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• Ședința solemnă de la Moscova consacrată celei de-a 15-a

aniversări a victoriei asu pra Germaniei hitleriste .
• Cea de-a 15-a aniversare a eliberării și realinirii terito- . 

riilor apusene la Polonia
• Declarația grupului englez „pentru victoria socialismului" i
• Ecouri în legătură cu zborul provocator al avionului ame- i 

rican deasupra teritoriului sovietic

Realizări 
ale utemiștilor 

din Petrila
20 tone fier vechi în 6 ore

Ținerii de la preparația Petrila 
s-au angajat ca în cinstea celui 
de-al IH-lea Congres al P.M.R. 
să colecteze cantități importante 
de fier vechi pentru oțelarii hu- 
nedoreni. Intr-una din zilele tre
cute, biroul organizației de bază 
U.T.M. a mobilizat brigada de 
muncă patriotică de la spălăto
rie la colectarea fierului vechi 
din incinta preparației și trans
portarea lui la rampa de încăr
care.

Ca urmare a muncii entuzias
te desfășurate de brigada de 
muncă patriotică condusă de to
varășul Doboș Emilian, s-au strîns 
în 6 ore 20 tone de fier vechi 
care a și fost trimis oțelarilor 
din Hunedoara. In această ac
țiune s-au evidențiat tinerii Na 
gyszegy Andrei, Podar loan, 
Crăescu Ioan și alții.

De asemenea și 
muncă patriotică 
electric condusă 
Rusu Carol a colectat 800 kg. 
de cupru din motoarele degra
date. Din această brigadă de 
muncă patriotică, cele mai fru
moase rezultate le-au obținut ti
nerii Verdeț Gheorghe și Evi 
Vladimir.

brigada de 
din atelierul 

de tovarășul

In luptă pentru economii
Mobilizați de organizația UTM, 

tinerii muncitori ai sectorului 
III de Ia mina Petrila se preocu
pă zi de zi de obținerea a cît 
mai multe economii. Tinerii ca
re lucrează la partea mecanică 
a sectorului, pe lîngă faptul că 
au colectat cantități însemnate 
de fier vechi sînt preocupați și 
de recuperarea materialelor ce 
pot fi refolosite. Astfel ei au re
cuperat mai mult de 400 bucăți 
flanșe de tuburi de aeraj.

De asemenea, ei au recuperat 
de la fier vechi 3 macaze și di
ferite 
ințate la orizontul 10 b. In lupta 
pentru cît mai multe economii 
s-a evidențiat în mod deosebit 
echipa de fierari din sector for
mată din tovarășii Falup loan, 
Sîrbu Nicolae, Ciucă Constantin 
și Surdoiu Alexandru.

șine, care au fost întrebu-

Ss asiBursiii înihiderea iu suites a cursurilor 
lo școala serală economica de partid

? Colectivul sectorului I al 
<■ întrecerea pe mină prin fap1

minei Anirioasa este fruntaș în > 
întrecerea pe mină prin faptul că minerii de aici obțin, pe $ 
lîngă randamente superioare, cărbune de calitate și economii < 
la materiale. Brigada condusă de Mănăilă Vasile se numără ? 
printre brigăzie de frunte ale sectorului. IN CLIȘEU : Șeful ) 
de schimb Juga Vasile din brigada lui Mănăilă Vasile, îm- < 
preună cu ortacii săi Mitoan Constantin și Călinoiu Petre. ț

Pentpu om și cerințele lui
Dacă Ia 1 Mai, orașul Petro

șani a îmbrăcat o haină cu ade
vărat de mare sărbătoare, faptul 
acesta se datorește în cea mai 
mare măsură muncii depuse de 
colectivul sectorului I.L.L. Petro
șani. Muncitorii de aici au exe
cutat vopsirea fațadelor la imo
bilele de pe strada Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, au executat lucrări 
complexe la o seamă de locuințe 
de pe străzile M. Eminescu, 
A. Stahanov, Cloșca, la depo
zitul central I.C.R.A. De aseme
nea, ei au terminat cu aproape 
două săptămîni mai devreme repa.

rarea și zugrăvirea interioară la 
Spitalul unificat din Petroșani. 
Echipele de zidari și zugravi 
care au început repararea ma
ternității sînt hotărîte ca lucra
rea să o dea gata cu cel puțin 
10 zile înainte de termen. Colec
tivul acordă o deosebită atenție 
rezolvării cererilor oamenilor 
muncii din oraș, alcătuind echi
pe complexe de lucru pentru re
parațiile curente la locuințe.

In activitatea de pînă acum se 
remarcă muncitorii conduși de 
Imling Oscar, Horwath Ștefan 
și alții.
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Deși condițiile 
îngreunat munca 
șantierele de împăduriri, ei 
reușit totuși să obțină
succese în refacerea patrimoniu
lui forestier. In trei săptămîni 
de la deschiderea campaniei de 
împăduriri, brigăzile de muncă 
patriotică ale tinerilor au plan-

Cu prilejul celei de a 15-a aniversări a eliberării
Cehoslovaciei de sub jugul fascist

tat mai mult de 30 ha. teren vi
ran, au completat 18 ha., au exe
cutat lucrări de îngrijire pe 21 
hectare. Valoarea lucrărilor exe
cutate de tineret în sectorul fo
restier se ridică la aproape 40.000 
lei. Zilele acestea s-au deschis 
încă două tabere ale tineretului 
pe șantierele de la Voevodul și 
Roșia. La tabăra de la Roșia, 
de pildă, au plecat 60 de tineri 
de la U.R.U.M.P., cooperativa 
„Jiul", O.C.M.M. și Școala pro
fesională din Petroșani.

In acest an, în școala serală 
economică de partid din Petro
șani s-au obținut rezultate fru
moase. Frecvența cursanților a 
fost în tot cursul anului intre 
80—85 la sută, lecțiile progra
mate s-au predat la timp, iar 
seminariile organizate cu privire 
la problemele mai importante cu
prinse în programul de învăță- 
mînt s-au desfășurat la un nivel 
ridicat. In prezent se predau ul
timele lecții și se fac pregătiri 
pentru recapitularea materialului 
predat și organizarea examenelor 
de sfîrșit de an.

O deosebită atenție s-a acordat 
calității lecțiilor, legării lor de 
problemele concrete ale muncii 
specifice din Valea Jiului. Lec
țiile, înainte de a fi predate, au 
fost citite în fața membrilor ca
tedrelor respective și îmbunătăți
te. A crescut mult exigența ca
tedrelor față de calitatea lecțiilor 
prezentate pentru verificare, lu
cru ce s-a reflectat prin propu
nerile care s-au făcut pentru îm
bunătățirea lor. In scopul de a 
lega și mai mult tezele teoretice 
de sarcinile practice, a fost or
ganizată vizitarea laboratoarelor 
Institutului de mine, termocentra
lei Paroșeni, Stației de încercări 
și securitate minieră.

Printre lecțiile bune predate 
se numără cele cu titlurile: „Pre
țul de cost al producției indus
triale", „Planul tehnic și finan
ciar al întreprinderilor", „învă
țătura marxist-leninistă despre 
clase, lupta de clasă , și; stat", 
„Despre calitatea de membru de 
partid", „Capital șl plusvaloare" 
și altele.

In asigurarea lecțiilor de cali
tate, un rol de seamă 1-a avut și 
faptul că acestea au fost reparti
zate celor mai competenți tova
răși. Astfel lecțiile ae construcție 
de partid au fost predate în ma
joritate de membri ai Biroului 
Comitetului raional de partid, cele 
în legătură cu munca organiza
țiilor de masă și de stat de acti
viștii acestor organizații etc. Toa
te acestea au contribuit la o mai 
bună însușire de către elevi a 
materialului prevăzut în program.

Pentru închiderea anului de în- 
vățămînt și obținerea de rezultate 
cît mai bune la examenele de 
sfîrșit de an, s-au luat o serie 
de măsuri. Este un lucru cunos
cut că cele 10—15 zile cît au 
elevii pentru recapitularea lec
țiilor și pregătirea pentru exame
ne, nu sînt suficiente pentru a 
revedea și adînci întreaga mate
rie parcursă în timp de un an 
de zile. De aceea, s-a recoman-

Adunarea festivă din Capitală
,Luni după-amiază în sala Tea

trului C.C.S. din Capitală a avut 
loc adunarea festivă organizată 
de Comitetul orășenesc București 
aî P.M.R. și Comitetul executiv 
al Sfatului popular al Capitalei 
cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist.

La adunare au luat parte to
varășii : Petre Borilă, Alexandru 
Moghioroș, Leonte Răutu, gene
ral de armată Leontin Sălăian, 
Alexandru Bîrlădeanu. Anton Moi. 
sescu, membri ai C.C. al P.M.R.. 
rrtiniștri, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, condu
cători ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, fruntași 
în producție din întreprinderile 
Capitalei, oameni de știință, artă 
și cultură, ziariști romîni și co
respondenți ai presei străine.

Au participat ambasadorul R. 
Cehoslovace la București, Ivan 
Rohall-Ilkiv, șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Adunarea a fost deschisă de to

varășul D. Diaconescu, președin
tele Comitetului executiv al Sfa
tului popular al Capitalei-

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R.P. Romîne și R. Ceho
slovace.

Despre a 15-a aniversare a eli
berării Cehoslovaciei de sub ju
gul fascist au vorbit tovarășii 
Dumitru Simulescu, membru su
pleant al C.C. al P.M.R., minis
trul Transporturilor și Telecomu
nicațiilor și Ivan Rohall-Ilkiv, am. 
hasadorul R, Cehoslovace la Bu

curești.
Cuyînlările au fost subliniate 

în repetate rînduri cu puternice 
.aplauze.

După adunarea festivă a avut 
loc un program artistic prezentat 
de Ansamblul. de cîntece și dan
suri al C.C.S.

Și-au dat de asemenea concur
sul soliștii cehoslovaci, Marghit 
Czesaniyova, Jan Hadrabra, Jin- 
drik Vdlejnlcek, Sofia Volejnice- 
kova, Klara Havlikova.

Programul s-a bucurat de un 
, deosebit succes.
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întreținerea în 
bună stare de 

funcționare a ma
șinilor asigură 
ritmicitatea pro
ducției. Ajutorul 
de maistru Ull
man Iosif, con
știent de acest 
lucru, se preocu
pă de buna în
treținere a mași
nilor de răsucit 
și depănat din 
cadrul Filaturii 
Lupeni.

IN CLIȘEU: 
Ullman Iosif ve
rifică starea unei 
roți dințate de Ia 
mașina de răsu
cit conus-biconus 
nr. !.

dat elevilor să conspecteze lec
țiile imediat după predare nelă- 
lînd să se aglomereze, deoarece 
este știut cît de greu poate fi le- 
cîștigat timpul pierdut. Un caiet 
de conspecte bine întocmit este 
de mare folos mai ales în perioa
da de pregătire pentru examene, 
deoarece elevilor le este aproape 
imposibil să citească în acest 
scurt timp întreaga bibliografie 
recomandată care însumează mii 
de pagini.

Pentru a veni în ajutorul elevi
lor, după terminarea cursurilor se 
vor programa consultații colecti
ve și individuale. Cele colective 
se organizează la cererea elevilor 
sau la inițiativa conducerii școlii 
la problemele mai importante, 
mai puțin înțelese de cursanți, lu
cru constatat cu ocazia semina- 
riilorf. Consultațiile individual^ 

se dau de către membrii catedre
lor respective la cabinetul de par
tid de trei ori pe săptămînă, cînd 
curșanții se pot prezenta pentru ă 
cere diferite lămuriri în legătură 
cu problemele neînțelese. In tot 
cursul săptămînii, la sediul cabi
netului de partid, elevilor le stă 
la dispoziție materialul bibliogra
fic care poate fi studiat.

Trebuie să dispară din concep
ția unor elevi, care se bazează pe 
anumite cunoștințe dobîndite în 
trecut, faptul că ei cunosc materia 
și deci nu mai au nevoie de o pre
gătire mai temeinică. Practica 
anilor trecuți a dovedit cît de 
greșită este această concepție. 
Recapitularea materialului este 
necesară absolut pentru toți elevii 
școlii, la baza pregătirii fiind stu
diul individual și întocmirea de 
conspecte.

In modul cel mai eficace tre
buie să folosească timpul ce a 
mai rămas pînă la examene mai 
ales acei elevi care din diferite 
motive au goluri în pregătirea 
lor. Ei, ca de altfel toți elevii, 
pot cere ajutorul catedrelor, ma
terial bibliografic, consultații.

Comitetele de partid trebuie să 
dea tot sprijinul în ceea ce pri
vește îndrumarea și controlul a- 
supra pregătirii elevilor și a pre
zentării lor în zilele fixate pen
tru examene. Prin folosirea depli
nă a timpului ce a mai rămas 
prin efortul comun al elevilor și 
catedrelor, rezultatele la sfîrșitul 
anului de învățămînt vor fi din 
cele mai bune.

NICOLAE POPON 
consultant la Cabinetul de partid 

Petroșani
_____ —==★=— 

SPIRIT 
GOSPODĂRESC

Zilele trecute, la inițiativa to
varășilor Lăscătău loan și Za- 
hărescu Tudor, mai mulți mun
citori din sectorul VIII al minei 

i Uricani au participat la o acțiu
ne de muncă voluntară pentru 
curățirea și amenajarea rețelei 
de linie ferată de la suprafață. 
Cu această ocazie s-au colectat 

| cîteva mii de kg. de fier vechi. 
I De asemenea, la propunerea șe- 
i fului de echipă Voloșinco Vasile 

care lucrează la haldă și care 
a selecționat cu această ocazie 
tot materialul trebuincios, sec
torul IV transport construiește 
la haldă un nou culbutor. Acesta 
va contribui la descărcarea mai 
rapidă a vagonetelor cu steril și 
va îmbunătăți transportul pe 
circuit. Muncitorii sectorului 
VIII și-au propus să organizeze 
și în subteran acțiuni voluntare 
de curățire și amenajare a linii
lor ferate. Spiritul gospodăresc 
al muncitorilor de la sectorul 
VIII transport al minei Uricani 
este demn de laudă.
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reprezintă o cupă de 0,5 m. ca
pacitate care, fiind încărcată cu 
ajutorul mașinii PML—5 se de
plasează pe roți cu ajutorul unui 
cablu tras de două motoare pneu
matice, pe o ramă înclinată ii 
pe marginile pereților longitudi- t 
nali ai vagonetelor. Cupa poate t 
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Transbordorul KP-0,5 cu cu

pă servește pentru încărcarea 
sterilului de la înaintări cu aju
torul mașinii PML—5 in vago
nete de mină de mare capacitate.
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reactivi lipsiți

transbordorul KP—0,5 a unui ț 
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încercarea unei 
vibratoare

Recent, a fost construită șt 
încercată o cupă vibratoare pen
tru mașina pneumatică de încăr 
cat PML-5. Cupa obișnuită a 
mașinii de încărcat a fost prevă
zută cu un vibrator pneumatic 
cu două pistoane. Numărul de 
vibrații pe minut este reglabil. 

f Pentru cupa de 0,190 m.c. numă-
9 
9
9f♦ * ♦

Colectivul de muncitori de la U.R.U.M. Petroșani se stră
duiește să livreze exploatărilor miniere piese de schimb în can
titățile necesare, de bună calitate și cît mai ieftine. In această 
direcție inovatorii uzinei aduc o contribuție însemnată. In clișeul 
nostru: inovatorul Ciora Iosif face încercări pentru definitivarea 
uneia din inovațiile sale: un dispozitiv de strunjit în interior a- 
daptabil la strungul universal, 
rea 
lor

Inovația va contribui la crește- 
randamentului! mașinii și la îmbunătățirea calitativă a piese- 
confecționate.

Lucrare distinsă 
cu premiul III la recenta 

conferință științifici 
studențească

•o----
Mașini de extracție perfecționate

Mașinile de extracție construi
te în ultimii ani de către între
prinderile de stat din R. D. G. 
sînt caracterizate prin gradul 
lor înalt de automatizare.

Mașinile de extracție cu tobe 
sînt utilizate pentru adîncimi de 
100—600 m. și au capacități de 
extracție de 60—225 t/h, la vi
teze de 2—12 m./s. Sînt prevă
zute cu frîne electro-pneumatice 
cu acțiune rapidă.

' rul de vibrații pe minut cu am- 
, plitudine de 17 mm este de 600. 
, Rezultatele obținute în urma în- 
> cercărilor arată că prodtictivila- 
■ tea in exploatare a mașinii 
’ PML—5 crește cu 17 la sută î

- --------------- ' —■— --------

Susținerea cu ancore în zona de influență 
a lucrărilor

In cursul săpării unor galerii 
direcționale, pe toată lungimea 
cîmpului minier în zona de in
fluență a abatajelor frontale, s-a 
constatat că susținerea obișnui
tă de lemn la 0,35 m. distanță 
este insuficientă și supusă de
formărilor mari și rapide. S-a 
încercat ancorarea acoperișului 
cu ajutorul butoanelor de 2 m. 
lungime și diametrul de 20 mm., 
prevăzute cu piulițe și plăci de 
reazim. Găurile pentru butoanele

de abataj
de ancorare au fost perforate cu 
perforatorul electric ERP-5. In 
total au fost susținute astfel 
patru sectoare de mină. S-a con
statat că deformațiile 
susținerii obișnuite au 
medie de 170 mm. pe 
la susținerea ancorată 
mm. pe lună. Susținerea ancora
tă a fost încercată timp de un 
an și jumătate într-o galerie de 
aeraj, dovedindu-se eficace.

în cazul 
fost în 

lună, iar 
de 1,7

Mașinile de extracție cu roa
tă de fricțiune sînt folosite pen
tru adîncimi de 200—1100 m.. 
Capacitatea de extracție este de 
60—500 t/h. Perfecționările din 
ultimii ani au înlocuit construc
ția roții cu spițe prin construc
ția plină, rezultînd o economie 
în greutate de 32 la sută, o re
ducere a rezistenței opusă la aer 
la rotire.

Mașinile de 
multe cabluri șe construiesc în 
două mărimi : cu patru cabluri, 
avînd o capacitate de extracție 
de 400 t/h de la adîncimi de 1.000 
m., viteza de extracție fiind de 
12 m./s. și cu același număr de 
cabluri, însă cu diametrul de în
fășurare de 3,8 m. față de 2,5 
ni. pentru timpul anterior), capa
citatea de extracție fiind de 759 
t/h la o viteză maximă de ex
tracție de 16 m/.s. Pentru am
bele tipuri diametrul cablurilor 
este de 36 mm. In studiu se află 
o mașină de extracție cu patru 
cabluri de 40 mm. diametru, pen
tru adîncimi de 1200 m., cu o 
capacitate de extracție de 465 
t/h, la o

extracție cu mai

cu patru cabluri,

Ca urmare a dezvoltării meca
nizării lucrărilor de abataj, un 
procent din ce în ce mai mare 
din cărbune se dizlocă în particule 
fine, îngreunînd procesul de spă
lare în uzinele de preparație. Sor
tul de cărbune sub 0,5 mm. dia
metru are un conținut mare de 
cenușă, fapt care-1 face inutiliza
bil industrial fără o preparare 
prealabilă la flotație. Acest pro
cedeu trebuie să fie cît mai se
lectiv, în scopul măririi recupe
rării cărbunelui ți .
cît mai economic. 
In străinătate și 
inai ales în Uniu
nea Sovietică, a- 
ceste două condi
ții au fost în par
te rezolvate. Pre
paratorii sovietici folosesc petro
lul drept colector și sotvantul L 
(un amestec de diizobutil cetonă 
și diizobutil carbinol). Se obține 
astfel o selectivitate înaltă. In 
țara noastră se folesește drept 
reactiv în flotarea cărbunelui u- 
leiul mediu rezultat de la semi- 
carbonizarea huilelor de Valea 
Jiului. Deși se consumă relativ 
puțin (1,5 kg. la tona de cărbu
ne) uleiul mediu este nociv pen
tru fauna piscicolă din apele în 
care se varsă rezidurile prepara- 
ției și produce greutăți în alte 
industrii care folosesc asemenea 
ape. încercările făcute au avut 
tocmai scopul de a înlocui uleiul 
mediu cu un alt reactiv, fără ie* 
noii, spre a evita otrăvirea ape
lor Jiului.

încercările s-au făcut asupra 
unei probe din șlamul care ali
mentează flotația preparațiel Lu
peni. S-au folosit următorii reac
tivi : alcooli superiori fracțiunea 
70—180 grade Celsius, petrol 
lampant, kerossen, alcool brut, 
uleiul mediu și methilizobutll car
binolul. Consumul de reactivi de»***^**^»*^**************^*^ 

» ♦
*
♦
♦ 
♦

1 kg./tonă s-a administrat in pro. 
porție de 60 la sută înaintea con
centratului I, 20 ]a sută înaintea 
centratului II și cîte 10 la sută 
înaintea concentratelor III și IV 
pentru fiecare în parte. La încerca
rea cu petrol s-au colectat cinci 
concentrate de șlam, adăugind în 
final o mică parte de motorină. 
Pentru fiecare concentrat s-a de
terminat conținutul de cenușă.

Din compararea curbelor de 
flotabilitate stabilite pentru fie

care reactiv în 
parte, rezultă că 
cele mai bune 
rezultate au fost 

obținute în cazul 
folosirii keros- 
senului și methi- 
lizobutii carbino- 

de 0,5lului în concentrație 
kg./tonă.

In urma încercărilor 
s-a ajuns la concluzia 
mediu folosit ca reactiv 
zent la flotațîile de cărbune din 
Valea Jiului poate fi înlocuit cil 
metliilizobutil carbinolul sau cu 
kerossen, reactivi lipsiți de fe
nol. S-a stabilit de asemenea că 
cele mai raționale consumuri din 
acești reactivi sînt in jurul a 0,5 
kg./tonă pentru methilizobutll 
carbinol și de 1 kg./tonă pentru 
kerossen. Folosind reactivii a- 
ceștia se obține pe lingă lipsa 
fenolului în apele reziduale, un 
randament organic superior ce
lui existent la flotațille din Va
lea Jiului, mărindu-se deci recu
perarea de cărbune.

In timp ce uleiul mediu duce 
la un randament de 50—60 la 
sută, kerossenul 
ment organic 
metliilizobutil 
ta.

efectuate 
să uleiul 

în pre-

dă un randa. 
de 75,7 la sută iar 
carbinolul 87 la su-

GALAT
LESCU
TRAIAN,
HAI, studenți anul V electro

mecanică minieră

ȘTEFAN, ANGE- 
DAN, MERCEA 

MACARESCU MI-

sub-
14 și 

partea 
minei

Straiele 
țiri (13, 
15) din 
centrală a
Lupeni s-au exploatat 
prafață cota 750 pînă 
rîului Jiu cota 480. Aceasta a 
făcut ca în anul 1929, cînd s-a 
oprit exploatarea, să existe un 
decalaj de cca. 200 m. pe verti
cală între nivelul de exploatare 
al acestora și restul de strate 
(3-4-5-8 și 9) situate în partea 
de culcuș a formațiunii produc
tive

Exploatarea lor s-a făcut prin 
puțul Carolina, situat pe malul 
sting al Jiului, la o distanță de 
120 m. de acesta. Legătura cu 

restul minei era realizată la cota 
572 prin lucrările din stratul 13 
în partea vestică a cîmpului, un- 
ce printr-o galerie și un plan în
clinat se făcea joncțiunea cu 
galeriile de coastă de la cota 640.

După terminarea exploatării, 
pînă la pilierul Jiului, s-a ram- 
bleiat puțul Carolina și s-au pă
răsit și închis lucrările care fă
ceau legătura cu 
permițînd astfel 
spațiul exploatat 
cantități de apă.

Intrucît continuarea exploatării 
straielor 5, 8 și 9 din blocul IV 
sub cota 490 este condiționată de 
evacuarea apelor din stratele 13, 
14 și 15 situate în coperiș, s-a

viteză de 12 m/s.

Evacuarea apelor din zona 
puțului Carolina de Ia E. M. Lupeni 

de la su
la pilierul

de
capacitate, 
acest sistem de lucru 
ca intr-un an să se 
nivelul apelor In puț 

slabe obținuteRealizările
de

s-a 
co- 
cu

Material trimis de cercul 
ASIT de la CCVJ

evacuarea cu

riei transversale nr. 4 pînă la 
o distanță de 210 m. de stratul 
13 și a unui dig de rezistență 

calculat la 9 atmosfere pentru e- 
vacuarea dirijată a apelor pe o- 
rizontul 490.

Digul s-a prevăzut cu o ușă 
metalică calculată la aceeași 

rezistență.
După executa

rea digului s-a 
forat cu o son- 
deză KAM—300

cu diametrul de 78

restul minei, 
acumularea în 
a unei imense

impus trecerea la debleierea pu
țului Carolina și evacuarea ape
lor cu ajutorul unei chible 
500 1.

Cu
reușit 
boare 
18 m.
cu un preț 
25.660 lei pe me
trul de puț, au 

determinat renun
țarea la evacua

rea apelor cu chi- 
bla și trecerea la
pompe montate pe un pod fix 
imediat deasupra nivelului apei, 
cu refulare directă la suprafață. 
Astfel s-au putut evacua apele 
pînă la cota 593, unde s-a 
tat definitiv utt grup de 
pompe de cîte 1 m.c./min.
citate, iar la cota 581 o pompă 
de 0,6 m.c./min.

Insă din cauză că apa s-a a- 
dunat în două zone, în jurul pu
țului și în restul cîmpului mi
nier, s-a trecut la evacuarea ei 
prin două procedee și anume: 
prin găuri de foraj executate 
din subteran și prin puțul Ca
rolina cu ajutorul pompelor.

Evacuarea apelor prin subte
ran a necesitat executarea gale-

mon- 
două 
capa-

prima gaură
mm. avînd o lungime de 45 m. 
și o înclinare de 50 grade. Son
da a interceptat lucrările vechi 
ale stratului 13 la cota 539, prin 
care s-a scurs apa cu un debit 
de cca. 200 I. pe minut timp de 
10 zile. Apele au fost captate în- 
tr-o pîlnie racordată la conduc
ta de evacuare montată în gale
rie pentru acest scop.

Programul actual prevede că 
pe măsură ce nivelul apelor sca
de pînă la cota unde găurile de 
foraj interceptează stratul, să se 
avanseze galeria transversală pe 
tronsoane de 50 m. unde din nou 
vor trebui forate găuri pentru 
scurgerea apelor la orizontul 490. 
Ultimul program stabilit prevede

Utilizarea susținerii 
cu ancore la mina 

„Tomațevskaia- 
Severnaia"

m.c./minut cu refulare directă laț Pentru susținerea unei galerii ț 
suprafață și alta de 0,5 m.c./mi- • de aeraj, care face legătura între J 
nut montata pe un pod care ur- ♦ , , . , , . . , i
mărește nivelul apei, pompă ca- J pu(ul de aera< putul P^ipaL ♦ 
re refulează la primul orizont •s a folosit metoda de armare 
superior. ♦ prin ancorare. Ancorarea s-a fă-

Cantitatea de apă evacuată pî-^cut cu ajutorul butoanelor de 
nă în prezent este de circa 382.000 î 1500 mm t t cu diamefrlll 
m. c., iar cea rămasa de încă* .
circa 320.000 m. c. Cheltuielile ♦ de 20 mm Fixarea ancorei ln 
făcute cu evacuarea <.
1954 pînă în prezent au scăzut J nui cap lărgitor cu piuliță eoni- * 
continuu. Dacă în 1958 un m.c. J care se montează la capătul ♦ 
apă evacuată revenea la 20 lei. * l j ■ , j - •. -ci- ♦ bulonului ce se introduce în gau- îacum revine la numai 6 lei. « . - , i

Pe baza rezultatelor obținute, J rd- Pe Part^a bulonului rămasă 9 
reiese că evacuarea apelor cu • afară se înșurubează o piuliță cu * 
chibla și cu pompe montate pe t placă cu ajutorul căreia se rea-! 
pod, nu dă rezultate mulțumi- J Uzează în ancoră o tensiune de • 
toare, se lungește timpul de e- J 4_5 tone Ga[erja astfel armaM Z 

vacuare, iar cheltuielile sînt mari. • . v •
ln cazuri similare evacuarea, J sau •

apelor trebuie făcută cu pompe ♦ ale rocilor din acoperiș. Dato- •
verticale de debit corespunzător ♦ rită susținerii ancorate, ivi se •
cu refulare direct la suprafață, ♦ maf țace armarea provizorie, fă- ♦
iar în măsura în care apele pot ♦ citldu.e astfe[ . economte de Z 
fi atacate și prin subteran, eva- ♦ c^nau'se asTlet 0 economie ae . 
cuarea lor se recomandă să se • m c- lemn de mină ne / m. J 
facă prin găuri de foraj cu dia- • de galerie. Susținerea an corală J 
metrul de 100—150 mm., în care J este de 2,5 ori mai ieftină decîtZ 
caz vor trebui executate în prea- ♦ cea din prefabri(:ate heton ai Z 
labil toate lucrările de preveni ♦ ma^ •

• ♦
1OAN

• 
folosire la eva- • 
cuarea apelor d • 
unei pompe ver- ♦ 
tica.le de 1,2 J

m.c./minut cu refulare directă laț

♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
* 
♦----- ..----------- > 

apelor din • gaură s.a realizat cu ajutorul u- •

labil toate lucrările de 
re a inundării minei.

ing. POPESCU
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Primirea de noi membri — sarcină 
permanentă a organizațiilor II. T. M.

La mina Lupeni, în majorita
tea organizațiilor de bază U.T.M., 
se desfășoară o muncă susținută 
pentru atragerea celor mai har
nici tineri mineri și muncitori 
în rîndurile U.T.M. La sectorul 
IV A, de pildă, de la începutul 
anului, numărul noilor membri 
primiți în U.T.M. se ridică la 29 
Bine au muncit în vederea întă
ririi rîndurilor lor și organiza
țiile U.T.M. din sectoarele I B, 
11 și V sud. Drept rezultat, în 
primele 4 luni din acest an rîn
durile organizației U.T.M. de la 
mina Lupeni au crescut cu 104 
membri. Este un rezultat frumos. 
Ținînd cont însă că la mina Lu
peni, îndeosebi la sectoarele III, 
VII, VIII și la altele, există încă 
un mare număr de tineri neor
ganizați, rezultatele obținute în 
creșterea rîndurilor U.T.M. pu
teau fi și mai bune. Deși există 
posibilități,
sus 
bază 
sînt 
niță 
re nu se preocupă de pregătirea 
șî primirea celor mai burii ti
neri în organizația U.T.M. Pen
tru aceste deficiențe se face vi
novat și comitetul U.T.M. pe mi
nă. Membrii comitetului U.T.M. 
pe exploatare trebuie să ajute 
permanent birourile U.T.M. din 
sectoare, să extindă metodele 
bune folosite de organizațiile 
fruntașe în munca de primire de 
noi membri, să ajute organiza
țiile U.T.M. să primească în rîn
durile lor pe cei mai buni și mai 
activi tineri.

Preocupîndu-se cu și mai multă 
răspundere de întărirea activită
ții lor politice și organizatorice, 
organizațiile U.T.M. de la mina 
Lupeni vor obține succese și mai 
însemnate în munca de primire 
de noi membri, în educarea, co
munistă a tineretului și mobili
zarea acestuia la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid.

I. DUBEK
★ ■=>—

In sectorul IV B de la mina 
Lupeni, tinerii între 20—28 de 
ani constituie mai bine de jumă
tate din colectivul sectorului. 
Datorită acestui fapt, munca e- 
ducativă a organizației U.T.M. 
în rîndul tinerilor, preocuparea 
ei pentru mobilizarea lor la o 
muncă rodnică, are o mare în
semnătate în activitatea colecti
vului sectorului. Preocupîndu-se 
de ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor, de intensifica
rea activității lor în procesul de 
producție, organizația U.T.M. 
din sector acordă o deosebită a- 
tenție atragerii celor mai buni 
tineri în rîndurile sale, condiție 
de seamă a întăririi influenței 
organizației U.T.M. asupra ma
sei de tineret. De la începutul 
acestui an organizația U.T.M. 
din sector a crescut cu 24 de 
membri. Printre aceștia se nu
mără tov. Fîștigoi 
Ioan, Pislam loan.

Rezultatele bune 
organizația U.T.M. 
IV B în primirea 
bri, sînt un rod al preocupării 
continue pe care o dovedește bi
roul organizației U.T.M. de aici 
pentru educarea tinerilor neor- 
ganizați pentru pregătirea lor de 
a merita titlul de utemist. Pri
mirea de noi membri în U T.M. 
constituie o preocupare pentru 
toți membrii biroului organiza
ției U.T.M., precum și pentru 
cei mai buni utemiști. De pre
gătirea tînăruui Șalea Ioan, de 
pildă, s-a ocupat utemistul Flo- 
rescu Vintilă, membru în biroul 
organizației U.T.M. Tovarășul 
Florescu i-a vorbit tînărului des- 

rolul organizației U.T.M., 
oespre sarcinile unui utemist, l-a 
atras la activitatea brigăzii ute- 
miste de muncă patriotică. In a- 
cest fel, Șalea Ioan, a înțeles 
scopul organizației U.T.M. și a 
cerut să devină și el utemist. 
Tot așa a fost îndrumat și tî- 
nărul Stan Ioan. De el s-a ocu
pat tov. Vențel Dumitru, secre
tarul organizației U.T.M. care l-a 
îndrumat să se înscrie în școala 
de calificare, i-a dat să studieze 
Statutul U.T.M., l-a invitat la 
acțiunile de muncă voluntară ale 
tinerilor din sector. De creșterea 
noilor utemiști s-au preocupat cu 
mult interes și utemiștii Balog 
Teodor, Bogdan Constantin, 
Stifi loan și alții. Ei discută cu 
tinerii neorganizați despre sar
cinile economice care revin sec
torului, despre Statutul U.T.M., 

invită la joi de tineret și la
,ve acțiuni întreprinse de or

ganizația U.T.M.
Această preocupare a dat or

ganizației U.T.M. din sectorul 
IV B Lupeni posibilitatea să ob
țină rezultate frumoase în mun
ca de primire de noi membri, în 
mobilizarea tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor economice puse de 
partid.

Aurel, Stan

obținute de 
din sectorul 

de noi mem

Activitatea 
de la mina

Plenara a VIII-a a C.C. al 
U.T.M. a trasat ca sarcină orga
nizațiilor U.T.M.. mobilizarea tot 
mai largă a tinerilor muncitori la 
întrecerea socialistă, organizarea 
calificării permanente a tinerilor, 
stimularea spiritului lor de ini
țiativă în descoperirea si folosirea 
rezervelor interne la locui de 
muncă și alte sarcini menite să 
mărească contribuția tineretului 
la înfăptuirea prevederilor pla
nului de stat pe anul I960. In 
îndeplinirea acestor sarcini un 
rol de seamă îl au posturile ete
rn iste de control. Fiind o iormă 
specifică de muncă a organiza
țiilor U.T.M., postul utemist de 
control are drept scop să gene
ralizeze experiența pozitivă, să 
■promoveze noul, dar să și sezise- 
ze și să combată la timp unele lip
suri ce se manifestă în viața de 
organizație sau în procesul de 
producție în special la locurile 
de muncă unde lucrează munci
tori tineri, utemiști și neutemiști.

La mina IJrieani, în evidența 
comitetului U.T.M. figurează un 
singur post utemist de control, 
înființat pe exploatare. Figurează,

în sectoarele mai 
amintite organizațiile de 
U.T.M. ai căror secretari 

tov. Soare Alexandru, Io- 
Constantin, Pupăză Grigo-
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I Fruntași în muncă și în acțiunile I 

t patriotice 8
g
g In cadrul depozitului de lem-
8 ne al minei Petrila, printre e- 

chipele de descărcători fruntașe 
se numără și cele conduse de 
tovarășii Rais losif, Rețegan 
Ilie, Ivan Toma și Bălițoiu Pe
tre. In producție aceste echipe 
obțin lunar depășiri de plan în-

8 tre .30—60 la sută. Rezultate
bune obțin și echipele conduse

° de Ecoviță Alexandru, Bădăr-
cău Nicolae și Butea Tiberiu.

_ Toate aceste echipe se remarcă
8 și în ce privește acțiunile de
9 ’ O
ooooooooooooOOOOOO00C O000000000009000000000000oo000000000000900
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muncă patriotică. De la începu
tul acestui an ele au descărcat 
voluntar peste 200 de tone de 
materiale, aducînd depozitului 
importante economii. Urinîndu- 
le exemplul și ceilalți munci
tori din depozit au prestat re
cent 152 ore de muncă volun- 8 
tară la amenajarea rampelor de | 
descărcare, la stivuirea mate- o 
rialului lemnos și la alte dife- | 
rite lucrări

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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Ridicarea calificării muncitorilor 
în atenția secției sindicale

Comitetul de secție sindicală 
de la sectorul V al minei Lonea 
acordă o atenție tot mai mare 
ridicării calificării muncitorilor 
din sector, pentru ca ei să-și poa
tă îndeplini mai bine sarcinile 
de producție.

La extragerea cărbunelui din 
subteran se cere multă îndemînare 
și iscusință, e necesar un com
plex de lucrări de minerit pe care 
muncitorii trebuie să le cunoască 
bine.

Majoritatea muncitorilor din 
sector, cum sînt Timar Gheorghe, 
Toacă Ștefan, Petric Simion, au 
o bună pregătire profesională și 
sînt fruntași în producție. Avînd 
un nivel de calificare ridicat, a- 
cești șefi de brigăzi se ocupă de 
fiecare muncitor în parte, arătîn- 
du-i cum să-și organizeze munca, 
cum trebuie bătute găurile pentru 
a rupe mai bine cărbunele, cum 
trebuie așezate armăturile în con
formitate cu monografia de arma
re.

Itf cadrul sectorului sînt ope
rații ca de exemplu executarea di
feritelor sisteme de armare a 
abatajelor, săparea unui suitor, 
armarea unei galerii în fier sau 
bolțari și altele, la care se cere 
o bună calificare. Aceste lucrări 
nu pot fi însă realizate fără o 
pregătire corespunzătoare. Unii 
mineri nu aveau o pregătire care 
să se ridice la nivelul cerințelor. 
In felul acesta se simțea nevoia 
ridicării nivelului profesional al 
muncitorilor atît la locurile de 
muncă cît și în școlile de mineri.

Sub îndrumarea permanentă a 
organizației de bază din sector, 
comitetul de secție sindicală cau-

întărească preocuparea fie- 
muncitor pentru ridicarea

postului utemist de control 
Uricani trebuie

pentru că nu activează. Este ade
vărat comitetul U.T.M. (secretar 
tov. Scorpie Nicolae) a luat unele 
măsuri pentru a îmbunătăți acti
vitatea postului utemist de con
trol. S-a format chiar cu cîtva 
timp în urmă un nou colectiv 
de redacție în al cărui componen
ță intră 9 tovarăși. Cu toate a- 
cestea, gazeta postului utemist de 
control tace chitic. Zilnic, prin 
fața ei trec membrii comitetului 
U.T.M., trec și tovarășii Reritea 
Vasile, Mușat Oprea, Radu Vale- 
riu, Vîjdea Gavrilă și Ciceu Mar
gareta, toți membri in colectivul 
postului utemist de control. Deo
camdată, ei nu văd nimic care 
să fie demn de sezisat și nici 
membrii comitetului U.T.M. nu 
văd nimic. Nu văd nici faptul 
că în luna trecută, sectorului II, 
unde lucrează cele mai multe bri
găzi de tineret, i-au fost șterse 
400 tone de cărbune din cauza 
șistului vizibil.

Faptul că postul utemist de 
control este inactiv cînd în jurul 
lui sînt atîtea și atîtea probleme 
de rezolvat se datorește în mare 
măsură comitetului U.T.M.

Imbunâtâfitâ

tă să 
cărui 
nivelului de calificare. Astfel, au 
fost instruiți șefii de brigăzi să 
se preocupe direct de pregătirea 
profesională a muncitorilor din 
brigăzile pe care le conduc. Ei 
au organizat convorbiri la locu
rile de muncă, unde au vorbit or
tacilor lor despre necesitatea ri
dicării pregătirii profesionale.

Lunar, cu ocazia ținerii consfă
tuirilor de producție, comitetul 
de secție, împreună cu conducerea 
sectorului, stabilește măsuri con
crete de ajutorare a tovarășilor 
care întîmpină greutăți în muncă 
și nu au reușit să-și realizeze 
sarcinile de producție. Așa de pil
dă, tovarășul Iancu Nicolae. pre
ședintele comitetului de secție, 
împreună cu inginerul Marian Ni
colae, șeful sectorului, s-au de
plasat Ia brigăzile conduse de to
varășii Pilea Petru și Călin loan, 
dîndu-le îndrumări de felul cum 
să-și organizeze munca în briga
dă, rec'omandîndu-le totodată să 
citească diferite broșuri legate de 
minerit.

In sector s-a trecut la selecțio
narea celor mai buni muncitori 
care să urmeze cursurile școlii 
de mineri din Lonea. In această 
direcție s-a desfășurat o largă 
muncă politică. Agitatorii, mem
brii comitetului de secție, au În
drumat muncitorii să urmeze a- 
ceastă școală, să-și îmbogățească 
cunoștințele tehnice, puțind ast
fel să devină mineri pricepuți, 
capabili să conducă brigăzi de mi
neri. Din cadrul sectorului V, au 
fost recrutați 18 tovarăși pentru 
a frecventa cursurile acestei școli. 
Printre aceștia se numără mi
nerii Stîncan Cristea și Iordache 
Constantin, ajutorul de miner 
Wegh Francisc și Vagonetarul 

~r Țărmură Gheorghe.

Din lipsă de îndrumare, mem
brii postului utemist de control 
nu cunosc că ei trebuie să țină o 
legătură strînsâ cu birourile or
ganizațiilor U.T.M. pe sectoare. 
Responsabilul postului utemist de 
control, nu a repartizat sarcini 
concrete celorlalți membri din 
colectiv. De asemenea, nu se ține 
o evidență precisă a muncii pe 
bază de caiet în care să fie tre
cute observațiile și propunerile, fă
cute. Chiar dacă s-au făcut unele 
sezisări, nu s-a urmărit dacă au 
fost sau nu rezolvate. De altfel, 
este cunoscut că oricît s-ar stră
dui un post utemist de control să 
descopere și să înlăture lipsurile, 
el nu va putea face acest lucru 
dacă nu va fi îndrumat și spriji
nit de Organul U.T.M. care îl pa
tronează.

Este necesar ca în cadrul unei 
ședințe de analiză, membrii co
mitetului U.T.M al minei Uri
cani, să propună măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea activității 
postului U.T.M. de control.

A. N.
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I TEATRUL DE STAT j 
„VALEA JIULUI" Ș

PETROȘANI ;!
prezintă: '

miercuri 11 mai 1960 
la> Clubul muncitoresc Lupeni 1;

CASA DIN STRADA > 
<; coșbuc io ;>

! i comedie în 3 acte !
i de Florin Vasiliu !
! Regia artistică: D. Căpitanii J 
‘! Scenografia : Lidia Pincus ' 
! Duminică 15 mai 1960 '[
1! la Clubul muncitoresc Petrtla !1 
!; „ÎNVĂȚĂTOAREA* ;
; piesă în 3 acte i[
Ide Brody Săndor !

Regia artistică: !

C. Dinischiotu !1
Scenografia: Arsenîe1 Tadeu '!

La Petroșani : !'
sîmbătă 14 mai 1960 !

;! „INVAȚATOAREA" J
■; duminică 15 mai 1960 i

„OCHIUL BABEI" !
! comedie în 3 acte !

!' de G. Vasilescu ' ’
!! Regia artistică: i J
!! C. Dinischiotu J
' i Scenografia: Ion Prahase < J

♦ 
♦ A♦ ♦

angajează imediat
un excavatorist

Salariu, conform rețe
lei tarifare de salari

zare.
Informații suplimen

tare, în fiecare zi la 
sediul uzinei din Vul- 

j can str. Fabricii nr. 1.

t 
î »

I. U. L. PEWII
ANQ A J E A Z A 

2 meseriași frigotehniști 
1 electrician bobinator

Solicitatorii se vor 
adresa serviciului ad
ministrativ T. A. P. L. 
Petroșani.

ii
i

Pentru îndeplinirea angajamen
telor de întrecere este necesar să 
se aplice pe scară largă metode
le de muncă înaintate. Or, acest 
lucru nu se poate face fără a avea 
o calificare înaltă. De aceea se 
cere ca fiecare colectiv să se în
grijească în permanență de ridi
carea calificării tuturor muncito
rilor pentru ca ei să aducă o con
tribuție tot mai mare La îndepli
nirea sarcinilor de producție.

Z. ȘUȘTAC

muncii 
Jiului
f

f>

Oameni ai 
din Valea 

CITIT 
„STEAGUL ROȘU

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente 
TRIMESTRIALE

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

OIFUZORII UOLUIiTftRi 
din întreprinderi 

și instituții 
FACTORII POSTAL! 
OFICIILE P. T. î. R.

:

în atenția vinătorilor și pescarilor sportivi
Cu începere de la 5 mai pînă la 15 iunie este interzis 

pescuitul de clean, mreană și scobar în toate apele de șes 
și de munte precum și în bălți, eleștee și lacuri, între aceste 
date fiind cuprinsă perioada de înmulțire.

In ziua de 20 mai a. c. orele 17 se ține la sediul filialei 
conferința educativă. La Petroșani vor participa vînătorii și 
pescarii din Petroșani/ Petri la, Lonea.

In aceeași zi, conferința se ține și la Lupeni unde vor 
participa vînătorii și pescarii din Lupeni, Vulcan, Uricani, 
Cîmpu lui Neag. Prezența obligatorie.

9
♦

f 
f 
•

9
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Declarația grupului englez 
„pentru victoria socialismului”

Ședințe solemna de la Moscova consacrata celei de-a 15-a 
aniversări a victoriei asupra Germaniei hitleriste

LONDRA 10 (Agerpres)
La Londra a fost publicată de

clarația grupului „pentru victo
ria socialismului1', în care se cere 
guvernului englez să renunțe la 
faimoasa politică de „reținere cu 
ajutorul armei nucleare”, a cărei 
faliment, după cum se subliniază 
în declarație, devine tot mai evi
dent.

Autorii declarației cer „tradu
cerea în viață fără șovăire a 
Cartei Organizației Națiunilor 
Unite. Este necesar să se treacă

Venizelos se pronunță pentru legalizarea 
Partidului Comunist din Grecia

ATENA 10 (Agerpres)..
Ziarul „Avghi” relatează că la 

3 mai într-o declarație făcută la 
Patras, liderul partidului liberal, 
Venizelos, s-a pronunțat pentru 
legalizarea Partidului Comunist 
din Grecia.

In declarația sa, Venizelos a 
subliniat că legalizarea Partidu
lui Comunist din Grecia estle 
soluția cea mai potrivită pentru 
puriiicarea vieții politice din

Turneul cîntăretei Ecaterina Vîlcovici în U.R.S.S.
LENINGRAD 10 (Agerpres) — 

TASS anunță :
La Leningrad s-a încheiat cu 

succes turneul Ecaterinei Vîlco
vici, solistă a Teatrului de Operă 
din Cluj.

Ecaterina Vîlcovici a apărut pe 
scena Teatrului de Operă și Ba
let „Kirov” în două spectacole:

----------------- =■■■■’ ..... ........... —»♦♦♦♦♦»»—-------------------------------------------- ----

Ecouri în legătură cu zborul provocator al avionului 
american deasupra teritoriului sovietic

Impresie penibilă 
la Paris

PARIS (Agerpres).
Dezvăluirile făcute de N. S. 

Hrușciov de la tribuna Sovietu
lui Suprem și confirmate în cele 
din urmă în mod oficial la Wa
shington, despre acțiunea avio
nului american de spionaj dobo- 
rît în spațiul aerian sovietic, la 
2000 km. de graniță, au produs 
o impresie profund penibilă la 
Paris. Chiar și un ziar de dreap
ta ca „Figaro” scrie: „...Trebuie 
să recunoaștem că pe plan diplo
matic incidentul pune guvernul 
de la Washington într-o situație 
foarte dificilă...”.

Numeroși comentatori de pre
să recunosc că acest incident 
confirmă o serie de puncte de ve
dere pe care le susține diplomația 
sovietică. Comentatorul agenției 
France Presse arată că „afacerea 
cu avionul american” „oferă șefului 
guvernului sovietic un argument 
cu greutate, care permite să jus
tifice politica sa în trei dome
nii: desființarea bazelor milita
re de pe teritorii străine, inspec
ția aeriană și propaganda sa cu 
privire la anumite cercuri „răz
boinice”.

Ocupîndu-se de rolul cercuri
lor militariste americane în a- 
cest incident, ziarul „l’Huma- 
nite” arată că în ipoteza că 
„guvernul american și președin
tele Eisenhower nu au fost la 
curent cu misiunea de spionaj, 
este îngrijorătoare măsura în ca
re cercurile militare pot lua ne
controlate de nimeni inițiative 
de acest gen”.

la dezarmare pe scară largă, de
clară ei. Trebuie să se renunțe la 
arma nucleară, fără a se aștepta 
încheierea unui acord asupra al
tor probleme”.

„Partidul laburist trebuie să se 
pronunțe astăzi fără echivoc în 
favoarea acestor principii”. în
făptuirea acestor principii, „după 
părerea noastră, este dorită de 
întreaga țară”, scriu autorii de
clarației — Sidney Spvermann, 
Jan Mikardo, J. Richardson, Sid
ney Huyam și Hugh Jenkins.

O-------- —-----

țară. Venizelos a criticat actuala 
politică a guvernului grec care 
caută să înșele poporul din Gre
cia cu sperietoarea partidului co
munist.

Vorbind despre actuala situa
ție internațională, Venizelos a 
arătat că partidul liberal crede 
în destinderea situației interna
ționale și condamnă pe toți acei 
care se pronunță pentru conti
nuarea războiului rece.

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

la 6 mai ea a interpretat rolul 
principal în opera „Carmen* de 
Bizet, iar la 8 mai a interpretat 
rolul lui Amneris din opera 
„Aida” de Verdi.

In continuarea turneului ei 
prin Uniunea Sovietică, ciniărea- | 
ța romînă va pleca la Sverdlovsk. ’

Discuții furtunoase
WASHINGTON 10 (Agerpres)
La 9 mai în senatul american 

au avut loc discuții furtunoase 
în legătură cu urmările zborului 
provocator al avionului american 
deasupra teritoriului sovietic pen
tru culegerea de informații de 
spionaj. Senatorii care cu două 
zile în urmă negau cu încăpățî- 
nare însăși posibilitatea unui ast
fel de zbor, pif^i în fața faptelor 
incontestabile, au încercat cu 
stîngăcie să arunce vina de pe 
un cap bolnav pe altul sănătos.

O serie de senatori au manifes
tat însă o neliniște serioasă în 
legătură cu aceeași provocare. Se. 
natorul Michel Mansfield a decla
rat că datorită incidentului cu a- 
vionul american, „cauzei asigură
rii păcii i s-a adus un prejudiciu 
cît se poate de serios”. „Poziția 
președintelui, a spus el, a fost 
subminată în preajma unei im
portante conferințe internaționa
le...”.

Senatorul Francis Kase a sub
liniat că incidentul cu avionul a-

Un act care nu poate fi justificat 
în niciun fel

BRUXELLES 10 (Agerpres)
La 9 mai toate ziarele belgiene 

au publicat sub titluri mari știri 
amănunțite despre zborul de spio
naj săvîrșit de avionul american 
deasupra teritoriului sovietic în 
ziua de 1 mai.

„In cuvîntarea sa — scrie zia
rul „Le Peuple” — Hrușciov a 
prezentat dovezi incontestabile că 
în cazul de față americanii efec
tuau spionaj. Departamentul de 
Stat, pus într-o situație extrem 
de penibilă, a fost rtevoit să re
cunoască această acuzație ".

„Recunoașterea Departamentului

MOSCOVA (Agerpres) TASS
In, Palatul sporturilor de la 

I.ujniki a avut loc la 9 mai șe
dința solemnă consacrată celei 
de-a 15-a aniversări a victoriei 
asupra Germaniei hitleriste.

Uriașa sală a Palatului sportu
rilor de 10.000 de locuri, a fost 
arhiplină. Au fost de față re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din Moscova, muncitori, oameni 
de știință, oameni de artă, vete
rani de război, ofițeri, generali și 
și amirali ai forțelor armate so
vietice.

Asistența a întîmpinat cu căl
dură pe conducătorii partidului 
comunist și ai guvernului sovie
tic, în, frunte cu N.Ș. Hrușciov.

Ședința solemnă a fost deschi
să de Nikolai Bobrovnikov, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sovietului din Moscova.

Ministrul Apărării R. I. Mali- 
novskl, mareșal al Uniunii Sovie
tice care a prezentat raportul, a 
spus că victoria asupra Germa
niei hitleriste a fost repurtată 
prin eforturile comune, ale popoa
relor Uniunii Sovietice, S.U.A., 
Angliei, Franței și celorlalte țări 
ale coaliției antihitleriste.

Rolul principal și hotărîtor in 
zdrobirea militarismului german, 
a subliniat R. I. Mallnovski, l-a 
avut poporul sovietic și forțele 
sale armate care au dus principa
la povară a luptei împotriva ar
matelor fasciste.

De sfîrșitul lipsit de glorie ai 
reichului hitlerist ar trebui să-și 
amintească și actualii lui urmași, 
revanșarzii din Germania occiden
tală, precum și ocrotitorii lor de 
peste ocean care nu pot să re
nunțe deloc la planurile de orga
nizare a unei campanii în răsărit, 
a spus mareșalul Malinovski.

După ce a relevat marile fapte 
de vitejie ale poporului sovietic 
și armatei sale în perioada celui

în senatul american
merican nu trebuie să împiedice 
participarea președintelui Eisen
hower la Conferința la nivel înalt.

Senatorul Willis Robertson a 
declarat că Statele Unite au să
vîrșit o greșeală cît se poate de 
gravă, încâlcind frontiera Uniu
nii Sovietice.

Senatorul Richard Russell, pre
ședintele Comisiei senatoriale 
pentru problemele forțelor arma
te, a declarat în legătură cu a- 
ceasta corespondentului agenției 
United Press International că au
toritățile militare ale S.U.A. au 
dat dovadă „de o prostie aproa
pe de necrezut” trimițînd dea
supra teritoriului sovietic un a-, 
vion pentru spionaj chiar în preaj
ma conferinței la nivel înalt. „Si
tuația se prezintă în așa fel de 
parcă un băiețandru a fost prins 
cu mîna în borcanul de dulceață... 
Nici un om cu mintea lucidă nu 
se va îndoi că noi am încercat 
să aflăm poziția bazelor lor mi
litare”.

de Stat — subliniază ziarul „Le 
Cite” — a răsunat ca un trăs
net pe timp senin. Cu toate că 
cercurile oficiale americane decla
ră că sînt în recunoștință de cau
ză despre faptul cine a trasat a- 
cestui avion misiunea de a pleca 
în Uniunea Sovietică, cu greu 
s-ar putea da crezare la așa ce
va !“.

Paul Strute, președintele sena
tului Belgiei, scrie în ziarul „La 
Libre Belgique”: „Zborul avio
nului american deasupra teritoriu
lui sovietic nu poate fi justificat 
în nici un fel”. 

de-al doilea război mondial, R. I. 
Malinovski a spus câ izvorul prin, 
cipal al tuturor victoriilor l-a 
constituit conducerea înțeleaptă 
și activitatea călăuzitoare a parti
dului comunist. Spre sfîrșitul 
războiului armata terestră și flo
ta numărau aproximativ 3.500.000 
membri și candidați de partid, 
ceea ce reprezenta aproape 60 
la sută din întregul efectiv.

In continuare mareșalul Mali
novski a spus: In prezent parti
dul și guvernul elaborează un 
plan de perspectivă de dezvoltare- 
a economiei sovietice pe aproxi
mativ 20 de ani. Cifrele prelimi
nare ne dau tot temeiul să pre
supunem că în acest timp vom 
depăși de peste două ori produc
ția actuală a Statelor Unite pe 
cap de locuitor.

Mareșalul R. I. Malinovski a 
subliniat că poporul sovietic săr
bătorește cea de-a 15-a aniver
sare a victoriei asupra fascismu
lui în condițiile îndeplinirii cu 
succes a planului septenal. „I-lotă- 
rîrile celei de a 5-a sesiuni a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
spus vorbitorul, demonstrează în 
mod evident că a sosit timpul 
cînd socialismul, comunismul, o- 
feră oamenilor tot mai multe bu
nuri materiale și spirituale, că 
nu mai este departe vremea cînd 
în Uniunea Sovietică va fi atins 
cel mai înalt nivel de trai din 
lume”.

Mareșalul Malinovski a arătat 
că au fost rezolvate cele mai im
portante probleme ale întăririi

Cea de-a 15-a aniversare a eliberării 
și realipirii teritoriilor apusene 

la Polonia
WROCLAW (Agerpres).
Populația orașelor' și satelor 

din voievodatele apusene îm
preună cu toți oamenii muncii 
din Republica Populara Polonă 
au sărbătorit cea de-a 15-a ani
versare a eliberării și realipirii 
teritoriilor apusene la Polonia.

Luînd cuvîntul la adunarea de 
la Wroclaw, Wladislav Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
a subliniat că realipirea terito
riilor apusene la Polonia Popu
lară constituie un eveniment de 
o însemnătate uriașă și mereu 
actual. Cea de-a 15-a aniversa
re a realipirii teritoriilor apuse
ne este legată în modul cel mai 
strîns și decurge din victoria is
torică asupra Germaniei hitleris
te, repurtată mai ale9 datorită 
Uniunii Sovietice.

Vorbind despre prietenia din

PROGRAM DE RADIO
12 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
populară romînească, 8,00 Din 
presa de astăzi, 8,30 „De-a lun
gul Dunării” — program de mu
zică ușoară, 10,00 Drumeții ve
seli (reluare), 12,35 Din cînte- 
cele țărănimii muncitoare, 14,00 
Concert popular, 15,10 Răsună 
cîntecul și jocul pe meleagurile 
patriei, 15,50 Arii din operele 
lui Verdi, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,30 Tinerețea ne e dra
gă, 18,30 Almanah științific, 
19,05 Tribuna Radio, 19,45 Trans
misie din sala Ateneului a con
certului orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. PROGRAMUL 
II. 15,00 De toate, pentru toți 
(reluare), 16,30 Melodii populare, 
17,00 Ciclul tineri interpreți: 
flautistul Ion Năstase, 17,30 Sfa
tul medicului, 17,35 Muzică ușoa
ră de George Grigoriu și Jean 
Ionescu, 18,05 Formații artistice 
de amatori, 19,00 Curs de limba 
rusă, 19,15 Piese vocale pe ver
suri de Mihail Eminescu, 19,45 
Orchestre de muzică ușoară din 
R. D. Germană, 20,30 Scriitori 

puterii Uniunii Sovietice. Forțele 
armate ale U.R.S.S., a subliniat 
el, dispun de arma atomică și ter
monucleară, precum și de rachete 
cu diferite raze de acțiune, in
clusiv de rachete balistice inter
continentale capabile să distrugă 
pe agresor în orice punct de pe 
glob.

Puterea noastră este invincibi
lă, a subliniat mareșalul Mali
novski. Dar cu toată superiorita
tea ei militară, Uniunea Sovieti
că nu amenință pe nimeni. „Ar
mata sovietică nu există pentru 
a ataca și înăbuși alte popoare, 
ci pentru a apăra patria noastră 
socialistă de agresorii imperialiști. 
Ea este o armată care stă de 
strajă păcii și securității popoa
relor”.

Efectivele armatei și flotei so
vietice se reduc simțitor, a arătat 
mareșalul Malinovski, dar a cres
cut puterea lor de foc și aceasta 
a creat posibilitatea ca, cu un 
efectiv mai mic dar cu o sigu
ranță mai mare să poată fi asi
gurată munca pașnică a poporului 
nostru.

Poporul sovietic a spus în în
cheiere mareșalul R. I. Mali
novski, poate privi liniștit viito
rul, poate păși cu curaj pe dru
mul construcției comunismului.

Participanții la ședința solem
nă consacrată celei de-a 15-a ani
versări a victoriei asupra Germr 
niei hitleriste au adresat un n. 
saj de salut Comitetului Centrat 
al P.C.U.S.

tre Polonia și U.R.S.S., vorbi
torul a spus: Astăzi, cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări a 
realipirii teritoriilor apusene la 
Polonia, ne exprimăm odată mai 
mult recunoștința profundă față 
de marea Uniune Sovietică pen
tru sprijinirea permanentă a ță
rii noastre, a teritoriilor noastre 
apusene, pentru numeroasele 
dovezi de prietenie frățească cu 
poporul polonez.

In încheiere, W. Gomulka 
spus că popoarele întregii lunii, 
inclusiv poporul polonez, așteap
tă de la conferința la nivel 
înalt, care va începe peste cîteva 
zile, rezolvarea unor probleme 
importante ca dezarmarea gene
rală și totală, încheierea unui 
tratat de pace cu Germania, re
zolvarea problemei Berlinului 
occidental.

la microfon: Haralamb Zincă, 
20,45 Din muzica corală a îna
intașilor noștri, 21,15 „Săptămî- 
na muzicii cehoslovace”, 21,45 
Părinți și copii.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul 1: 5,00 ; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 22,30; 23,52. Programul
II. 14,00; 16,00 ;18,00; 21,00 j
23,00.

CINEMATOGRAFE
12 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM, 
BRIE: Revolta, peonilor; AL. 
SAHIA: Inimă de mamă; PE- 
TRILA : Marile familii; LONEA ; 
Casa părintească; AN1NOASA: 
Mireasa răpită; VULCAN: Sîn- 
ge alb; CRlVIDIA: Dani; LU- 
PENI: Telegrame; BARBATENI: 
Submarinul „Vulturul”. (Respon
sabilii cinematografelor Livezenl 
și Uricani n-au trimis programa
rea filmelor pe luna mai).
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