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însuflețiți de obiectivele mărețe ale planului de 6 ani
Minerii șF preparatorii diif Lupeni sporesc

producția
Angajamentele 

prind viață
Colectivul minei Lupeni 

angajat să obțină în cursul aces
tui an 1 300.000 lei economii și 
să realizeze o productivitate de 
0.950 tone pe post. Muncind cu 
însuflețire, minerii din Lupeni au 
înregistrat însemnate rezultate. 
Pînă acum ei au obținut o econo
mic de aproape 750.000 lei și au 
atins o productivitate de 0,950 
tone de cărbune pe post.

In aceste zile, însuflețiți de 
noile sarcini puse de partid în 
privința sporirii producției de 
cărbune cocsificabll, mobilizați de 
comuniști, minerii din Lupeni ob
țin noi succese.

Succesele minerilor 
de la investiții

Pentru ca minerii Lupeniului 
să facă față sarcinilor ce le re
vin în privința sporirii produc- 

\ ției de cărbune cocsificabil, ei tre
buie să aibă la timp fronturi de 
lucru suficiente. De aceea ei au 
nevoie de sprijinul muncitorilor 
sectorului de investiții.

Minerii acestui sector, 
tind' sarcinile ce le revin 
mina obiectivelor stabilite 
deal III-lea Congres al P.M.R., 
au hotărîț să muncească cu sîr- 
guitlță pentru a asigura mineri
lor, noi locuri de muncă. In în-

^inîrea sarcinilor 
pthS acum mai ales, 
dusă de comunistul 
nisie. care lucrează 
puțului orb nr. 21. 
gadă și-a depășit în cursul lunii 
trecute planul la săpări cu 120 
m. c. Muncind cu elan pentru 
dezvoltarea succeselor din luna 
trecută, brigada și-a depășit sar
cina de plan în cursul decadei 
I a lunii iulie cu 64 la sută.

Depășiri cuprinse între 30—60 
la sută au obținut în prima de
cadă a lunii iulie și brigăzile con
duse de tov. .Marian Alexandru,

de cărbune cocsificabll

Mihuț Pavel, Ferenczi Balazs și ț 
Fluture Constantin.

dezbă- ' 
în lu
de cel

se remarcă, 
brigada con- 
Bartna Dîo- 
la adîncirea 
Această bri-
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• întrecerea pe profesii cuprin- J
* de pe zi ce trece tot mai multe ♦
* muncitoare din secțiile Filatu- *
♦ rii Lupeni. Brigada condusă de
♦
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2 .pentru titlul pe care deocamda- • 
| tă îl deține brigada condusă j 
t de Raica luliana. In clișeu Ra- *
♦ țin Ida împreună cu Szigyártoj 
! Maria, Luncașu Sanda și An- • 
J drriarr Dora discutînd despre •
• calitatea bună a firelor primite !
• din secția filatură pentru ră- ; 
Z sucit.

— •
Rațin Ida din secția răsucit se ♦ 
străduiește să obțină titlul de i 
brigadă fruntașă în întrecerea î 
pe profesii. Rezultatele ce le • 
obține — 10—15 la sută depă- • 
șire de plan, bobine răsucite« 
frumos, uniform, fără deșeuri ț 
— o fac o concurentă serioasă J

Frontaliștii — în primele ? 
r în duri >

In primele rînduri ale luptei < 
pentru sporirea producției de £ 
cărbune cocsificabil se află fron- s 
taliștii din cadrul sectorului III < 
Dacă în cursul lunii trecute mi- ? 
nerii acestui sector au depășit < 
sarcinile de plan cu 288 tone de i. 
cărbune, în prima decadă a aces- < 
tei luni, printr-o mai bună orga- $ 
nizare a muncii și folosirea judi- y 
cioasă a utilajelor,- -ei au atins < 
o depășire de 291 tone de căr- i 
bune. In cursul primei decade a > 
lunii iulie ei au depășit produc- ( 
tivitatea planificată pe sector cu < 
300 kg. de cărbune pe post. >

Cele mai frumoase realizări în s 
sporirea randamentelor le-au ob- C 
ținut minerii din brigăzile con- ? 
diuse de tov. Ghioancă Sabin, > 
Spînu Petre și Ghioancă Iogn. S

Sporesc succesele <
de pînă acum

Printre colectivele care au ob- ’ 
ținut cele mn.i bune rezultate în*, 
îndeplinirea angajamentelor se 
numără și minerii sectorului I 
A. Ei au extras în primul semes
tru al anului aproape 4.000 tone 
d° cărbune peste plan,

însuflețiți de Directivele Con
gresului partidului, minerii a- 
cestui sector muncesc cu stăru
ință pentru a obține rezultate din 
ce în ce mai însemnate. In prima • 
decadă a acestei luni brigada tov. 
Gligor Nicolae, de pildă, depă
șind randamentul planificat cu 
peste o tonă de cărbune pe post 
și-a întrecut sarcina de plan cu 
100 tone de cărbune. Brigăzile 
conduse de tov. Foszto Alexandru 
și Avram Vasile au atins de a- 
semenea depășiri de 19,1 și res
pectiv 16 la sută.

¡
îmbunătățirea calității cărbu
nelui destinat bateriilor de coc
sificare este cea 
tantă problemă 
colectivul secției 
a cărbunelui de 
Lupeni. In acest

I
’ercetărilor efectuate și a propu
nerilor făcute în consfătuirile 
de producție, conducerea sec- 
ț ției a elaborat o serie de mă. 
: suri tehnico-organizatorice a 
; căror aplicare a și început, să 
> se oglindească. Iată că, deși 

[ încă se mai ivesc greutăți îm- 
> potriva cărora se luptă cu ho- 
• tărire, în aceste zile din luna 
[ iulie calitatea cărbunelui coc- 
[ sificabil s-a îmbunătățit cu 
’ 0,3 puncte față de prevederi. 
[ In 
[ șeful 
! gajăt 
i nistul
! Rotație despre calitatea șlamu- 
i lui cocsificabil.

mai impor- 
ce frămîntă 
de preparare 
la preparația 
scop, pe baza

Progresul tehnic - 
In dezvoltarea

- factor de bază 
minei Vulcan

clișeu 
secției 
într-o 
Ciula

ing. Ionică loan, 
de preparare an- 
discuție cu comu- 
Vasîle, maistru de

In anul 1949, după 20 de ani 
de părăsire, mina Vulcan a în
ceput să prindă din nou viață. 
Prin grija partidului și guvernu
lui, mina a fost redeschisă. In 
locuri de mult părăsite au apărut 
mineri și muncitori harnici care 
în frunte cu comuniștii au înce
put lucrările pentru a pune din 
nou în exploatare zăcămintele de 
cărbuni lăsate în părăsire de ca
pitaliști.

Greutățile nu au fost mici și 
nici puține. Pe lîngă lucrările de 
redeschidere și evacuare a apei 
care a inundat mina două dece
nii, rearmarea Și punerea în sta
re de funcționare a vechilor ga
lerii, reamenajarea puțului prin
cipal și altele — mina trebuia 
să fie înzestrată cu mașini și 
utilaje, cu instalații noi care să 
asigure un sistem avansat de ex
ploatare a straielor de cărbune. 
In anul 1950 la mina Vulcan e- 
xistau doar 3 mașini de extracție 
de tip vechi, uzate, o singură 
stație de pompe, două compre
soare cu un debit total de 45 
m. c./minut, o stație de transfor
matoare și una de încărcare și 
un singur grup convertizor. Toa
te acestea formau zestrea tehnică 
a minei, la începutul redeschide
rii ei. Transportul în subteran se 
făcea de asemenea cu mijloace 
rudimentare.

An de an, la mina Vulcan au 
sosit zeci de utilaje și mașini 
noi, moderne, unele primite din 
țările socialiste prietene, iar altele 
fabricate la noi în țară. Mina s-a 
dezvoltat continuu, s-a mecanizat 
în mare măsură atît la suprafață 
cît și în subteran. Față de acum 
10 ani ea a devenit de nerecunos
cut. In prezent sînt în stare de 
funcționare 10 mașini de extrac
ție moderne și de mare capaci
tate. Din cele 10 mașini de ex
tracție 4 au fost primite din 
U.R.S.S., una din R. Cehoslova
că, 3 din R. P. Ungară. Crește
rea continuă a lungimii frontu
lui de lucru atît în abatajele ca-

ORIGINEA MILIONULUI
importante realizări. Ei au de
pășit planul fizic atît la lucrările 
de săpare cît și de betonate, exe- 
cutînd în plus 47 metri de lu
crări miniere în subteran. Sarci
nile planului valoric au fost de 
asemenea întrecute cu 8 la sută.

De sigur nu-i îndeajuns să se 
muncească bine numai cantita
tiv. Ar fi aceasta o garanție si
gură pentru 
lui ? Nu. De

La început ideea a circulat în 
sînul colectivului în două varian
te. „Dacă ne vom încadra în pre
țul de cost planificat nu va fi 
rău, dar dacă-1 vom reduce va 
fi foarte bine; ne vom putea 
mîndri că sarcinile puse de partid 
au fost traduse în fapt de colec
tivul nostru". Cum însă minerii 
sînt oameni hotărîți în toate ac
țiunile lor, ei nu au oscilat prea 
mult între cele două variante. 
Minerii sectoru
lui de investiții 
de la mina Lo- 
nea au ales una 
singură — pe 
cea mai avanta
joasă. Aici se poate spune că își 
are originea teoretică milionul pe 
care colectivul lor s-a angajat 
să-l economisească la activitatea 
de producție din 1960, reducînd 
prețul de cost. Așa a fost la în
ceputul anului. Mai tîrziu origi
nea teoretică a economiilor a îm
brăcat forma practică în gale
riile, suitoarele, puțurile pe care 
minerii sectorului le sapă în a- 
dîncurile minei Lonea.

De-1 întrebi pe oricare dintre 
tehnicienii sectorului de investi
ții dacă se realizează ori nu mi
lionul, primești același răspuns 
optimist: da, se realizează nea
părat I De undte atîta siguranță ? 
Să căutăm explicația. In primul 
rînd optimismul este alimentat 
de succesele repurtate în produc
ție. Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de la investiții au întîm- 
pinat Congresul partidului cu

realizarea milionu- 
aceea colectivul sec

torului .are în ve
dere și latura 
calitativă a acti
vității în produc
ție. Accentul a 
fost pus cu pre

cădere pe creșterea productivită
ții muncii — bază sigură pentru 
reducerea prețului de cost. Pro
ductivitatea valorică s-a ridicat 
în trimestrul II la 15.136 lei pe 
om, depășindu-se substanțial 
sarcina planificată. In sector a 
fost promovat un sever regim de 
economii la lemnul de mină, ma
teriale pentru betonare, explozivi, 
energie etc. Conducerea sectoru
lui a luat o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice în vederea 
folosirii depline a rezervelor in
terne. Brigăzile miniere au fost 
mai judicios organizate pe prin
cipiul muncii complexe. Fiecare 
brigadă execută la locul său de 
muncă atît lucrările de înaintare 
cît și pe cele de betonare. In felul 
acesta lucrările miniere prevăzu-

I. BALAN

(Continuare în pag. 3-a).

meră și frontale cît și în pregă
tiri a impus sporirea necontenită 
a debitului de aer comprimat. 
In acest scop au fost instalate 
9 compresoare. Acestea fiind ex
ploatate în mod rational și bine 
întreținute asigură energia pneu
matică necesară minei. Pentru 
evacuarea apei din mină au fost) 
instalate stații mari de pompe, 
fiecare cu un debit de 3000 1/mi- 
nut. De asemenea, în prezent 
funcționează 4 stații moderne de 
încărcare. Nu de mult au fost 
instalate două lămpi redresoare 
dfe 1.000 Amperi, 
niunea Sovietică, 
reducerii efortului 
rii productivității 
portul în abataje 
zat în proporție de peste 90 la 
sută. In abatajele frontale, perfo- 
rajul pneumatic a fost înlocuit 

întregime cu cel electric, iar 
abatajele cameră se perforeai- 
electric în proporție de peste 
la sută. In vederea obținerii, 
avansări mai mari în steril,'

primite din U- 
iar în scopul' 
fizic și crește- 
muncii, trans- 
a fost mecanî-

în 
în 
ză 

■ 80 
de 
sectorul de investiții al minei a 
fost înzestrat cu două mașini e- 
lectrice de încărcat aduse din 
U.R.S.S. Cu ajutorul unor ase
menea mașini și a altor utilaje 
brigada de înaintări condusă de 
Ionașcu loan a obținut în acest 
an o avansare medie lunară de 
peste 90 m. Introducerea pe scară 
largă a mecanizării în subteran 
și la suprafață a făcut necesară 
majorarea numărului1 stațiilor de 
transformatoare.

Introducerea tehnicii noi, gene, 
ralizarea unor inovații și crește- 1 
rea gradului de calificare al mi
nerilor au făcut ca nivelul pro
ducției minei Vulcan să sporeas. 
că neîncetat. Producția de cărbu
ne extrasă în anul 1959 a fost 
mai mare cu peste 200.000 tone 
decît producția extrasă în 1956. 
Productivitatea muncii în abataje 
și la pregătiri, de asemenea, a 
crescut în mod considerabil. Față 
de anul 1956 minerii de la Vul
can au obținut în 1959 o produc
tivitate sporită cu aproape 0,400 
tone pe post, iar în anul acesta 
(în luna iunie) o productivitate 
de peste o tonă pe post. Întregul 
colectiv al minei muncește cu în
suflețire pentru îndeplinirea sar
cinilor cu privire la extinderea 
tehnicii noi, a celor mai înaintate 
metode de lucru. In următorii ani 
mina va continua să se dezvolte 
vertiginos. O atenție deosebită se 
acordă mecanizării lucrărilor de 
tăiere și încărcare a cărbunelui'. 
Cadrele tehnice trebuie să lupte 
pentru introducerea tehnicii noi, 
să găsească soluții practice apli
cabile care să rezolve cu succes 
necesitățile producției, să folo
sească cît mai intens posibilită
țile ce le au la îndemînă.

In prezent se execută deja lu
crări de pregătire care să asi
gure creșterea continuă a pro
ducției. S-a început reamenaja- 
rea puțului principal de la ori
zontul 480 spre 360; care va de
veni orizontul principal de trans
port în anii următori. In curînd 
va intra în funcțiune puțul 10 
și multe alte lucrări miniere vor 
fi terminate încă în acest an. 
Minerii din Vulcan au în fața 
lor sarcini de mare răspundere. 
Mina va deveni în scurt timp 
una din cele mai mari din țară. 
Luptînd cu însuflețire, ca și pînă 
acum, colectivul minei Vulcan se 
va achita cu cinste de aceste sar
cini, își va aduce contribuția la 
dezvoltarea continuă a minei.

Z- ȘT. EKART



STEAGUL ROȘU

Prima promoție din șesenal
Cu cîtva timp în urmă, două 

din spațioasele amfiteatre ale In
stitutului de mine din Petroșani 
și-au schimbat aspectul lor de 
săli obișnuite de curs unde de o- 
bicei profesorii explicau studen
ților tainele științei, fiind împo
dobite de sărbătoare. Profesorii 
și asistența au venit să asculte 
cuvîntul celor care timp de 5 ani 
au învățat să minerească. Prima 
promoție a șesenalului s-a pre
zentat ta examenul de stat.

Peste 60 de absolvenți ai facul
tății de mine și 28 absolvenți e- 
leetromecanici minieri ș£au sus
ținut proiectele de diplomă.

...Faur Elvira și-a alcătuit pro
iectul la mina Petrila. A făcut 
observații, a ascultat sfatul ingi
nerilor și tehnicienilor, al mine
rilor rămbleiatori și din toate 
acestea și-a cristalizat tema de 
proiect pe care a prezentat-o în 
fața comisiei. Simionescu Aure- 
Van, a studiat Ia mina Valea Ro
șie problema redeschiderii și ex
ploatării zăcamîntului metalifer 
de aici. Cu zeci de mineri, cu 
maiștri a stat de vorbă și Miha- 
lache Gheorghe cînd a studiat 
problema reducerii consumului de 

; lemn la minele Văii Jiului. Pro
punerile acestora, alături de ob
servațiile sale personale, totul 
s-a oglindit în tema proiectului 
de diplomă.
‘...Androne Nicolae a avut o te

mă grea : Acționarea și automa
tizarea instalației de extracție de 
Ia una din minele noi care se 
Vor deschide în Valea Jiului în 
cadrul planului șesenal. El și-a 
cules de la conducerea C.C.V.J. 
datele necesare apoi... sfătuitorul 
si îndrumătorul cel mai bun i-a 
fost biblioteca institutului. Prin 
intermediul cărților s-a sfătuit 
îndelung cu cei mai renumiți spe
cialiști sovietici, cehoslovaci, po
lonezi, cu specialiștii romîni. De 
la unii a 
altceva, a
la institut și așa a putut prezen
ta tema în fața comisiei.

luat ceva, de la alții 
adăugat cele învățate

ZILE SENINE 8
8 
8 
8
8

o De cum deschise ochii, Nina 
o privi spre geamul prin care 
o primele raze aurii se furișau 
c nestingherite, și-ntr-o izbucnire 
o de bucurie strigă — sărind din 
g pat într-un picior.
o — E zi senină, tra-la-la-la-la, g 
o e zi senină așa cum am dorit, g 
g Deschizînd ușa bucătăriei o 8 
g găsi pe mama prepă-rînd ca- 8 
g feaua. Observîndu-i bucuria 8 
o ce-i inunda fața mama o în- g 
o trebă : 8
g — Ce-i cu atîta veselie ? 8
g — E senin mămică. Ai uitat 8 
g că azi tabăra organizează o 8 
S excursie ?
8 *
8 ...Peste două ore un grup de 
8 copii împînziseră dealul Keleti 
8 cu coloritul viu al costumelor, 
8 făcînd ca larma veselă să stră- - 
8 bată pînă jos în valea Aninoa- g 

sei. 8
Copiii se aflau în prima lor 8 

excursie organizată de tabăra 3 
de curte. Azi vor vizita Cătu- g 
nul Dilja — școala, căminul 8 
cultural. In drum spre casă 8

La terminarea examenului de 
stat, la institut era mare fierbe, 
re. Listele cu cei eare fuseseră 
declarați ingineri erau privite cu 
Satisfacție de absolvenți cît și de 
cei care peste un an-doi vor de
veni ingineri. Intr-un grup, in
ginerul Heidinger Alexandru, o- 
dinioară muncitor la mina Vul
can, discuta cu Androne Nicolae, 
cu Oancea Petru, cel trimis aici 
la studii superioare de minerii 
de la Gura Barza și cu alți proas
peți ingineri.

— Repartiție în producție 
mi-ăm luat-o. De acum trebuie 
să mă gîndesc serios cum să 
aplic practic automatul meu la 
pompele de mină, le spunea gîn- 
ditor Heidinger.

— Si eu mă gîndesc la mașina 
mea de extracție. Crezi că ea nu 
mă așteaptă ? — îi rășpundte ve
sel Androne.

Fiecare nou inginer avea pla
nurile luî. Ca să-î împace chipu
rile pe amîndoî, inginerul Kriiger 
Siegfried, cel care la susținerea 
proiectului a primit nota 9, inter
veni :

— Tovarăși ingineri, acum vă 
propun un alt plan. Pe celelalte 
le veți aplica peste puțin timp 
în producție. Acum, haideți să 
cinstim succesul nostru. Vă fac 
cadou cîte o sticlă de bere pen
tru fiecare 1...

— Cam mult, cam mult! răs
punseră ceilalți.

...Noua promoție de ingineri de 
mină, a 5-a de la înființarea in
stitutului și prima din șesenal a 
părăsit sălile de* curs unde 5 ani 
de zile a învățat, a experimen
tat, și-a însușit tainele mineritu
lui. Peste ani de zile cînd se vor 
vedea din nou (s-au angajat ca 
în 1970 să se întîlnească cu toții 
la institut!) absolvenții de acum 
vor face bilanțul muncii lor de 
ingineri cu bogată experiență. A- 
tunci vor putea raporta și Heidin
ger, și Androne 
Dan, Bălășescu 
che Gheorghe și 
neri ingineri de
îndeplinit planurile lor și sar- 

g cinile de producție.
o w 
8

Nicolae, Savin 
Maria, Mihala- 
toți ceilalți tl- 
azi, cum și-au

„Gazde“ vor 
fi printre alții, inginerii Simio- 
nescu Aurelian. Elczner Gavril, 
Kriiger Siegfried colegi de pro
moție dar care au primit sarcina 
să rămînă la institut ca asistenți 
pentru a pregăti noi și noi pro
moții de ingineri.

GH. DUMITRESCU

Cabana Voevodul si „voevozii" ei
9

Soarele, ascuns 
undeva după 
brazi, își trime 
tea solii vestitori 
într-un evantai de 
raze viorii către 
cabana' încă 
dormită, 
de mult, 
lele își 
ciripitul, 
larmă 
pentru , 
de 
Deodată, 
tul prelung 
unei 
răscoli văile, le- 
gănîndiu-se pînă 
departe prin no
rii ca de vată ce 
mîngîiau dealu
rile.

Deși toți copiii
săriseră din paturi, responsabilii 
de dormitoare continuau să stri
ge „deșteptarea! deșteptarea 1“ 
mai mult din mîndria funcției 
decît dintr-o necesitate.
cîte patru în rînd, 102 la număr, 
pionierii și școlarii dlin tabăra 
de odihnă de la Voevodul se ali
niau pentru înviorarea de dimi
neață la fluerul profesorului d? 
educație fizică...

...Așa începe fiecare zi de ta
bără. In aerul tare și răcoros al 
dimineții, mișcările de înviorare 
aduc sprinteneală,’ veselie, sănă
tate. Fețele îmbujorate, spălate 
bine cu apă rece își aprind și mai 
tare bujorii. După masa dte dimi 
neață, întreaga tabără se adună 
în careu pentru solemnitatea ri
dicării drapelului taberei. Instruc. 
toarea superioară primește rapor
tul — apoi încet, dar sigur, urmă- 

'‘ri't de toate privirile, drapelul se

a- 
Trezite 
păsăre- 
acordau 

într-o 
veselă, 

concertul 
dimineață, 

sune- 
al 

trompete

înalță spre bolta 
cerului, dominînd 
întreaga tabără, 
odată cu cîntece- 

Patru le pionierilor re
vărsate cu putere 
din toate pieptu
rile 

încep 
rile de 
Echipa 
viciu împarte fie
căruia 
pentru 
Poarta 
străjuită 
manență 
pionieri 
chide iarg și și
rul copiilor por
nește la vale spre 
Poiana Miresii, 
spre Piciorușul,

Valea 
lui sau alte lo
curi la fel de mi
nunate. Din ca
bană se aude 
încă mult timp, 
cîntecul copiilor 
ce-I însoțește tot 
drumul...
„De te-ntreabă 

ori și cine 
Cum e viața-n 

tabără 
Apoi să-i 
răspunzi îndată 
Că-i o viață 

minunată“.
...La masa de 

prînz aproape în 
fiecare zi are 
loc aceeași scenă:

pregăti- 
excursie. 
de ser-

gustarea 
ora 10. 

taberei, 
în per- 
de doi 

se des-

Jocul cu mingea este întotdeauna 
plăcut in excursie.

8
8
8
8
3o

O bună parte din ucenicii de la școala profesională din Pe
troșani se află în această perioadă în practica de vară. La toate 
exploatările miniere și în întreprinderile Văii Jiului ucenicii sînt 
supravegheați îndeaproape de maiștri competenți pentru a-și 
verifica în atelier cunoștințele căpătate la școală, numai astfel

frămîntările doctorului de a 
o metodă eficace pentru a-i 
pe copii să mănînce toată 
nea și toate dulciurile pe care 1» 
primesc. Privindu-1, cum îi în
deamnă cu răbdare și căldură, 
mi-a venit în minte o scenă po
vestită de un părinte în drum 
spre tabără, venit să-și vadă co
pilul, trăită de el cu aproape 20 
de ani în urmă.

...Era într-o seară de toamnă. 
Focul pe vatra abia călduță, tre
mura parcă de teama viforniței 
negre de afară. Bunica lui îi spu
nea o poveste adevărată. Intr-un 
sat vecin trăia un boier ai cărui 
copii aveau în fiecare zi la masă 
friptură și prăjituri. El privea 
la căldarea cu mămăligă în care 
cîțiva pumni de mălai fierbeai» 
domol și parcă foamea îi sporea 
șl mai mult. <

Azi, doctorul împreună cu în
treaga conducere a taberei se

găsi 
face 
car-

Accident ?! Nu 1 Medicul H. Stavros „instruiește“ 
r grupa de prim-ajutor.

Voevodu-

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

Plăcut și

aceasta de 5 ori pe zi. 
acești „voevozi" ai 
noastre. Adevărați 

tuturor frumuseților

străduiește să-i facă pe copii să 
mănînce toate bunătățile care li 
se dau. Și 
Am privit 
vremurilor 
stăpîni ai
și bogățiilor țării. Ce viață mi
nunată duc, ce viitor frumos îi 
așteaptă, ce plini de sănătate, 
speranțe sînt...

★

de

Cabana Voevodul 
această vară 3 serii 
pionieri și școlari, 
lor îmbelșugată, pentru ca odih.
na să le fie cît mai plăcută și 
reconfortabilă, se cheltuiesc circa 
160.000 lei.

va găzdui
a cite 100
Pentru viata

în 
de

Foto-text : M. DUMITRESCU

8 
8
8 
8
8
8
8 vor culege plante medicinale, 8 
8 flori pentru ierbar, vor bate g 
8 mingea și se vor înapoia bron- 8 
8 zați de soarele verii, veseli de g 
2 ziua minunată pe care au pe- g 
2 trecut-o în excursie. 8
o Copiii știu că vor avea o va- g 
£ canță plăcută. La deschiderea 8 
« taberei de curte li s-a anunțat g 
o programul; vor vizita localită- 8 
o țile din împrejurimi, vor or- 8 
| ganiza concursuri, pe diferit1' g 
o teme, îl vor asculta pe Teodor 8 
o Bulea, participant la lucrările 8 
g delui de-al Ill-lea Congres al 8 
a P.M.R. și cîte nu vor face? 18 
o Se vor bucura de fiecare zi de g 
| vacanță, iar părinții, profesorii 8 
S se vor îngriji ca aceasta să 8 
o fie cît mai plăcută. 8
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Nici nu se terminaseră cursurile 
școlilor și copiii adunați grupuri, 
grupuri discutau cu însuflețire 
modul în care își vor petrece va
canța. Unii dintre elevii din Lu- 
peni 
prima parte a vacanței înfăptuind 
un lucru folositor.

...Pe șoseaua șerpuită ce duce 
spre 
încet 
cînd 
locul 
tabără de muncă patriotică. Co
piii discutau cu aprindere des
pre cele 10 zile de vacanță ce le 
vor petrece în 
mos al naturii, 
în același timp

s-au gîndit s-ă-și petreacă

Uricani mergea parcă mai 
ca de obicei o mașină du- 
pe cei 26 elevi spre Buta, 
unde a fost organizată o

acel colțișor fru
in mod plăcut și 
folositor.

folositor
Ajunși la Buta cei 26 elevi au 

fost împărțiți în două echipe. S-a 
stabilit programul de lucru și 
activitatea taberei a început. Sub 
supravegherea personalului silvic 
și a tov. profesor A. Slăvuțeanu, 
elevii au început acțiunea de în
grijire a pădurii tinere.

Deși ceea ce aveau de făcut nu 
era ușor, în scurt timp elevii au 
reușit să dezcopleșească puieții 
de pe un teren de cîteva hectare. 
Insufețiți de 
școlarii din 
muncesc cu 
tribui astfel 
lor, bogăție
patriei npastre dragi.

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

PIONIERI ȘI ȘCOLARI

rodul activității lor, 
tabăra de la Buta 
spor pentru a con- 
la creșterea păduri- 
atît de prețioasă a

puțind deveni buni muncitori calificați. De asemenea, cadrele 
didactice se deplasează la locurile de practică ale ucenicilor 
pentru a le da acestora îndrumările necesare. In clișeu: tovară
șul Dumitru loan, director de studii, urmărind felul în care 
ucenicul Rusu Corne* manevrează mașina de găurit.

Cartea este un mijloc nepre
țuit de cultivare a unui talent, 
a unei aplicații, a unei îndemî- 
nări.

In colecția „IN AJUTORUL 
ACTIVITĂȚII PRACTICE A PIO
NIERILOR $1 ȘCOLARILOR“. 
Editura Tineretului va pune la 
dispoziție lucrări cu o tematică

lată cîteva titluri ale lucrări
lor care vă vor fi de mare folos:

BOGHIȚOIU IC" - Labora
torul radioamatorului.

BALAȘESCIJ MIHAI — Să 
Creștem păsări și iepuri de casă.

NITA ADELA — Cercul expe
rimental de botanică.
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LA MINA PETRILA
St iau mituri pentru pregătirea tn bm 

con di ți uni a noului an țoolar 
al învățămîntuluî do partid

învățămînt 
și care au

Ii s-a în-

Comitetul de partid al minei 
Petrila acordă o deosebită aten
ție pregătirii noului an școlar al 
învățămîntului de partid Nu de 
mult, a fost analizată în cadrul 
unei ședințe activitatea depusă 
în anul școlar trecut de către 
propagandiști. Cu acest prilej, 
cei mai mulți dintre ei. care au 
depus o muncă rodnică în con
ducerea cercurilor ce le-au fost 
încredințate au fost evidențiați și 
stimulați. Propagandiștilor care 
au condus cercuri de 
tn anul școlar trecut, 
dobîndit o’ experiență prețioasă 
în această activitate, 
credința! această sarcină și pen
tru viitorul an școlar. Printre cei 
care vor munci și în a-nul școlar 
următor ca propagandiști se nu
mără tovarășii Laszlo Ștefan, 
Petruș Vasile, Moșescu Gheor
ghe și alții. Pentru a asigura 
propagandiștilor continuitate în 
muncă, comitetul de partid i-a 
repartizat pe cercuri și cursuri 
în așa fel, îneît ei să muncească 
pe mai departe cu cursanții pe 
care i-au avut în anul școlar tre
cut. Astfel propagandistul Tabor- 
schi Pavel, care a condus un cerc 
de Istorie a P.M.R. anul I, va 
conduce în anul școlar următor 
un cerc de studiere a Istoriei 
P.M.R. anul II. Propagandiștii 
fântean Caro], Szolga Ștefan 

.*re au condus în anul școlar 
trecut cercuri de economie poli
tică anul I, vor conduce cercuri 
de economie politică anul II.

In viitorul an școlar/ numărul 
cercurilor și cursurilor învăță- 
mîntuluî de partid la mina Pe
trila va crește de la 33 cîte 
existat pînă acum, la peste 
Unii dintre propagandiștii 
re nu și-au făcut pe deplin 
toria, între care tov. Lucacs 
sif, Gaidos Carol, nu au mai fost 
recrutați ca propagandiști pentru 
noul an școlar »1 învățămîntului 
de partid.

In vederea pregătirii în condi- 
țiuni bune a noului an școlar al 
învățămîntului de partid, comite
tul de partid organizează o serie 
de acțiuni cu propagandiștii. O 
parte dintre ei vor fi trimiși să 
urmeze cursurile de vară cu scoa
terea din producție ce se vor ține 
la Deva. S-a programat o ex
cursie documentară cu propagan
diștii.

Paralel cu pregătirea propa
gandiștilor, s-au luat măsuri 
pentru recrutarea cursanților pen
tru cercurile și cursurile noului 
an școlar. In fiecare or
ganizație de bază urmează să se 
instituie comisii de recrutare a 
cursanților formată din secretarii 
organizațiilor de bază sau locții
torii lor, responsabilii cu munca i

au
40. 
ca- 
da-
Io-

îmbunătățirea organizării muncii 
organizației de bază

hi atenția

Conștienti de marea însemnă
tate a sarcinilor elaborate de cel 
de-al 111-lea Congres al partidu
lui, minerii din sectorul IV A al 
minei Lupeni muncesc cu însu
flețire sub îndrumarea organiza
ției de bază pentru îndeplinirea 
planului de cărbune cocsificabil. 
pentru îmbunătățirea calității Și 
reducerea prețului de cost al pro
ducției.

In decursul trimestrului II al 
anului. curent, colectivul sectoru
lui IV A a rămas în urmă față de 
plan. Analizînd cauzele rămînerii 
în urmă, organizația de baza a 
constatat că pe lîngă greutățile 
obiective. în sector există și mul
te lipsuri de altă natură. Așa de 
exemplu, din cauza unei slabe 
a'istente tehnice, la unele locuri 
de muncă brigăzile nu-și reali
zau olanul, transportul spre stra
tul 5 se efectua defectuos, iar de
nivelările și unele pregătiri fă
cute necorespunzător împiedicau 
buna d.esfășurare a procesului de 
producție.

Pentru a îmbunătăți desfășu
rarea muncii în sector, organiza
ția de bază a luat măsuri pentru 

de propagandă și agitație, propa
gandiști precum și alți tovarăși 
care vor discuta individual cu 
fiecare membru sau candidat de 
partid, cu tovarășii din activul 
fără de partid, tn vederea înca
drării lor în cercuri și cursuri. 
S-a subliniat că este necesar ca 
fiecare membru sau candidat de 
partid să muncească stăruitor 
pentru ridicarea nivelului poli- 
tico-ideologic. Trebuie combătută 
tendința unora de a frecventa, 
din comoditate, mai mulți ani a- 
ceeași formă de învățămînt, sau 
care cer să frecventeze forme in
ferioare celor pe care le-au ur
mat. Comisiilor de recrutare a 
cursanților ii s-a indicat să mun
cească cu toată răspunderea pen
tru recrutarea cursanților, deoa
rece de aceasta depinde în mare 
măsură buna desfășurare a în- 
vățărnîntului de partid în noul an 
școlar.

= ♦<

ORIGINEA MILIONULUI 
(Urmare din pag. I-»)

te 
cu

în plan au putut fi cuprinse 
un număr mai 

găzi cu o înaltă 
sînt cele conduse 
Alexandru, Petca Nicolae, Ran
ee a Alexandru, Patachî Ludovic 
și altele. In execuția lucrărilor a 
intervenit o îmbunătățire calita
tivă radicală.

Rezultatul economic al acestei 
reorganizări a lucrului interve
nite în sectorul de investiții al 
minei Lonea are aspecte pozitive 
multiple. Mai întîl de toate în 
sector s-a creat o largă posibili
tate pentru economisirea mate
rialelor și în primul rînd a lem- 
nuțip de mină. Brigăzile miniere 
își organizează în așa mod lu
crul la locul lor de muncă fncît 
lucrările de betonare urmăresc 
îndeaproape pe cele de lărgire. 
La fiecare brigadă s-a statorni
cit practica bună de a nu îna
inta cu profilul lărgit mai mult 
decît pentru 2—3 compade de be
tonare. Se evită în felul acesta 
intrarea galeriei în presiune, iar 
lemnul armăturilor poate fi ră
pit și refolosit în bune condițiuni. 
Brigăzile miniere lucrează cu . 
randament sporit dtnd lucru de 
calitate și încadrîndu-se tn con
sumurile de materiale prevăzute 
în deviz. Ca un exemplu concret 
în acest sens poate fi dat cazul 
brigăzii conduse de minerul Ran- 
cea Alexandru, care a realizat tn 
luna iunie tn galeria transver
sală de legătură cu mina Lonea 
II o avansare de 37 metri la 
înaintare și 31 metri Ja betonare. 
Minerii brigăzii reíolosesc de

restrfns de bri- 
calificare cum 
de tov. Cozma

intensificarea muncii politice. In 
acest sens biroul organizației de 
bază a trasat fiecărui membru și 
candidat de partid sarcini con
crete. De exemplu, tovarășii De- 
lejinski Ștefan și Zeleneak Gheor- 
ghe au primit sarcina de a se 
ocupa de îmbunătățirea aprovi
zionării brigăzilor cu materiale. 
Pentru îndeplinirea acestei sar
cini ei au mobilizat muncitorii 
de la transport să asigure apro
vizionarea locurilor de muncă cu 
materiale potrivit urgenței Și 
proporțional cu nevoia de con
sum. De asemenea, prin simplifi
carea unor operațiuni de mane
vrare la puțul VII, transportul 
a fost îmbunătățit. Numeroși 
membri de partid, cum sînt to
varășii Farkaș' loan, Boldor Cor
nel, Brand Bernat au inițiat di
ferite acțiuni de muncă volunta
ră pentru curățirea galeriilor și 
canalelor, repararea liniilor de 
cale ferată, etanșarea ușilor de 
aeraj etc.

Tovarășii Costea Vasile, Lecz
falvi Mihai, Ușurelu Mihalache, 
Brand Bernat și alți agitatori 
organizează cu minerii discuții în

Pentru teraiibarea

de 
u- 
în

mai devreme 
a reparațiilor

Discutînd intr-o consfătuire 
producție despre modificarea 
nui cazan și repunerea lui 
funcțiune înainte de termenul 
stabilit Bivolaru Gh„ Petroșanu 
loan, Zai Florean, Popa Bazil, în 
frunte cu șefii de echipă Gido 
Iosif, Racolța Iosif și Vig Iosif 
de la uzina electrică Lupeni s-au 
angajat să-și aducă contribuția 
lor, prin muncă voluntară, la re» 
darea în funcțiune a cazanului 
cu 10 zile înainte de termen.

Acești vrednici muncitori, îm
preună cu toți cărbunarii și zgu- 
rarii, prin muncă voluntară, au 
demolat zidăria cazanului, ău în
depărtat resturile neîntrebuința- 
bile, au ajutat la înlocuirea țevi
lor fierbătoare și la prelungirea 
țevii de alimentare cu apă. Pînă 
acum valoarea lucrărilor efectua
te prin muncă voluntară se ri
dică la 800 lei. tn afară de a- 
ceastă economie, Ia repararea ca» 
zanuluî s-a realizat un avans de 
7 zile.

dpuă ori lemnul armăturilor po
ligonale cu care susțin lucrarea 
minieră.

Munca conștiincioasă a mineri, 
lor se împletește cu un control 
tehnic sistematic din partea teh
nicienilor. Respectarea monogra
fiilor de armare, controlarea ri
guroasă a direcțiilor, a pantelor 
lucrărilor miniere prescrise de ser
viciul topografic al minei, consti
tuie o preocupare centrală în sec
tor. Atenția cuvenită se acordă 
de asemenea aprovizionării locu
rilor de muncă cu materiale, pen
tru ca aces[ lucru să se facă fără 
risipă. Bunăoară cimentul ce este 
trimis în mină în vagpnete nu 
depășește cantitatea necesară lu
crărilor de betonare pe timp de 
24 ore. Sînt înlăturate astfel pier
derile de ciment prin întărie cat
re au loc atunci cînd vagonetele 
stau cu zilele în atmosfera ume
da din subteran. înainte de a fi 
încărcate cu ciment la magazie 
vagonetele sînt curățate de cărl 
bun€ sau piatră sub suprav<?ghc* 
rea unui maistru. Pentru utili
zarea rațională a cimentului, la 
toate betonărîle este folosită cu
tia de dozaj.

Sînt toate acestea o bază ma
terială sigură pentru economii? 
Sînt. Dacă mai este necesar un 
argument în plus că optimismul 
minerilor sectorului de investiții 
de la mina Lonea în privința 
realizării milionului este justifi
cat poate fi și acesta furnizat: 
în semestrul I sectorul lor a fă
cut o economie de 850.000 lei 
prin reducerea prețului de cost 

față de deviz.

cadrul cărora explică importan
ta obiectivelor economice elabo
rate de cel de-al III-lea Congres 
al P.M R. chemînd minerii să 
muncească spornic pentru înde
plinirea lor. Consfătuiri pe schim
buri pentru o mai bună organi
zare a muncii în abataj au înce
put să se țină cu regularitate în 
brigăzile conduse de Dobai loan, 
Leczfalvi Mihai și altele. La pro
punerea muncitorilor au fost re
organizate două brigăzi care mer
geau slab. S-a făcut o nouă re
partizare a tehnicienilor pe aba
taje și locuri de muncă astfel 
ca brigăzile să poată primi un 
sprijin calificat. Au început să se 
aplice tot mai multe propuneri 
valoroase menite să ducă la îm
bunătățirea procesului de produc
ție. Astfel la propunerea tovară
șului Ana Ferdinand. în mai mul
te locuri de muncă transportul 
a fost mecanizat prin introduce
rea unor transportoare de mare 
capacitate. De asemenea, pentru 
a satisface cerințele de apă pota
bilă și industrială la locurile de 
muncă din subteran, muncitorii 
din sectorul IV au montat o re-

PUBLICITATE

Uztea (te raparat utilaj minier Petroșani
organizează un concurs pe data de 25 iulie 1960, pentru ocu

parea următoarelor posturi vacante.
Maistru
Maistru 
Maistru 
Maistru 
Maistru 
Maistru 
Maistru
Maistru 
Maistru
Candidați! vor depune la secretariatul uzinei pînă la data ? 
de 20 iulie 1960 următoarele acte: j

— Cerere. *
— Diplomă de absolvire a unei școli tehnice de maiștri în ? 

( specialitate sau a unei școli echivalate de Ministerul învăță- c 
—’ - • • —’• '—Z

că la data de 1 Iulie 1956 cam- J 
în funcție de maistru.

R.P.R. (copie). >
la serviciul organiza» J 

1

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

construcții metalice.
tinichigiu, 
turnător.

mîntului și Culturii (copie).
— Acte din care să rezulte 

didaăul a avut 12 ani vechime
— Autobiografie.
— Certificat de naștere tip
Lămuriri suplimentare se primesc de 

rea muncii.

I

Exploatarea minieri 
Vulcan

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

ganizează un concurs con
form H.C.M. 1061 din 1959, 
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 și salarii.
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Întreprinderea Comunală 
Orășenească Petroșani tele
fon 541, 544 și 885, execută 
pentru sectorul socialist șl 
particular lucrări noi șl de 
reparații la instalațiile Inte
rioare de apă, canal și elec
tricitate, în toate localitățile 
din Valea Jiului.

Lucrările mal sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa Și cu plata în 
rate lunare conform preve
derilor H.C.M. din 1960.
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tea dublă de conducte. In prezent 
o nouă propunere stă în atenția 
conducerii sectorului. Este vorba 
de propunerea tehnicianului Brand 
Bernat privitor la îmbunătățirea 
transportului în galeria trans
versală a stratului V.

In mobilizarea colectivului sec
torului la îmbunătățirea muncii, 
organizația de bază a primit un 
ajutor prețios din partea activu
lui fără de parțid. De fiecare dată 
tovarăși ca Bereczki Mihai, Cor- 
podea loan, Kiss loan, Țugui 
Vaier, Doicsar Bela, Cioarriă Ma
rin și alți membri ai activului 
fără de partid s-au achitat cil 
cinste de sarcinile ce le-au re
venit, sezisînd lipsurile și parti- 
cipînd activ la remedierea lor. 
Desfăștirînd o rodnică activitate 
sub îndrumarea organizației de 
bază, colectivul sectorului IV A 
înaintează pe calea succeselor. 
De la începutul lunii iulie a.
planul a început să fie realizat 
în mod ritmic, zj de zi. Muncind 
cu perseverență, dezvoltînd suc
cesele de pînă acum, colectivul 
sectorului IV A se va putea situa 
pe un loc de cinste în întrecerea 
cu celelalte sectoare ale minei.

c.
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Întreprinderea 
centrala

termoelectrică
PAROȘEN1

ANGAJEAZĂ :

Ingineri 
electromecanici
Angajările se fac 

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

Doritorii vor de
pune cererile la secre
tariatul întreprinderii.

PR08RAM DE RADIO
15 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8 00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Cîntece populare romî- 
nesti și ale minorităților națio
nale, 9,30 Prietena noastră car
tea, 9,50 Opera „O noapte fur
tunoasă" de Paul Constantinescu 
— montai muzical-literar, 11,03 
Muzică din operete, 11,35 Melodii 
populare ¡cmînești, 12.00 Limba 
noastră. Vorbește acad, prof Al. 
Graur (reluare), 12,30 Interpreți 
sovietici de muzică ușoară, 13.05 
Muzică populară romînească din 
Ardeal. 14.00 Concert popular,
15.50 Ce e nou în librării, 16.15 
Vorbește Moscova I 17,30 Din le 
gendele popoarelor, 18.15 Folclo
rul popoarelor în creația compo
zitorilor, 19,05 Actualitatea în 
țările socialiste, 19,35 Program 
muzical pentru fruntașii în pro
ducție din industrie și agricul
tură. 20.30 Din cele mai cunos
cute melodii de muzică ușoară, 
•'1,45 Muzică corală romînească. 
PROGRAMUL II. 14.30 „Din via. 
torii în victorii“, emisiune de cîn
tece, 15,00 Muzică distractivă, 
15,30 Din folclorul popoarelor,
16.50 Curs de limba rusă, 17,00 
Melodii din filme, 17,50 Cronica 
economică, ¡8,30 Din creația 
cornpr-zîtorului Ion Vasilescu, 
10,39 Teatru la microfon : „In 
căutarea extraordinarului . Sce
nariu radiofonic de I. D. Șerban. 
21,15 Cîntă violoncelistul Radu 
Aldulescu, 22,00 Muzică de estra
dă de compozitori din R. P. Po
lonă

-----O-----
CINEMATOGRAFE

15 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Războiul opiumului; AL. 
SAHIA : Stele de mai; PETRILA : 
Mumu; LONEA : Mizerabilii (se
ria Il-a); LUPENI: Oameni sau 
majuri; BARBATENI: Ani de 
zbucium.
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Opinia publică și presa internațională condamnă 
noul act agresiv al S. U. A.

ITALIA
»

ROMA 13 (Agerpres)
Opinia publică italiană a pri

mit cu mare neliniște știrea că 
deasupra teritoriului sovietic a 
mai fost doborît un avion ameri
can de spionaj.

Noua acțiune provocatoare an- 
tisovietică, săvîrșită de Statele 
Unite, scrie ziarul „Unita“, do
vedește că „Pentagonul se încă- 
pățînează în promovarea unei po
litici agresive“.

Ziarul „Paese“ declară că 
„noua încălcare scandaloasă“ a 
spațiului aerian sovietic riscă să 
provoace o criză profundă în si
nul N.A.T.O., deoarece aliații 
Statelor Unite urmăresc cu în
grijorare mereu crescîndă acti
vitatea de provocare pe care o 
desfășoară cu încăpățînare Pen

tagonul.

provocare pe care o

ANGLIA

LONDRA' 13 (Agerpres).
După cum s-a maî anunțat șe

ii. S. Hrușciov a primit 
delegația sindicatului 

național al marinarilor 
din S. U. A.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
La 12 iulie, N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a primit delegația 
sindicatului național al marina
rilor din S.U.A., în frunte cu 
Joseph Curran, președintele a- 
cestui sindicat și vicepreședinte 
al AFL-CIO.

Intre N. S. Hrușciov și acti
viștii sindicali americani a avut 
loc o convorbire prietenească.

La convorbire au luat parte 
Viktor Grișin, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică și Gheor- 
ghi Saenko, președintele sindica
tului lucrătorilor din flota ma
ritimă și fluvială a U.R.S.S.

----- O-----
Rezoluția Biroului Consiliului 
Mondial al Păcii cu privire 

la situația din Congo
STOCKHOLM 13 (Agerpres). 
Biroul Consiliului Mondial al 

• Păcii a adoptat o rezoluție cu 
privire la situația din Congo în 
care se spune printre altele: Tri
miterea trupelor belgiene în a- 
ceastă regiune siîmește Indigna
rea profundă a popoarelor iubi
toare de pace din întreaga lume. 
Această agresiune fățișă, îndrep
tată împotriva unei republici In
dependente și suverane, reprezin
tă o încălcare serioasă a Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, șl 
o primejdie serioasă pentru pace 
în întreaga lume.

Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii cheamă toate popoarele Ia 
lupta pentru asigurarea indepen
denței Congo-ului, a păcii în A- 
frica și în întreaga lume.

----- O-----
Imperialiștii americani 

atentează la suveranitatea 
Republicii Congo

NEW YORK (Agerpres). —
Imperialiștii americani atentea

ză la suveranitatea Republicii 
Congo. După cum anunță cores
pondentul agenției United Press 
Internațional purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat 
pentru problemele presei, Lin- 
coln White, comentînd situația 
din Congo, a declarat că există 
o evidentă necesitate de a apăra 
pe străinii din Congo „cu orice 
mijloace adecvate’1. In legătură 
cu aceasta agenția atrage aten
ția asupra declarației ministrului 
de Război al S.U A. că două com
panii din divizia 24-a, cantonate 
în Germania occidentală, sînt ga
fa pentru a fi transportate cu 
avioane în Congo.

dința din 12 iulie a camerei co
munelor a oglindit indignarea 
generală care a cuprins Anglia 
după ce s-a aflat că bazele ame
ricane de pe teritoriul Angliei 
sînt folosite pentru zborurile de 
spionaj provocatoare ale avioane
lor americane deasupra teritoriu
lui sovietic. Deputății laburiști și 
reprezentanți ai altor partide — 
au pus primului ministru nume
roase întrebări referitoare la par
ticiparea guvernului englez la a- 
ceste acțiuni provocatoare.

Atunci cînd Macmillan, răspun. 
zînd la o întrebare a laburistu
lui Emrys Hughes, a spus : „De
sigur, sînt oameni care conside
ră că prezența bazelor Statelor 
Unite în țara noastră reprezintă 
o primejdie 
națională", 
riștilor s-a 
aplauze.

Totuși primul ministru a încei- 
cat să justifice prezența bazelor 
americane în Anglia prin aceea 
că „lipsa acestor baze ar fi creat 
o primejdie șî maî mare".

Răspunzînd la numeroasele în
trebări în legătură cu aceste ba
ze, cu zborurile care se efectuea
ză de pe aceste baze și în legă
tură cu acordurile care, stabilesc 
folosirea lor de către Statele U- 
nîte. Macmillan a dieclarat că el 
nu poate da toate informațiile 
pentru motivul că nu se obișnu
iește ca problemele referitoare la 
spionaj- Să fie discutate în mod 
deschis.

El a spus în continuare că din 
momentul încheierii acordului în 
tre Attlee și Truman referitor Ia 
folosirea acestor baze, „între noi 
și americani a existat o bună înțe
legere în ce privește desfășurarea 
activității în acest domeniu“. El 
a adăugat totuși că a avut inten
ția să mai discute cu americanii 
în această problemă. „Pup în 
fața președintelui întrebarea, a 
spus Macmillan, dacă nu cumva 
trebuie modificat sau îmbunătă
țit acest acord*“.

Laburistul Warbey l-a acuzat 
pe primul miniștru că este un 
pion al Pentagonului. Răspun
zînd lui Warbey, Macmillan a 
încercat să se dezvinovățească 
prin aceea că majoritatea mem
brilor camerei comunelor a con
siderat că 
o apărare 
mună.

Liderul laburiștilor Gaitsftell, 
solicitat pe primul ministru

pentru securitatea 
dinspre banca labu- 
auzit a explozie de

este necesar să existe 
anglo-americană co-

I-a

HAVANA 13 (Agerpres).
Ziarul „Caglie“ din 12 iulie a 

publicat articolul lui Gregorio 
Ortega intitulat „Cuba demască 
agresiunea“. Arătînd că guvernul 
revoluționar a ridicat în mod o- 
portun problema agresiunii SUA 
împotriva Cubei* în Consiliul de 
Securitate, autorul demască fă
țărnicia șî caracterul criminal al 
politicii imperialiste americane. 
„Agresiunea economică a S.U.A., 
care a atins în prezent punctul 
culminant, suferă'un eșec după 
altul. Comerțul nostru exterior, 
scrie autorul a crescut în loc să 
se reducă, ajungînd la proporții 
fără precedent în istoria Cubei. 
In loc să cumpărăm guma de 
mestecat, filme produse la Holly
wood șî automobile Cadillac, im-

să facă o declarație referitoare 
la nota sovietică de protest în 
legătură cu zborul de spionaj al 
avionului „RB-47“, doborît de un 
avion de vînătoare sovietic la 1 
iulie. Răspunzînd interpelării, lui 
Gaitskell, Macmillan însă nu a 
făcut decît să comunice camerei 
conținutul notei sovietice din 11 
iulie. Apoi el a spus că răspun
sul va fi trimis la timpul cuve
nit, refuzînd să, facă alte decla
rații.

Indignați de atitudinea evazi
vă a primului ministru, laburiș
tii au continuat să insiste pentru 
a li se da un răspuns

Atunci Macmillan s-a referit 
la caracterul răspunsului pe care 
S.U.A. îl vor da la nota sovie
tică și într-o formă indirectă și-a 
exprimat poziția față de zborul 
avionului „RB-47“, lăsînd să se 
înțeleagă că consideră acțiunile 
guvernului sovietic „ilegale“ El 
a afirmat de asemenea, că acest 
avion nü ar fi violat, ’ chipurile, 
spațiul aerian sovietic.

S. IJ. A.

NEW YORK 13 (Agerpres).
Relatările despre conferi 

presă a lui N. S. Hrușciov 
făcut să treacă pe planul doi în 
presa americană toate celelalte 
evenimente, inclusiv Congresul 
partidului democrat. Sub un titlu 
pe întreaga pagină: „Hrușciov 
arată că doi piloți au recunoscut 
că au avut de îndeplinit o misiu
ne de spionaj“, „New York World 
Telgramm And Sun" publică o 
amplă informație a coresponden
tului S.U.A. din Moscova despre 
conferința de presă a ' ’ ’ 
Hrușciov.

Ziarul publică textul integral 
al declarației lui N. S. Hrușciov. 
Ziarul „New York Post“ publică 
următorul titlu mare pe întreaga 
pagină : „Hrușciov aduce acuza
ții S.U.A. pentru incidentul cu 
avionul“. Posturile de radio și 
televiziune americane redau me
reu scurte știri despre conferința 
de presă a lui N. S. Hrușciov.

Agenția United Press Interna
țional 
pită a 
pentru 
gerty, 
să nege fără nici un temei faptul 
că un avion american a zburat 
deasupra apelor teritoriale sovie
tice, a provocat „uimire“ la Wa
shington.

ința de 
au

lui N. S

anunță că declarația pri- 
secretarului Casei Albe 
problemele presei, Ha

in care acesta a încercat

portăm acum fabrici întregi, ca
re vor da de lucru miilor de 
muncitori și vor transforma Cu
ba într-o țară dezvoltată. Au vrut 
să ne lipsească de carburanți, 
dar cel care a vrut acest lucru 
și-a pierdut rafinăriile. Au vrut 
să ne înfometeze, refuzînd să ne 
cumpere zahărul, dar Uniunea 
Sovietică cumpără acum întregul 
zahăr pe care alții refuză să-l 
cumpere. Astfel agresiunea eco
nomică a suferit un eșec. Acum 
nu a rămas decît ultimul mij
loc : agresiunea armată“.

„Dar nici acest mijloc, arată 
Ortega, nu va da nici un rezul
tat. Poporul este gata să respin
gă agresiunea. Alături de noi 
sînt toate popoarele lumii, iar a- 
cum am aflat că putem conta pe

■O

Consiliul de Securitate se va întruni la 18 iulie
NEW YORK 13 (Agerpres).
După cum transmite corespon

dentul agenției Associated Press, 
la 18 iulie ora 15 (ora locală) 
va avea loc o ședință a Consi
liului de Securitate al O.N.U. 
pentru discutarea situației create

în urma acțiunilor agresive ale 
S.U.A. împotriva Republicii Cu
ba, acțiuni care implică o ame
nințare pentru pacea și securita
tea generală.

Ședința Consiliului de Securi
tate este convocată la cererea gu
vernului cuban
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MOSCOVA (Agerpres). TASS 
La Moscova a fost dat publi

cității comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică a U.R.S.S. cu 
privire la rezultatele îndeplinirii 
planului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U R.S.S. 
pe primul semestru al anului 
1960.

Planul producției globale a in
dustriei pe primul semestru a 
fost îndeplinit în proporție de 
104 la sută, producția industrială 
continuînd să se dezvolte în ritm 
mai înalt decît cel prevăzut pe 
anul 1960 în ansamblu.

A fost îndeplinit înainte de 
termen planul producției de oțel, 
laminate, metale feroase, mine
reu de fier, metale neferoase, de 
numeroase tipuri de produse ale 
industriei constructoare de ma
șini, de energie electrică, de pe
trol, cărbune și de alte produse.

In comparație cu primul se
mestru al anului trecut producția 
de energie electrică este mai ma 
re cu 15.000.000 kWh.

A sporit considerabil produc
ția bunurilor de larg 
Prodiucția de țesături, a sporit 
cu 243.000.000 m. p„ 
țăminte de piele — cu 
perechi.

consum.
de încăl-
19.000.000

Oamenii muncii din agricultu
ră au efectuat cu succes însămîn- 
țările de primăvară. Suprafețele 
însămînțate cu toate culturile a- 
gricole (de toamnă și de primă- - 
vară) pentru recolta anului 1960 
au atins 202,9 milioane ha. față 
de 196,3 milioane ha. anul trecut. 
Recolta din acest an promite să 
fie bună.

Șeptelul de bovine din colho
zuri și sovhozuri a sporit cu 6,3 
milioane capete, iar cel de por
cine cu 4,5 milioane capete.

In domeniul construcțiilor ca
pitale planul a fost îndeplinit în 
proporție de 100,4 la sută.

Numărul muncitorilor și func
ționarilor din economia națională 
a U R.S.S. a sporit cu 3.900.000 
oameni față de numărul existent 
la sfîrșitul primului semestru al 
anului trecut.

Productivitatea muncii a cres
cut în industrie cu 6,4 la sută, 
durata zilei de lucru fiind redusă 
într-o serie de ramuri. In con- 
strucții, productivitatea 
crescut cu 9 la sută.

La sfîrșitul primului 
aproape 20.000.000 de 
și funcționari au
ziua de lucru redusă.

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

provocări militare ale S. U. A 
împotriva R. P. Chineze

13 (Agerpres). 
transmite

muncii a

semestru 
muncitori, 

beneficiat d-V

Noi

PEKIN
După cum transmite agenția 

China Nouă, la 12 iulie două nave 
militare ale S.U A. au violat a- 
pele teritoriale ale R. P. Chineze 
la sud de provincia Guandun. O 
altă navă militară a S.U.A. a vio
lat apele teritoriale ale R. 
Chineze în 
Bețiuanledao 
Fuțzian.

In aceeași 
al S.U.A. a 
rian al R P. Chineze la sud de

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

Protestul președintelui și al primului ministru 
al Republicii Congo împotriva agresiunii 

colonialiștilor belgieni
LEOPOLDVILLE 13 (Agerpres) 
După cum relatează agențiile 

de presă occidentale Kasavubu, 
președintele Republicii Congo și 
Patrice Lumumba, primul minis
tru, au protestat energic împo
triva agresiunii colonialiștilor

P. 
regiunea insulelor 
și Dunin, provincia

zi un avion militar 
încălcat spațiul ae-

Sanvei și Pinhai (provincia Gu
andun). Un alt avion militar al 
S.U.A. a violat spațiul aerian al 
R. P. Chineze deasupra insule
lor Sidao și Iunsind'ao, care fac 
parte din arhipelagul Sisațiundao 
(provincia Guandun).

In legătură cu aceste provocări 
militare ale avioanelor și navelor 
militare ale S.U.A., Ministerul A- 
facerilor Externe al R. P. Chine
ze a înaintat Statelor Unite un 
nou avertisment serios.

* puternica forță armată a lumii 
socialiste. Un miliard de bărbați 

,-șl femei, care s-au eliberat pen- 
tru'totdeauna din robia imperia
listă, sînț gata sg sprijine po
porul nostru“. • ” ' '

„Poporul nostru, scrie în în
cheiere autorul, nu va uita nici
odată ajutorul atît de oportun 
primit din partea poporului lui 
Lenin, al Revoluției din Octom
brie. Imperialismul va fi nevoit 
să respecte voința poporului nos
tru. Vom ști să facem față ori
cărei agresiuni’. Cuba nu va de
veni o a doua Guatemală“

belgieni într-o notă de protest 
înmînată reprezentantului Bel
giei în Congo. De asemenea în 
legătură cu această agresiune a 
fost adresată o telegramă secre. 
tarului general al O.N.U.

In protestul congolez se sub
liniază că autoritățile belgiene 
au violat tratatul semnat la 29 
iunie cu Republica Congo, tra
tat în care se prevede că trupele 
belgiene staționate în Congo nu 
pot să intervină decît la cererea 

congolez-.
pot să intervină decît 
expresă a guvernului __ o___
„Această cerere nu a fost .nici
odată formulată de guvernul' Re
publicii Congo și de aceea con
siderăm acțiunile nesolicitate ale 
Belgiei ea un act de agresiune 
îndreptat împotriva țării noas
tre“.

La 13 iulie, Kasavubu, preșe
dintele Republicii Congo și co
mandantul suprem al armatei na
ționale, și Patrice Lumumba, pri
mul ministru și ministrul Apără
rii Naționale a Republicii Congo 
au cerut „trupelor belgiene să se 
retragă în termen de 2 ore la 
bazele lor și să rămînă acolo“.

------ ------- - ♦ ♦ ♦«............. ............ =--------

Studenții brazilieni solidari cu poporul cuban
RIO DE JANEIRO 13 (Ager

pres).
După cum relatează agențiile 

de presă, Uniunea națională a 
studenților din Brazilia a publi
cat o declarație în care sprijină 
poporul cuban în lupta sa pentru 
libertate.

Declarația subliniază faptul că 
preluarea companiilor petrolifere 
străine de către guvernul cuban 
constituie o acțiune legală.

Maria Arbenz, soția fostului

președinte al Guatemalei, Jacobo 
Arbenz, într-un interviu acordat 
ziarului „Ultima Hora“ a decla
rat că campania anticubană dez
lănțuită de Statele Unite se asea
mănă cu cea organizată în tre-. 
cut, tot de Statele Unite, împo
triva guvernului Guatemalei con
dus de Arbenz.

Ea a subliniat că în acest mo
ment istoric toate popoarele țări
lor Americii Latine trebuie să 
sprijine Cuba în lupta sa glori
oasă. i
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