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* Guvernul Kiși se pregătește să înăbușe prin forță greva *. 
minerilor din Miike

Minerii din Petrila - la datorie
Productivitate ridicată

Colectivul sectorului III al mi
nei Petrila își dezvoltă continuu 
realizările obținute. Ca urmare 
a sporirii vitezei de avansare în 
abataje și extinderii întrecerii pe 
profesii, în primele 7 zile ale lu
nii curente s-a realizat pe între 
gul sector un randament de 2,886 
tone cărbune pe post. Rezultatul 
obținut situează colectivul aces
tui sector printre sectoarele frun
tașe din Valea Jiului în privința 
randamentelor.

O rodnică activitate au desfă
șurat în acest timp brigăzile de 
mineri conduse de Belu Sabin. 
Kando Nicolae și Szabo Carol. 
Minerii din brigada condusă de 
Belu Sabin, de exemplu, și-au 
depășit randamentul planificat cu 
1,5 tone cărbune pe post. Totoda
tă membrii acestei brigăzi au dat 
cărbune de bună calitate.

întregul colectiv al sectorului 
III este hotărît să muncească tot 
mai bine pentru îndeplinirea sar
cinilor puse de partid.

? Toate brigăzile 
e la pregătiri cu planul 

îndeplinit
Minerii sectorului XI investiții 

realizează succese însemnate în 
munca pentru deschiderea de noi 
orizonturi, de noi locuri de mun-

întrecerea 
depănătoarelor
Cine va da cele mai multe fire 

depănate fără nici un deșeu ? . A- 
ceastă întrebare a trezit curiozi
tatea tuturor muncitorilor din 
secția tineretului a Filaturii Lu
pénk

Cine ? In fiecare zi de întrece
re, dintre muncitoarele mediocre se 
desprinde cîte o tînără- care pînă 
mai ieri trecea neobservată și de
vine fruntașă. .

Ioniță Alaria, de exemplu, Ră- 
ducu Florica și Zamfir Elena, îna
inte- de a se .desfășura .întrecerea 
pe profesii între depănătoare, a- 
bia. își. Îndeplineau sarcinile ; de 

, plan. Acum ? Se întrec pentru tit
lul de fruntașă în - întrecerea so
cialistă și nu fără rezultat. In 
ziua de 6 iulie, Răducu Florica 
a depănat 20 kg. fire peste plan 

, și fără nici un deșeu, Zamfir Ele
na 14 kg., iar Ioniță Maria 13 
kg. fire de bună calitate.

Este adevărat că în fruntea în
trecerii pe profesii se află ■ încă 
muncitoarele Kutași Rozália, Mé
száros Senia, Preda Dochia și 
Gîmpeanu Ana II care posedă 
mai multă experiență în muncă, 
dar Ioniță Maria, Zamfir Elena 
și Răducu Florica se străduiesc 
să fie alături de ele.

S. BONA 
corespondent

♦
Colectivul sec-« 

torului I B al • 
minei Lupeni a • 
extras în iunie • 
peste plan 314 • 
tone de cărbune • 
cocsificabil. Bri-« 
gaida condusă de • 
comunistul Koos J 
Ladislau a con- • 
tribult din plin • 
la succesul între- * 
gului colectiv. IN$ 
CLIȘEU: Trei J
mineri din briga. * 
da lut Koos : O- * 
prea Nicolae, Be-»a 
csuk W. și Kiraly * * 
M. au terminat ••

că. In luna trecută ei au obținut, 
la lucrările de săpări, lărgiri și 
betonări, cu 919 mai mulți m. c. 
decît prevedea planul pe sector.

îmbucurător este de asemenea 
faptul că toate brigăzile de mi
neri din sector și-au realizat și 
depășit sarcinile de plan lunare.

Lucrînd la o galerie de legătu
ră armată în fier, brigada de 
mineri condusă de Mang Ioan a 
obținut o viteză medie lunară de 
avansare de 56 metri. O viteză 
de avansare asemănătoare a ob
ținut și brigada minerului Fleș- 
can Constantin care lucrează în- 
tr-o galerie armată în fier. Bri
găzile de mineri conduse de Bo- 
teanu Nicolae și Șomogyi Iulin 
s-au remarcat prin lucrările de 
bună calitate executate la ori
zontul nou nr. 14 al minei.

Brigăzi de tineret 
fruntașe

Brigăzile de tineri mineri din 
sectoarele productive ale minei 
Petrila nu și-au dezmințit nici de 
această dată hărnicia. Tinerii 
mineri din brigada condusă de 
Iederan Alexandru din sectorul I 
au obținut în această lună un 
randament de aproape 4 tone pe 
post, producția dată fiind de bu
nă calitate.

Brigada de tineret condusă de 
Cucoș Gheorghe din același see- 
tor a fost înființată nu de mult. 
Aceasta nu i-a împiedecat pe 
membrii brigăzii să se situeze în 
primele rînduri ale întrecerii. Eii 
și-au depășit randamentul plani
ficat cu peste 600 kg. cărbune 
pe post-, realizînd o economie de 
materiale de peste 2000 lei.

Succese frumoase au înregis
trat și brigăzile de tineri mineri 
conduse de Cîșlaru Ioan, Tereny 
Ludovic, Nagy Adalbert și Jucă- 
toru Gheorghe.

Economii în sectorul 
de transport

Colectivul sectorului de trans
port de la mina Petrila (șef de 
sector ing. Stoica Emil) acordă 
o atenție deosebită obținerii de 
economii peste plan. De la înce
putul anului și pînă acum mun
citorii și tehnicienii sectorului au 
făcut o economie de aproape 
200.000 lei. ceea ce constituie o 
frumoasă realizare. Este demn 
de remarcat faptul că toți mai
ștrii din sectorul de transport se 
întrec pentru titlul de cel mai 
bun maistru de schimb. In luna 
trecută cele mai bune rezultate 
le-a diobîndit maistrul de schimb 
Halmy Iosif. Acesta împreună cu 
muncitorii din schimbul pe care-I 
conduce, a asigurat aproviziona
rea sectoarelor cu materialele și 
goalele necesare în bune condi- 
țiuni, a urmărit cu mult simț de 
răspundere transportarea cărbune
lui la suprafață.

Tot în cadrul sectorului de 
transport brigada de muncitori 
condusă de Novak Ștefan a reu
șit ca într-un singur schimb să 
înlocuiască în puțul centru 40 
buc. ghidaje defecte.

C. MATEESCU
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Schimburile de experiență — 
prilej de învățăminte

ierea mal rapidă a abatajelor.
La mina Petrila perforajul u-> 

med a cunoscut o largă extinde
re pe cînd la Vulcan după cum 
spuneau minerii Hunyadi Ioan și 
Flămînzeanu Nicolae „el este 
deabia în fașă“. Dar nimic nu-i 
împiedică pe minerii din Vulcan 
ca Supă cele văzute și învățate 
la Petrila să nu introducă și 1« 
locurile lor de muncă perforajul 
umed.

Cu prilejul schimbului de ex
periență minerii , tehnicienii și 
inginerii de la Vulcan au văzut 
la Petrila și alte lucruri frumoa
se pe care s-au hotărît să le fo
losească. Cu siguranță că și pe
trilenii vor avea de aflat multe 
noutăți la Vulcan atunci cînd vor 
întoarce vizita „oaspeților“ lor.

I

De ce numai |
. o singură brigadă ?ț

▼
Despre colectivul sectorului J

♦

♦
1

>
♦
♦ 
t
i
♦

♦«

♦ 
:* 
î
I

h 1

A <
r

de investiții ai minei Uricanj 
s-au spus adesea vorbe de lau
dă. Brigăzile sectorului au e 
xecutat lucrări de bună caii 
tate, realizînd în același timp 
însemnate economii peste plan. 
Aceasta, în trecutul nu prea în 
depărtat. In luna iulie insă sec
torul merge slab, chiar foarte 
slab. Din cele 6—7 brigăzi de 
săpări ale sectorului, în pri
mele zile din iulie doar una 

j singură, cea condusă de Tőkés 
' Torna și-a depășit sarcina cu 
* 8,24 m. c. la săparea galeriei 
“ direcționale în culcușul stratu- 
Z lui 3 blocul III—IV orizontul 
' 610. Brigada a realizat o a- 
j vanșare medie în primele 4 zile

î

♦ 

j lucrătoare de 1,75 metri pe zi. • 
J Celelalte brigăzi între care cele • 
î conduse de Szekely Sigismund, !
♦ Ilin Cornel, Găvan Dumitru, * 
t cunoscute înainte vreme ca bri- • 
2 găzi fruntașe, sínt acum mult *
♦ rămase în urmă cu planul. Se *
♦ poate oare mîndri conducerea ♦
♦ sectorului cu o asemenea situa- » 
J ție ? Ce fac maiștrii, ce face J 
f conducerea sectorului pentru J 
I asigurarea condițiilor bune de j 
« muncă brigăzilor, pentru înde- « 
J plinirea și depășirea ritmică a î
♦ sarcinilor de plan? Cum moți- •

î
♦

vează tov. ing. Voichița loara, • 
șeful sectorului, rămînerea în J 
urmă, ce măsuri are de gînd ♦ 
să ia pentru a o lichida ?

d. g. : 
t

Noul club al minerilor din Lonea

fost în schimb 
mina Petrila. 
Ioan, maistrul 
Francise, mine- 

Ioan,, Flămînzeanu 
ceilalți parti
de experiență 
la mina Vul- 

acasă cu pre-

Schimburile de experiență or
ganizate între muncitori și colec
tive sínt un prilej prin care unii 
împărtășesc celorlalți cunoștințe
le pentru generalizarea experien
ței înaintate. Ele constituie o for
mă de manifestare a relațiilor de 
producție socialiste, relații de în
trajutorare tovărășească, necu
noscute în condițiile societății ba
zate pe exploatarea muncitorilor.

Multe învățăminte se trag în 
urma unui schimb de experiență 
bine organizat ! De acest lucru 
s-au convins >pe deplin inginerii, 
tehnicienii și minerii de la mina 
Vulcan, care au 
de experiență la 
Inginerul Săbău 
mecanic Csilcser 
rii Hunyadi
Nicolae, precum și 
cipanți la schimbul 
veniți la Petrila de 
can s-au reîntors 
țioase învățăminte.

In magazia de rezervă a minei 
Vulcan sínt șase coloane pentru 
susținerea perforatoarelor la lu
crările de înaintare. De mai bine 
de trei ani ele își așteaptă' rîn- 
dul să fie folosite în mină. De ele 
și-a amintit inginerul Săbău Ioan 
atunci cînd la orizontul 14 în cir
cuitul puțului 9 de la mina Pe
trila a văzut o brigadă de mineri 
tolosindu-se.de asemenea coloane. 
Ce mult ușurează ele munca mi
nerilor. ,,Le vom introduce și pe 
ale noastre în mină și asta 
mai curînd' — s-a gîndit 
atunci.

Rambleierea unui abataj 
ră cu 
fiecare 
Vulcan 
le. La

C. M.
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Cărbune cocsiîkâbîl 
peste plan

Minerii sectorului I al minei 
Vulcan au obținut în primele zile 
de muncă din semestrul II rezul
tate de seamă. Ei au extras pes
te plan pînă la 5 iulie mai bine 
de 100 de tone cărbune cocs.fi- 
cabil de bună calitate. Această 
depășire s-a obținut în urma creș
terii randamentului pe sector cu 
aproape 200 kg. cărbune pe post, 
față de cel planificat. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
brigăzile conduse de Moraru Ni- 
coiae, Bogdan Gheorghe și alții, 
care prin buna organizare a mun
cii în abataje obțin randamente 
cu mult mai mari decît cele pla
nificate.

♦ 
♦Sas la munte, printre brazi

In raionul nos
tru sini atîtea 
peisaje frumoase 
incit chiar un ar
tist al penelului 
nu ar putea reda 
pe pînza lui toa-
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cit 
dînsul

două aripi de cîte 
este o lucrare care 
se efectuează în 3—4 
mioa Petrila aceeași
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crare se execută în trei schim
buri. „Ce fac petrilenii de au așa 
spor?... Cărei secretul?“ — s-a 
întrebat, maistrul mecanic Csil- 
cser Francisc. Răspunsul, 1 a pri
mit de la ing. Stoicescu Ioan. Do
zarea pietrei și a apei la gura 
piiniei — era secretul. Inginerul 
Stoțpescu le-a făcut „oaspeților * 
de la Vulcan, chiar un „cadou'.: 
au fost confecționate și trimise 
la Vulcan o pîlnie și un grătar 
vibrant care vor asigura ramble»

rilor, a formelor, 
a decorului 
de măreț, 
mentui care 
incintă cel 
mult de cum pă
răsești șirul așe
zărilor Văii Jiu
lui îndreptindu- 
te spre 
dul, spre Lunca 
Florilor, 
Buta sau

Prospețimea lui, mireasma re
vărsată de lumea florilor fără 
număr, de cetina brazilor ce îm
bracă munții, nu vor putea fi ni
ciodată redate de creion sau pe
nel. Ca să „guști“ acest balsam 
trebuie neapărat să-l tragi cu 
toată puterea in piept, acolo sus 
la munte, printre brazi

D/umurile, pornind din Valea 
Jiului ca un evantai în toate 
părțile, spintecind înălțimile, 
slut străbătute zilnic de zeci de

atît 
Ele-

te 
mai

Voevo-

Paring,
Retezat — este aerul

♦
♦
♦
*
♦
♦

♦
♦

♦ turiști* oameni ai muncii plectițt
♦ să-și refacă forțele in decorul 
J sălbatec și totuși prietenos, cu
♦ pante greu de urcat dar care te
♦ atrag ca un magnet. Intr-a ar-

monie arhitectonică cu pădurile* 
și munții, omul a ridicat pc. un ♦ 
de nu te aștepți cîte-o vilă-ca-Z 
bană elegantă și grațioasă ca* 
și pădurile falnice din jur. Așa» 
este cabana Rusu, ce poate riva-ț 
liza cu orice vilă de acest fel • 
cea de la Cimpu lui Neag sau*, 
Voevodul 'ț. F. (din clișeul ală-Z 
tarat). toate construite în ulti J" 
mii ani. *

In fiecare vară își petrec cțtci» 
concediile de odihnă zeci de oa-Z 
meni ai muncii. Cum o duc ?... • 
Vizitați-i și cu siguranță că veți» 
dori să vă petreceți concediul tot» 
în aceste cabane. $

m. o. :
************»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»•»»»»»»»»••»•»••»»
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Ajutorul prețios al comuniștilor
*• ■’■A fost o adunare pe care ute
miștii nu o vor uita ușor. Unii 
au propus sancționarea lui Frîn
cu cu vot de blam, alții însă, cei 
mai multi, cereau excluderea.

— Ce rost mai are să ne pier
dem vremea cu el? — întreba 
utemistul Pîrja Viorel 
criticat destul. Statul 
Cu el. l-a calificat. Se 
noi toți, de condiții 
frai. Realizările noastre sînt mari, 
pășim înainte cu încredere hotă- 
rîți. Dar Frîncu Ioan ține ca
dența cu noi ? Nu ! Stă pe loc. 
trăiește parcă pe o altă lume, nu 
tine la calitatea lui de utemist. 
Nu merită să stea în mijlocul 
nostru 1

Frîncu Ioan, ajunsese cel mai 
Indisciplinat muncitor din secto
rul II al. minei Petrila, un chiu
langiu de mîna-ntîi. Intr-adevăr 
nu făcea cinste utemiștilor din 
sector. Prin indisciplina lui tră
gea înapoi brigada în care lucra. 
Cînd era mai mare nevoie de el 
la locul de muncă, Frîncu Ioan 
nicăieri. La adunări U.T.M. nu 
participa și nici Ia alte activități. 
Intr-un cuvînt s-a rupt cu 
de viata colectivului.

Acum se afla în discuția 
nării generale U.T.M., în 
judecății tovarășilor săi. A fost 
o judecată aspră. Cuvîntul „îl 
excludem“ răsuna tot mai apăsă
tor. La această adunare a parti- 

I cipat însă și secretarul organi
zației de partid din sector, comu 
nistul Cenaru Gheorghe. A 
rut si el cuvîntul.

—• Sînt grave abaterile 
Frîncu — a spus el calin.

■ să ne gîndim bine. Să dobori un 
om sînt de ajuns doar două cu- 

j vinte: „îl excludem“, dar pen- 
! iru a crește un om, pentru a-l

—, a fost 
a cheltuit 
bucură, ca 
optime de

totul

adu
lata

ce-

lui 
Dar
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CIRCI UMARU VICTOR 
mina Uricani

forma, se cer multi ani de zile. 
Oare o fi Frîncu chiar de lepă
dat ? V-ați gîndit voi dacă îl 
excludeți ce se va întîmpla cu el. 
cine-1 va educa și oare am făcut 
noi totul pentru el, pentru 
face un om adevărat ? Sau 
sîntem în stare să educăm 
om ?

— Ba da!
Cuvintele secretarului de partid 

au făcut ca utemiștii să judece 
mai temeinic asupra hotărîrii pe 
care urma s-o ia. Frîncu Ioan 
n-a fost exclus. A fost sancțio
nat cu vot de blam. Și utemiștii 
s-au angajat să-I ajute să se în
drepte. La propunerea secretaru
lui de partid, tînărul a fost dat 
la una din cele mai bune brigăzi 
din sector, în grija comunistului 
Coama Ernest.

De atunci au trecut mai multe 
luni. Cu ajutorul comunistului și 
al ntemistilor care au fost mereu 
alături de el. atît la muncă cît și 
în timpul liber, Frîncu Ioan s-a 
îndreptat. El a devenit unul din 
cei mai buni muncitori din bri
gadă, iar sarcinile de organiza
ție le îndeplinește în mod exem
plar.

Utemiștii de la sectorul II al 
minei Petrila găsesc întotdeauna 
în sfaturile si îndrumările secre
tarului de partid și a celorlalți 
comuniști, în exemplul lor, un a- 
jutor prețios. In brigăzile comu
niștilor Peter Moi se, Michiev 
Gheorghe, Cristea Nicolae, Sido- 
rov Vasile cresc numeroși tineri. 
Comuniștii au devenit adevărati 
dascăli în educarea și formarea 
noii generații de mineri de oa
meni înaintați.

Nu există domeniu de activi
tate a organizației U.T.M. în care 
secretarul și întregul birou al or
ganizației U.T.M. din sector să 
nu fi simțit ajutorul organiza
ției de partid.

— Intr-un timp — povestește 
tov. Nicolae Constantin, secreta
rul organizației U.T.M. nr. 2 Pe
trila, munca de primire de noi 
membri se desfășura foarte ane
voios în sectorul nostru. Deși a- 
veam mulți tineri neorganizați

--———————- ' - ' - " - =—- * - . *-
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devină utemiști, 
atragem la ac- 
Pentru aceasta 
criticați. Biroul

care meritau să 
nu reușeam să-i 
țiunile noastre, 
am fost deseori 
organizației de partid ne-a cerut
atunci să prezentăm un referat 
despre munca de primire de noi 
membri în fata adunării gene
rale de partid. Din această adu 
nare generală am tras multe 
învățăminte. Comuniștii ne-au a- 
rătat că pentru a-l atrage pe ti
nerii neutemiști spre organizație 
trebuie să ne ocupăm mai ternei 
nic de educarea lor, să le ară
tăm scopul organizației noastre, 
și ce înseamnă a fi utemist. Ur- 
mînd indicațiile membrilor da 
partid noi am început să ne o- 
cupăm mai temeinic de tinerii 
neorganizați. Am organizat cer
curi de studiere a Statutului 
U.T.M., am avut de asemenea o 
întîlnire cu secretarul de partid, 
tov. Cenaru, care a vorbit tineri 
lor despre viața din trecut și de 
azi a tinerilor mineri din Valea 
Jiului. Astfel munca de primire 
de noi membri s-a îmbunătățit 
De la începutul anului am pri
mit 30 de utemiști.

Organizația U.T.M. din secto
rul II este fruntașă pe mina Pe
trila. Aceasta prin faptul că ea 
a fost ajutată de organizația de 
partid atît în privința întăririi* 
brigăzilor de tineret cît și în ce 
privește munca educativă în rîn- 
durile tinerilor. In acest sector 
sînt 12 brigăzi de tineret — toa
te colective fruntașe, 64 tineri 
purtători ai insignei de „Briga
dier al muncii patriotice“, 34 de 
„prieteni ai cărții“, 20 tineri frec
ventează cursurile învătămîntului 
mediu și superior. La sport, ti
nerii sectorului sînt de aseme
nea fruntași, la frecventarea clu
bului, la fel. $i toate rezultatele 
obținute au la bază ajutorul or
ganizației de partid, ai comuniș
tilor care la fiecare adunare ge
nerală U.T.M., la fiecare loc de 
muncă, zi de zi, îndrumă tinerii 
cu dragoste părintească.

Tinăra Văduva 
Mariana conduce 
o brigadă de de- 
pănătoare la Fi
latura Lupeni. 
In întrecerea pen
tru fire de cali
tate brigada ei e 
mereu fruntașă.

I. DUBEK

Ca de obicei, Avasiloaie Dumi-- 
tru, șeful de echipă de la zețaj 
își controlă locurile de muncă. 
Peste tot găsi ordine. La sitele 
Zimmer se opri însă brusc. Tre
sări. Iși fixă privirea spre locul 
unde trebuia să stea ungătorul. 
Ciora Constantin însă lipsea. 
„Unde o fi iar băiatul ăsta ?“ — 
se întrebă, căutîndu-1.

— Constantin... Constantine! 
— îl strigă el pe Ciora dar ni
meni nu-i răspunse.

Aruncată într-un colt, lada 
plină cu lubrifianți stă răstur
nată, iar Ciora... ia-1 de unde 
nu-i.

Intr-un tîrziu se ivi și cel cău
tat. Urca scările încet, încet, ca

Să cunoaștem mina AERAJUL
știe că aerul atmosferic areSe .

în compoziția lui azot 79 la sută, 
oxigen 20,60 la sută și 0,40 la 
sută alte gaze. Aceste procentaje 
de gaze asigură o respirație nor
mală. In mină însă, compoziția 
aerului se modifică. Conținutul 
de oxigen scade, crescînd în 
schimb partea de bioxid de car
bon. Aerul din mină mai conține
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metan, oxid de carbon etc. Pe de 
altă parte aerul se încarcă . cu 
praf, iar temperatura și umidi
tatea sînt modificate față de ae
rul atmosferic. De aceea în mină 
este necesar să se facă ceea ce 
numim aerajul minei

Prin aerajul minei se înțelege 
alimentarea cu aer proaspăt a 
locurilor de muncă din subteran, 
în baza unui plan de aeraj. Can
titatea de aer proaspăt necesară 
pentru un om în subteran este de 
3—• 4 metri cubi pe minut, iar 
pentru fiecare locomotivă Diesel 
de 100 metri cubi pe minut.

Exploatările miniere din Valea 
Jiului sin,t echipate cu un corn 
plex de construcții și instalații de 
aerai. In aceste condiții pățrun 
derea aerului în mină se face 
prin puțuri și galerii transversa- 
el. In cadrul minelor la care pă 
irunderea aerului se face prin pu
țuri, este necesar să existe cel 
puțin două puțuri: unul prin ca
re pătrunde aerul în mină și care 
de obicei servește și la extracție 
și altul pe unde aerul iese din 
mină (put de aeraj), care poate 
servi și pentru transportul lem
nului, rambleului etc.).

Curentul de aer pătrunde prin 
rutul cel mai adîttc al minei, 
trece prin galeriile de transport 
pînă la abataje, „spală“ frontu
rile de lucru, se ridică la galeri
ile care colectează aerul viciat și

MINIER
se îndreaptă spre puțul de aeraj 
prin care este evacuat în atmos
feră. .

Aerajul în minele din Valea 
Jiului se realizează cu două ti
puri de ventilatoare : centrifuga 
le si axiale.

Ventilatoarele centrifugale sînt 
alcătuite dintr-o roată cu paleta 
solidare cu un ax care se rotește 
intr-o cameră (cămașa ventilato
rului). Datorită învârtirii roții cu 
palete, aerul aflat între palete se 
comprimă și este aruncat către 
marginea exterioară a roții, ast 
fel încît ia naștere o rarefiere a 
aerului. In felul acesta aerul este 
aspirat de-a lungul axului prin 
gura ventilatorului.

Ventilatorul axial este cel mo 
dern și este asemănător ca func
ționare cu o elice de avion care 
mișcă aerul (cînd avionul stă pe 
loc). Ventilatorul este compus 
dintr-un ax cu mai multe pale 
care se rotește în interiorul unul 
cilindru.

Comparat cu ventilatorul cen
trifugal, cel axial prezintă mai 
multe avantaje: volum mai mic 
randament mai ridicat, viteză de 
rotație mai mare etc.

Inginerii și tehnicienii din Va
lea Jiului ¿au mare atenție aera- 
jului minier de care depinde în 
mare măsură sănătatea și pro
ductivitatea muncii minerilor.

A. SAIMAC

un moșneag. La „Zimmere“ un 
lagăr prea încălzit fumega, fără 
ca Ciora să-l bage în seamă. Șe* 
ful de echipă nu se mai putu 
stăpîni.

— Unde mama dracului umbli, 
în loc să-ți vezi de treabă ? I 
Ciora bolborosi ceva neînțeles a- 
poi cu „graba“ leneșului se apucă 
de lucru.

Șeful de echipă plecă înfuriat.
...In ședința organizației de 

bază U.T.M. de la Zețaj, Ciora q 
fost aspru criticat pentru faptil 
că și-a părăsit locul de muncă, 
punînd astfel în pericol instala
țiile. Dar Ciora nu era la prima 
abatere și din păcate nici Ia ul
tima

Intr-o zi, lipsind (ca de obi
cei) de la postul său, a fost prins 
... cu ocaua mică : tocmai se pre
gătea să ascundă o sticlă cu vin.

— Așa...! vasăzică de ăsta ne 
ești Constantine I Noi toți ne stră. 
duim să prelungim viața măști 
nilor, iar tu...

★

Constantine... Constantine...? 
ești tînăr. N-ai decît 19 ani. Ți 
s-a dat posibilitatea să termini 
o școală profesională, să faci par
te din rîndul oamenilor care cu 
mîinile lor își clădesc fericirea. 
Tatăl tău a muncit cinstit 30 de 
ani în adîncul pămîntuiui, și nici
odată nu a părăsit postul său. 
Știi cît de greu se muncea pe a- 
tunci ? ! Bătrînul, cu siguranță, 
ți-a povestit. Ce va spune cînd 
va afla că ești un chiulangiu ? 
De ce nu-i urmezi pilda ? De ce 
nu privești în jurul tău să vezi 
cum lucrează tinerii din brigă
zile lui Drotzinger Andrei. Sibi- 
șan Victor, cei de la sitele WDG 
și Zimmer și mulți alți tineri de 
la Dreparația Lupeni ?

Ce satisfacții îți dă băutura. 
Constantine ? ! înlocuiește oare 
mîna prietenească ce ți s-a în
tins de atîtea ori și pe care tu ai 
refuzat-o ?

Conștiința ta încă nu-ți pune 
aceste întrebări, și multe altele, 
care te-ar aduce pe drumul cel 
bun ?

încearcă să te gîndeșH și răs- 
punde-ne făcînd o cotitură în via
ța fa de pînă acum.

M. LAZUR ,
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Noi vitrine frigorifice 
pentru magazine

Zilele trecute a sosit In Valea 
Jiului un nou lot de vitrine fri
gorifice pentru magazinele ali
mentare. Noile vitrine frigori
fice au o formă elegantă cu eta
jere frumos lucrate în metal cro- 

’ mat. In partea de jos a vitrinei 
se găsește o instalație pentru 

i producerea temperaturii scăzute 
și care apoi răcește fiecare eta
jeră în parte. Instalația este dota
tă cu aparataj special care cu
plează sau decuplează mersul 
f rigori ferului după indicele de 
temperatură la care este reglat.

Plnă acum _asemenea vitrine 
frigorifice produse în țară au 
fost instalate la magazinele ali
mentare nr. 4 Petroșani, 44, 45, 
și 49 Vulcan, 61, 63 și 65 Lupeni. 
150 Lonea și altele.

a

DIN ACTIVITATEA ȘANTIERELOR «

Redflcerea termenelor de predare, buna gospodărire 
șantierului — probleme centrale pentru constructorii 

din Petroșani

O joie de tineret rettș’tă
Pentru tinerii din Lupeni joile 

de tineret au devenit întruniri 
mult așteptate.

De uii succes frumos s-a bu
curat în rîndurile tinerilor și ul
tima joie de tineret care a avut 
un bogat conținut. Tinerii parti- 
cipanti au audiat cu această o- 
cazie conferința expusă de tînă- 
rul inginer Rai Mircea de la pre
parata Lupeni intitulată : ,,Sub 
conducerea partidului, spre desă- 
vîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră“. Conferențiarul a 
subliniat sarcinile ce revin tine- 

' retului în înfăptuirea mărețelor 
obiective elaborate de cel 
IlI-îea Congres al P.MP.. 
îerfhța a fost urmată de o 
ne * despre eroii comuniști 
teeiști care s-au jertfit în 
pentru libertatea și fericirea po
porului nostru.

de-al 
Con- 
expu- 
și u- 
lupta

1 O stradă nouă la Petroșani. 
'1 încă nu are nume, dar primele
< familii s-au și mutat în noile 
1 ‘ locuințe.
? IN CLIȘEU : Vedere parțială 
; > a noii străzi
; din cartierul
< șani

cu blocuri mici 
Livezeni-Petro-

„Conferința raională de partid cheamă muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din cadrul șantierelor de locu
ințe, să folosească din plin timpul optim de lucru 
pentru a termina și preda in cursul anului 1960 un 
număr de 879 apartamente..., pentru gospodărirea ra
țională a materialelor de construcții“.

(Din hotărîrea
Au trecut 10 ani de la deschi

derea primului șantier de con|- 
strucții în orașul Petroșani. In 
acest interval de timp, munci
torii constructori au obținut o 
seamă de succese importante în 
activitatea lor : ridicarea Institu
tului de mine cu întreg comple
xul de clădiri (cămin, cantină, 
sală de gimnastică, locuințe pen
tru cadrele didactice), apoi noua 
fabrică de pîine, halele pieții, se
diul administrativ 
țiilor comerciale, 
mărfuri, construcția 
blocuri DimitroV și

Pentru anul acesta constructo
rilor din Petroșani le revine sar
cina să dezvolte continuu noul 
cartier Livezeni aflat în construc
ție. Care este însă rodul efortu
rilor acestui colectiv de construc
tori? Ce au produs ei și cît au 
făcut din planul de lucrări pe 
1960 ? Cum au fost conduși de 
către tehnicienii șantierului pen
tru realizarea sarcinilor puse de 
partidul și guvernul nostru în fa
ța lor ?

O vizită pe șantierul Livezeni 
arată că lucrurile de aici nu prea 
merg bine : tehnicienii nu au asi
gurat o bună conducere a lucră
rilor — care sînt mult tărăgăna
te, îndeosebi finisajele interioa
re — șantierul este prost gospo
dărit. In afară de aceasta, for
țele de muncă sînt risipite pe zeci 
de obiective mici, în loc să fie 
concentrate pe un număr limitat 
de lucrări care să fie terminate

al organiza- 
depozite de 
cartierului de 
altele

Conferinței raionale de 
în cel mai scurt timp, 
controlul și îndrumarea 
permanentă, ca și ochiul 
beneficiarului.

Să analizăm cîteva 
Tehnicienii șantierului se laudă 
cu predarea în folosință în anul 
acesta a unui număr de 5 blocuri 
cu cîte 3 etaje și 32 apartamente 
și 9 blocuri mici a cîte 4 aparta
mente : în total 15 blocuri a 195 
apartamente. Frumos nu ? Care-i 
însă realitatea ? Din blocurile 
date în folosință anul acesta, 13 
sînt... restanțe din anul trecut. 
Deci, 6 luni din acest an. s-a lu
crat numai pentru lichidarea lu
crărilor neexecutate anul trecut 
Nu s-a predat nici un bloc din 
seria blocurilor mari cu încălzi
re centrală și un total de 180 a- 
pârtamente și nici din cele 25 
blocuri mici avînd 104 aparta
mente planificate pentru anul a- 
cesta. Acest lucru nu constituie o 
laudă pentru constructorii noului 
cartier Livezeni.

Totodată trebuie spus că se lu
crează într-un ritm prea lent. 
Blocul E cu 24 apartamente a 
fost început la 10 iulie 1959. Nor
mativele legale prevăd ca termen 
de execuție pentru un asemenea 
bloc 5 luni. Constructorii au fă
cut zidăria la acest bloc în două 
luni... iar finisajul interior l-au 
lungit timp de 10 luni, încît blo
cul început la 10 iulie 1959 va 
fi1 predat în folosință deabia la... 
10 iulie 1960. Așteaptă cumva 
constructorii felicitări pentru a- 
ceasta? Pentru blocurile D și F 
avînd fiecare cîte 24 apartamen
te, constructorii înșiși — cu con- 
simțămîntul Direcției de investi
ții și a Băncii de investiții - 
fixat ca termen de predare 
de 30 iunie 1960, socotind 5 
de lucru după normativ și 
5 luni în plus luate cu de la 
putere. Iată însă că a trecut și 
ziua de 30 iunie și blocurile tot 
nu sînt gata. Tot aici, termenele 
„planificate“ de constructori 
tru executarea blocului G 
mai mari cu 9 luni, pentru 
cui A cu 11 luni, iar pentru 
curile B și C cu 12 luni decît 
normativele legale.

De unde provine această situa-

partid) 
lipsește 
tehnică 
ager al

aspecte.

- au 
ziua 
luni 
încă 
sine

pen- 
sînt 
blo- 
blo-

tie inadmisibilă ? Ea se datoreș- 
te în primul rînd conducerii teh
nice a șantierului — inginer șef 
Badea Victor, ingineri de lot 
Stroie Vasile și Constantinescu 
Gheorghe — care a atacat din- 
tr-odată toate obiectivele șantie
rului, dispersîndu-și forțele, din 
care cauză viteza de execuție a 
unor obiective este mult înceti
nită : se zidește un bloc în 2 luni 
și se finisează în... 12 luni.

Dar nu numai la acest capitol, 
constructorii șantierului Petroșani 
n-au realizat prevederile hotărî- 
rii Conferinței raionale de partid. 
Și în gospodărirea șantierului e- 
xistă lipsuri serioase : materiale 
ca cenușa de termocentrală, lemn, 
fier, balast stau împrăștiate care 
încotro (incinta l-a), rigole ne
terminate, canale și cămine de 
vizitare descoperite (lîngă blocul 
10), pămînt netransportat (lîngă 
blocul 13), toate dovedind felul 
cum unii tehnicieni ca îng. Stroie 
Vasile, maiștrii Nistor Aurel, 
Valdman Mihai se ocupă de... 
gospodărirea lotului lor. Alți 
maiștri ca Albu Constantin ad
mit ca zidarii (brigada lui Wirsst 
Vaier) să execute lucrări de sla
bă calitate la 
curi K, H și 
rea dte lucruri 
vezeni se fac
de șantier, Suciu Alexandru și 
Sfoianovici Beian. Ce fac acești 
diriginți pe șantier ? Se ocupă 
tot timpul cu hîrtiile în vreme ce 
sub nasiul lor tot grupul celor 14 
blocuri deja locuite nu are îm-« 
prejurimile amenajate. La noile 
blocuri, coșurile de bucătărie sînt 
prost executate (uneori se pun 
numai cărămizile fără nici un 
fel de mortar între ele (11?) nu 
se controlează pe parcurs aspec
tul calitativ al construcțiilor. Ar 
fi bine dacă Direcția de investi
ții ar cerceta mai atent activita
tea acestor doi diriginți șj re
zultatele muncii lor.

Buna rînduială trebuie să-și 
facă loc în cel mai scurt timp în 
activitatea șantierului Petroșani. 
Lupta pentru economii, reciucerea 
costului construcțiilor, buna gos
podărire a materialelor pe șan
tier, terminarea cît mai repede 
a fiecărui obiectiv, de bună ca
litate — trebuie să preocupe zi 
de zi pe fiecare muncitor și teh
nician constructor de pe acest 
șantier!

• PUBLICITATE
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0. [. I. N. Peirojani
Organizează in z&a 

de 20 iulie a.c. la sediul 
organizației din Petroșani 
str. M. Emine seu nr. 17 
un concurs pentru ocu
parea unor posturi de 
maiștri constructori și e- 
lectromecanici.

Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile ce
rute de H, C. M. 1061.

Candidații voi depune 
pînă la 15 iulie urmăfoa- 

1 rele acte :
Diploma sau certificat 

de studii.
Autobiografie.
Actul de vechime în fun

cția de maistru.
Certificat de naștere.
Lămuriri suplimentare 

se primesc de la serviciul 
norme și salarii.

£

zidirea noilor blo- 
I. Vfnovați de sfa
de pe șantierul Li- 
și cei doi diriginți

C. C. V. J.
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Organizează în ziua de 
1 august 1960 un concurs, 
pentru ocuparea urmâtoa* 
relor posturi vacante.
— maistru exploatare 

și reparații turbine -
— maistru exploatare 

și reparații cazane
— maistru electrician 

reparații
— maistru principal ex- 

ploatare centrali
— tehnician principal 

proiectant
Solicltanții vor depune 

cererile la secretariatul u- 
zineî pînă la data de 25 
iulie 1960.

i

Exploatarea 
minieră Aninoasa

M1HAI ȘTEFAN

Huila de la Uricanl poate fi de mai bună calitate i
O cerință de mare importanță 

care se pune în fața minerilor ce 
extrag cărbune cocsificabil este 
îmbunătățirea continuă a calității 
cărbunelui livrat. Minerii de la 
Uricani, furnizori de cărbune coc
sificabil, cunosc foarte bine sar
cina ce le revine în privința îm
bunătățirii calității cărbunelui și 
luptă neîncetat pentru a pune la 
dispoziția cocsarilor cărbune mult 
și de calitate corespunzătoare.

In ultimele două luni d« zile 
la mina Uricani s-a acordat o 
grijă deosebită calității produc- 
lîei. In toate abatajele și pregă
tirile minei membrii și candidații 
de partid au primit sarcina de a 
se ocupa personal de modul cum 
se alege șistul din cărbune la lo
curile lor de muncă. S-au luat 
măsuri și s-a urmărit felul' curn 
se face pușcarea, insistîndu-se în
deosebi asupra pușcării selective 
a intercalațiilor sterile mai ales 
la stratul 8—9. Alegerea șistului 
din cărbune se face și pe tot cir
cuitul vagonetelor pline la supra
față. Muncitorii sectorului de 
transport ajută din plin munca 
minerilor alegînd șistul care mai 
scapa in vagonete. Ultima fază a 
luptei pentru calitate se dă la

culbutor, unde personalul de 
aici alege din propria-1 Inițiativă 
șistul care se mai ivește la ban
da de claubaj.

Rodul acestei munci se vede în 
faptul că extracția de cărbune 
cocsificabil la Uricani are un 
procentaj din ce In ce mai scă
zut de cenușă. In luna mai căr
bunele de aici a avut un procen 
taj de cenușă egal cu cel admis. 
Dacă se ține seamă că în primele 
luni ale anului procentul de ce
nușă în cărbune era cu 0,2—1,6 
la sută mal jnafe decît cel ad
mis, situația din luna mai cons
tituie un real succes. Luna iunie 
a fost pentru minerii de la Uri
cani mal rodnică. Cărbunele li
vrat a avut un procent de cenușă 
mai redus cu 2,2 la sută față de 
nivelul admis, iar In primele zile 
din iulie se menține de asemenea 
cu circa 2,8 la sută mai scăzut. 
Despre influența alegerii manua
le a șistului vizibil cîteva date 
sînt deosebit de concludente. Ast
fel, în luna trecută la cărbunele 
cocsificabil din sortul 10—80 mm 
(care intră cu circa 45 la sută în 
totalul producției) procentul de 
cenușă a fost cu 1,7 la sută !> 
norma admisă. In același timp

cărbunele blocuri a avut un pro 
cent de cenușă redus cu 7,6 la 
sută față de norma admisă.

Scăderea continuă și accentua
tă a procentului de cenușă în căr 
bunele extras la Uricani are ca 
explicație pe lîngă măsurile teh- 
nlco-organizatorlce luate și faptul 
că stratul 8—9, strat cu cărbune 
curat, începe să intre cu o pon
dere tot mai mare în ¡totalul pro 
ducției minei, ca urmare a des
chiderii unor noi locuri de mun 
că pe acest strat. Actualmente 
stratul 8—9 intră cu o pondere 
de circa 15 la sută în producția 
sectorului II și cu peste 44 la su
tă în producția sectorului L

Ceea ce s-a făcut pînă în pre
zent la mina Uricani în privința 
îmbunătățirii calității cărbunelui 
cocsificabil constituie un fapt îm
bucurător care arată că aici exis
tă încă multe rezerve interne, ca
re valorificate pot conduce colec- 
tivul spre rezultate mereu mai 
bune. La mina Uricani este ne
cesar să se aplice întocmai și la 
toate abatajele pușcarea selectivă 
mal ales la cele unde stratul pre
zintă frecvente intercalațil șistoa- 
se. In luna trecută minerii secto
rului II ar fi putut extrage căr-

tune mai bun decît au dat, dacă 
se acorda atenția cuvenită sepa
rării intercalației apărute la aba
tajul cameră nr. 5 stratul III 
care în multe zile a trimis la ziuă 
cărbune cu șist vizibil peste nor
ma admisă.

In perioada care urmează co
lectivul minei Uricani are posi
bilități mari de a da cărbune 
cocsificabil mult, dar și de caii 
täte superioară. Creșterea ponde
rii producției stratului 8—9 va 
permite minerilor să reducă lună 
de iună procentul de cenușă în 
cărbune. Pentru ca acest fapt să 
se realizeze pe deplin este însă 
absolut necesară intensificarea 
muncii de alegere manuală a șis
tului, pușcarea rațională a căr
bunelui din stratul 3, strat care 
la unele abataje și blocuri va a- 
vea în adlncime un procentaj de 
cenușă ceva mai ridicat decît în 
prezent.

Cărbunele extras de la Uricani 
este o huilă cu bune calități de 
cocsificare. De aceea o sarcină 
de mare răspundere pentru mi
nerii de aici este îmbunătățirea 
calității cărbunelui, paralel cu 
creșterea neîncetată a volumului 
extracției.

Ing. GH. DUMITRESCU

«Í
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Organizează în zilele de 
10—15 iulie 1960 la școala 
de calificare concursul pen
tru ocuparea posturilor de
clarate vacante de la data de 
1 iulie 1960 :

— Posturi de maiștri mi
neri.

— Posturi de maiștrii elec
tromecanici.

La concurs se pot prezen
ta persoane care posedă : Di
plomă legală de maiștri sau 
școli echivalate cu aceasta 
de Ministerul Invățămîntului 
și Culturii sau

Acte din care să rezulte 
că la 1 iulie 1956 au avut 
12 ani vechime în funcția d* 
maistru.

Informații suplimentare, la 
serviciul muncă și salarii, 
telefon 12, al E. M. Aninoasa.

Cererile se vor depune la 
secretariatul exploatării pînă 
la data de 10 iulie 1960,

Candidații vor depune la 
serviciul personal și învăță- 
mînt al unității pînă la 10 
iulie următoarele acte:

— Autobiografie.
— Diploma sau certificatul 

de studii.
— Actul de vechime în 

funcția de maistru.
— Certificatul de naștere 

tip R.P.R.

I
»



4 STEAGUL! ROST

Utilii „razbaiihi tete” nu sini li stare să sthinibe i 
mersul implaiabil al istoriei

Cuvîntarea rostită de N.S. Hrușciov la recepția oferită 
in cinstea lui Djuanda

MOSCOVA 9 (Agerpres)
La 9 iulie Raden Hadji Djuan

da Kartawidjaja, ministru prim 
al cabinetului de lucru al Re
publicii Indonezia a participat la 
o recepție organizată la Kremlin 
în cinstea sa de către guvernul 
sovietic.

Oaspeții indonezieni au fost în- 
tîmpinați de Nikita Hrușciov, A- 
verki Aristov, Ekaterina Furțeva, 
Nikolai Ignatov, Alexei Kosîghin, 
Frol Kozlov, Anastas Mikoian, 
Mihail Suslov.

In timpul recepției N.S. Hruș
ciov și Djuanda au rostit cuvîn- 
tări.

In cuvîntarea sa, N. S. Hruș
ciov a subliniat că poporul so
vietic, poporul indonezian și toa
te celelalte popoare iubitoare de 
libertate sînt tovarăși de idei și 
aliați în lupta împotriva colonia
lismului — acest fenomen ruși
nos din istoria omenirii.

Colonialiștii, a subliniat N. S. 
Hrușciov, nu sînt în prezent în 
stare să stăvilească procesul de 
renaștere a popoarelor odinioară 
asuprite. A trecut timpul cînd 
prin foc și sabie puteau fi înă
bușite țările nesupuse.

N. S. Hrușciov a declarat că 
Uniunea Sovietică înțelege pe de-

-----O------
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Ședința comisiei militare 
pentru armistițiu 

din Coreea
PHENIAN 9 (Agerpres).
După cum relatează postul de 

radio Phenian, la 8 iulie la pro
punerea părții nord-coreene a a- 
vut loc cea de-a 121-a ședință a 
comisiei militare pentru armisti
țiu din Coreea. La ședință gene
ralul maior Ciu Cean Ciun, de
legatul principal al părții nord- 
coreene, a adresat un protest ca
tegoric părții americane în legă
tură cu faptul că aceasta inten
ționează ca în timpul exercitiilor 
atomice proiectate pentru 9 iulie 
să efectueze lansarea rachetei 
„Honest John“ și imitarea unei 
explozii atomice.

Asemenea acțiuni ale părții a- 
mericane, a subliniat Ciu Cean 
Ciun, reprezintă nu numai o în
călcare grosolană a acordului cu 
privire la armistițiu, ci amenință 
pacea în Coreea și în întreaga 
lume.

Ciu Cean Ciun a cerut cu ho- 
tărîre ca partea americană să în
treprindă măsuri efective pentru 
încetarea acțiunilor provocatoare 
și de asemenea să evacueze ime
diat din Coreea de sud toate ti
purile de arme de distrugere în 
masă printre care armele atomi
ce și rachetă.

-----0......

Avîntul construcțiilor 
în R. P. Mongolă

ULAN BATOR 9 (Agerpres). 
Agenția Monțame transmite:

In Republica Populară Mon
golă se desfășoară. în ritm rapid 
construcțiile capitale. In prezent 
în țară funcționează 76 de orga
nizații de construcții înzestrate 
cu mijloace tehnice moderne. In 
curînd vor intra în funcțiune a- 
proximativ 20 de întreprinderi 
industriale, iar în anii viitori se 
prevede construirea a peste 90 
de noi întreprinderi industriale, 
printre care o fabrică de ciment, 
o uzină metalurgică, o fabrică 
de var și alte uzine.

In 1960 investițiile se vor ri
dica la 280 milioane tugrici față 
de 94.700.000 tugrici în 1957.

Se desfășoară în proporții 
mari construcțiile de locuințe. 
Numai la Ulan Bator în 1960 
vor fi date în folosință 1684 de 
locuințe. 

plin și împărtășește poziția gu
vernului Indoneziei și celorlalte 
popoare din lume care se ridică 
cu hotărîre împotriva participării 
la grupările militare agresive.

După cum a arătat exemplul 
„pactului dle la Bagdad“ de tristă 
memorie, a adăugat N. S. Hruș
ciov, asemenea progenituri ale 
politicii „de pe poziții de forță“ 
sînt condamnate de istorie. Lo
cul N.A.T.O. și C.E.N.T.O., a sub
liniat N. S. Hrușciov, va fi luat 
în mod inevitabil de zone ale pă
cii, în care vor exista relații de 
bună vecinătate și colaborare 
reciproc avantajoase.

El a subliniat că adepții „răz
boiului rece“ nu sînt în stare să 
schimbe mersul implacabil al is
toriei, îndreptat spre întărirea for, 
țelor păcii.

Funerariile 
lui Harry PoSlitt

LONDRA 9 (Agerpres)
La 9 iulie au avut Ioc ia Lon

dra funerariile lui Harry Pollitt, 
eminent fruntaș al mișcării co
muniste engleze și internaționa
le, unul din întemeietorii Partidu
lui Comunist din Marea Britanie.

Eminentul fiu al poporului en
glez a fost condus pe ultimul său 
drum de numeroși prieteni și to
varăși de idei, rude, reprezentanți 
ai sindicatelor și organizațiilor 
partidului comunist, oameni ai 
muncii din Londra și din împre
jurimi, delegați ai partidelor co
muniste frățești.

Partidul Muncitoresc Romîn 
este reprezentat la funerarii de 
tovarășul Gh. Vasilichi, membru 
al C.C. al P.M.R.

După mitingul de doliu la ca
re, printre alți vorbitori1 au luat 
cuvîntul John Gollan. secretar 
general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie și N. P. Pos- 
pelov, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., Harry Pollitt a fost 
incinerat.

Atitudinea demnă a ziarului 
„Revolución“

HAVANA 9 (Agerpres)
Ziarele din Havana condamnă 

acțiunile agresive ale S.U.A. îm
potriva Cubei și sprijină cu ho
tărîre măsurile înfăptuite de gu
vernul revoluționar pentru apă
rarea suveranității naționale și a 
independenței economice a țării. 
„Nimeni nu poate fi surprins de 
cinismul, minciuna și amenință
rile camuflate“ cuprinse în de
clarația lui Eisenhower în legătu
ră cu reducerea cotei de zahăr 
importat din Cuba, scrie ziarul 
„Revolución“. Aprobînd aceste 
acțiuni agresive împotriva Cubei, 
subliniază ziarul, președintele 
S U.A. a apărat interesele unei 
orînduiri colonialiste, imperialis
te, criminale, în curs de degene
rare, unde nu-i loc pentru ade
văr.

Declarația lui Eisenhower că 
S. U. A. trebuie» pasămite, să 
pună capăt „dependenței“ față 
de zahărul cuban, arată ziarul, 
nu este altceva decît o farsă. 
„Guvernul S.U.A. a observat a- 
ceastă așa numită „dependență ‘ 
tocmai atunci cînd cubanii au 
botărît să se elibereze de depen
dență, cînd poporul cuban a ho- 
tărît să-și ia soarta în propriile 
mîini și să se bucure în deplină 
măsură de suveranitatea sa. Și 
alia atunci S.U.A. au văzut su
bit un „pericol“, „o încordare în 
bazinul Mării Caraibilor“, o „a- 
menințare pentru livrările de za
hăr“. Ce sărăcie morală în decla
rația președintelui 1“,

O declarație a P. C. Francez 
în legătură cu sărbătorirea zilei 

de 14 iulie
PARIS 9 (Agerpres).
In legătură cu apropierea zilei 

de 14 iulie — ziua căderii Bas- 
itiliei, Partidul Comunist Francez 
a dat publicității o declarație în 
care se subliniază că poporul 
francez a sărbătorit întotdeauna 
această zi ca simbol al victoriei 
libertății asupra asupririi, al vic- 
foriei rațiunii asupra obscuran
tismului. In condițiile actuale, se 
spune în declarație, ziua de 14 
iulie 1960 capătă o însemnătate 
deosebită.

In continuare Partidul Comu-

-----------------o-----------------a

Val de protest în Laos împotriva 
falsificării alegerilor

HANOI1 9 (Agerpres).
Agenția vietnameză de infor

mații relatează, referindurse la 
ziarul „Lao Haksat“ că în ulti
mele cîteva luni a avut loc în 
Laos un val de mitinguri de ma
să împotriva frauduloaselor ale
geri generale care s-au desfășu
rat la 24 aprilie și împotriva gu
vernului proamerican a Iui Son- 
sanit Ia care au participat peste 
40.000 de lâoțieni. Mitinguri au 
avut loc în provinciile Fong Săli, 
Sam Nea și Luang Prabang. Par- 
ticipanții la mitinguri au adoptat 
sute de petiții în care cer dizol
varea actualei adunări naționale, 
-demisia cabinetului și efectuarea 
unor noi alegeri, democratice. Ei 
cer de asemenea începerea trata-

------------------------ ------------------ -' - ----------------------------- ---

Guvernul Kiși se pregătește să înăbușe 
prin forță greva minerilor din Miike

TOKIO 9 (Agerpres)
Guvernul Kiși se pregătește 

pentru a înnăbușj prin forță gre
va minerilor din Miike care con
tinuă de 6 luni. Conducătorul 
Ministerului organelor autocon- 
ducerii locale, Isihara a declarat 
la ședința guvernului din 8 iulie 
că hotărîrea tribunalului cu pri-

Locuitorii Cubei, scrie ziarul 
in continuare, nu cred nici mă
car un singur cuvînt din declara
țiile președintelui S.U.A. despre 
prietenie. Adresîndu-se cercurilor 
guverqpnte ale S.U.A., „Revolu
ción“ scrie: „Baionetele marina
rilor dv. sînt mînjite prea mult 
cu sîngele oamenilor nevînovați. 
Negustorii dv. am jețuit prea 
mult; în presa dv. venală apar 
prea multe știri false; demnita
rii dv. au calomniat nerușinat pe 
conducătorii noștri iubiți... Puteți1 
reduce cota așa cum o doriți. 
Dar nici reducerea ei cu 7 sute 
mii tone sau milioane de tone 
nu ne va opri din drumul nostru. 
Sîntem un popor liber și vom lua 
măsurile necesare pentru apăra
rea intereselor noastre vitale. Nici 
amenințările camuflate, nici cele 
fățișe, nici agresiunea directă, 
nici cea indirectă nu ne vor sili 
sa dăm înapoi... Am și cîștigat cî- 
teva bătălii. Cea mai recentă a 
fost bătălia pentru petrol. Acum, 
domnule Eisenhower, pornim bă
tălia pentru zahăr. Sîntem 
6.000.000 de cubani și cu toții 
vom participa la această bătălie, 
ca și la toate celelalte care se 
vor da pe viitor“.

Intr-un editorial „Revolución“ 
scrie că politica imperialismului 
îndreptată împotriva independen
ței Cubei se întoarce împotriva 
acelora care o promovează, ea 
silind Cuba să meargă și mal re
pede pe calea eliberări depline a 
țării. 

nist Francez arată că în țară se 
dezvoltă și se extinde mișcarea 
clasei muncitoare și a păturilor 
largi ale poporului împotriva po
liticii reacționare. Partidul Co
munist Francez cheamă pe toți 
oamenii muncii, pe toți republi
canii, ca rămînînd credincioși 
năzuințelor poporului și tradiții
lor democratice să transforme 
sărbătorirea zilei de 14 iulie în- 
tr-o confirmare a năzuințelor tu
turor cetățenilor Franței spre li
bertate, pace în Algeria și în în
treaga lume.

tivelor între guvern și partidul 
Neo Lao-Haksat pe baza acor
durilor de la Geneva și Vientia- 
ne în scopurile încetării războiu
lui civil, restabilirii unității și 
securității țăriî.

Ziarul relatează că în rîndu- 
rile armatei regale din Laos ia 
amploare mișcarea împotriva im
perialiștilor americani și a mili- 
tariștilor laoțîeni lachei ai ame
ricanilor. Mulți soldați au trecut 
cu arme cu tot de partea forțelor 
populare ale partizanilor. La 25 
aprilie, a doua zi după alegerile 
frauduloase, o companie a arma
tei regale din Laos din provin
cia Fong Săli a trecut de partea 
partizanilor împreună cu întregul 
armament american.

vire la înlăturarea pichetelor din 
mine „satisface pe proprietarii 
minelor, și că poliția își inten
sifică acțiunile, pentru realizarea 
acestei hotărîri. In regiunea unde 
are loc greva au fost trimise u- 
nități de poliție suplimentare.

Sindicatul minerilor din Miike 
a refuzat să îndeplinească hotă- 
rirea tribunalului, . considerînd-o 
ca o încercare de a călca în pi
cioare dreptul muncitorilor la 
grevă, în apărarea intereselor loc 
vitale. La 8 iulie a avut loc la 
Miike un miting de masă al mi
nerilor care au protestat împo
triva hotărîrii tribunalului. După 
aceea a avut loc o ședință a sin
dicatului minerilor la care s-a 
hotărît să se continue lupta pînă 
la obținerea victoriei. In sprijinul

PROGRAM DE RADIO
11 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Cu cîntecul și jo
cul pe meleagurile patriei. 8,30 
Concert de dimineață, 9,05 Răsu
nă cîntecul nostru pionieresc,
9.30 Tinerețea ne e dragă, 10,30 
Muzică ușoară, 11,03 Teatru la 
microfon: „Pescărușul“, Adaptare 
radiofonică după piesa lui Anton 
Pavloviéi Cehov, 13,05 Din mu
zica populară a țărilor socialiste,
13.30 Cîntece despre mineri și o- 
țelari, 15,20 Muzică populară ro- 
mînească, 16,00 „Oamenii de artă 
despre viața și creația compozi
torilor“— Romain Rolland des
pre Mozart, 17,30 Vreau să știu ! 
17,50 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 18,40 Cîntă- 
reți celebri, 19,05 Cîntece de 
dragoste de compozitori romîni,
19.30 Balade și jocuri populare 
romînești, 21,15 Muzică ușoară,
21.30 Lucrări muzicale inspirate 
din lupta partidului. PROGRA
MUL II. 14,30 Cîntece din țări

Tratative 
sovieto-congoleze

BRUXELLES (Agerpres)
TASS anunță:

In seara zilei de 7 iulie dele' 
gația sovietică condusă de M.R. 
Rahmatov, vicepreședinte al Pre- i. 
zidiului Sovietului Suprem a1- 
U.R.S.S. și președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al R.S.S. 
Tadjice. a avut o întrevedere cu 
Patrice Lumumba, primul minis
tru al Republicii Congo.

In cursul tratativelor care au 
avut loc s-a ajuns la o înțelegere 
cu privire la stabilirea de relații 
diplomatice între Uniunea So
vietică și Republica Congo și cu 
privire la schimbul de ambasa
dori.

In aceeași seară delegata a> tă
cut o vizită președintelui Repu
blicii, J. Kasavubu, cu care a- 
avut o convorbire.

Intîlnirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă și priete
nească.

„Nici un fel de armă atomică 
pe pămîntui norvegian !“ 
OSLO 9 (Agerpres) .7 
„Nici un fel de armă ..tc'nică 

pe pămîntui norvegian 1“ — > •
semenea rezoluție a fost adop >afa 
la conferința anuală a organiza
ției regionale a Partidului Mun
citoresc din Norvegia din regiu
nea Ser Trendela ale cărei lucrări 
s-au desfășurat recent. „Ampla
sarea armei atomice pe pămîntui 
Norvegiei, se spune printre altele 
în rezoluție, poate servi numai 
agravării războiului rece“.

minerilor vor veni zeci de mii 
de muncitori din raioanele indus
triale Kansăi și Tiugoku. Ei vot 
participa, împreună cu minerii, 
la pichetele din apropierea minei.

Hara, președintele Federației pe 
întreaga Japonie a sindicatelor 
muncitorilor din industria ca* 
niferă, luînd cuvîntul în legăn a 
cu planurile guvernului de a înnă- 
buși prin forță greva minerilor, 
a declarat că aceste planuri sînt 
o parte din campania de repre
siuni a guvernului împotriva par-* 
ticipanților la mișcarea populară 
pentru anularea „tratatului de 
securitate“ japono-american.

Hara a declarat în încheiere 
că minerii Japoniei, cu sprijinul 
întregului popor japonez, vor con
tinua lupta.

prietene, 15,00 Muzică ușoară,
16.30 Vorbește Moscova 1 17,00
Muzică populară romînească,
17.30 Sfatul medicului, 17,50 In 
pas cu știința, 18,05 „Estradia 
melodiilor“ — muzică ușoară,
19.30 Almanah științific, 20,00 
„Săptămîna muzicii mongole“, 
21,15 Muzică populară din Olte
nia, 22,00 Muzică de dans.

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

CINEMATOGRAFE 
lî mlie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Războiul opiumului; AL. 
SAHIA: Stele de mai; MUNCI
TORESC : Tatăl meu actorul; 
PETRILA: Oameni sau majuri; 
LONEA: Mizerabilii (seria I-a); 
ANINOASA : In iureșul focului; 
VULCAN: Nevăzut necunoscut; 
LUPENI: Micii eroi; URICANI : 
Ceasul s-a oprit la miezul 
nopții.
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