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• Notele de protest adresate de guvernul LLR.S.S. guvernelor 

S.U.A., Angliei și Norvegiei.
■ Noi amănunte în legătură cu doborîrea avionului! spion a- 

mericah.
• Poporul italian își intensifică lupta împotriva provocărilor 

fasciste.
• Eisenhower „ajută“ țările Americiî Latine cu... promisiuni.

Succese în
9

munca feroviarilor 
din Petroșani

Ecohomii de combustibil 
convențional

• Mecanicii și fochiștii Depoului 
C.F.R. Petroșani obțin rezultate 
însemnate în lupta pentru reali
zarea de cît mai multe economii 
peste plan. Una din rezervele in
terne folosite din plin este eco
nomisirea combustibilului conven
țional prin folosirea cărbunelui 
inferior (lignit și cărbune mixt) 
și combinarea acestuia cu cărbu
nele de Valea Jiului. Astfel în 
perioada 1—9 iulie pe întregul 
depou s-a realizat o economie 
de 140 tone combustibil conven
țional. Printre echipele care au 
obținut rezultate frumoase în e- 
Gonomisirea combustibilului con- 

viițional se numără cele ale lo- 
'' cornotivelor 150.1004 și 150.11 li!

care au economisit fiecare cîte 
M tone combustibil convențional, 
ljchipa condusă de mecanicul 
Groza Romulus de pe locomotiva 
150.1006 a economisit de aseme
nea 7 tone combustibil conven
țional.

Cu cantitatea de combustibil 
convențional economisită în a- 
qeastă perioadă de echipele loco
motivelor depoului se poate exe
cuta tracțiunea a 18 trenuri de 
călători pe distanța Lupeni—Si- 
meriâ și înapoi și 13 trenuri da 
ftiarfă pe distanța Petroșani— 
Șimeria și înapoi.

trenurilor 
fost de a- 
trenuri.

iulie planul la zi al 
marșrute expediate a 
semenea depășit cu 3

Rezultate însemnate s-au obți
nut și în direcția expedierii tre 
nurilor cu încărcări concentrate 
Prin reducerea volumului de 
manevră în stațiile Petroșani și 
Lupeni, timpul de staționare a 
fost redus cu 120 ore manevră, 
iar viteza comercială la trentr 
rile de marfă' a crescut de 
11,5 la 11,8 km. pe oră.

la

die

- Bilanț bogat
. Ceferiștii din stațiile suprave
gheate de Regulatorul de Circu
lație și Mișcare Petroșani folo
sesc pe scară largă metoda 
transportului cu trenuri marșru- 
tfzate și cu încărcări concentrate. 
' Bilanțul lunii iunie relevă fap
tul că sarcinile de plan la expe
dierea de trenuri marșrute au 
fost realizate în proporție de 
131,9 la sută. In perioada 1—10 ■> i.

Au redus timpul 
de staționare

Mobilizate de organizația 
partid echipele conduse de lăcă
tușii Deatcu Dumitru și Josan 
Adrian ca și echipa de la apa
ratele speciale condusă de Ca
zan Aurel, resipectîndu-și anga
jamentul asumat în întrecerea 
socialistă, și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan pe luna 
iunie. La reparațiile programate 
sarcinile lunare de plan au fost 
realizate integral încă dte la 20 
iunie. Peste plan s-au executat 
reparații curente la un număr de 
17 locomotive și reparații de in
tervenție la o locomotivă.

Executarea reparațiilor la timp 
de bună calitate a permis ca> 
luna iunie timpul de staționa- 
a locomotivelor în depou să 
reducă cu .circa 25 la sută.

Din echipele <te reparații s-au e- 
vidențiat lăcătușii Herțegan Bog- 
gan, Niță Paul, Ciungu Gheor
ghe, Gyulay Francise, lăcătușii 
de aparate speciale Krausz Dezi- 
deriu și Cazan Nicolae. Au con
tribuit la 
strungarii 
rița Toma 
Petru.

Și 
în 
re 
se
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aceste rezultate ’ și 
Dulca Gheorghe, Na
și fierarul Potinteu

Se pavează o nouă 
stradă

Pentru anul acesta sînt prevă-. 
zute a se realiza în Petroșani o 
seamă de lucrări gospodărești 
printre care pavarea străzii Karl 
Marx — începînd din spatele 
gării și pînă dincolo de rampa 
G.F.R.

Cu vreo două luni în urmă, e- 
chipele de constructori conduse 
de maistrul’ Korodi Adolf au în
ceput lucrările de pavare a aces
tei străzi. Pînă acum, prin mun
ca echipei de constructori con
dusă de tînărul Taloș loan, 
terminat așezarea tuburilor 
canalizare pe o lungime de 
metri. Echipele de pavatori
lui Mitrana Ilie și Stoica Ilie au 
executat pavarea străzii pe cca. 
400 m. (din 900 m.), iar din tro
tuarele în lungime totală de 2500 
m. s-au făcut pînă acum cca. 70 
la sută. Bine lucrează și echipa 
de dulgheri a tov. Ciortan Ni- 
colae care execută sprijinirile.

Constructorii de la acest punct 
de lucru sînt 
stea zilei de 
mine complet 
re, canalizare
Marx din Petroșani dînd-o în cir
culație.

s-a 
de 

700 
ale

hotărîti ca în cin- 
23 August să ter- 
lucrările de pava- 
pe strada Kari

1. MÛNTEANU
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O frumoasă manifestare 
a cînfecului, dansului 

și portului
In cadrul concursurilor dânsu

lui, cînfecului și portului, dumi
nică, 10 iulie, a avut loc la că
minul cultural din Cimpa o fru
moasă manifestare artistico-cul- 
turală la care și-au dat concursul 
artiștii amatori din trei sate ale 
raionului nostru.

Pe scenă au apărut tineri in- 
terpreți ai frumoaselor 
locale, soliști vocali și 
mentiști, fete și flăcăi în 
cui port al locuitorilor 
Bărbăteni, Coroiești și

Frumoasă manifestare 
cului; dansului și portului s-a în
cheiat cu o masă prietenească o- 
ferită artiștilor amatori din Co
roiești și Bărbăteni de către că
minul cultural care i-a găzduit.

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

, Acțiuni de muncă 
patriotică

Zilele trecute, din inițiativa bi
roului organizației U.T.M. de la 
A.C.R.E.V. (secretar tov. Iacob 
fosif) s-a întreprins o acțiune de 
muncă voluntară pentru scoate
rea din pămînt a unui rezervor 
de aer comprimat, degradat, care 
cîntărește peste 5 tone de fier 
vechi. La această acțiune s-a e- 
vidențiat întreaga brigadă de 
muncă patriotică al cărei coman
dant este Simedrea Constantin. 
De asemenea brigada fetelor a 
efectuat în două zile peste 50 de 
ore de muncă voluntară la ame
najarea unei magazii și alte lu
crări. Au muncit cu mult interes 
tinerele Diaconu Silvia, șefa bri
găzii, Safta C., Laza D., Dănilă 
P., Mînea Florica și altele. Rea- 
lizînd numărul de ore prevăzut 
de regulament, un număr de 15 
utemiști vor primi insigna de 
„Brigadier dl muncii patriotice“. 
Utemiștii de la A.C.R.E.V. s-au 
angajat în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al U.T.M. să pres
teze fiică cel puțin 500 ore muncă 
patriotică și să colecteze 6000 kg. 
fier vechi.

dansuri 
instru- 

pitores- 
satelor 
Cimpa, 

a cînte-
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întrecerea pe profesii a făcut să crească numărul franța- 4 
șilor tre secția a H-a de la Filatura Lupeni. Printre acei ade i
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Să asigurăm o cît mai bună 
profeefie a muncii minerilor!

I
fji
l

scrise în ultimul timp pe panoul de onoare 
și centra torul Vîrtosu Petru și filatorul

căror nume aiu fost 
al Filaturii se află 
Toderuț loan. 

laită-i în clișeu 
unei bobine Ia mașina de fii at, iar al doilea urmărind preci
zia executării acestei operații

pe amîndoi, primul preocupat cu centrarea

Statul nostru democrat-popular 
investește an de an sume tot mai 
mari atît pentru asigurarea crește
rii nivelului producției cit și pen
tru asigurarea unor condiții cît 
mai bune de muncă în minerit.

In primul trimestru al acestui 
an, de pildă, s-au cheltuit circa 
4.100.000 lei pentru măsurile de 
protecție a muncii, pentru tehnica 
securității mineritului în Valea 
Jiului. Din această importantă su
mă peste 1.130.000 lei s-au chel
tuit la mina Lupeni, aproape 
1.000.000 lei. la Petrila, 580.000 
lei la Vulcan etc.

Serviciul de a- 
eraj și protecția 
muncii din combi
nat, serviciile spe
ciale de la exploa
tări ca și colec
tivul Stației de cercetări pentru 
securitatea minieră din Petroșani, 
desfășoară o intensă muncă de 
prevenire a accidentelor și îmbol
năvirilor profesionale. Constituie

un important succes faptul că în 
ultimii ani, ca urmare a grijii deo
sebite pe care partidul și : guver
nul o acordă muncii minerilor, 
îmbolnăvirile profesionale de sili
coză, autracoză — boli, care în tre
cut secerau nenumărate vieți de 
mineri, ca urmare a lipsei totale 
de protecție — azi sînt în conti
nuă scădere, pe cale de dispariție.

Cercetătorii au pus la dispozi
ția minerilor o seamă de aparate 
moderne care-i apără de efectele 
nocive ale prafului de steril sau 
cărbune. Captarea prafului rezul
tat la perforare

Pe teme actuale
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vîrtește prin curtea atelierului me
canic ca o sfîrlează. Pasul lui 
vioi calcă parcă pe notele unei 
melodii. Nu-și găsește ăstîmpa- 
rul. Ii cercetează cu ochii pe toți 
cei ce trec pe lingă el. „De-ar 
ști ei cît sînt de 
bucuros... și da
ca le-aș spune de 
ce mă,bucur m-ar 
lua oare în se
rios“ ? — se sfă
tuiește cu sine 
Sergiu. Inima îi 
bate puternic ca 
și cînd ar vrea 
să-i sară , din 
piept, lnchipuiți- 
vă : el, Nicolau 
Sergiu, a dat bon 
la sculăria atelie
rului mecanic de 
la mina Lupeni 
pentru o pereche 
de ochelari de 
sudor și pentru 
un pistol de tă
iat. Pentru prima 
dată în viața lui

Cînd îl întreb 
citi ani are, Ser

giu, vrînd să țară om „mare“- se 
ridică pe virfuri și serios îmi răs
punde :

— La toamnă împlinesc 15.

Sergiu și brățara lui de aur

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Ö
8
8
O
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
o

a dat un astfel de bon. De fapt 
pistolul și ochelarii sînt „cunoș
tințe“ mai vechi de ale lui Ser
giu-

De mult, pe vremea cînd era 
încă elev la școala elementară din 
Lupeni în clasa a Vll-a, adică a- 
cum doi ani, a vizitat cu colegii 
lui atelierul Școlii profesionale 
din Lupeni. .4 văzut atunci o „mi
nune". Un om le-a demonstrat
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cum jucîndu-se 
parcă, cu ajutorul 

unei flăcări mici se taie îritr-un 
timp foarte scurt o bucată groasă 
de fier, lucru pe care nici chiar 
Sfarmă Piatră n-ar fi în stare
să-l facă cu toată puterea lui le* 8 
gendară. Tot atunci a aflat că o- 8 
mul care taie fierul sau îl lipește 8 
se numește sudor. 8

— Sudor mă fac și eu — și-a 8 
Zis hotărît. A mai aflat atunci 8 
de la un meșter vîrstnic că sudu- 8 
ra este o meserie și că meseria 8 
este brățară de aur. Nimeni nu a 8 
putut apoi să-l abată de la hotă- g 
rirea luată. Unii spuneau că merg g 
la școala medie. Sergiu ținea vi
na și bună : mă fac sudor 1

A trecut un an. Sergiu a ab
solvit anul 1 al Școlii profesionale 
din Petroșani. Cu ochelarii fu
murii de sudor și pistolul de tă- g 
iat metal a legat prietenie trai- g 
nică. La lucrările practice din a- 
telierul școlii a confecționai stih 
supravegherea și îndrumarea 
maiștrilor mai multe obiecte. Ser
giu se califică sudor. Acum îsi 
face practica la mina Lupeni,

11 văd cum desfășoară colacul 
furtunului de cauciuc. Lucrează 
vîrtos. A primit doar prima sar
cină și nu o sarcină oarecare;

C. MORARU
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(Continuare in pag. 3-a)
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cu aparate specia
le, perforajul u- 
med și cu protec
ția ceței artificia
le sînt metode de 
combatere la în- 
demîna minerilor. 

La multe locuri de muncă de la 
lucrările de pregătiri și înaintări 
de la Lupeni, Uricani, Lonea,. 
Petrila etc. se folosesc cu succes 
aparatele de captat praful de ti
pul „Nemcsek“ și varianta Ma- 
tiassy. Metalurgiști de la U.R.U.M. 
Petroșani pun la dispoziția mineri
lor tot mai multe asemenea apara
te solicitate din ce în ce mai mult 
de mineri, care se conving de efi
cacitatea lor. La locul de muncă 
al brigăzii conduse de Cășuneanu 
Dumitru de la lucrările de inves
tiții ale minei Lupeni se utilizează 
cu succes perforarea sub protec
ția ceței artificiale produse cu a- 
jutorul unui aparat confecționat 

din Petro- 
aparat au 

de la Uri-

la Stația de încercări 
șani. Tot un asemenea 
la îndemînă și minerii 
câni.

Trebuie de asemenea_____ _ _
forturile depuse de muncitorii și 
tehnicienii serviciilor de aeraj și 
protecție a muncii de la exploa
tări care introduc, pe baza obser
vațiilor și studiilor făcute, o sea
mă de dispozitive moderne ce le 
permit o mai bună asigurare.a pro
tecției muncii. In direcția aceasta 
trebuie menționate strădaniile ce
lor de la Uricani, de la Lupeni, 
de la Vulcan și din alte exploatări 
ale Văii Jiului. La Uricani, de 
pildă, s-a trecut la aerajul locu
rilor de muncă în fund de sac cu 
ejectoare de aer comprimat, care 
asigură un debit de aer suficient, 
cu consum redus de aer comprimat 
și elimină în unele cazuri folosi
rea ventilatoarelor electrice. Tot 
aici s-a confecționat un dispozitiv 
cu care se poate stabili presiunea

D.

relevate e-

G.

¿Continuare în gag. 3-aJ,
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Toacă Nicolae face parte din brigada de telecomunicații de la 
mina Petrila. Brigada aduce t> contribuție de seamă în acțiunea 
întreprinsă la mină pentru automatizarea și semiautomatizarea in
stalațiilor de semnalizare în transportul din subteran și de la su
prafață. In clișeul nostru: Telefonistul Toacă Nicolae revizuiește 
semnalizarea optică de la unul din punctele principale din trans
portul subteran al minei Petrila.

---------—O--------—
Servomotor pentru pompe 

de mare capacitate
Inginerul Crăiescu loan de la 

preparați* Petrila ne informează 
că un colectiv de inovatori în 
frunte cu tov. Hogh losif și 
Cziraki Ștefan de la această u- 
zină au pus la punct o impor
tantă raționalizare. Este vorba 
de deservirea ventilelor la pom
pele de 40 m. c. pe minut cu a- 
jutorul unor servomotoare. La 
manipularea ventilelor mari se 
întîmpinau următoarele neajun
suri : efort fizic mare și în caz de 
declanșare a curentului electric, 
suprasolicitarea pompelor de către 
«pa aflată pe conductă care ducea 
la defectarea lagărelor și a mo
toarelor. In plus, nu se putea cu
noaște debitul de apă
prin ventil. Grupul de raționali- 
zatori a conceput odată 
motorul și dispozitivele

. de numărare a rotațiilor axului 
ventilului și de închidere-deschi- 
dere a ventilului.

Servomotorul deservește ventí
lele mari de 700 mm. diametru. 
El se compune dintr-un motor 
de 1 kW și 1420 rotații pe minut 
și un reductor de viteză la 12 
rotații pe minut. Motorul este 
prevăzut cu întrerupător DITU de

Lucrărilor de pregătiri —
In vederea asigurării rezervelor de cărbuni 

punzător ritmului 
a se crea pină la 
mină, fronturi de 
ia sută din plan, 
rea volumului de

2 Ampeti pentru schimbarea Sen
sului de mers și cu un sistem de 
declanșare automat la suprasar
cină. Pentru eventualitatea între
ruperii curentului electric, servo
motorul are un dispozitiv ma
nual de închidere care decuplea
ză întregul sistem de angrenaje 
de axul ventilului.

In Donbas — cea mai 
mare mină hidraulică 

din lume
Minerii consideră apele subte

rane drept unul din cei mai mari 
dușmani și duc o luptă continuă 
împotriva lor. In minele hidrau
lice însă apa devine principala 
forță de muncă.

Recent la lanovsk, în Donbas, 
a intrat în funcțiune prima parte 
a unei noi mine hidraulice, care 
va fi cea mai mare mină de acest 
fel din lume. In mină, cu ajuto
rul bidromonitorului — tunul care 
aruncă un jet de apă cu o presiu
ne de 80 atmosfere — se sfarmă 
cu ușurință straturile cele mai tari 
de antracit. In noua mină, toate 
operațiile de la evacuarea cărbu
nelui tăiat din abataj pînă la în
cărcarea lui în vagoanele de cala 
ferată sînt complet mecanizate și 
automatizate. Mina omului nici nu 
atinge cărbunele.

'La lanovsk, hidromonitoarele 
sînt. puse în funcțiune de la dis
tanță prin simpla apăsare pe bu
ton. Fiecare din ele taie cîte 200- 
300 tone cărbune pe schimb, tot 
atit cit realizează o brigadă de 
combineri compusă din 12.'—15 
oameni. Cărbunele din lanovsk 
fi cel mai ieftin din Donbas.

Cap de sfredel 
cu tăișul în fată

Pentru documentarea 
nllor de la exploatările 
descriem inovația de mai 
llzată de I. G. Koskov,

---- »----------O---------------

îmbunătățiri tehnologice

ce trecea

va

tehnicie- 
miniere 

jos rea- 
cercetă-

tor la Institutul minier din Sver
dlovsk.

La mina Vlsokogorsk se folo
sesc pentru perforarea găurilor cu • 
diametru mare capete de sfredel ș 
in formă de daltă simplă arma-I 
te cu aliaj dur. La perforarea Ini 
roci de duritate 10—12 după Pro-• 
todiakonov găurile obținute erau! 
neregulate. Inovatorul a propus: 
pentru remediere un cap de sfre-J 
del cu tăișul în față armat cu 3$ 
plăcuțe de aliaj dur. Două plăcu- ț 
țe marginale sînt de aceeași di- » 
mensiune, iar cea de la centrul 
ceva mai înaltă. Capetele de t T 
cest tip au fost încercate la perfo- ; 
rarea unor roci dure foarte fisu-1 
rate. Rezultatele au fost bune^ Vi- , 
teza volumetrică de perforare a | 
găurilor cu capete cu tiiișul în ț 

față este cu aproape 20 la 
mai mare decit cea obținută 
capete obișnuite.

Plug rapid 
pentru cărbune

In bazinele miniere din ____ 4
na a fost încercat un nbu plug j 
rapid pentru cărbune de tipul t 
west falia-Lünen montat pe un f 
transportor șerpuitor cu raclele î 
cu două lanțuri. încercările s-au i 
făcut intr-un abataj frontal de | 
140 m. lungime, stratul de câr- ♦ 
bune avind o grosime de 0,85—" J 
1.05 m. cu înclinare pină la 10 [ 
grade. Susținerea în abataj s-al
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a vitezelor de avansare, impll- i 
Ia-I/vcIfoo finar rafieto

Lipsește „vidta" 
sau interesul?

Introducerea pe scară tot mal 
largă a perforajului electric la 
abataje șl pregătiri, extinderea 
folosirii aparatelor de captat 
praful „Nemcsek" ca $1 largai 
acțiune, căreia minerii îi răs
pund cu entuziasm, de sporire

I în j 
șută ♦

CU ’

I

♦
Ucrai- ?

că folosirea unor capete de 
sfredel mal rezistente, cu cart 
se poate perfora mai repede. 
Cerința aceasta este satisfăcută 

| prin utilizarea capetelor de 
sfredel armate cu vidia. Mine
rii s-au obișnuit să lucreze cu 
asemenea sfredele care-i ajută 
să obțină avansări sporite și 
deci însemnate depășiri de plan.

Iată însă că de la un timp ț 
sfredelele armate cu vidia lip
sesc. Cauza o constituie apro
vizionarea neritmică cu acest 
materiale de către Direcția co
mercială a C.C.V.J. La insisten
țele minerilor tovarășii de la 
această direcție au răspuns că 
plăcuțele vidia sint scum
pe (? ! ?). întrebăm pe tov. ing. 
Abraham Otto, directorul Di-
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asigurat cu stîlpt hidraulici rec*iei comerciale din combinat!
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dacă un asemenea răspuns nu 
este cumva înțelegerea îngustă 
a realizării de economii sau o 
scuză nejustificată a lipsei de 
interes pentru aprovizionarea 
minerilor cu materiale strict 
necesare ?

Dacă 
tăți în 
plăcuțe 
suplini 
generalizarea aparatului pentru 
încărcat capete de sfredel cu 
vidia din deșeuri prin procedeul 
scînteilor electrice, aparat folo
sit cu rezultate remarcabile Ia 
mina Uricani. Ce părere au in 
această direcție tovarășii de la 
serviciul tehnic al combinatu
lui și îndeosebi tov. ing. Po
pescu loan, șeful serviciului și 
Pricep Lucia, șeful resortului 
de inovații și raționalizări ?

și grinzi articulate SV—1 de lin 1 
metru lungime. Pentru dirijarea» 
coperișului prin surpare comple-♦ 
tă s-au întrebuințat stive méta- ’ 
lice OKU—150. Folosirea plugu- * 
Iul rapid a permis sporirea pro- t 
ducției pe schimb la peste 26t> , 
tone de cărbune. •

Noi mecanisme miniere j 
Pentru mecanizarea complexă» 

a lucrărilor miniere, în minele! 
carbonifere sovietice au fost in ! 
troduse în ultimpl timp noi me- ? 
canjsme miniere de mare produc- ț 
tivitate. Printre acestea notăm : ț 
căruciorul KBM pentru perfora-j 
toare pneumatice, mașina de fo- ț 
lat suitori tip BAV—1 care per-! 
mite forarea unor suitori de 90! 
m. lungime cu diametrul de 1000 ț 
mm și viteză de avansare de 3j 
m/schlmb, aparatul KT-1 pentru i 
toreretarea pereților galeriilor cu i 
mortar de ciment, combina ABK, ♦ 
care execută toate operațiile de? 
montaj ale susținerii cu buloane ’ 
ancorate și altele. ’,
ZAAAAA6AAAAAW.*.-.*.-.' »t-

toarele de producție se acordă a- 
tenția cuvenită ajutorării brigăzi
lor de mineri pentru obținerea u- 
nor rezultate la nivelul cerințelor. 
Așa stau lucrurile la sectoarele 
II, IV de la 
IV Aninoasa, 
sud Lupeni, 
luna iunie 
satisfăcător, 
și tehnicieni 
ar trebui să 
colectivelor 
zindu-și în 
munca, obțin importante cantități 
de cărbune peste plan dar și cu 
lucrările de pregătiri sint lat ni
velul Cerințelor.' Ar trebui, de pil
dă, să-și însușească experiența mi
nerilor sectorului II Lupeni care 
și-au depășit planul în iunie cu 
peste 1,660 tone de cărbune coc
sificabil și cu aproape 50 m. ga
lerie planul la pregătiri și unde 
media avansării în lucrările de pre
gătire depășește 40 m/lună. Ar tre
bui de asemenea studiată și extin
să metoda de muncă folosită de 
brigada lui Muszta Alexandru din 
același sector care in luna mai a 
excavat 140 m. galerie lucrînd nu
mai în ciocan de abataj și alte 

. metode bune folosite de unele bri
găzi de pregătire de la Uricani.
Lupeni, Vulcan.

Este absolut necesar să se acor-

totuși sint unele greu- 
achlziționarea acestor 
vidia, lipsa se poate 
In bună măsură prin

Problema recuperării la șlam 
preocupă intens cadrele tehnice 
ale preparației Lupeni. După cum 
ne informează tov. ing. Voicules- 
cu V., în direcția creșterii recupe
rării la șlam au fost iuate la pre- 
parația Lupeni o seamă de măsuri 
eficiente. Așa de pildă, în ulti
mul timp, la secția de flotare, a 
fost dată în exploatare o nouă ba
terie de flotație, s-a montat un 
ciut fix pentru protecție la supra- 
granulație a îngroșătorului de șlam. 
Evacuarea materialului din îngro- 
șător se face acum cu puternice 
pompe centrifuge care au înlocuit 
vechile pompe cu membrane sau

ciururile

cu servo- 
automate

cu piston. De asemenea 
de supragtanulațîe au fost dotate 
cu site curbe care asigură un de
bit sporit, o clasare și desecare 
mai bună. Pentru evitarea introdu
cerii slamului în circuitul de spăla
re se face deșlamarea ptealabilă 
pe site curbe la sortul de cărbune 
de 0—10 mm., cărbunele trecut 
prin aceste site fiind condus di
rect la ingroșătoarele de slatn. In 
urma acestor îmbunătățiri tehno
logice se realizează importante e- 
conomii de energie electrică de
oarece spălarea poate funcționa cu 
două pompe de circulație în loc 
de trei.
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de creștere a producției și 
sfîrșitul anului 1980, la 
rezervă cu o capacitate de 20-25 
se vor lua măsuri pentru crește- 
pregătiri cu 6 la sută șl a celui 

de deschideri cu 48 la sută față de realizările 
195».

• (Din hotărîrea Conferinței raionale de partid 
decembrie 1959)

viață a hotăririi elaborate de 
ferința raională de partid, minerii 
Văii Jiului au îndeplinit și depă
șit această sarcină în perioada pri
melor 5 luni din an. Astfel pe ba
zin planul lucrărilor de pregătire 
a fost depășit cu 10,4 la sută — 
cu 29,3 la sută la Lonea, cu 5,4 la 
sută la Petrila, cu 23 la sută la 
Auinoasa. cu 10,2 ia sută la Lu
peni și cu 14,3 la sută la Uricani. 
Trebuie relevat faptul că însușind 
critica făcută de Conferința raio
nală de partid, conducerile exploa
tărilor miniere S-au îngrijit cu mai 
multă atenție de 
de ia pregătiri, 
sprijin eficient.

In luna iunie, 
stat de asemenea 
de pregătire. La Petrila, Vulcan, 
Lupeni sarcinile de plan au fost 
depășite cu 108—406,9 m. la pre
gătiri în cărbune șl steril.

Dacă în ansamblu situația lu
crărilor de pregătire este bună în

Directivele celui de-al IlI-le-: 
Congres al partidului pun în fața 
minerilor din Valea Jiului sarcini 
de o importanță deosebită. Bazi
nul carbonifer al Văii Jiului va 
asigura în 1965 cea mai mare par
te din cele 6 milioane tone de 
cărbune cocsificabil. Pentru a se 
asigura creșterea extracției de căr
bune din Valea Jiului la nivelul 
îndeplinirii sarcinilor trasate de 
partid, minele se vor dezvolta. 
Vor fi deschise noi capacități de 
producție. Aceasta necesită însă 
lucrări de pregătiri și deschidere 
mai multe, de bună calitate 
un cost mai redus.

Tocmai avînd în vedere 
sarcini de plan, Conferința 
nalâ dc partid din decembrie 
a stabilit că în acest an vor tre
bui executate lucrări miniere de 
pregătire mai m^ri ca volum cu 
ce! puțin 6 la sută față de reali
zările obținute în 1959.

Luptînd pentru traducerea in

ți U

noile 
raio- 
1959

atenfia cuvenită !
cores - 
pentru 
fiecare

din

din

Con

munca brigăzilor 
le-au acordat ua

la exploatări s-a 
bine cu lucrările

acest an, nu același lucru se poate 
spune despre vitezele de avan
sare obținute în aceste lucrări, fac
tor esențial pentru reducerea cos
tului lor. In primul trimestru din 
acest an, viteza medie de avansare 
la lucrările de pregătiri în cărbune 
pe combinat a fost de 35.9 m/lu- 
uă, iar la cele în steril de 31,9 
m/lună, ceea ce, avind în vedere 
necesitatea creșterii extracției de 
cărbune, este încă sub posibilități. 
Din cauza vitezei mici de avansa
re a pregătirilor, la sectorul I B al 
minei Lupeni s-au produs pretur- 
bări în ritmicitatea deschiderii stra
tului 13, iar în sectorul III ritmul 
încet de lucru în unele pregătiri 
de la frontale a dus la o întîrzie- 
re de cîteva zile în punerea în ex
ploatare a unui nou frontal. Si
tuații asemănătoare se pot întîlni 
și la celelalte exploatări. Chiar 1» 
unele brigăzi socotite ca brigăzi 
de avansări rapide, rezultatele nu 
îndreptățesc acest titlu. Brigăzi de 
avansări rapide pot fi socotite 
doar cîteva între care cele ale tov. 
Șerban Nicolae de la Vulcan, Lbr- 
ke Mihai, Velek loan de la Lu
peni, Sorescu Constantin și Deme- 
t» Augustin de Ia Uricani care 
obțin înaintări de peste 70 m.

Din activitatea de pină acum 
ia lucrările de pregătire se mai re
marcă faptul că nu la toate sec-

Lonea, II Petrila, 
I și IV Vulcan, V 

unde planul pe 
s-a realizat n:- 

Tovarășii ingineri 
de la aceste sectoare 
învețe din experiența 

fruntașe cate, organi- 
mod corespunzător

de atenția cuvenită organizării 
muncii la aceste brigăzi și ajuto
rării lor cu materiale pentru a se 
excava pe zi la toate brigăzile de 
pregătire cel puțin 3 na. galerie. 
In momentul de față majoritatea 
brigăzilor de pregătire obțin circa 
1- -1.5, maximum 2 m. în medie 
pe zi ceea ce este nesatisfăcător. 
Dispunem azi de o tehnică avan
sată, de metode raționale de mua- 
ca. Vor trebui folosite mai bine 
reîncărcătoarele cu bandă, mași
nile de încărcat, noile utilaje mi
niere sosite în Valea Jiului în ul
timul timp. Va trebui să' fie extin
să metoda de pușcare milsecundâ 
care la mina Vulcan â dat rezultate 
dintre cele mai bune, pușcarea cu 
găuri de mină paralele cu frontul 
la lucrările de lărgite, metodă cars 
a dat rezultatele scontate la Pe 
trila și alte metode. ,

★
l’onurd de la rezultatele t-bțj- 

nute pină acum, minerii vot tre
bui să lupte cu mat mult avîat 
penttu îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor anuale de plăti, 
acordind însă o atenție mai mare 
și lucrărilor de pregătiri. Pe baza 
folosirii depline a mijloacelor teh
nice, la lucrările de pregătire este 
necesar să se obțină viteze de a- 

. vaasare mai mari, randamente su
perioare celor obținute pină acum* >

ine. GH. DUMITRESCU



STMOüU R0ÇU 3

Angajamentul 
brigăzii lai Schmidt

La ultima consfătuire de pro 
ducție, organizată de către comi
tetul , secției sindicale în colabo
rare cu conducerea sectorului e- 
lectromecanic al minei Uricani, 
comunistul Schmidt Ioan s-a ri
dicat și a vorbit în numele bri
găzii sale.

— Noi, tovarăși, am hotârît să 
venim în sprijinul producției ter- 

. ffiinînd cu 8 zile mai devreme 
repararea compresorului W 2 de 
lă Balomir. In acest scop ne-am 
propus să efectuăm prin muncă 
voluntară anumite operații de 
montare și revopsirea compreso' 
rului $i astfel să realizăm ți o 
economie de 700 lei.

$eful brigăzii împreună cu 
Purece Petru. Kadar Alexandru. 
Sos Bela și ceilalți, din ziua ur
mătoare au și trecut la acțiune. 
In organizarea muncii voluntare 
ei au fost ajutați de maistrul 
Comunist Mihaly Francisc de la 
serviciul general al minei, 
iar în efectuarea lucrărilor au 
primit ajutorul mecanicilor de 

1 pompe și compresoare care au 
prestat fiecare cîte S ore de mun
că voluntară.

Multe din operațiile de mon- 
tare pe care s-au angajat să le 
Iacă prin muncă voluntară, mem
brii bțlgăzii de compresoare le-au 
și efe nat, iar în ce privește vop
sirea' ¡eotnpresorului aceasta este 
aproape terminată.

Deși lucrările de reparații la 
compresorul W-2 încă nu sint în
cheiate — ele fiind executate în 
proporție de 80—85 la sută — 
pînă acum brigada lui Schmidt 
Ioan a câștigat un avans de timp 
de 8 zile și în același timp a 
realizat și economia de 700 lei.

Brigada lui Schmidt Ioan con
tinuă acțiunea de muncă volun
tară, în scopul terminării mai de
vreme a reparațiilor compreso
rului W 2 de la Balomir pentru 
ca astfel să-și respecte angaja
mentul luat în consfătuirea 
producție.

de

alexandru lăcătuș
A corespondent

*
A*

t»ș
♦
♦
»
♦ 
i.

La mina Lonea, în cadrul sectorului III brigada condusă I 
de Deak Petru lucrează la o pregătire în steril. Ea obține in ț 
fiecare lună avansări mari. In clișeul nostru îi vedem pe trei ■ 
mineri din această brigadă: Farkas Carol, Cujeran Gheorghe > 
și Deak luliu. Ei pun la cale planul de muncă pentru șutul î 
în care vor intra peste cîteva minute.

Să asigurăm o cît mai bună 
protecție a muncii minerilor!

(Urmare din pag. I-a)

metanului în strat, creîndu-se ast
fel posibilitatea prevenirii erup
țiilor sau degajărilor de metan. La 
Lupeni s-a Construit un aparat Cu 
care, pe baza observațiilor colori- 
metrice, se poate deduce rapid 
gradul de șistificare a lucrărilor 
miniere, se pot lua măsuri opera
tive pentru asigurarea unei șisti- 
ficări corespunzătoare cerințelor.

Măsurile luate pini in prezent 
în direcția asigurării protecției 
muncii minerilor cuprind nume
roase domenii și sint eficiente, dar 
nu s-a făcut totul. Există reale 
posibilități care Vor trebui folosi
te din plin pentru asigurarea unei 
tot mai bune protecții a muncii 
minerilor. Trebuie acordată mai 
multă atenție extinderii perforaju 
lui umed și cu ceață artificială, 
metode care și-au dovedit din plin 
eficacitatea in condițiile din Va
lea Jiului. In acest scop se indi
că să fie asigurate conductele de 
apă necesare introducerii 
jului umed la toate 1... 
muncă din steril, să fie 
modificările constructive 
de mineri la aparatele

:erii perfora- 
locurile de 

efectuate 
propuse 
„Nemc-

a—-------r--:."-, '.J" ■

LA VULCAN

144 apartamente în construcție
La începutul acestui an, cons

tructorii din Vulcan au deschis 
un nou șantier, chiar în mijlocul 
orașului.

Au trecut puține luni de atunci. 
Dar, prin munca plina de însufle
țire a brigăzilor și echipelor de 
muncitori, conduse de Unterweg.i 
Petru și Buștean Ion — ; i. 
Căplescu Nicolae — dulgher, 
Gorgos Constantin — betonist, 
noile blocuri se ridică 
mult. In prezent, blocul 
apartamente este ridica*, complet 
iar in interior a început fericul ' 
rea apartamentelor, blocul B cu 
@6 apartamente este și el zidii

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

- zidari, 
dulgher,

tot mot
A cu 24

și cu șarpanta pusă, blocul C cu 
36 apartamente și D cu 24 apar
tamente sínt complet zidita .iar 
la blocul O cu 24 apartamente 
acum se zidește ultimul etaj.

Pe măsură ce noile blocuri sa 
ridică, echipele instalatorilor Ar 
i anazovici Duș an și Șaiber Pe
tru, îndrumate de maiștrii cons
tructori Chelaru Gheorghe și Vol- 
cai Ioan execută montajul insta
lațiilor sanitare și electrice. Cons
tructorii de pe acest șantier sínt 
hotărîți să termine și să predea 
fn folosința minerilor din Vul
can, Încă în acest an. 4 blocuri 
cu 120 apartamente.

sek“. Principala sarcină care revi
ne tuturor organelor de resort pen
tru creșterea nivelului protecției 
muncii este calificarea și instruirea 
muncitorilor mineri la nivelul teh
nicii actuale. Fiecare muncitor să 
cunoască perfect atît mînuirea uti
lajelor moderne cit și regulile de 
protecție a muncii pe care o reclamă 
folosirea acestor utilaje, metodele 
moderne de susținere și exploata
re. Respectarea întrutotul a mono
grafiilor de armare trebuie să 
constituie de asemenea un punct 
principal în activitatea de control 
și îndrumare pentiu protecția mun
cii.

Tehnica minieră mondială cu
prinde noi metode care asigură un 
grad superior de protecție a mun
cii minerilor. Inginerii, tehnicie
nii, cercetătorii din Valea Jiului au 
datoria să lupte .pentru aplicarea în 
Valea Jiului a metodei injectării a- 
pei în stratul de cărbune pentru re
ducerea gradului de prăfuire a căr
bunelui la perforare, să stabilească 
posibilitățile de aplicare a meto
delor poloneze de combatere a 
focurilor de mină cu spumă spe
cială, a multiplelor metode de puș- 
care in medii de gaze inerte, cu 
manta de apă și sare etc., metode 
care de prea multă vreme sint stu
diate la S.C.S.M. și pe care mi
nerii le așteaptă.

Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, inginerii și tehnicienii 
mineri, cercetătorii științifici tre
buie să asigure condiții mereu mai 
bune de muncă minerilor, o înaltă 
protecție a muncii lor, contribuind 
astfel și pe această cale — de ma
re importanță — la îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor ce 
revin colectivelor miniere în ca
drul planului economic de 6 ani 1

!

s

i 
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Sergiu și brățara lui de aur
(Urmare din pag. l-a)

treabă de muncitor calificat, o 
treabă folositoare minei : să taie 
fină de cale ferată îngustă. Au 
și sosit la fața locului trei mun
citori. Afteaptă după Sergiu. Pe 
măsură ce el Va tăia finele ei l<‘ 
vor încărca in cărucioare șt 1“ 
vor trimite in mină. Deci Sergiu 
nu-i oricine. De munca lui depin
de..

Sergiu reglează dozajul de Oxi
gen }i acetileni. Mtinile ii tremu
ri ușor. Se oprește pentru o clipă, 
i se pare că la ureche aude șoap- 
ta maistrului de la școală, tovară
șul Cricovan blicolae. „Vezi să nu 
greșești la presiune. Pentru gros1- 
mea finelor din fața ta trebui» 
să ai 5 atmosfere". $i-l văd pe 
Sergiu incuviințînd cu capul: 
%,Am înțeles". Încetul cu încetul

îfi recapătă siguranța, liniștea 
Căruciorul pistolului se plimbă 
pe șină, fierul devenit incandes
cent se taie fiind străpuns parcă 
de lama tăioasă a unui cuțit. U 
privesc cu admirație pe Sergiu 
Nu-i văd ochii ascunși sub sticla 
fumurie a ochelarilor de sudor 
dar H văd fața radiind de feri* 
cire. 11 întreb :

— Iți place 
ales-o ?

— Desigur, 
plăcut tfli-aș fi
Cine m-ar fi oprit ? După mine 
sudura e cea mai frumoasă me
serie —- îmi răspunde el in timp 
ce termină de tăiat fina. Se în
dreaptă din fale ridieîndu-și oche
larii pe frunte. De abia acum ob
serv broboanele de sudoare de pe 
fața lui zâmbitoare. Sini broboa
ne ale emoțiilor, bucuriei, mîn- 
driei.„

meseria cate ți-ai

Dacă nu mist fi 
ales altă meserie.

Uzina de reparat utilaj minier Petroșani J 
organizează uri concurs pe data de 25 iulie 1960, pentru oca- ) 

pa rea următoarelor posturi vacante. S
Maistru
Maistru 
Maistru 
Maistru
Maistru
Maistru

.Maistru
Maistru
Maistru
Candidați! vor depune la secretariatul uzinei pfnă Ia data 
de 20 iulie 1960 următoare le acte:
— Cerere.
— Diplomă de absolvire a unei școli tehnice de maiștri in 

specialitate sau a unei școli echivalate de Ministerul Invăță- 
mintului și Culturii (copie).

— Acte din care să rezulte 
didatul a avut 12 ani vechime

— Autobiografie.
— Certificat de naștere tip
Lămuriri suplimentare se primesc de la serviciul organiza^ 

rea muncii.

principal prelucrări pe mașini unelte, 
principal sculer 
prelucrări pe fflași ni unelte, 
reparații mecanice.
electrician
sculer.

construcții metalice.
tinichigiu, 
turnător.

că la data de 1 Iulie 1956 can
in funcție de maistru.

R.P.R. (copie).

S-au redus prețurile 
de vînzare la diafilme I

■— dîatfilme alb-negru (Iun. 
gime 1 m.) de Ia 9 lei la 
5,75 lei.

— diafilme 
gime 1,6 m.) 
la 7,60 lei.

— diafilme
gime 1 m.) de la 30 
14 lei.

Procurați-vă cit mai 
diafilme la noile prețuri I

De vînzare la toate libră
riile și papetăriile.

alb-negru (tun
de la 13,70 UI

colorate (Ion- 
leí la

multe

i
li
|ji:

Întreprinderea 
centrala

termoelectrică
PAROȘENI

ANGAJEAZĂ t

Ingineri 
electromecanici
Angajările se fac 

după susținerea con
cursului conform H.C.M. 
1061 din 1959 care 
se tine la întreprindere 
în cursul lunii iulie 1960■

Doritorii vor de
pune cererile la secre
tariatul intreprlnderii*

0. C. I. ID. Petteiani

OCM* 
de 
e-

si
ce-

Organizează in zii** 
de 20 iulie a.c. la sediul 
organizației din Petroșani 
str. M, Eminescu nr. 17 
un concurs pentru 
parea unor posturi
maiștri constructori și 
lectromecanici.

Candidații trebuie 
îndeplinească condițiile 
rute de H. C. M. 1061.

Ccmdldații vor dopuao 
pthd la 15 tuli» urtnâfOa- 
r ele aet»:

Diploma sau oartHlaat 
de studii.

Autobiografia.
Actul de vechime în fun

cția de maistru.
Certificat de naștere.
¿¿mwriri suplimentare 

se primesc de la serviciul 
norme și salarii.

Exploatarea minieră 
Vulcan

Declară vacante posturi de 
Maiștri mineri.
Maiștri mecanici.
Pentru ocuparea cărora or

ganizează un concurs con
form H.C.M. 1061 din 195«, 
care va avea loc la mină în 
ziua de 25 iulie 1960.

Doritorii vor depune cere
rile la secretariatul minei.

Informații la serviciul mun
că șl salarii.

Jiului
1

Oameni al muncii 
din Valea

C 1 T l Ț

„STEAGUL ROȘU
1 Pentru a primi ziarul l* 
> timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
\ TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE
Primesc abonamente 

i DIFUZORII VOLUNTARI 
din întreprinderi 

ți instituții 
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. H
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STEAGUL ROȘU

Notele de protest adresate de guvernul U.R.S.S. 
guvernelor S.U.A., Angliei și Norvegiei

Poporul japonez continuă lupta împotriva 
alianței militare cu S. U A.

MOSCOVA (Agerpres). TASS
In legătură cu violarea lai 1 iu

lie 1960 ai frontierei sovietice de 
către un avion militar american 
guvernul sovietic ai adresat gu
vernelor S.U.A., Angliei și Nor
vegiei note de protest.

In note se spune printre altele 
că un avion american — de bom
bardament șt recunoaștere de tip

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

Noi amănunte în legătură cu doborîrea 
avionului spion american

MOSCOVA 12 (Agerpres) — 
TASS anunță :

După cum anunță ziarul „Kom- 
somolskaia Pravda“, bombardierul 
american de recunoaștere de tip 
,.RB—47“, care a pătruns la 1 iu
lie în spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice^ a fost interceptat de că
pitanul Vasili Poleakov, în vîrstă 
de 28 ani, aviator din aviația de 
vînătoare.

In ziar se arată că decolînd pe 
bordul avionului său de vînătoa-

-----------------o----------------

Poporul italian își intensifică lupta 
împotriva provocărilor fasciste

ROMA 12 (Agerpres) — h’ASS 
anunță :

într-o rezoluție adoptată de Con
siliul național federal al rezisten
ței se arată : „guvernul pătat prin 
sprijinul acordat fasciștilor poartă 
o grea răspundere pentru vărsările 
de sînge produse în. urma interven
ției forțelor polițienești“.

La ședința Consiliului național 
federal al rezistenței, care a avut 
loc la Rcima sub președinția lui 
Ferruccio Parri, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri, au luat 
parte numeroși fruntași care au 
luptat în rîndurile mișcării de re
zistență, membri ai partidelor co
munist și socialist, republican și 
social-democrat, precum și repre
zentanți ai intelectualității, printre 
care scriitorii Carlo Levi și Leo- 
nida Repaci, prof. Ranunccio Bian- 
chi Dandinelli de la universita
tea din Roma și alții.

—------ Q----------
Cuba renunță la „chiria simbolică“ 

pentru baza americană de la Guantanamo
HAVANA 12 (Agerpres).
Osvaldo Dorticosi, președintele 

Cubei, a declarat că guvernul cu- 
ban va restitui Statelor Unite ul
timul cec în valoare de 2000 de 
dolari reprezentînd „chiria sim
bolică“ pe care Statele Unite o 
plătesc anual pentru uriașa bază 
navală de la Guantanamo. „Să 
se știe, a spus Dorticos, că in
sulele noastre nu sînt nici de 
vînzare, nici de închiriat“.

Baza de la Guantanamo, „pă 
zitoarea intereselor S.U.A. în Ma
rea Caraibelor“, cum o numește 
agenția United Press Internațio
nal, a fost ocupată de marinarii 
americani în anul 1898 în cursul

Cererea pentru convocarea 
Consiliului de Securitate

NEW YORK 12 (Agerpres). 
TASS anunță :

La 11 iulie Secretariatul O.N.U. 
a difuzat o scrisoare a lui Râul 
Roa, ministrul Afacerilor Externe 
al Cubei adresată președintelui 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. în care cere convocarea 
imediată a unei ședințe a 
Consiliului de Securitate pen
tru discutarea situației crea
te în urma acțiunilor agre
sive ale Statelor Unite ale Ame- 
ricii împotriva Republicii Cuba 
și care prezintă o primejdie pen
tru pacea și securitatea generală. 

„RB-47“ care a violat frontiera 
de stat a U.R.S.S. a fost dobo- 
rît, la est de capul Sviatoi Nos 
în timp ce se îndrepta spre ora
șul Arhanighelsk. Doi din mem 
brii echipajului avionului ameri
can au fost salvați. Cadavrul pi
lotului principal al avionului do- 
borît a fost descoperit de către 
o navă sovietică. Cercetările pen.

re, Poleakov a avertizat avionul 
infractor să-l urmeze și să se pre
gătească pentru aterizare, dar bom
bardierul american de recunoaștere 
a continuat să pătrundă mai de
parte în spațiul aerian al U.R.S.S.

Ziarul subliniază că ordinul de 
distrugere a avionului american pi
rat a fost executat fără în- 
tîrziere. De o mare precizie a dat 
dovadă cu acest prilej locotenen
tul major Anatoli Kotlearov. ofi
țer timonier, în vîrstă de 27 ani.

Rezoluția cheamă toate forțele 
politice din Italia credincioase idea
lurilor democratice să-și unească 
eforturile pentru răsturnarea gu
vernului care se menține la pute
re datorită sprijinului fas
ciștilor și să impună adoptarea le
gii de interzicere a partidului fas
cist „mișcarea socială italiană“ al 
cărei proiect va fi prezentat în 
curînd spre examinare parlamen
tului de Consiliul național fede
ral al rezistenței.

La uriașul miting antifascist care 
a avut loc la Torino s-a hotărît 
să se creeze un comitet antifascist 
cu participarea tuturor partidelor 
și organizațiilor democratice.

Mari mitinguri antifasciste au 
avut loc de asemenea la Veneția, 
Carrara, Mantua, Rovigo, Pescara, 
Arezzo și în alte localități ale Ita
liei. ... - 

războiului americanoi-spaniol. O 
cuparea bazei a fost ulterior per
manentizată prin „acordurile“ 
impuse Cubei în 1934. In afară 
de portul propriu zis baza mai 
dispune de 28.000 acri de pămînt 
pe care se află 1400 de clădiri și 
2 aeroporturi. Pe baza acorduri
lor Cuba are dreptul să ceară 
Statelor Unite modificarea statu
tului bazei dar, remarcă agenția 
U.P.I., „oficialitățile americane 
au arătat clar că nu sînt dispu
se nici să modifice statutul și 
nici să părăsească baza Guan
tanamo“.

77-^ céfetfa, h/ÀzduÀÀj
MOSCOVA — In dimineața zi

lei de 11 iulie, după o vizită de 
două săptămîni în Uniunea So
vietică, Raden Djuanda, minis
trul prim al Cabinetului de lucru 
al Indoneziei, împreună cu soția 
sa și persoanele care îl însoțesc, 
a părăsit Moscova îndreptîndu- 
se spre Varșovia.

MOSCOVA — Aleksei Kosî- 
ghin, prim-vîcepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit la 11 iulie pe Mihai Da- 
lea, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne, în legătură cu 
plecarea sa din Uniunea Sovie
tică. 

tru descoperirea celorlalți mem
bri ai echipajului nu au dat re
zultate.

Potrivit mărturiilor piloților a- 
mericani salvați, avionul a zbu
rat de pe o bază militară ameri
cană situată în Anglia pe uni iti- 
nerariu care trece de-a lungul 
frontierelor nordice ale Norvegiei 
și Uniunii Sovietice. Aviatorii a- 
mericani aveau indicația ca, la 
caz de nevoie, să aterizeze pe ae
rodromurile din Norvegia.
i In legătură cu această nouă 
violare a frontierelor sovietice de 
către un avion militar american, 
guvernul Uniunii Sovietice a a- 
dresat guvernului S.U.A. un pro
test hotărît. A adresat de aseme
nea un protest guvernului Marii 
Britanii în legătură cu punerea 
la dispoziție a teritoriului său 
pentru înfăptuirea de acte agre
sive ale aviației americane îm
potriva U.R.S.S. Guvernul sovie
tic a adresat nn protest hotărît 
guvernului Norvegiei întrucît, du
pă cum se spune în notă, faptele 
dovedesc că teritoriul norvegian 
continuă să fie folosit de S.U.A. 
pentru săvîrșirea de acte agresi
ve împotriva Uniunii Sovietice.

CuveiDDl tongolez do ia admite suMn 
¡BdepeBilBDlBi nationale a Mliiii [ongo

Cuvîntarea radiodifuzată a primului ministru Patrice Lumumba

LEOPOLDVÎLLE (Agerpres) 
Corespondentul agenției f Reuter 
transmite •

Rostind o cuvîntare radiodifu
zată la 10 iulie,’ la Lepoldville. 
Patrice Lumumba a declarat că 
guvernul Republicii Congo acțio
nează cu fermitate, potrivit politi
cii îndreptate spre independenta 
neîntîrziată și deplină a țării.

„Declarăm congolezilor, întregii 
lumi și Belgiei, a spus în continua
re Lumumba, că guvernul congo- 
lez nu va admite trimiterea de u- 
nități militare belgiene pe terito
riul Republicii Congo, fără consim- 
țămîntul guvernului nostru.

Aceasta ar constitui o încălcare 
a tratatului nostru cu Belgia. Tru
pele belgiene care se află la baze
le lor din Metropolă nu pot să se

Un avion american 
a violat spațiul aerian 

al Cambodgiei
PNOM PENH 12 (Agerpres).
Publicația săptămînală „The 

Nationalioti“ anunță că la 17 
iunie a. c. un avion american a 
violat spațiul aerian al Cambod
giei.

Avionul american, care zbura 
la o mare altitudine, a pătruns 
în spațiul aerian al Cambodgiei 
în apropiere de localitatea Poi- 
pet, provincia Batiambang.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească, cordială.

MOSCOVA — Ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., An
drei Gromîko, a oferit la 11 iulie 
un dejun în cinstea ambasadoru
lui Republicii Populare Romîne 
în U.R.S.S., Mihai Dalea, în le
gătură cu plecarea sa în patrie.

La dejun au participat Otto 
Kuusinen, Nikolai Firiubin, loc
țiitorul ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Iuri Andro- 
pov, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., și alte personalități.

TOKIO 12 (Agerpres).
Circa 4.000.000 de muncitori 

și funcționari, făcînd parte din 
Consiliul General al Sindicate
lor din Japonia, au desfășurat 
la 11 iulie în întreprinderi mi
tinguri de protest împotriva re
presiunilor continue ale guvernu
lui îndreptate împotriva partici- 
panților la lupta pentru anularea 
„tratatului de securitate“ japono- 
american. La 11 iulie adminis
trația căilor ferate de stat anun
țase sancționarea unui nou grup 
de 336 de muncitori.

In fața direcției generale a 
căilor ferate de stat, în fața Mi
nisterului Agriculturii și Silvi
culturii au avut loc la 11 iulie 
mari demonstrații de protest la 
care au participat muncitori, fe
roviari și funcționari de la în
treprinderile de stat din Tokio. 
Participanții la demonstrații au 
adoptat rezoluții de protest

ir

TOKIO 12 (Agerpres). >
Din inițiativa organizațiilor de

mocratice, a consiliilor de luptă 
împotriva „tratatului de securi
tate“ japono-american din pre
fecturile , regiunii Ciugoku, în o- 

amestece sub nici un motiv în 
treburile Republicii Congo, fără ca 
acest lucru să-l ceară Ministerului 
Apărării al Congoului.

Am aflat că guvernul belgian 
a hotărît să trimită în Congo uni
tăți belgiene. Protestăm în modul 
cel mai hotărît și energic împo
triva acestui lucru deoarece aceas
ta ar constitui o încălcare a suvera
nității noastre naționale“.

i,Am vrea să avertizăm pe toți 
cei care vor încerca să ocupe țara 
noastră prin forța armată că ne 
vom apăra, a declarat primul mi
nistru. Cu energia și curajul nos
tru ne vom apăra patria pînă la 
capăt“.

Patrice Lumumba a declarat că 
respinge independența formală de
oarece el a luptat pentru indepen
dența totală și neîntîrziată a țării.

Guvernul, a declarat el, nu va 
admite subminarea independenței 
naționale a Republicii Congo. „Am 
luptat pentru independență pentru 
a ne conduce singuri țara și a în
tări independența ei 1“.

PROGRAM DE
14 iulie

RADIO
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică populară romî- 
nească din diferite regiuni ale 
țării, 9,30 Drumeții veseli (re
luare), 10,40 „In tabără“, emi
siune dle cîntece pionierești, 11,03 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor, 11,30 Almanah științific 
(reluare), 12,00 Muzică ușoară, 
13.05 Cîntece și jocuri populare 
din Banat, 13,30 Cîntece de luptă 
antifasciste, 15,10 Concert de 
muzică ușoară pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă, 16d5 
Vorbește Moscova! 17,30 Tinere
țea ne e dragă (reluare), 18.30 
Muzică din operetele „Ana Lu
gojana“ și „Plutașul de pe Bis
trița“ de Filaret Barbu, 19,45 
Festival „Primăvara la Praga“. 
21,30 Muzică populară remîneas- 
că, 22,00 Muzică ușoară. PRO
GRAMUL II. 14,30 Muzică din 
operete, 15,00 De toate, pentru 
toți (reluare), 15,30 Muzică popu
lară romînească, 16,15 Cîntă 
Yves Montând 16,30 Fragmente 
din opera „Tînăra Gardă“ de 

rașul Ivakuni, în care se află o 
bază militară aeriană americană, 
a avut loc un miting de protest 
împotriva „tratatului de securi
tate“ japono-american, Ia care au 
participat 7000 de persoane.

Participanții la miting ,au a- 
doptat o rezoluție în care cer a- 
nularea „tratatului de securita
te" japono-american, lichidarea 
bazelor americane de pe pămîn- 
tul Japoniei, dizolvarea neîntîr- 
ziată a parlamentului, alungarea 
premierului Kiși și a ministrului 
Afacerilor Externe, Fujiyama — 
care au semnat tratatul rușinos 
cu S.U.A. — din arena politică. 
Apoi participanții la miting s-au 
îndreptat spre baza americană 
din Ivakuni. Scandînd lozincile: 
..Yankei, cărați-vă acasă“, „Să 
fie retrase trupele americane din 
Japonia“, „Să fie lichidată baza 
de la Ivakuni“, — demonstran
ții au trecut prin fața intrării 
princioale a bazei, care era pă
zită de puternice forțe de poli
ție și jandarmerie americane

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

Eîsenhower „ajută“ țările 
Amerieii Latine 
f’u... promisiuni

NEW YORK 12 (Agerpres)
Corespondentul din Newport 

(Rhode Island) al agenției Asso- 
ciated Press anunță că Ta 11 iulie 
a avut loc o' conferință de presă 
a președintelui Eisenhower în care 
acesta a expus așa numitul plan 
de „ajutoare“ a țărilor din Ameri
ca Latină. Din declarația președin
telui rezultă că „ajutorul“ Statelor 
Unite se reduce la noi promisiuni 
de a discuta aceleași propuneri 
care au fost examinate în repetate 
rînduri și care nu au dat nici un 
fel de rezultat. în presa americană 
se subliniază că prin discuțiile lor 
despre ¿.ajutor". S.U.A. nu urmă
resc decît un singur lucru : crea
rea unor condiții mai bune pentru 
capitaliștii1 americani care își în
vestesc capitalurile si care ief'ri ic 
bogățiile popoarelor din Am 
Latină.

In declarația făcută la confe
rința de. presă, președintele Eîsen
hower a insistat asupra unei „cu
noașteri mai bune a resurselor" A- 
tnericii Latine în spiritul obișnui
telor cereri ale monopolurilor 
S.U.A. și. în afară de aceasta, a 
recomandat țărilor din America 
Latină să-și aducă aportul la pro
pria lor dezvoltare.

'Meifus, 17,20 Cartea la locul der 
muncă, 17,35 Mari ansambluri 
corale ron înești, 18,05 Cîntă Ro- 
xană Matei și Radu Lucian, 19,00 
Să învățăm limba rusă cîntînd. 
19,45 Din cele mai cunoscute me
lodii populare romînești, 20,30 
Din poezia franceză, 20,45 Muzi
că distractivă de compozitori so
vietici, 21,15 Din muzica corală a 
înaintașilor noștri, 21,45 Părinți 
și copii.

----- O • < 

CINEMATOGRAFE 
14 iulie----------- ,

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Războiul opiumului; AL. 
SAHIA: Stele de mai; PETR1- 
LA : Mumu; LONEA : Mizera
bilii (seria II-a)' ANINOASA: 
Micii eroi; VULCAN : In iureșul 
focului; LUPENI : Ceasul s-a oj 

prit la miezul nopții; BARBA- 
TENI: Ani de zbucium; URI- 
CÂNI: Nevăzut necunoscut.
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