA (Agerpres) 
transmite :

Secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, Palmiro Toglia
tti luînd cuvîntul la Festivalul 
ziarului „Unita", care a avut lor 
la Milano, a chemat pe comuniș
tii italieni să lupte pentru unirea 
strînsă a tuturor forțelor poporu
lui în vederea luptei pentru pace.

Referindu-se la situația internă, 
vorbitorul a remarcat că toate 
simptomele atestă că se urzește un

înfăpturii 
de măsuri importante 
guvern între care. îm- 
situației grele a ță-

plan pentru amînarea 
unei serii 
promise de 
bunătățirea 
rănilor.

Togliatti 
guvernului 
lor muncii. După cum arată eve
nimentele care au avut loc la 
Ceccano, Torino și Bari, a spus 
el, această politică este exprimată 
prin amestecul brutal al 
asasinarea muncitorilor, 
procese, condamnări.

a condamnat politica 
față de lupta oameni-

poEției, 
arestări;

O

Cele patpu „pegiuni 
cu șomaj cronic* din S. U

NEW YORK (Agerpres)
Departamentul muncii al 

S.U.A. a anunțat la 10 septem
brie că, în urma analizării ulti - 
melor 
jului 
Unite 
mari 
merilor. Potrivit cifrelor publicate, 
situația economică din numeroase 
orașe industriale ale S.U.A. 
înrăutățit în ultimul 
a făcut ca ele să 
„regiuni cu șomaj 
6 și 8,9 la sută din 
de muncă). Printre 
flă orașele Evansville (statul In
diana), Newark (statul New Jer-

sey) și Gary-Hammond, zonă si
tuată la est de Chicago care, 
pînă de curînd, figura printre re
giunile cu un procentaj „accepta
bil" al șomajului ce oscila în te 
3 și 5,9 la sută din întreaga for
ță de muncă. Trebuie subliniat fap
tul că în această ultimă zonă exis
tă numeroase uzine siderurgice 
care și-au închis porțile din lipsă 
de comenzi.

Tot în regiuni cu „șomaj cro
nic" au fost incluse centrele mun
citorești Youngstown (statul 
Ohio). Buffalo (statul New 
York) și Birmingham (statul Ala
bama).

Departamentul muncii a anun
țat, de asemenea, ca în insula 
Porto Rico, care este o colonie 
a S.U.A., „situația cea mai dra- 

■ matică a fost înregistrată în ora
șele Ponce și Mayaguez, unde 
procentul șomerilor a întrecut 12 
la sută din 
muncă". In ce 
sulei Porto 
precizează că 
lui a atins un nivel alarmant".

de a înfăp • 
ministrul a- 

mareșalul 
Malinovski, a dat un ordin pen
tru demobilizarea soldaților cate 
și-au satisfăcut serviciul militat. 
Soldații instruiți se demobilizează 
din efectivul forțelor armate ale 
U.R.S.S., iar pentru completarea 
unităților și formațiilor 
corporați recruții. Chiar 
lucru arată destul de 
intențiile noastre pașnice.

In momentul în care 
iau măsuri de mobilizare a for
țelor lor armate și se pregătește 
pentru o agresiune împotriva Cu
bei și altor state iubitoare de 
pace, arată declarația TASS, gu
vernul sovietic ar dori să atragă 
atenția asupra faptului că acum 
nu se poate porni un atac împo
triva Cubei și sconta că acest a~ 
tac va rămîne nepedepsit pentru 
agresor. Dacă un astfel de atac 
va fi săvîrșit, acesta va fi începu
tul dezlănțuirii unui război.

In S.U.A. se desfășoară în pre
zent o campanie ostilă îmoptriva 
Uniunii Sovietice. Acolo se strigă 
la toate răspîntiile că deoarece 
flota comercială circulă între 
U.R.S.S. și Cuba, transportă măr
furi, acest lucru ar da dreptul 
S.U.A. să atace Cuba și Uniunea 
Sovietică. Dar ce țeluri se urmă
resc prin prezența navelor mili
tare americane în porturile Tur
ciei și pe baza cărui drept pre
zența lor acolo este considerată 
legală și normală ? De ce urmă
resc ei o excepție de la regula 
generală ? Ceea ce pentru unii se 
consideră înaălcarea normelor, 
pentru alțn se consideră normal.

Avertizăm că în condițiile ac
tuale lagărul socialist dispune de 
tot atîtea forțe și posibilități ca 
și S.U.A. și aliații lor din blo
curile militare. Acest lucru 
avut în vedere, acest lucru 
să călăuzească în politică 
ca să nu aducă prejudicii 
nei părți. Numai cu această con
diție se poate evita un conflict 
militar, asigura pacea.

In lumina ultimelor evenimente 
— arată declarația TASS — gu
vernul sovietic caracterizează, vede 
sub altă lumină și zborul avionu
lui american de recunoaștere 
„U-2" din 30 august a.c. deasupra 
teritoriului Uniunii Sovietice în 
regiunea Sahalin. Au apărut știri 
potrivit cărora avioane U-2 sta
ționează în Anglia, Japonia, Tur
cia, R.F.G. și efectuează zboruri 
de la bazele americane 
țări.

Guvernul sovietic, se 
declarație, se adresează 
lor cu chemarea să-și ridice gla
sul și să condamne intențiile a- 
gresive, să nu admită dezlănțuirea 
unui război de către agresorii a- 
mericani, să asigure pacea în lu
mea întreagă.

Guvernul U.R.S.S. se adresează 
poporului sovietic cu chemarea să 
continue și pe viitor să muncească 
cu tot atîta succes ,așa cum mun
cește în prezent. Guvernul Uniu
nii Sovietice va face totul pentru

sînt in
și acest 
limpede

S.U.A

trebuie 
trebuie 
pentru 

nici u-

în aceste

ca să asigure pacea și coexistenta 
pașnică cu toate țările.

Guvernul sovietic nu va merge 
pe calea S.U.A., care cheamă sub 
arme 150.000 de rezerviști. Dacă 
am repeta acțiunile S.U.A.. ho' 
am face ceea ce probabil, vor a- 
numite cercuri americane le-am 
ajuta să încordeze atmosfera. Dar 
noi nu putem să nu ținem seama 
de pregătirea unei acțiuni agre
sive de către S.U.A. Guvernul 
Sovietic consideră de datoria sa 
să manifeste, în situația creată vi
gilența și să traseze ca sarcină 
ministrului apărării
Sovietice, comandantului 
sovietice să ia toate 
pentru ca forțele noastre armate 
să fie în cel mai înalt grad pre
gătite de luptă. ,

Dar acesta sînt 
suri de precauție, 
tot ce depinde de
pacea să nu fie încălcată.

Guvernul sovietic cere Statelor 
Unite ale Americii să dea dovadă 
de prudență, să nu-și piardă cum 
pătul și să aprecieze în mod lucid 
la ce pot duce acțiunile lor dacă 
vor dezlănțui un război.

Guvernul sovietic a declarat în 
repetate rînduri și declară și as
tăzi : întindem 
poporului 
Unite ale Americii, am dori 
ne unim 
S.U.A. și ale altor țări pentru a 
rezolva toate problemele interna
ționale urgente, pentru a asigura 
pacea pe pămînt. Pentru aceasta 
însă, trebuie să se ajungă la un 
acord în primul rînd asupra pri
mei măsuri care ar putea fi re
zolvarea problemei încetării ex
periențelor cu arma nucleară. Sîn- 
tem gata să facem acest lucru, sîn- 
tem gata să semnăm un acord co
respunzător : Sîntem gata să a- 
; ungem la un acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală sub 
un strict control internațional.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că guvernul S.U.A. va 
trage în sfîrșit concluzia lucidă 
în ce privește necesitatea 
rii Tratatului de Pace 
In această problemă au 
numeroase tratative, dar 
dată rezolvarea ei nu 
din loc. In prezent tratativele cu 
privire la Tratatul de pace german 
au fost suspendate. Dar caracte
rul acut al acestei probleme ră
mîne același și chiar se face și 
mai simțit în legătură cu provo
cările revanșarzilor din Berlinul 
occidental împotriva Republicii 
Democrate Germane.

Uniunea Sovietică întinde mîna 
prieteniei tuturor țărilor, tuturor 
popoarelor lumii, pentru ca prin 
eforturi comune să se ajungă la 
stabilirea pe planeta noastră a u- 
nei păci trainice, de nezdruncinat. 
Pacea poate fi asigurată numai 
prin respectarea dreptului inalie
nabil al fiecărui popor la inde
pendență. prin respectarea rigu
roasă a principiului neamestecului 
unor state în treburile interne ale 
altor state. Tocmai aceasta este 
coexistența pașnică, care stă la 
baza politicii pașnice a statului 
sovietic

mîna prieteniei 
și guvernului Statelor 

să 
eforturile cu guvernele

încheie- 
german. 

avut lor 
deocam- 

s-a urnit

cifre privind nivelul șoma-, 
în țară, teritoriul Statelor 
a fost reîmpărțit în patru 

regiuni după procentul șo-

s-a 
timp, ceea ce 
fie declarate 
cronic" (între 
întreaga forță 
acestea se a-

MOSCOVA. Pilotul cosmonaut 
Gherman Titov cu soția a plecat 
la 11 septembrie pe calea aerului 
din Moscova in Iugoslavia la in
vitația guvernului R.P.P. Iugosla
via.

In aceeași zi, cosmonautul G. 
S. Titov împreună cu soția, au 
sosit ta Belgrad.

Mii de locuitori ai capitalei Iu
goslave s-au adunat pe aerodro
mul din Belgrad pentru a saluta 
pe cosmonautul sovietic.

NEW YORK. Agenția Reute- 
anunță că un avion de tipul 
KC-135 aparținând forțelor stra
tegice al» aviației americane s-a 
prăbușit la 10 septembrie într-o 
regiune muntoasă situată la 20 
mile de orașul Spokane (statul 
Washington). Echipajul avionului 
format din patru persoane precum 
și 40 de pasageri, militari ame
ricani, au pierit.

MOSCOVA. La 10 septembrie, 
în cadrul Simpozionului internațio
nal consacrat problemelor îrwăță~ 
mîntului superior tehnic și uma
nistic, care și-a început lucrările 
la Moscova duminică 9 septem
brie, au început discuțiile pe 
ții. Sînt dezbătute referate 
ținînd numeroase propuneri 
tru îmbunătățirea pregătirii
cialiștilor de înaltă calificare în 
toate țările.

sec 
con' 
pen 
spe-

Presa britanică despre amestecul S. 0. A 
în aventura cu avionul ciankaișist

totalul forței de 
privește capitala in- 
Rico. San Juan. se 
„creșterea șemaju-

13 septembrie
PROGRAMUL I. 8,00 Muzică 

populară romînească; 9,00 Vreau 
să știu. Să cunoaștem flora țării 
noastre; 9,25 Concert de muzică 
ușoară; 11,30 Melodii populare 
romînești și ale minorităților na
ționale; 13,10 „Săptămîna muzicii 
bulgare" : Muzică din operetele 
compozitorilor bulgari; 14,30 Mu
zică ușoară; 15,05 Djn muzica 
popoarelor; 16,15 Vorbește Mos
cova !; 17,30 Muzică ușoară ro
mînească; 18,30 Rapsodii; 19,00 
Jurnal de întrecere; 19,15 Pro
gram muzical pentru fruntași in 
producție din industrie; 20,25 Mu
zică de dans; 21,30 Din cele mai 
frumoase melodii populare romî- 
nesti; 22,50 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,45 Formații 
de muzică ușoară din Uniunea 
Sovietică; 13,25 Cîntece și jocuri 
populare; 14,30 „Programe muzi
cale alcătuite de ascultători' ;
15.30 Muzică de estradă; 16,30 
Muzică populară romînească; 18,05 
Soliști romîni de muzică ușoară;
19.30 Tinerețea ne e dragă — 
Din cuprins — Ziua pompierilor 
din R.P. Romînă ; Cîntec tînăr 
pe meleagurile moldovene; 19,50 
Muzică de dans; 20,40 Cîntece și 
jocuri populare romînești din Mol
dova; 21,15 Muzică de dans;21,45 
Părinți și copii; 22,30 Melodii li
rice; 23,10—24,00 Muzică de ca
meră.LONDRA 11 (Agerpres)

Presa britanică din 11 septem
brie declară fără menajamente că 
S.U.A. sînt amestecate direct în 
aventura cu avionul cinkaișist de 
spionaj „U-2“, doborît de forțele 
militare aeriene ale R.P. Chineze 
Calificînd dotarea lui Cian Kai-și 
cu avioane de spionaj „U-2“ 
drept „un act nechibzuit și lipsit 
total de răspundere" din partea 
Statelor Unite, ziarul ..Daily He
rald" condamnă hotărîrea S.U.A. 
„de a permite aliatului său să 
înfăptuiască astfel de acțiuni pro
vocatoare și să transmită rezulta

tele Washingtonului". Ziarul sfă
tuiește pe Kennedy, „să eîntă- 
rească în mod judicios încă o 
dată întreaga această politică pri
mejdioasă a zborurilor „U-2"

America nu numai că organi
zează singură astfel de zboruri 
provocatoare, declară „Daily Wor
ker", ci și oferă aceste avioane 
slugilor ei. Acesta „este un act 
de iresponsabilitate condamnabilă 
care subminează speranțele de 
pace", scrie ziarul.

Majoritatea organelor de presă 
subliniază necesitatea încetării u- 
nor astfel de zboruri primejdioase

arată în 
popoare-

©
ați 
în 
pe 
te

și
de existența ei. Dv. vă 
de spiritul revoluționar

de mijloacele mili-1 
le obține Cuba pen
sa. Guvernul Uniu- 
a autorizat TASS să

de cum 
pe care 

apărarea

CINEMATOGRAFE
13 septembrie 

PETROȘANI -.
BRIE : Plăcerile orașului ;
ȘAHI A : Frumoasa 
ISCRONI : Planeta
ANINOASA : Bătălie
(seria I și II) ; VULCAN : Come- 
dianții ; LUPENI : Mai tare ca 
uraganul ; PAROȘENI : După 
doi iepuri.

7 NOIEM-
AL. 

americană ; 
furtunilor ; 

în marș
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