
Proletari din toate țările, uniți-vă!

rusu
Organ al Comitetului raional P. M. R. Petroșani și al Sfatului popular raional

La Uricani- 1^303 tone 
cărbune pe post !

In întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului partidului, 
minerii de la toate exploatările 
Văii Jiului depun eforturi spo
rite pentru creșterea productivi
tății muncii — rezervă internă 
de mare preț în lupta pentru e- 
conomii. In primele zile de 
muncă din luna iunie s-au obți
nut rezultate demne de remar
cat în această direcție. La Lo
nea, de pildă, în perioada aceas
ta s-a extras de fiecare post 
prestat pe mină cîte 1,052 tone 
la mina Aninoasa cîte 1,114 
tone pe post, iar la Vulcan cîte 
0,971 tone de cărbune pe post, 
rezultate care depășesc simțitor 
cifrele de plan.

Succesul cel mai de seamă l-au 
repurtat însă minerii de Ia Uri
cani care în perioada 1—6 iunie 
au extras pentru fiecare post 
prestat cîte 1,303 tone cărbune, 
Rind astfel colectivul cu cea mai 

raită productivitate atinsă pe 
oazin. La mina Uricani se apli
că în toate abatajele inițiativa 
minerilor de la Aninoasa. Sînt 
de asemenea din: ce în ce mai 
numeroase brigăzile de mineri 
care extrag zilnic între 1,200— 
2,300 tone de cărbune peste plan 
de fiecare post prestat.

lității o muncă susținută au des
fășurat grupele de partid conduse 
de tovarășii Munteanu Constan
tin, Mateșan loan, Duk Franciso. 
și altele.

Cresc indicii de utilizare 
a agregatelor 

biroul organizației de 
la preparațai Petrila a

Grupele de partid 
în fruntea acțiunilor
Comitetul de partid al minei 

Lonea acordă o mare atenție ins
truirii si activizării grupelor de 
partid organizate pe blocuri si 

' străzi
In ședințele de instruire a or

ganizatorilor de grupe, comitetul 
de partid a pus în fata acestora 
șarcini strîns legate de înfrumu- 

țarea străzilor, amenajarea de 
i .-patii verzi, întreținerea și păs

trarea în bune condițiuni a locu
ințelor, sprijinirea 
gospodărești.

In cinstea celui 
Congres al P.M.R.

Recent, 
partid de 
analizat într-o ședință posibilită
țile de sporire a indicilor de utili
zare a agregatelor. In acest scop 
inginerul Vîlcea Nicolae, șeful 
sectorului de preparare, a prezen
tat un referat în fața biroului, re
ferat care cuprinde o serie de pro
puneri menite să ducă la îmbu
nătățirea procesului de producție.

Astfel, urmează să se extindă 
inovația de deschidere automată 
a unor ventile mari, care ușurea
ză efortul fizic al muncitorilor. Se 
vor construi dispozitive de ungere 
automată a sitelor Zimmer. Pînă 
acum a fost automatizată pompa 
de la jgheabul de beton și un dis
pozitiv de evacuare a filtrului din 
rezervoarele tampon la circuitul 
de Vacuum.

In ședința de birou tovarășii 
Szedlacek Eugen, secretarul orga
nizației de bază, Pohl Anton și 
Marcu Dumitru au arătat că sec
torul de preparare are posibilități 
de creștere continuă a product! 
vitalii muncii, de modernizare a 
utilajelor, de îmbunătățire a con
dițiilor de lucru ale muncitorilor.

inițiativelor

de-al Ilî-lea 
majoritatea 

celor peste 30 grupe de partid din 
Lonea desfășoară o activitate rod
nică de mobilizare a cetățenilor 
la diferite acțiuni gospodărești, 
S-a amenajat prin muncă volun
tară parcul public din Lonea, ca
re a fost împrejmuit cu gard, s-a 
amenajat un parc cu flori la blo
curile noi. s-au creat spații verzi 
în fața gării C.F.I.

In acțiunea de mobilizare a ce
tățenilor la înfrumusețarea loca-
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Pregătire pentru 
efectuarea ia timp 

a reparațiilor 
colectiv al secției 
la uzina electrică 
aproape o lună 
intens în vederea

re- 
Pa- 

se
re-

Întregul 
parații de 
roșeni, de 
pregătește 
parațiilor mijlocii și capitale ce
vor începe în aceste zile.

Fiecare muncitor din secția 
noastră știe că o reparație de 
bună calitate și efectuată într-un 
timp scurt duce la prelungirea 
vieții agregatului și la intrarea 
lui în funcție înainte de termen.

La prima reparație mijlocie 
a grupului nr. 1 — cazan și tur
bină —, neavînd prea multă ex
periență, muncitorii au întîmpi- 
nat unele greutăți. Reparațiile 
au durat mai mult de o lună. A- 
cum, s-au făcut toate pregăti
rile necesare pentru asigurarea 
executării lucrărilor de reparații 
înainte de termen și de bună 
calitate.

S. DUMITR1CA 
M. CIO1CA 
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Bun sosit artiștilor 
de circ

din R. P. Polonă
Ieri dimineață a sosit în ora

șul Petroșani un grup de artiști 
polonezi de la Circul de stat din 
Varșovia

La sosire, 
au fost 
Cozma 
Sfatului 
troșani, 
nieri cu buchete de flori și de 
fanfara clubului U.R.U.M.P. La 
întîmpinarea artiștilor polonezi 
au mai fost prezenți numeroși 
iubitori de artă din orașul Pe
troșani

In cuvîntul său de bun venit 
adresat artiștilor polonezi tov. 
Cozma Gheorghe a exprimat do
rința unanimă a iubitorilor de 
artă din orașul Petroșani de a 
cunoaște măiestria artiștilor de 
circ polonezi.

In numele artiștilor polonezi 
Koziet Eduard, conducătorul gru
pului, a mulțumit pentru căldu
roasa primire care li s-a făcut 
rostind în încheierea cuvîntului 
său, în limba romînă, „Trăiască 
prietenia romîno-poloneză“ 1 Ura
rea oaspetelui a fost primită cu 
aplauze însuflețite.

Artiștii polonezi vor prezenta 
spectacole în orașul nostru în
tre 10—20 iunie curent pe arena 
circului instalat pe terenul de 
lîngă U.R.U.M.P.

oaspeții polonezi 
întîmpinati de tovarășul 
Gheorghe, președintele 
popular al orașului Pe- 
de o delegație de pio-

Grădinițele de copii cu; program normal au intrat 
vacanță, dar activitatea cu copiii nu a încetat. In aceste zile 
grupuri, grupuri de preșcolari pot fi văzuți împreună cu e- 
ducatoarele lor în parcuri, la excursii și în sălile de lectură 
ale cluburilor, petrecîndu-și în modul cel mai plăcut vacanța, 

lată un grup de copii de Ia grădinița din Petrila în 
sala de lectură a clubului minier ascultînd cu atenție o po
veste citită dintr-o revistă pentru cei mici de către educa
toarea Codreanu Irina.

Sarcini de cinste in fața corespondenților 
voluntari

le raze de soare
prinseră a învălui comuna, pe 
drumul ce duce pe vale-n sus 
trecea grăbit un om potrivit de 
statură a cărei uniformă îi tră
da profesia de lucrător silvic. La 
o distanță nu prea mare in fața 
lui. mergea în pas obișnuit un 
tinăr înalt îmbrăcat în aceeași 
uniformă, care auzlndu-șt 
gat numele se opri.

— Noroc Petre, credeam 
le mai ajung.

— Noroc Nistore. Ce
Faină vreme avem azi.

numai de-ar ține 
se schimbă iute, 

acu-i ploaie... Uite 
se adresă Ne goi

Pasagerii care 
fac ruta Lupeni- 
Uricani, pe auto
busele I. C .O. 
sînt satisfăcuți 
de felul cum își 
face datoria șo
ferul 
loan, 
ce să fie mulțu
miți. Acest tînăr 
șofer muncește 
cu conștiinciozi
tate și se poartă 
cuviincios cu pa
sagerii.

Fotoreporterul 
nostru l-a sur
prins pe șoferul 
Marinescu Ioan 
în momentul cînd 
alimenta mașina 
cu benzină.

Marinescu 
Și au de

In ziua de 20 iunie, în viața 
partidului și a poporului nostru 
va avea loc un eveniment de im
portanță istorică. La această 
dată încep lucrările celui de-al 
III-lea Congres al partidului. In 
cinstea acestui eveniment, oame
nii muncii din Valea Jiului și-au 
luat angajamente sporite. Mine
rii și-au fixat ca obiectiv princi
pal în întrecerea socialistă extra
gerea de cărbune de bună cali
tate și la un preț de cost mai 
redus. Economiile ce urmează să 
se realizeze pînă la sfîrșitul a- 
nului se ridică la 8.640.000 lei. 
Constructorii întîmpină Congre
sul partidului întreeîndu-se sub 
lozinca: „Să construim mai re
pede, mai ieftin și mai bine“. 
Gospodarii localităților se stră
duiesc să facă orașele și comu
nele mai curate și mai frumoa
se. Nu există întreprindere din 
raion, ori cît de mică ar fi ea, 
unde întrecerea în cinstea aces
tui eveniment să nu fi luat un 
latg caracter de masă.

Ziarul „Steagul roșu“ a cău
tat să oglindească în coloanele 
sale întrecerea entuziastă a oa
menilor muncii, succesele obți
nute în mine, pe șantiere, 
activitatea gospodărească.

Pentru a se putea achita 
sarcinile ce-i revin, ziarul
partid trebuie să aibă o strînsă 
legătură cu masele, să fie la cu
rent cu toate evenimentele de 
seamă ce au loc în mine, pe șan
tiere, în întreprinderi și institu
ții. Această legătură se obține 
cu sprijinul permanent al cores
pondenților voluntari.

Prin scrisorile pe care le tri
mit redacției, cei peste 300 co
respondenți voluntari, informea-

în

de 
de

I

Puieții de azi, brazii de mîme

stri-

ca nu

zici ?

S — Faină...
' așa, că prea 
I Acu-i soare,
| ce-i Petre —
\ Nistor tovarășului său de drum 
/ și de muncă. Eu zic să mergem 
S mai întîi pe dealul CorhoUilui a- 
f poi în Dosul Bordului și de acolo 
} mai departe. N-o să lăsăm ne- 
\ vizitată nici Valea Gramului...
/ Știu eu că acolo ți-e inima...
} — Că inima ta n-o fi tot aco-
f lo — îl întrerupse Petre Carpi- 
S neanu. Știi doar cită muncă s-a 
\ depus in primăvara asta la plan- 
f tatul puieților pe Valea Grumu- 
) lui. Zău Nistore, niciodată nu s-a 
\ muncit atît.
f

Luîndu-se cu vorba cei doi lu
crători silvici mersetă cu spor. 
O cărăruie ce șerpuiește prin- 
tr-un luminiș în care iarba proas
pătă a crescut în voie, i.a con
dus pină-n vîrful dealului de un
de totul se vedea ca-n palmă.

De acolo din vîrf și pînă jos 
în vale se reliefau din loc în loc

gropițe în mijlocul cărora se ve
deau mici, firavi, puieții de brad 
sădiți cu două săptămîni în ur
mă de un grup de tineri entu
ziaști care așa cum zi de zi și-au 
dovedit hărnicia în adîncul mun
telui în brigăzile lui Barzu, Cri.s- 
tea. Sas, Bijte, David Ungurea- 
nu și-a altora, au fost și aici la 
înălțime.

Amăriuței loan, minerul de la 
Investiții, era aici, pe valea Gru- 
mtilui —comandant. Comandan
tul celei mai harnice tabere de 
muncă patriotică cunoscută de 
la Aninoasa. Alături de Tomuș

Nicolae, de Pag- < 
niger Ioan, tineri j 

mineri cu care ortacii tor de la / 
mină se mîndresc, alături de Ne. X 
desca, Opriș, Loșniță, Poenaru, 5 
Ungureanu, Sanda, Lungit, Coz- 1 
ma, zece zile în șir comandantul / 
a muncit însoțit de însufleți'ea\ 
caracteristică tineretului fă- < 
cînd că văile' și dealurile să ră- j 
sune de muncă și voie bună. In ț 
această primăvară tinerii din > 
Aninoasa au sădit prin muncă \ 
patriotică 61.800 puieți de brad, j 

...AtegoZ Nistor și Cărpineanu J 
Petre controlează fiecare gropi- X 
ță. Și inima li se umple de bu- c 
curie cînd constată că aproape J 
fiecare puiet a prins rădăcină. \ 
Azi au mult de lucru. Dealurile 1 
sînt mari. Dar nu simt oboseala... $ 
Dimpotrivă, cu 'fiecare puiet vă- 4 
zut însuflețirea crește. Le e tare j 
dragă munca asta de îngrijire 
a pădurilor și,azi cînd văd rodul 
muncii celor 30 tineri utemiști 
care au luat parte la plantarea 
puieților, mulțumirea lor c mare. 
Patrimoniul forestier este doar 
una din marile bogății ale țării 
noastre. L1CIU LUCIA j

ză ziarul despre realizările mun
citorilor din mine, întreprinderi, 
popularizează experiența și me
todele înaintate în muncă, 
tribuind 
mai în 
cest an,, 1 
te 1000 
joritate ’ 
întrecerii 
cinstea celui de-al III-lea. Con
gres al partidului, despre succe
sele dobîndite îni producție. To
varășul Ciur loara, într-o cores
pondență, ne arată că muncito
rii de la depozitul dc lemne al 
minei Petrila întîmpină Congre
sul partidului sub lozinca „Nici! 
un vagon intrat în locație" — 
și o realizează- Despre fapte po
zitive informează ziarul și co
respondenții Drăgan. Petru, Cir- 
stoiu Valentin, Călin Marin șl 
alții.

In această perioadă redacția 
așteaptă de la corespondenții vo
luntari noi scrisori în care să o- 
glindească entuziasmul în mun
că și în activitatea obștească cu 
care oamenii muncii întîmpină 
cel de-al III-lea Congres al 
partidului. De mare actualitate 
sînt d.e asemenea relatările des
pre dezbaterea proiectului de 
Directive ale Congresului al III- 
lea al P.M.R., despre propunerile 
ce se 
despre măsurile luate 
cerile administrative 
vele colectivelor de 
ingineri și tehnicieni 
ducă la înfăptuirea 
termen a prevederilor mărețului 
program elaborat de partid.

In domeniul muncii de partid, 
ziarul așteaptă scrisori în care 
să se arate cum se desfășoară 
încheierea înyătămîntului de 
partid, cum luptă comuniștii 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
multiple ce le stau în față, cum 
mobilizează ei masele largi de 
oameni ai muncii la lupta 
pentru traducerea în viață 
liticii partidului.

Corespondenții voluntari 
desfășoară activitatea în adîncul 
minelor să informeze redacția 
despre avîntul întrecerii pentru 
extragerea de cărbune mult, bun 
și ieftin, despre lupta pentru e- 
conomii de materiale și energie, 
despre grija față de utilaje etc. 

Proiectul de Directive ale ce
lui de-al III-lea Congres al 
partidului arată că în următorii 
6 ani se vor construi peste 9 mi
lioane m. p. de suprafață locui
bilă (circa 300.000 de aparta
mente). Un număr mare de a- 
partamente se vor construi și în 
localitățile din Valea Jiului. Co
respondenții voluntari de pe 
șantiere să arate ziarului cum 
muncesc constructorii pentru a 
da în folosință blocuri bune, ief
tine și înainte de termen, cum 
luptă ei pentru realizarea de cit 
mai mari economii.

Cu probleme importante pot 
ține la curent ziarul toți cores
pondenții voluntari.

Sarcini de cinste. Ele vor pu
tea fi îndeplinite cu succes dacă 
corespondenții voluntari le vor 
aprecia ca atare.

cora
la extinderea lor. Nu-l 

perioada scursă din a- 
la redacție au sosit pes- 
scrisori. Marea lor ma- 
vorbesc despre avîntul 

i ce se desfășoară în

fac în cadrul dezbaterii, 
de condu

și inițiati- 
muncitori. 
menite să 

înainte de

activă 
a po-

ce-și
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UN PROGRAM AL TINEREȚII
Tineri, să parcurgem împreună 

cîfeva din prevederile proiectului 
de Directive 
lea Congres 
pianul de 6 
conomic de 
căci în ansamblul său, proiectul 
înfățișează întregului popor un 
vast și minunat program de 
muncă pașnică, creatoare, pentru 
înflorirea patriei, pentru bună
stare și fericire. Graiul cifrelor, 
al procentelor devine captivant, 
te poartă în lumea noului, în 
lumea unor înfăptuiri la care 
poporul nostru, pe vremea regi
murilor de exploatare și asupri
re, n-ar fi putut aspira nicioda
tă. E programul elaborat de 
partid pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în scumpa 
noastră patrie, program ale că
rui prevederi au pătruns adînc 
in inimile oamenilor muncii și 
a cărui înfăptuire a devenit cea 
mai scumpă cauză a întregului 
nostru popor.

In țările în care capitalul mai 
sțăpînește încă, pentru omul 
simplu, pentru omul muncitor, 
ziua de mîine înseamnă un mare 
semn de întrebare. Oare va mai 
avea de lucru ? Va pu
tea să și cîștige pîinea pentru 
el, pentru ai lui ?

Omul muncitor al patriei noas
tre socialiste privește nu numai 
ziua de mîine, ci anii, deceniile, 
viitorul cu inima plină de încre
dere. de optimism. Cu fiecare an 
patria noastră înflorește. Vor 
răsare noi giganti ai industriei, 
noi edificii de cultură și sănăta
te, noi înfăptuiri puse în slujba 
omului, a vieții sale. Sporirea 
volumului produselor importante, 
de care depinde puterea econo
mică a țării și ridicarea bunăstă
rii poporului, este exprimată nu 
în procente, ci de un anumit nu 
măr de cri. Energia electrică va 
spori față de 1959 de 2,7 ori. pro
ducția de cărbune de 1,4—1,6 
ori, de oțel de 2,3 ori, de mașini 
unelte de 2,4-2,6 ori, mase plasitce 
de 16 ori. Ritmuri înalte, ritmuri 
specifice socialismului! Alături 
de industria socialistă, vom a- 
vea o agricultură în întregime 
socialistă și astfel economia 
noastră națională va dobîndi. în 
cursul planului de 6 ani, un ca
racter unitar, socialist.

Anii ce vin vor fi ani de naș 
tere a unor noi giganți ai in
dustriei. Hunedoara, cetatea o 
țelului și a fontei se va îmbo
găți cu o nouă ofelărie ale că
rei cuptoare vor elabora șarje de 
cîte 400 tone! Se va crea aici

ale celui de-al III- 
al P.M.R. privind 

ani și programul e- 
perspectivă. Cîteva,

o nouă secție de laminoare, se 
vor reconstrui furnalele vechi. 
Marea Hunedoara, cu toată dez
voltarea ei, va fi întrecută de 
un alt gigant al industriei, al că
rui act de naștere a fost semnat 
prin proiectul Directivelor: com
binatul siderurgic de la Galați. 
In 1970 — o capacitate de 4 mi
lioane tone El este obiectivul 
cel mai important al planului de 
6 ani, mîndrie a întregii noastre 
țări. Vom fabrica utilaj tehnolo
gic pentru furnale, mașini de 
încărcat, celule de flotație, loco
motive subterane pentru indus
tria minieră, instalații de prelu
crare a țițeiului, de construcții, a- 
llmentară, textilă, locomotive 
diesel — electrice de 2100 C. P. 
pentru transportul feroviar, o 
gamă întreagă de produse elec
trotehnice și atîtea alte repere 
pe care numai o industrie puter
nică, dezvoltată le poate produce.

Citind proiectul Directivelor, 
parcurgi un program grandios, 
al cărui nobil țel este făurirea 
pentru toți cei ce muncesc a 
unei vieți prospere. Fondul de 
consum al populației va crește 
în perioada planului de 6 ani cu 

construi
se vor 
radio- 
toate 

și mai

1,6—1,7 ori. Se vor 
200 cinematografe noi, 
instala 21 noi posturi de 
emisie. Invățămîntul de 
gradele se va dezvolta 
puternic. Circa 300.000 de apar
tamente vor fi puse la dispoziția 
oamenilor muncii.

Planul de 6 ani constituie pri
ma etapă a programului de 
perspectivă la capătul căruia 
patria noastră va dispune de o 
economie deosebit de puternică, 
capabilă să asigure ridicarea 
bunăstării ponorului nostru mun
citor la nivelul celor mai avan
sate țări din Jume.

Tineri, în fața voastră se de« 
chid perspective luminoase ! Din. 
colo de cifrele proiectului Direc
tivelor, apar înfăptuiri mărețe. 
Valea noastră a Jiului va deveni 
mai frumoasă, 
le, construim 
dustrlale, împînzim 
cu noi cartiere

Datoria celor tineri 
se pregăti temeinic 
făptuirea noilor 
munci cu o productivitate ridi
cată, de a da viață politicii 
partidului, pe baza căreia po
porul nostru își făurește fericirea. 
Trebuie să învățăm, să muncim 
în chip nou, socialist, să fim 
demni de măreția vremurilor pe 
care le trăim !

se

Dezvoltăm mine- 
noi obiective in- 

localitățlle

este de a 
pentru în- 

sarcini, de a

Minerii sectoarelor de investiții sînt cei care dezvoltă minele, ' 
cei care deschid minerilor din abataje drum spre noi rezerve de j 
cărbune. Printre ei se numără și minerii Dogaru Sebastian^ ) 
Rusu loan, Dușcă loan, Burlacu Petru și Blidaru Radu din bri-Q 
gada fruntașă condusă de Somogyi luliu de Ia mina Petrila. ? 
Iată-i citind împreună relatări despre dezbaterea proiectului de ’ 
Directive ale celui de al IH-lea Congres al P.M.R. Planul de > 
șase ani pune în fața industriei carbonifere sarcini sporite și S 
prin lucrările de investiții pe care le efectuează, ei deschid mine- $ 
rilor noi fronturi de lucru de unde să curgă cărbune mult și buni > 
necesar economiei naționale. $

DIN CAUZA...
PĂHĂRELULUI

o lună
fel de muncitor e

Dacă acum 
fi întrebat ce 
tinărul ajutor miner Jacotă Vasile 
din sectorul îl al minei Aninoa- 
sa pe cei ce au muncit alături de 
el, ai 
răspuns : 
pe care 
totuși, la 
cind s-a făcut împărțirea pe lu
na iunie, repartizarea lui Jacotă 
a iscat probleme: brigăzile nu 
vroiau să-l primească. De ce ?

Nu cu mult timp în urmă, Ja
cotă s-a împrietenit cu cițiva din 
acei tineri din Aninoasa pentru 
care pe primul plan stă nu munca, 
ci băutura. Mai bine zis nu s-a 
împrietenit, ci s-a lăsat atras de

Și ceva ai

fi primii 
băiat bun,

poți pune bază. Și 
sfîrșitul lunii mai

același 
harnic.

la

Din prevederile
\ proiectului de Directive
> • Va intra în funcțiune o
$ nouă uzină pentru fabricarea 
f cocsului metalurgic, care prin 
j aplicarea unui 
? va — 
). din 
r lea
♦ va r................. r-.— --.........
s tone cocs.

>,■ • In scopul îmbunătățirii
’ calității cărbunelui, se va pu- 
/ rie în funcțiune în 1965 o nouă 

instalație de preparare în Va
lea Jiului cu o capacitate de 
peste 3 milioane tone pe an, 
din care un milion tone în 
1963, construită pe baza unei 
tehnologii moderne.

i procedeu nou 
produce cocs metalurgic 
cărbune energetic de Va- 

Jiului. In 1965 noua uzină 
produce cel puțin 400 mii

• Pentru refacerea patrimo
niului forestier se vor executa 
lucrări de împăduriri pe o su
prafață de peste 400.000 ha., 
se va extinde cultura speciilor 
cu perioadă scurtă de creștere.

♦

*
* l
*

[mașina de
♦ 5
♦ După ce cărbunele a fost des-
♦ prins din rocă, el trebuie încăr- 
« cat în vagonete pentru a fi trans- 
J portat la suprafață. încărcarea
♦ se poate face fie prin lopătare, 
•> fie cu ajutorul mașinilor de în- 
J cărcat.
♦ Mașinile de încărcat au deci
♦ ca scop încărcarea mecanică a 
t materialului derocat, înlocuind
♦ efortul minerilor.
♦ Astfel de mașini se găsesc și
♦ în Valea Jiului. La Aninoasa, de
♦ pildă, se găsește in exploatare
♦ mașina sovietică GNL—30 cu ga-.
♦ barit redus. Mașina este acționa.
♦ tă de un motor electric, care
♦ prin intermediul unor transmisii 
î pune în mișcare brațele încărcă
toare (labele), lanțul cu raclete
♦ al transportorului și șenilele.
♦ Același motor pune în mișcare
♦ pompa
♦
»
♦

♦

de ulei cu roti dințate 
a sistemului de transmisie hi
draulică. servind astfel la mișcă
rile mașinii cu ajutorul cilindri
lor hidraulici : ridicarea, cobo- 
rirea și întoarcerea porțiunii în 
consolă a transportorului, ridica-

ÎNCĂRCAT 
rea și coborîrea vîrfului dispozi
tivului de înfigere. Dispozitivul 
de încărcare este un mecanism 
articulat format din două brațe 
montate excentric. Comanda se 
face de la distanță, mașina avînd 
un debit mediu de aproape 30 
tone pe oră în abatajele cameră.

Aceeași mașină, căreia însă i 
s-a mai adăugat un motor pentru 
actionarea brațelor, denumit 
GNL-30 M, se va pune în funcție 
pentru experimentare la mina 
Lupeni. Puterea motoarelor ei 
este de circa 11 kW.

Mașina de încărcat EPM-1 de 
la Aninoasa este destinată în 
special pentru încărcarea sterilu
lui în bucăți nu prea mari. Prin
cipiul el de funcționare se bazea
ză pe principiul unei lopeți (cu
pe) care se înfige în materialul 
de încărcat și după ce se încarcă 
este, dată peste cap deasupra ma
șinii și descărcată în vagonetul 
din spate. Mașina este compusă 
din partea pentru deplasare, par
tea de întoarcere și cupă. Ea are

un debit de aproximativ 25 metri 
cubi pe oră.

Toate aceste mașini, avînd fie
care o greutate relativ mare : 
3—5 tone, sînt greu adaptabile 
la condițiile speciale de exploata
re din Valea Jiului. De aceea, s-a 
realizat o mașină de încărcat de 
tip „Valea Jiului", inspirată du
pă mașina tip KOTA.

Mașina de încărcat tip „Valea 
Jiului", în curs de experimenta- 

lucrează pe principiul sapei, 
>sind un lanț cu raclete. De-

re, 1 . .
folosind tin lanț cu raclete. 
zavantajul acestei mașini este că 
descarcă cărbunele pe un trans" 
portor cu raclete, însă prezintă 
avantajul unei manipulări cu un 
elort fizic redus.

Mașina de încărcat tip „Valea 
Jiului" are un motor de numai 
2,2 kW„ debitul maxim de 60 
tone pe oră, o greutate de 150 kg.

Mecanizarea încărcării prin in
troducerea unor mașini corespurr 
zătoare condițiilor de exploatare 
din Valea Jiului, stă în centrul 
atenției tuturor inginerilor și 
tehnicienilor care se ocupă de 
această problemă. Nu ne îndoim 
că prin strădaniile lor, el vor 
reuși să reducă tot mai mult în
cărcarea prin lopătare, care cere 
minerilor efort fizic destul de 
mare.

ing. A. SA1MAC
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♦
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♦
♦
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♦
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♦
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aceste elemente tot mai des
■ .un păhărel". De cele mai multe 
ori Jacotă (inea tovărășia paha
rului după șut. In timpul liber, 
timp pe care putea să-l petreacă 
in mod folositor la clab. la biblio
tecă; alături de ceilalți tineri 
conștienți. Dar, de la un timp, a 
început să lipsească nemotivat 
de la șut. O zi, două, trei... Cei
lalți cu care lucra nu puteau sta 
nepăsători; munca în mină cere 
disciplină, eforturi susținute din 
partea tuturor din brigadă.

— Tu, Jacotă, parcă ești altul. 
Ce-i cu tine ? Ai devenit un chiu
langiu, vrei să trăiești pe spina
rea altora

Jacotă s-a supărat și a plecat 
din brigadă. Cu greu a fost însă 
primit într-o brigadă care lucra 
ict întrețienrea căilor de transport. 
Intr-o zi, în cursul lunii mai, a 
fost repartizat 'de conducerea sec
tarului să lucreze la o foreză pe

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

stratul 13. Cind i s-a spus unde 
trebuie să lucreze, a sărit ca ars:

— Nu mă duc I
Și a plecat. N-a intrat în mină. 

Cei care au stat de vorbă 
au observat că mirosea a 
ră, așa că mai bine că a 
acasă.

Dar lucrurile nu puteau 
așa, și la sfîrșitul lunii mai. Ja
cotă s-a văzut în situația unuia 
pe care nu-l mai primește nici o 
brigadă din sector. A venit 
conducerea sectorului.

— Nu avem ce face — i 
spus. Munca în mină, și nu 
mai în mină, cere disciplină, 
ai uitat de disciplină. Caută-țt un 
loc unde să muncești cum vrei tut 
dacă cumva găsești.

Jacotă abia atunci a lockout 
să-și dea seama de panta pe re 
o apucase, 
altul, să-l 
Cei care-l 
în ultima 
să audă.

— Uite

cu "l, 
băufu- 
plecat

merge

la

s-a 
nu-
Tu

S-a rugat de unul,, de 
primească in brigadă, 
știau cum se purtase 
vreme, nici nu vroiau

ce e tinere — i-a spus 
insă brigadierul Hemeric Matei 
— vin-o la mine. Dar cu o condu 
(te: numai dacă muncești disci
plinat. Altfel, la noi în brigadă 
nu ai loc.

Acum Jacotă lucrează in briga
da comunistului Hemeric Matei, 
E adevărat, cu ajutorul celorlalți 
s-a încadrat din nou in disciplină. 
Dar era cit pe aici să nu mai fie 
primit la nici un ioc de muncă, 
și asta din pricina... păhărelului.

I. B.

In fiecare zi sala de lectură a clubului minier din Petrila 
găzduiește numeroși tineri muncitori dornici să-și îmbogățească 
cunoștințele. Printre sutele de tineri care își petrec o parte din 
timpul lor liber aici se numără și Theill Hans, artist amator, 
unul din soliștii brigăzii artistice de agitație a clubului minier 
Petrila.

lată-1 pe Theill Hans (al doilea din stînga) împreună cu 
tinerii Szakăcs Ioan, L.eonescu Mircea, lacob Nicolae și Percu



i
I
ff
♦

♦
ț va dezvolta corespunzător capacitatea de spă-

♦

„In domeniul 
pune un accent 
ției de cărbune 
minelor existente, atingîndu-se în 1960 o pro
ducție de 2 ori mai mare decît în 1955... Se

industriei carbonifere se va 
deosebit pe creșterea produc- 
cocsificabii prin dezvoltarea

lare a cărbunilor cocsificabili... Se va urmări 
în mod special mecanizarea lucrărilor miniere 

mecanizarea 
și la tăiere... 
mină, se va 
prefabricate

de abataj, înaintări, extinzîndu-se 
încărcării in lucrările de înaintare 
In scopul economisirii lemnului de 
introduce armarea cu elemente 
din heton și beton armat, folosirea armături-

Acestea au fost pre- 
de-al II-lea Congres 
preajma deschiderii

lor metalice în abataje", 
vederile Directivelor celui 
ai partidului. Acum, în 
ceiui de-al IlI-lea Congres al partidului, mine
rii Văii Jiului se prezintă cu un bogat bilanț 
ai realizărilor obținute în munca pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor puse de partid 
în fața lor. Pagina de față prezintă cîteva din 
realizările obținute 
Uricani și Vulcan 
naționale cantități 
bune cocsificabil.

de minerii de la Lupeni, 
care furnizează economiei 
tot mai însemnate de căr-

400

71®

Productivitalea 
punc-ii

•LU

de

’9.5$1955 196c 1965
Spălata pentru COC 5>

Realizarea principalilor indici de plan pe Valea Jiului

■O

Spre indici tehnico-economici 
mereu superiori !
înA intrat 

tradiția noastră, 
a minerilor, ca -
înainte de ma
rile evenimente din viața 
lui nostru să facem 
muncii depuse. Bilanțul 
colectivul minei Lupeni 
zintă acum, înaintea celui de-al 
1 II-lea Congres al partidului, 
«ste bun, el reprezintă încuraj
area strădaniilor noastre în 

moța pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor ce ni le-a tra
sat partidul și guvernul după cel 
de-al II-lea Congres al partidu
lui

Cîteva date din activitatea e- 
conomică a minei Lupeni în pe
rioada 1955—1959 sînt edifica 
toare. Dacă luăm ca bază reali
zările anului 1956, mina noastră 
a extras în anul trecut cu aproa
pe 28 la sută mai mult cărbune 
cocsificabil. Rezultatul acesta 
este urmarea faptului că în a- 
ceastă perioadă la Lupeni pro
ductivitatea muncii a crescut 
medie cu 12,5 la sută, iar la 
hatalele frontale cu aproape 
la sută.

Datorită aplicării inițiativei 
pornită în anii trecuți de minerii 
F'ștri de la frontale — ziua și 

șia — inițiativă susținută și 
extinsă în întrecerea socialistă, 
datorită creșterii gradului de 
mecanizare a muncii în abataje, 
ridicării nivelului de calificare 

1 al muncitorilor a crescut consi
derabil viteza de avansare medie 
lunară la frontale cît și la aba
tajele cameră. In anul acesta, 
de pildă, la abatajele frontale de 
la sectoarele 11 și Iii s-au obți-

LEDRER 1OSIF 
șeful minei Lupeni

poporu- 
bilanțul 
pe care 
îi pre-

în
a-
17

REALIZĂRI
( 9 La toate exploatările Văii
( țiului producția de cărbune' a 
( snorif in mod considerable Can- 
S titatea de cărbune cocsificabil 
) care se va extrage în cursul a-, 
? cestul an este mai mare cu 51 la 
' sută fată de cea extrasă în 1955. 
?■> • Preparația de la Lupeni și-a
> mărit mult capacitatea de 
/spălare a cărbunelui cocsificabil 
? prin intrarea în funcțiune cu de-
< plină capacitate a unor noi sec- 
’ ții de spălare în media den? și 
S zețaj Drept urmare, față de rea- 
$ Uzările anului 1955 anul acesta 
’> se vor spăla cu 489 la sută mai 
) mult cărbune cocsificabil.
y • Datorită înzestrării eu uti- 
y lațe moderne, din an în an mai 

multe, la minele Văii Jiului și în 
) special la cele 3 care dau că-bu- 

ne specia1, pentru cocs, indicele 
de mecanizare a încărcării va fi 
in acest an de 13 la sută față 
de 7 4 la sută cit a fost în 1955.

ț • Pentru înlocuirea lemnului
< de mină s-a extins la toate ex- 
\ ploâtările armarea cu metal sau 
S beton. Dacă în 1955 doar 13 la 
) sută din galeriile săpate au fost 
) armate cu fier sau bolțari de be-
< ton, îr> acest an se prevede ca 
1 lungimea galeriilor susținute cu 
/ mijloace moderne să fie de cel 
) puțin 44,2 la sută.

nut viteze medii 
de avansare de 
28—29 m. pe iu- 
nă și chiar mai 

a realiza și depăși

anului 1956, în 1959 volumul 
pregătiri în cărbune a scăzut 
9 la sută, iar în steril cu 11,9 
sută, în condițiile creșterii

mult. Pentru 
sarcinile de plan, colectivul nos
tru s-a preocupat și se preocupă 
de concentrarea producției, fac
tor de seamă în lupta pentru 
creșterea randamentelor. In a- 
ceastă direcție este concludent 
faptul că în comparație cu nive
lul 
de 
cu 
la
continue a volumului extracției.

Mina noastră devine pe zi ce 
trece tot mai modernă, mai bine 
înzestrată cu utilaje și mecanis
me de înaltă productivitate. A- 
cum, transportul în abataje se 
face cu mijloace mecanice în 
proporție de peste 81 la sută, 
iar pe galerii este complet meca
nizat.

Colectivul nostru poate raporta 
o seamă de alte succese obținute 
în activitatea sa economică, 
perioada 1956 
peste 2 
cărbune 
urmare 
lucrări 
bolțari,
rabi! consumul de energie elec
trică și pneumatică, de exploziv. 
S-a îmbunătățit de asemenea

1959 a scăzut 
m. c. ia mia de tone 
consumul de lemn, 

a creșterii volumului
miniere armate în fier, 

beton, a scăzut conside-

In 
cu 
de 
ca 
de

Am pus Ia dispo- 
cocsarilor patriei o însem- 
cantitate de cărbune peste 
am sporit la peste 0,908 
pe post productivitatea și

calitatea lucrărilor miniere exe
cutate precum și calitatea cărbu
nelui extras.

Toate acestea noi le datorăm 
îndrumării și ajutorului primit 
din partea organizațiilor de 
partid, muncii entuziaste a har
nicilor noștri mineri membri și 
candidați de partid. Colectivul 
nostru a chemat Ia întrecere so
cialistă în cinstea Congresului 
al 1 II-lea al P.M.R. toate colec
tivele miniere din țară. Sîntem 
mîndri că în preajma Congresu
lui putem raporta cu cinste că 
ne-am îndeplinit angajamentele 
de întrecere.
ziția 
nată 
plan, 
tone
am obținut economii peste plan 
de circa 560.000 lei, sumă pe 
care pînă la Congres o vom ma
jora cu încă cel puțin 140.000 
Iei.

Sarcinile care ne stau în față, 
potrivit proiectului de Directive 
ale Congresului al IlI-lea al 
partidului sînt mari dar avem 
posibilități și forțe pentru a le 
îndeplini așa cum am îndeplinit 
și sarcinile trasate de cel de-al 
II-lea Congres al partidului. Ne 
bazăm pe entuziasmul și hotărî
rea minerilor noștri manifestate 
din plin cu ocazia dezbaterii pro
iectului de Directive, pe crește
rea continuă 
trării tehnice
Vom furniza cocsarilor patriei 
cărbunele de care au nevoie, căr
bune

a nivelului înzes- 
a minei noastre.

mult, bun și mai ieftin !

Vulcanul renăscut, se dezvoltă continuu

UN BILANȚ BOGAT ÎN
întregul colectiv al minei Uri 

câni a dezbătut în adunări gene
rale deschise ale organizațiilor de 
partid proiectul de Directive ale 
celui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. Cu nemărginită 
au luat cunoștință minerii, tehni
cienii și inginerii de aici de suc
cesele obținute în construcția so
cialismului de poporul nostru 
muncitor, succese la care și-au 
adus șt ei din plin contribuția.

Intr-adevăr în perioada care s-a 
scurs de la al II-lea Congres al 
partidului, colectivul minei Uri
cani a mers din succes în succes. 
De mai multe ori drapelul de mi
na fruntașă in întrecerea socia
listă pe bazin a poposit în mij
lociți 
cum tot ei dețin 
țară 
Cu ajutorul 
tului, cu ajutorul tehnic sovietic 
și al industriei noastre, mina Uri
cani și-a dezvoltat capacitatea de 
producție. Față de producția de 
cărbune obținută io 1956, în anul 

* trecut minerii de ia Uricani au 
pus la dispoziția economiei națio- 

: nale cit 28,8 la sută mai mult 
cărbune cocsificabil. In aceeași 
perioadă, la mina Uricani pro
ductivitatea muncii a sporit cu 

, peste 65 la sută. Colectivul nos
tru deține in prezent primul loc 
pe bazin în privința îndeplinirii 
planului în mod ritmic de către 
toate brigăzile din abataje.

Un deosebit de important suc
ces au repurtat minerii de la Uri-

ing. PF.ȘITZ 1OS1F
șeful minei Uricani
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șeful minei Vulcan
■—— xs ——

azi, își poate 
de ce minerii noștri luptă 
tot mai mult avînt pentru creș
terea producției, pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui. Blo
curi cu sute de apartamente 
sînt locuite azi de mineri, că
mine spațioase șl moderne stau 
la dispoziția tinerilor.

Minerii sînt optimiști, încreză
tori în viitorul mereu mai lumi
nos pe care ni-i arată proiectul 
de Directive ale celui de-al III- 
lea Congres al partidului. Ei duc 
o viață fericită, îmbelșugată, 
deoarece în comparație cu sala
riul care-1 primeau în 1956, sa
lariul de azi este cu aproape 75 
la sută mai mare, ca urmare a 
aplicării sistemului îmbunătățit 
de salarizare.

Spuneam mai sus că viitorul 
minei noastre este luminos. Iată 
cum vine asta. Potrivit proiectu
lui de Directive pînă îh 1965 
producția de cărbune pe țară va 
spori la 11,5—12,5 milioane tone 
la care și contribuția noastră 
va fi mereu mai mare. In 1965, 
după date aproximative, de la 
Vulcan se va extrage cu circa 
90 la sută mai mult cărbune de 
cît în 1959, iar productivitatea 
muncii va întrece cu mai bine 
de 350 kg./post pe cea care o 
obținem în momentul de față. 
Deși sarcina aceasta este mare 
și grea, avem și putem crea con-i 
diții pentru a o îndeplini și de
păși. Colectivul nostru este ho- 
tărît ca, așa cum poate raporta 
acum că și-a respectat cu cinste 
sarcinile ce i-au revenit după 
cel de-al II-lea Congres al parti
dului, să raporteze în 1965 în
deplinirea și depășirea noilor 
sarcini.

conducerea 
la Vulcan 

succese de 
dezvoltat

Orcine a cunos
cut vechiul Vul
can și cunoaște 
și Vulcanul de 

da seama limpede 
cu

Mina Vulcan 
și-a redeschis por
țile sub soarele 
regimului demo
crat-popular. Sub 
partidului, minerii de 
au obținut an de an 
seamă în muncă, au
neîncetat capacitatea de produc
ție a minei. In acest an colecti
vul nostru va pune la dispoziția 
economiei naționale de circa 14 
ori mai multă producție decît în 
anul 1952, din care o importantă 
cantitate o reprezintă cărbunele 
cocsificabil.

In perioada care a trecut de 
la cel de-al II-lea Congres 
partidului și pînă 
mina noastră s-a 
continuu. Astăzi 1 
noastre, părăsite odinioară 
„nerentabile" 
crațere T.P.-l și SKR-11, la mul
te locuri de muncă s-a trecut la 
perforajul electric, mal economic 
și mai productiv. In lucrările de 
investiții s-a trecut de curînd la 
săparea galeriilor direct la pro
filul de betonare. metodă care 
aduce mari economii la prețul 
de cost al lucrărilor miniere.

Din 1955 și pînă în acest an, 
minerii de la Vulcan au sporit 
productivitatea muncii cu peste 
635 kg./post în abatajele fron
tale și cu peste 280 kg./post în 
abatajele cameră. Ca urmare a 
extinderii susținerii moderne cu 
fier, bolțari, beton, în anul tre
cut s-au consumat pentru fieca
re mie de tone de cărbune cu 
peste 10 m. c. lemn de mină ră- 
șinos mai puțin decît în 1956.

Odată cu dezvoltarea minei a 
crescut continuu și nivelul de 
trai a! harnicilor noștri mineri.

★ 'eAAAAAe/vvvvvvvvvvvvA/s* 
REZULTATE

bucurie . •
privința reducerii consumului spe- J. ,---- j . — >- = rA„ încific de lemn de mină. Dacă 
1956 pentru fiecare o mie tone de 
cărbune extrase s-a consumat 
medie cîte 59,620 m.c. lemn 
mină, datorită

minerilor urlcăneni, iar a 
înțîietalea pe 

în ramura cărbunelui brun, 
multilateral al sta-

în 
de 

măsurilor luat > 
pentru înlocuirea armării în lemn 
cu armarea în beton, bolțari sau 
susținători metalice, în 1958 con
sumul de lemn a fost de 45,400 
m.c.GOOO tone de cărbune, iar in 
1959 de 45,170 m.c./1000 tone In 
primele 4 luni din acest an la 
tnina Uricani s-a consumai doar 
42,075 m.c./1000 tone de cărbune, 
iiind astfel cel mai scăzut con
sum de lemn pe întreaga Vale 3 
Jiului.

Iată așa dar că în cinstea Con
gresului partidului, minerii -e la 
Uricani se prezintă cu un bogat 
bilanț de realizări obținute în 
urma muncii lor av iritate. Minerii 
de aici au arătat tuturor celorlal
te colective miniere că atunci eînd 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, se creiază o puternică o- 
pinie de masă pentru îndeplinirea 
cu succes a tuturor sarcinilor de 
plan, cînd această opinie este sus
ținută în întrecerea socialistă, re
zultatele sînt dintre cele mai bu
ne. Pînă în prezent minerii de la 
Uricani au îndeplinit și, în bună 
măsură au depășit, angajamentele

al 
în prezent 
modernizat 

în abatajele 
ca 

se folosesc multe

greșului. Astfel, față de 4000 tone 
de cărbune cit s-au angajat să 
extragă peste plan, au extras în 
o luni peste 5000 tone de cărbu

ne; față de o productivitate medie 
de 1,170 tone pe post au obținut 
peste 1,180 tone pe post ; iar din 
cei 300.000 lei cît s-au angajat să 

pînă la 
luni a-

economisească peste plan 
Congres, au obținut în 4 
proape 150.000 lei.

Cu multă satisfacție 
cunoștință minerii de la 
de prevederile cuprinse în proiec
tul de Directive ale celui de-al 
IlI-lea Congres al P.M.R pentru 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale pe anii 1960—1965 și 
pentru programul economic de 
perspectivă. Nouă ne revine o 
importantă sarcină în îndeplinirea 
planului de extracție la cărbune-, 
le cocsificabil prevăzut în proiec-, 

tul de Directive. Mina Uricani va 
extrage în 1965, după date preli
minare, o cantitate de cărbune 
cocsificabil cu peste 110.000 tone 
mai mare decît am extras în 1959. 
Această creștere masivă a volu
mului de producție se va obține 
pe seama sporirii la cel puțin 
1,350 tone pe post a productivită
ții muncii, pe baza creșterii liniei 
active de front de peste 3,2 ori 
față de cea avută în 1959, pe sea
ma înzestrării masive cu mijloace 
tehnice moderne.

Dezbătînd proiectul de Directi
ve, minerii de la Uricani și-au 
manifestat hotărîrea de a obține 
noi si importante realizări in Dro-

au luat 
Uricani

PERSPECTIVE
• Conform planurilor de pers- )

pectivă, în dezvoltarea extracției ) 
de cărbune cocsificabil din Valea ? 
Jiului, se prevede ca în 1965 a- < 
ceasta să fie cu circa 77 la sută ( 
mai mare decît cea realizată în î 
1955 și cu aproape 35.6 la sută 1 
mai mare decît în 1960. 5

• Proiectul de Directive pre- \ 
vede ca pînă în 1965 să intre în \ 
funcțiune în Valea Jiului o nouă 5 
uzină de preparare a cărbunelui 
cu o capacitate de circa 3 milioane 
tone pe an. De asemenea se va 
trece la fabricarea cocsului din 
cărbune energetic de Valea Jiu
lui. Aceasta va face ca în 1965 
cantitatea de cărbune cocsificabil 
spălat să fie cu circa 776 la sută 
mai mare ca în 1955 și cu peste 
58 la sută mai mare ca în 1960.

• In 1965 mecanizarea încăr
cării în abataje și galerii va fi 
cu aproape 54,4 la sută mai ex
tinsă decît în 1955 și cu 48,8 la 
sută decît se prevede pentru 1960.

• In anul 1965 lungimea gale
riilor armate cu susțineri moder
ne va reprezenta circa 69,8 la 
sută din totalul excavărilor față 
de 1955. De asemenea cantitatea 
de cărbune extrasă cu susținere 
metalică în abataje va spori la 
peste 29,3 la sută în volumul to
tal de producție față de 2,8 la 
sută cit a fost în 1955.
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Spioni americani 
arestați 

în Cehoslovacia
PRAG 4 9 (Agerpres)
După cum transmite CETEKA, 

în ultima vieme serviciul de spio
naj american a strecurat în Ceho 
slovacia trei agenți: Zdenek Vav- 
ra, A. Mulidra și Jiri Slavik. Timp 
îndelungat agenții au fost ins- 
truiți la cursuri speciale în sudul 
Germaniei, pregătindu-se să des
fășoare o activilate subversivă și 
să culeagă informații cu caracter 
de spionaj.

Toți cei trei agenți au fost a- 
restați imediat după ce au trecut 
frontiera Cehoslovaciei.

liwiiiva înscenării judiciare de la Boilmund
Protestul tinerelului din Luxemburg, Belgia, Franța 

și Germania
BERLIN 9 (Agerpres)
Un număr de 120 reprezentanți 

ai organizațiilor de tineret din 
Luxemburg, Belgia, Franța și Ger
mania occidentală au luat parte 
la „întîinirea de primăvară a ti
neretului", care a avut loc la 
Luxemburg. Ei au protestai cu ho- 
tărîre împotriva procesului de la 
Dortmund înscenat unui grup de 
tineri patrioți germani. După cum 
se știe, motivul acestui proces 
este de a discredita în ochii tine-

--------------o--------------Noi proteste împotriva politicii agresive americane
RANGOON 9 (Agerpres).
Comitetul Central al Partidu

lui Muncitoresc din Birmania și 
Comitetul Central al Partidului 
prietenilor poporului au adoptat 
într-o ședință comună o rezolu
tei în care condamnă cu hotă- 
rîre politica agresivă a S.U.A. 
față de țările socialiste, politică 
ce a dus la torpilarea conferin
ței la nivel înalt.

In rezoluție se arată că este 
necesar să fie interzisă încălca
rea spațiului aerian al altor țări

Generalii! Magruder dâ povefe 
succesorului lui Li Sîn Man

MOSCOVA 9 (Agerpres) TASS 
anunță:

'/.iarul „Izvestia" din 8 iunie 
publică un articol intitulat „Ge
neralul Magruder dă cărțile pe 
față".

Autorul articolului N. Hohlov 
scrie: „Răscoalele împotriva lui 
Li Sîn Man și a lisinmaniștîlor 
care au avut loc în întreagă Co
reea de Sud au produs sciziune 
în sinul armatei sud-coreene. In 
rlndul soldațllor și ofițerilor au 
început frămîntări. Asasinatele în 
masă la Seul au arătat că solda
tul sud-coreean trebuie să-și re
prime frații care se revoltă îm
potriva regimului de închisoare, 
trebuie să reprime mișcarea pa
triotică a compatrioților lui. Sol- 
dații și ofițerii din armata sud- 
coreeană își dau seama de rolul 
de călăi care li se rezervă în a- 
cest joc antipopular necinstit.

Comandantul trupelor de ocupa
ție americane a aflat de această 
stare de spirit cu totul nedorită. 
Generalii de peste ocean care s-au 
cuibărit la Seul, au început să 
facă tot felul de reflecții teore
tice. A început să vorbească co
mandantul așa ziselor „forțe ale 
O.N.U." în Coreea, generalul 
Magruder. El povățuiește cabine
tul provizoriu al lui Ho Cijcn să 
nu efectueze nici o mișcare, nici 
o schimbare în armata sud-co- 
reeană, ale cărei unități au repri
mat răscoala poporului. El reco
mandă să nu se cerceteze mașina- 
țiurdle tîlhărești care au fost co
mise de generali și ofițeri în tim
pul alegerile prezidențiale falsi
ficate. Magruder^ a lansat in mod

Declarația lui Herter a provocat 
un val de indignare in Japonia

TOKIO 9
Declarația 

al S.U.A., 1 
de Extrem Orient, asupra căruia 
se extinde acțiunea noului 
tat de securitate' 
can include 
că, a stîrnit
în rîndurile 
Japonia.

Comitetul
Partidului Comunist 
a publicat la 8 iunie o 
ție în care se subliniază

(Agerpres).
i secretarului de Stat 
Herter, că noțiunea

„tra-
!** japono-ameri- 

și Uniunea Sovieti- 
un val 
opiniei

de indignare 
publice din

executiv al 
din

Central
Japonia 
declara- 
că. spu-

occidentală
retului vest-german ideea festiva
lurilor mondiale ale tineretului și 
studenților.

După cum anunță agenția 
A.D.N., la îmtîlnirea din Luxem
burg a fost adoptată o declarație 
care subliniază că tinerii germani 
care au devenit victimele mișcă
rii judiciare de la Dortmund, 
luptau pentru prietenia dintre ti
neretul tuturor țărilor, pentru 
idealurile înaintate ale tinerei 
generații.

de către imperialiștii americani 
și folosirea aerodromurilor străi
ne drept baze pentru zboruri de 
spionaj. Cerem guvernului U- 
niunii Birmane, se subliniază în 
rezoluție, să condamne guvernul 
american la O.N.U., să nu îngă
duie avioanelor militare străine 
să aterizeze pe aerodromurile 
din Birmania, să meargă pe li
nia lichidării tuturor bazelor mi
litare din toate țările lumii și a 
blocurilor militare din întreaga 
lume.

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

public apelul „de a se menține 
unitatea armatei".

Magruder dă actualului cabi
net provizoriu de la Seul sfaturi 
unul după altul. Toate aceste sfa
turi se reduc la un sigur lucru 
jlecărește cit vrei chiar și despre 
democratizare și liberalizare, dar 
ține bine arma în mină.

Din modestie, se spune in con
tinuarea articolului semnat de 
Hohlov, Magruder nu a pomenit 
nimic de meritele celor două di
vizii ale brigăzii turce și ale com
paniei de soldați tailandezi care 
mărșăluiesc pe teritoriul Coreei de 
Sud. Noi însă subliniem această o- 
misiune arătînd că diviziile sud- 
coreene și diviziile ocupanților 
sînt cele două cîrje pe care se 
sprijinea clica lisînmanistă, pe 
care se sprijină clica post-lisînma- 
nistă de la Seul.

■ =♦♦ ♦♦ —

Scopul vizitei lui
NEW YORK 9 (Agerpres).
La New York a sosit într-o 

nouă vizită reprezentantul clicii 
lui Adenauer — ministrul de 
Război de la Bonn, Strauss. Pe
lerinajul pe țărmurile americane 
și l-a început aprobînd cu ser
vilism violarea de către Statele 
Unite a spațiului aerian sovietic.

„Nu există nici un temei ca 
Statele Unite să fie condamnate 
pentru trimiterea avionului 
„U-2", s-a lingușit el în fața 
guvernului S.U.A., într-un inter
viu acordat unui corespondent

al
cu

sele secretarului de Stat 
S.U.A. sînt în contradicție 
interpretarea oficială a guvernu
lui japonez; acest lucru a de
mascat caracterul agresiv al cîr- 
dășiei militare dintre cercurile 
conducătoare din S.U.A. și Japo
nia. Declarația lui Herter a a- 
rătat și mai limpede că tratatul 
de securitate japono-american 
este o alianță militară împotri
va R. P. Chineze și U.R.S.S.

In ce privește cercurile ofi
ciale din Japonia, declarația se- 
cretarului de stat al S.U.A. a 
provocat în rîndurile lor confu
zie și derută. Cercurile din a- 
propierea Ministerului Afacerilor 
Externe au refuzat să comenteze 
această declarație spunînd că 
așteaptă „informații mai preci
se" despre cuvîntarea lui Herter.

Postul de radio Tokio anunță 
că Ministerul Afacerilor Externe 
al Japoniei a cerut ambasadei 
americane din Tokio textul com
plet al declarației lui Herter și 
a însărcinat ambasada 
din Washington să afle 
esența declarației 
Ministerul 
s-a abținut 
punctul său

Secretarul 
tului de Miniștri a declarat că 
guvernul japonez nu poate spu
ne încă nimic în legătură cu de
clarația lui Herter, întrucît nu a 
primit încă informații oficiale.

lui 
Afacerilor 
să facă 
de vedere, 
general al

Japoniei 
care este 

Herter.
Externe 

cunoscut

Cabine-

24.000 de polițiști 
pentru primirea

TOKIO 9 (Agerpres)
După cum transmit posturile de 

radio japoneze, la 8 iunie direc
ția poliției din Tokio a dat publi
cității planul de măsuri legate de 
apropiata sosire a președintelui 
Eisenhower în Japonia.

Direcția poliției intenționează

„Slăbiciunile serioase*
ale politicii guvernului S. U. A.

NEW YORK 9 (Agerpres)'.
Intr-un articol intitulat „Slă

biciunile lui U-2“, ziarul „New 
York Times" subliniază că an
cheta comisiei senatului ameri
can a scos la iveală „unele slă
biciuni serioase ale guvernului". 
Este limpede că guvernul a fă
cut chiar de la început unele 
greșeli flagrante pentru care, în 
ultima analiză, președintele tre
buie să poarte răspunderea. O 
altă const atatre a anchetei este, 
potrivit ziarului, faptul că 
CIA — Direcția centrală de in
vestigații a lui Allen Dulles ca
re coordonează întreaga activi
tate de spionaj a S.U.A., dispu
ne de „o putere uriașă" în do
meniul ducerii politicii externe.

Strauss în S. U. A.
al ziarului „New York Times".

Intr-o știre sosită de la Bonn, 
ziarul „New York Times" arată 
că Strauss a sosit în Statele 
Unite pentru a se interesa de 
posibilitățile ca Germania occi
dentală să obțină de Ia S.U.A. 
rachete strategice cu rază mare 
de acțiune. Potrivit ziarului, el 
intenționează să ia cunoștință 
de programul producției rache
telor „Polaris", precum și al ra
chetelor intercontinentale mal 
grele de tip „Minutoman".

Noi amănunte 
despre complotul 

împotriva Republicii 
Guineea

CONAKRY 9 (Agerpres).
Buletinul agenției gumeze de 

presă a publicat un articol care 
furnizează noi amănunte despic 
complotul împotriva Republicii 
Guineea, recent descoperit.

In articol se arată că complo
tul a fost pregătit în mod direct 
cu știrea autorităților franceze 
care, după eșecul complotului au 
încercat să exercite presiuni a- 
supra autorităților din Senegal 
pentru a disimula participarea 
Franței la acest‘complot. Totuși, 
în pofida presiunilor, conducă
torii Senegalului au refuzat să 
acorde sprijin dușmanilor Repu
blicii Guineea și după descoperi
rea depozitelor de arme în Se
negal au arestat un număr de 
complotiști printre care Sadott 
Bobo și Baldo Souilet Ane. In 
articol se arată că Sadou Bobo, 
una din căpeteniile complotului 
a conferit la Paris și la Alger 
cu primul ministru al Franței, 
Debre.

—o—
O sentință samavolnică 

a tribunalului militar 
din Atena

ATENA (Agerpres)
La 7 iunie tribunalul din Ate

na, în urma unei succinte și for
male examinări a procesului îm
potriva a doi democrați greci, a- 
cuzați de „spionaj", a pronunțat 
sentința. P. Petalotis și I. Lippas 
au fost condamnați la închisoare 
pe viață numai pe motivul că fac 
parte din Partidul Comunist din 
Grecia,

japonezi mobilizați 
iui Eisenhower
să mobilizeze pentru paza și asi
gurarea securității președintelui 
S.U.A. 24.000 de polițiști. Se sub
liniază că niciodată încă în anii 
de după război n-au fost mobili
zați în Japonia un număr așa de 
mare de polițiști pentru a întîm- 
pina o persoană oficială.

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

Ziarul arată că Congresul ar fi 
trebuit să înființeze un comitet 
care să supravegheze activitatea 
CIA.

PROGRAM
11

PROGRAMUL I. 7.30 Sfatul 
medicului. 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Melodii populare ro- 
mînești, 9,30 Din lupta poporu
lui nostru pentru libertate. 10,00 
Cîntece despre mineri și oțelari, 
10,30 Din muzica popoarelor, 
11,43 Interpreți și formații de 
muzică ușoară, 13.05 Muzică de 
estradă. 14,40 „Partidul ne con
duce", emisiune de cîntece, 15,50
Emisiune literară. 16.15 Vorbește 
Moscova 1 17,25 Duete din opere, 
17,45 Tribuna Radio. 18.33 So
liști de muzică populară romî- 
nească, 19.05 Pe teme interna
ționale, 19,15 Concert de muzică 
ușoară. 20.10 Formații muzicale 
care au lușt ființă în anii puterii 
populare, 20,30 La microfon: 
Satira și umorul, 21,15 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 14,30 
Muzică ușoară de compozitori 
sovietici, 15,00 Melodii populare 
romînești și ale minorităților 
naționale. 16,15 „Plecăm în ex
cursie", program de muzică u- 
șoară, 17,30 Sfatul medicului,

Exploatarea 
minieră Petrila

I Organizează în ziua de 27 
iunie 1960 concurs pentru o-

J cuparea următoarelor posturi 
i care se declară vacante de 
[ la data de 1 iulie a. c.

— posturi de maiștri mi
neri ;

— posturi de maiștri elec- 
I tromecanici.
! Cei ce doresc a se înscrie 
■ la concurs vor depune actele 

la biroul evidența persona
lului pînă la data de 25 iu- 

; nie 1960.
Informații suplimentare se 

pot obține Ia biroul eviden- 
I ța personalului de la exploa

tarea minieră Petrila.

J O. C. L. Produse |ș 
industriale

PETROȘANI
!* ■1!• Anunță că a pus în vîn- ;!
:■ zare prin magazinele sale
i; din tot raionul Petroșani, •;
■: încălțăminte cu fețe din pînză ;• 
;■ pentru bărbați, femei și il 
ii copii.
ii Sandale pentru bărbați îi 

lei 59,00. , ii
ii Sandale pentru femei

lei 35,00. ii
ii Sandale pentru copii ii

lei 21,36.
y UȘOARE

REZISTENTE
IEFTINE Ii

T.S. P.L PEWIli;
Organizează în sea- / 

ra zilei de 11 iunie a.c. ; 
I o frumoasă chermeză î; 
I în grădinile de vară ; 
I „CONSTRUCTORUL ; 
;: Petroșani ?;;
< Și J
•: „MINERUL” !;
:; Lupeni :
J MUZICĂ ȘI DANS

Mititei, specialități 
;l la grătar I;
I; BERE, 
<| diferite alte băuturi

DE RADIO
iunie

18.05 Roza vînturilor (reluare), 
18,25 Compozitorii întîmpină 
Congresul Partidului cu noi 
creații. 19.40 Muzică din opere
ta „Frasquita" de Lehar, 20,30 
Muzică de dans, 21,15 Concert 
de muzică populară romînească.

Radiojurnale și buletine de 
știri — Programul I : 5,00; 6,00; 
7,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17.00; 
19,00; 20,00; 22,00 23,52. Pro
gramul II : 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
11 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vise de duminică; AL. 
SAHIA : Lumină în întuneric; 
PETRILA : Tatăl meu actorul; 
LIVEZEN1 : Ultima stație; ANI- 
NOASA: Torentul: VULCAN: 
Nu putem trăi despărțiți; LU
PENI : Omul cu pantaloni scurți; 
URICANI: Lumină în întuneric.


