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Веж£е ale Consiliului de Stat 
privind înființarea Ministerului

Învățămîntului și a Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

Marți dimineața a părăsit 
Bucureștiul plecînd spre Mos
cova delegația romînă care va 
participa la Consfătuirea repre
zentanților partidelor comunis- 

, te și muncitorești ale țărilor 
participante Ia Consiliul de A- 
jutor Economic Reciproc. Dele
gația este condusă de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al Comitetului 
Centra] al Partidului Muncito
resc Romîn. Din delegație fac 
parte tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Gogu Radules
cu, ministrul comerțului exte
rior.

Lapplecarea de pe aeroportul 
Bănteasa au fost de față tova
rășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Le- 
onte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, membri ai C.C. 
al P.M.R., ai guvernului și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în R.P. Romînă. împreună cu 
delegația a plecat și L K, 
ggdin, ambasadorul Uniunii 
vietice la București.

☆
Pe aeroportul Vnukovo 

Moscova delegația â fost

tîmpinată de A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., P. N. Demicev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., prim-secre
tar al Comitetului orășenesc 
Moscova al P.C.U.S., A. F. Za- 
seadko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. I. Strokin, membru supleant 
al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S., de 
activiști cu muncă de răspun
dere ai C.C. al P.C.U.S. și de 
funcționari superiori ai Minis
terului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Au fost de față, N. Guină, 
ambasadorul R.P. Romîne în 
U.R.S.S. și membri ai amba
sadei. (Agerpres)
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Inovatorii

Lucrări 
de împădurire

Antrenați în întrecerea pen
tru plantarea unor Suprafețe 
cît mai mari de teren cu puieți 
de molid, brad, paltin, frasin 
și pin, harnicii muncitori de 
la Ocolul silvic Lupeni au îm
pădurit în lunile aprilie și mai 
a.c. peste 440 hectare. Tot în 
această perioadă s-a executat 
întreținerea plantațiilor tinere 
pe o suprafață de 272 ha, s-au 
scos din pepiniere 6.300.000 
buc. puieți (necesari altor o- 
coale silvice din țară) și s-au 
cojit 700 m.c. doborîturi pen
tru combaterea dăunătorilor

Printre cei evidențiați în ob
ținerea acestor importante rea
lizări se numără lucrătorii din 
echipele conduse de Guran 
Tudor, Dincă Constantin, Du- 
mitriu Nicolae, Nuță Dumitru, 
pădurarii Nicu Teodor, Vin- 
tea Gligor, Măndescu 
brigaderii Bărbăteanu 
Birău Cornel.
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N-a trecut mult timp de cînd 
la preparația Petrila a fost apli 
cată inovația „Modificarea acțio
nării skipului“, inovație care a- 
parține inovatorilor Carpoș Au
gustin și Iancu Aurel. Inovația, 
deosebit de valoroasă, a adus pre- 
p a rației economii de peste 50.000 
lei.

Iată-1 acum din nou pe tehnicia
nul Carpoș Augustin prezent la 
cabinetul tehnic cu o nouă pro
punere de inovație. Este vorba 
de „Modificarea vîrfurilor la pi-

—. - *-———
Constructorii fruntași vorbesc despre experiența lor

ІШШЕ JUDIEIOnSA RITM RAPID DE ШІІ
Pe șantierul Eivezeni, mai mul

te t ,găzi de zidari lucrează la 
înălțarea noilor blocuri. Fruntașă 
este brigada condusă de comunis
tul Moga loan. Printr-o bună or
ganizare a muncii, ea obține un 
ritm rapid de lucru, ceea ce duce 
la reducerea termenelor de execu
ție, la micșorarea costurilor lu
crării. Despre experiența obținută 
în buna organizare a muncii, des
pre folosirea judicioasă a fiecărui 
muncitor din brigadă, după ni
velul de calificare, pentru a da un 
randament înalt, tov. Moga loan. 
*ue-a relatat următoarele :

„Zilele trecute, brigada noastră 
a început lucrările de construcție 
la blocul В 2. Este o clădire mare 
cu trei etaje și 32 apartamente a- 
vînd camere spațioase cu parchet, 
încălzire centrală, băi cu faianță, 
rețele de radio și telefon, zugră
veli de vinacet.

In consfătuirea brigăzii am ho- 
tărît să terminăm zidăria și ten- 
chielile la bloc pînă la 27 august. 
In acest scop, am cltemat la între
cere socialistă celelalte brigăzi de 
zidari de pe șantier, luîndu-ne 
angajamentul să îndeplinim sarci
nile de plan cu 5 zile mai repede, 
să obținem economii de materiale 
în valoare de 5.000 lei și să re
ducem prețul de cost pe fiecare 
apartament cu 150 lei.

Termenul 
pus în fața
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de calificare. In afară de 
si rit patru muncitori care 
curs de calificare, iar trei 
tori sînt necalificați.

Ținînd seamă de această com
poziție diversă în ce privește ca
lificarea, de cunoștințele profesio
nale ale oamenilor, lucrul a 
organizat la zidirea blocului 
modul următor : Eu, ca șef al 
găzii, împreună cu tov. Roșu
mitru, care are categoria 6-a, facem 
lucrările de trasare, marcare,
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în 

bri- 
Du-

ppepapației
Ioanele de la funicular*1, 
inovație a și fost aplicată.

Un alt inovator, tovarășul Com- 
șa Vasile, de lă sectorul prelucra
re, a prezentat inovația : „Prelun
girea crațerului înclinat de de- 
șeuri“. Lucrarea are drept scop e- 
vitarea blocării craterelor orizon
tale.

Tot zilele acestea, la preparația 
din Petrila a fost aplicată și ino
vația tovarășului ing. Icnită loan, 
intitulată „Confecționarea ruguri
lor de banda din tuburi de masă 
plastică tip G 90 și G 75“, care 
aduce economii antecalculate de 
peste 55.000 lei, precum și o se
rie de noi avantaje, printre care : 
înlocuirea metalelor cu un mate
rial mai ușor și mai ieftin — 
masa plastică, ușurarea greutății 
pieselor, reducerea consumului de 
energie electrică.

Preparația noastră se mîndrește 
cu inovatori ca Ioniță loan, Caproș 
Augustin, Comșa Vasile, Galinski 
Rudolf, Crăescu loan, Szedlacsek 
Eugen. Breazu Cornel, Gonciulea 
loan, Rad Gheotghe și alții care 
au realizat inovații prețioase, a 
căror aplicare a adus importante 
economii.

Noua lui

Prin decrete ale Consiliului de 
Stat al R.P. Romine, în locul ac
tualului Minister al Invățămîntului 
și Culturii au fost înființate Minis
terul Invățămîntului și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă.

Ministerul Invățămîntului are 
sarcina să realizeze politica guver
nului R.P. Romîne, stabilită pe 
baza Directivelor Partidului 
citoresc Romîn în domeniul 
țămîntului. El organizează, 
duce și controlează întregul 
țămînt din punct de vedere didac
tic, metodic și științific. In acest 
scop colaborează cu ministerele, 
celelalte organe centrale ale ad
ministrației de stat și Academiei 
R.P. Romîne.

Ministerul Invățămîntului are în 
subordinea sa universitățile, ins
titutele , de învățămînt superior, 
institutele de perfecționare a ca
drelor didactice, biblioteci univer
sitare, casele de cultură ale stu
denților, școli medii, școli speciale, 
școli experimentale, școli preven- 
toriale și alte asemenea unități de 
educație și învățămînt, întreprin
deri, organizații economice și insti
tute de studii și cercetări. El con
duce instituțiile și întreprinderile 
care îi gsînt direct subordonate și 
îndrumează activitatea instituțiilor 
școlare din subordinea ministere
lor, celorlalte organe centrale și ale 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare și emite ordine și ins
trucțiuni obligatorii privind orga
nizarea desfășurării procesului ins- 
tructiv-educativ.

Ministerul Invățămîntului ela
borează șî stabilește planurile de 
școlarizare, rețeaua și profilul șco
lilor și instituțiilor de învățămînt 
superior, precum și nomenclatorul 
de meserii și de specialități pentru 
învățămmtul de pregătire a cadre
lor ; elaborează și aprobă planu 
rife de învățămînt, programele de 
studii, manualele, cursurile, publi
cațiile didactice și prototipurile de 
materia! didactic pentru Întregul 
învățămînt,; elaborează sistemul de
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pregătite, numire, perfecționare și 
promovare a cadrelor didactice și 
didactico-științifice din întregul în- 
vățămjnt, precum și de acordarea 
titlurilor științifice superioare ; nu
mește, transferă și eliberează din 
funcție cadrele didactice de în
drumare și control, de conducere 
și de predare din instituțiile de 
învățămînt superior, din învăță- 
mîntul de cultură generală, peda
gogic, profesional și tehnic ; îndru
mează elaborarea planurilor de cer
cetare științifică în instituțiile de 
învățămînt superior și le coordo
nează cu cerințele dezvoltării eco
nomiei și culturii.

In structura organizatorică a -Mi
nisterului Invățămîntului intră di
recțiile generale : a invățămîntului 
de cultură generală ; a învățămîn- 
tului profesional și tehnic; a în- 
vățămîntului universitar ; a învăță- 
mîntului superior, tehnic și econo
mic ; a personalului și perfecțio
nării cadrelor din învățămînt; 
direcția predării științelor so
ciale, precum și alte direcții. De 
asemenea, în cadrul Ministerului 
Invățămîntului funcționează ca or
gane consultative consiliile : învă- 
țămîntului de cultură generală ; în- 
vățămîntului profesional și tehnic ; 
invățămîntului superior.

In decretul privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă se arată :

In anii puterii populare a luat 
un mare avînt activitatea în toate 
domeniile culturii șî â'rtei. Sub în
drumarea permanentă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, datorită condi- ! 
țiilor create de statul democrat-, 
popular, cultura a devenit un bun 
al întregului popor ; s-a dezvoltat; 
rețeaua de teatre, cinematografe, j 
biblioteci, cămine culturale- și alte 
instituții de cultură și. artă, a cres
cut an de an activitatea —utoria- 
tă și activitatea de răspîndire în 
mase a cunoștințelor cultural-știin-

(Continuare In pag. 3-a)
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Din munca obșteasca a femeilor*•
♦ Peste citeva zile, in Capitala 
•patriei noastre se vor deschide 
ț lucrările Conferinței naționale a 
j femeilor. In îrttimpinarea acestui 
t eveniment, femeile muncitoare ți
• gospodinele din Valea fiului 
I și-au intensificat acțiunile obștești.

I
r Pe șantierele muncii

patriotice

ln cinstea Conferinței naționale 
a femeilor, comisiile de femei din 
Valea Jiului s-au angajat să mo- 

I bilizeze femeile muncitoare și 
r gospodinele la efectuarea a 20.000 
♦ ore de muncă patriotică.
f Angajamentele comisiilor de 
ț femei prind viață. Pînă acum fe- 
J meile din Valea Jiului au efec 
f tuat peste 12.200 ore de muncă
• • eo-o-oo-o-o-o-o>o

zoluntară. Printre femeile frunța-* 
șe în acțiuni obștești se numiră t 
tov. Bideu Ecaterina, Szacsko^ 
Elisabeta, Ș mit co Maria, Jură V4-* 
leria, Aramă Vasilica ■ și multe * 
altele. ' ' î

scurt" de execuție a 
brigăzii noastre 
obține un ritm 
un randament

reuși să atingem
Numai printr-o

nece- 
rapid 
înalt.

aceste 
orga-

sitatea de 
de lucru
Cum vom 
obiective ? 
nizare bună a muncii în brigadă.

Brigada pe care o conduc numă
ră 20 de muncitori. Dintre aceștia, 
u.iui este de categoria 7, unul de 
6, trei de categoria 5, șase de ca
tegoria 4, iar doi de categoria 3-a

BADUȚA CONSTANTIN 
cîntăritor de vagoane — Petrila(Continuare în pag. 3-a)

Brigada de mineri condusă de tov. Schnei
der Erancisc de la mina Aninoasa pune vîrtos 
umărul la obținerea realizărilor pe care colec
tivul sectorului III le înscrie pe graficul de 
producție. Minerii brigăzii extrag lună de lună 
zeci și sute de tone de cărbune peste plan, re-

duc consumul de explozivi prin plasarea judi-, 
cioasă a găurilor de pușcare, economisesc ma
terialul lemnos.

IN CLIȘEU: Minerii < 
brigăzii conduse de tov. Schneider Francisc an 
gajați într-o discuție despre realizările Ier.

Simpozioane — î

seri literare I
• 

Un loc important în acțiunile * 
cui tur al-educative întreprinse de ; 
comisiile de femei îl ocupă sim~ 1 
țoztoanele ți serile „literare. Lai 
un asemenea simpozion, pe tema \ 
„Viața femeii în trecut și. în z»* ; 
lele noastre", care a avut loc. la • 
clubul „I. C. Frimu." din Vulcan 
au participat peste 350 de femei-', 
Alte simpozioane sînt prevăzute ț 
să aibă loc în localitățile Lupeni) 
Lâvezeni și T ’ dcan. $

Zilele trecute la școala de me- J 
serii de fete a avut lac o înțîlrâ- • 
re între tinerele eleve și tovarășa * 
Lakatos Ana, veche participantă J 
la mișcarea de femei, care a.vor-* 
bit elevelor despre viața femeii • 
din trecut și de astăzi-

Pentru femeile muncitoare de la J 
Viscoza Lupeni s~a preconizat or- J 
ganizarea unei seri literare pe te- *

de J 
■ 
♦ 
e

O 
O 
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dintr-un schimb al I ?este J,30 
hneider Francise an- ♦ gospodtne.

ganizarea unei seri literare pe 
та „Viața femeii muncitoare 
glindită în operele literare 
după 23 August 1944“.

Create numărul 
cercurilor de citit

Comisiile de femei și-au pro
pus să mărească, în cinstea Con
ferinței naționale a femeilor, nu
mărul cercurilor de citit cu încă J 
50, Acest angajament a fost deja ♦ 
depășit. In Lupeni au fost în- * 
ființate 30 cercuri noi de citit, în î 
Vulcan 50 iar în cartierul Livezeni * 
din Petroșani au luat ființă 7 cer- • 
cUri noi de citit. Astfel, numărul t

• cercurilor de citit din Valea Jiu- j 
i lui s-a ridicat de la 446 la 533. *
* Noile cercuri de citit cuprind * 

peste 1300 de femei, îndeosebi t
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Intre alte multe mașini Ș» instalații modeme de care 

se servesc minerii Diljei Ia executarea lucrărilor de des
chidere se numără și compresoarele. Aerul comprimat pro
dus de ele pune in funcțiune întreg arsenalul de mașini 
și unelte pneumatice cu care minerii excavează galerii și 
puțuri in piatra dură, obținînd randamente sporite cu e- 
forturi fizice reduse, IN CLIȘEU : Instalația din casa corn-
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I presoareJor de la puțul principal al minei mija.

И8ІІЩІ ÎME M Mill ІІИІД ЖІІ1ІГС
UXM» Mină cu pufuri de extracție înclinate

In partea de est a bazinului 
Nicopol, Ucraina, a început cons
truirea unei mari mine pentru ex
tracția manganului. . Pentru prima 
oară în practica mondială această 
mină va avea puțuri înclinate.

In mină vor exista vagoneți și 
macarale pentru transportarea mi
nereului extras. Minereul va fi scos

R .POLONĂ: pe șantierele bazinului carbonifer Kybnic

Bazinul carbonifer Rybnik din 
R.P. Polonă este un mare șantier 
Care se întinde pe o suprafață de 
1-000 km. pătrați. Subsolul său 
ascunde zăcăminte de aproximativ 
6 miliarde tone cărbune, majori
tatea cocsificabil. Actualul cinci
nal prevede construirea aici a zece 
noi mine și amenajarea unui între 
complex de locuințe și de instituții 
«ocial-culturale.

♦ 
i
♦
І
* 
»
♦
♦ 
i 
i

la suprafață prin puțurile înclinate 
cu ajutorul unor linii de con- 
veierc rapide hinș-i de aproape 5 
km.

Se consideră că aplicarea aces
tui sistcm-va permite sporirea ex
tracției de minereu de două ori 
față de marile mine existente, cu 
toate că aici vor lucra Cu 150 de 
oameni mai puțin.

In prezent, două mari mine — 
„1 Mai“ și „Szczyglowice“ se află 
în exploatare preliminară, deși 
construcția lor continuă. La prima 
din aceste două mine se instalea
ză uriașa instalație de ridicare în 
galeria principală a extracției, 
precum și instalațiile de ventilare. 
Noile amenajări permit sporirea 
extracției la 1.000 tone de cărbune 
cocsificabil pe zi.

Instalație de perforare 
rotopercutaotâ

La mina Dîlja funcționează în 
prezent o instalație de perforare 
rotopercutantă pentru executarea 
găurilor la lucrările de înaintare 
în galeria de coastă. Perforatorul 
are o viteză mare de avansare — 
cca. 1,5 m. gaură perforată pe 
minut, și este susținut de un că
rucior special cu avans mecanic 
Instalația este prevăzută cu injec
ție de apă prin care se elimină 
complet formarea prafului la locul 
de muncă. Totodată eq elimină și 
munca manuală la perforarea gău
rilor de pușca te, contribuind la 
reducerea efortului fizic și. crește- 
rea productivității muncii.

Brigada de mineri condusă de 
tovarășul .Demeter Augustin a fo
losit în luna mai acest perforator 
rotopercutant la baterea găurilor, 
iar la încărcarea sterilului — o 
mașină de încărcat E.P.M.-l, rea- 
lizînd un randament de 3,13 
m.c.'post și o avansare lunară de 
102 metri în galerie dublă.

-=©=-

După metoda 
iui Mamai

Minerii din bazinul carbonifer 
de nord (R. S. Cehoslovacă) obțin 
importante realizări în crește
rea producfiei de cărbune și exe
cutarea rapidă a lucrărilor de pre
gătire. La mina Koh i-r.-oor. în sec
torul V, brigada condusă de mi
nerii fruntași R. Smida, R. Dvo
rak și St. Cbarvat. compusă din 
30 mineri, a dat în -aceșt an mai 
bine de 4200 tone de cărbune pes
te plan prin depășirea producti
vității planificate cu circa 500 kg, 
cărbune pe post. Brigada munceș
te după metoda minerului sovietic 
Mamai. La mina Centrum, bri
gada de avansări rapide condu ă 
de R fenka, aplicînd metoda de 
muncă a minerului sovietic, obține 
in fiecare schimb o avansare da 
4—5.20 m. galerie.

Din realizările cercefăforllor de la S. C. S. M.

Procedee de pușcare în atmosferă cu metan 
la lucrările de înaintare

La lucrările miniere de deschi
dere și pregătire a zăcămintelor 
de cărbuni st întîlnesc, de multe 
ori, zone atit de bogate în gaze, 
incit prezența metanului la Jocul 
de muncă impune oprirea tempo
rară sau definitivă a pușcării- A- 
cest lucru 'cauzează întîrzieti în 
pregătirea noilor fronturi de lu
cru, cec; ce afectează negativ rit
micitatea producției. Greutățile în
tâmpinate din această pricină la 
exploatările miniere au > reclamat 
studierea și încercarea unor pro
cedee de pușcare speciale, care să 
permită folosirea explozivilor chiar 
în cazul existenței metanului în a- 
numite concentrații la frontul de 
lucru.

In perioada anilor 1960—1961,

Burajul de apă
Se utilizează sub forma unor 

fiole din material plastic în care 
se introduce apă. Aceste fiole din 
polivinil pot avea felurite forme 
și sînt închise în diferite feluri, 
însă cele mai utilizate s’nt fiolele 
cu extremitățile sudate. Folosi
rea Ier duce la scurtarea operației 
de burate a găurilor și deci la 
economie de timp- S-a cronometrat 
burarea unei găuri de mină pe o 
lungime de 40 cm. cu argilă, și 
burarea aceleași lungimi de gaură 
cu apă (2 fiole a 20 cm- lungime; 
constatindu-se o economie de lu

Zonă de apă sub formă de ceață
Ea ,e erează prin intermediul 

unor pungi din material plastic 
umplute eu apă și suspendate în 
fața frontului de lucru. Apa din 
ele este pulverizată prin explodarea 
unei încărcături de exploziv intro
dusă în acest scop în pungă. Ex
plodarea pungilor cu apă este sin
cronizată cu cea a găurilor din 
front și are Ioc mai repede cu 
cîteva fracțiuni de secundă de cit 
explodarea găurilor de mină. A- 
morsele încărcăturilor din găuri fa
ță de cele din pungi trebuie să 
aibă întîrzieri de ordinul milise- 
cundelor, în funcție de distanța 

cercetătorii de la S.C.S.M. Petro
șani gu inițiat și experimentat me
toda de pușcare cu explovizi bri- 
zanți în atmosfera cu metan utili- 
zind ca măsuri de siguranță bura- 
jul cu apă și zone cu apă sub 
formă de ceață. In conceperea a- 
cestui procedeu de pușcare, cerce
tătorii au plecat de la faptul 
că absorbția de către apă a 
căldurii necesare evaporării, duce 
la răcirea gazelor de explozie care 
devin nepericuloase, deoarece nu 
mai pot aprinde metanul. In ce 
privește utilizarea zonelor de cea
ță, acestea, în cazul în care are 
totuși loc explozia metanului în 
anumite locuri, т au un efect in
hibitor asupra reacției, exploziei, 
încetinind-o și apoi oprind-o.

,r

cru de 4 minute la gaura burată cu 
apă,

încercările efectuate în străină* 
țațe cu acest sistem de burai au 
demonstrat că este suficientă, o can
titate de aproximativ 20 сШ de 
apă la un cartuș de dinamită de 
100 gr, pentru a creia un buraj 
capabil să împiedice aprinderea 
metanului în concentrație de 9,5 la 
sută în atmosfera grîzutoasă. Re
zultă deci că pentru o încărcătu
ră de 7 cartușe de dinamită de 
cite 100 gr. fiecare este de .uiuîă 
o fiolă cu apă de 14 cm. lungime.

dintre pungă și front, astfel ca în 
momentul . explodării găurilor din 
front ceața să fie deja împrăștia
tă în zona respectivă.

Pe bază de filmări repetate cu 
un aparat rapid de luat ima
gini s-a determinat viteza de răs- 
pîndire a ceții. Rezultă că la o 
distanță de 1 m. între front și 
pungă, ceața ajunge la front după 
30 milisecunde, iar de la o distan
ță de 1.5 in. — după circa .75 
milisecunde. Rezultă c& efectul de 
stingere al ceții de apă este cel 
puțin de 2 ori mai mare Îiecît con
ținutul termic al amestecul,1 de 
exploziv.

Pași importanți pe calea introducerii 
tehnicii noi în minele Vâii Jiului

In toii regimului democrat - 
popular s-au obținut succese 
însemnate în domeniul ridi
cării nivelului tehnic al pro
cesului de exploatare a zăcă
mintelor de cărbuni din Valea 
Olului. Avîntul progresului teh
nic la minele din bazinul nos
tru a crescut și mai mult in 
urma istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul al IlI-lea al 
partidului. Sînt introduse în 
producție noi mașini și utilaje 
moderne, se aplică metode a- 
vansate de lucru. Anul acesta 
productivitatea muncii reali
zată pe bazin în primele 4 luni 
Întrece 1,130 tone de cărbu
ne pe post, iar prin reducerea 
prețului de cost s-au obținut 
economii de peste 3.000.000 lei.

Aceste succese constituie o 
confirmare a hărniciei mine
rilor din Valea Jiului, precum 
și a nivelului tehnic ridicat 
la care a urcat producția. Cele 
60.000 tone de cărbune ex
trase peste plan în primele 
cinci luni din acest an se da- 
toresc în mare măsură Intro
ducerii tehnicii noi in minele 
din bazin, mecanizării princi
palelor operații de lucru in a- 
bataje și la pregătiri. Anul aces
ta parcul de mașini de încărcat 
’n galerii a fost mărit cu 11 
teîncărcătoare cu bandă. La 
mina Uricani funcționează o 
mașină modernă de încărcat 
tip Salzgitter eu acționare 

pneumatică. La puțurile în să
pare de la minele Lonea, Ani- 
noasa și Dîlja s-a mecanizat 
încărcarea sterilului cu aju
torul greiferelor В. C.-1 și 
L.C.H.-2. Incepînd din primul 
trimestru a.c., la mina Dîlja se 
experimentează metoda de să
pare a puțurilor cu cofraj mo
bil. Acest procedeu avansat de 
lucru elimină susținerea pro
vizorie în puț, reduce complet 
consumul de material lemnos 
și permite executarea conco
mitentă a operațiilor de să
pare și betonare.

îmbunătățiri simțitoare au 
avut loc și la lucrările de fo
raj din subteran. Astfel, la mi
nele Petrila șl Aninoasa se u- 
tilizează, în vederea scurtării 
duratei de străpungere a lu
crărilor de pregătiri în stra
iele subțiri, foreza S.B.M.-a 
U. incepînd tot din acest an, 
la mina Lupeni se folosește o 
foreză’ pneumatică rapidă tip 
Turmag cu care se perforează 
găuri de probă lungi în zone
le cu pericol de erupții de me
tan și apă din lucrări vechi. 
Cu această instalație se obțin 
viteze de forare de 4—6 m/oră, 
viteze mult superioare celor 
realizate cu forezele vechi.

O mare extindere a luat sus
ținerea modernă în abataje și 
galeri — cale eficientă de re
ducere a consumului de lemn. 
La mina Lupeni, de exemplu, 

susținerea în frontalele din 
stratele groase se face cu stîl- 
pi metalici cu autoblocare, iar 
la stratele subțiri, ca de pil
dă la stratul 18 blocul VI, se 
folosesc stîlpi hidraulici și 
grinzi în consolă. In cursul tri
mestrului I a.c., în sectorul ІП 
Lupeni s-a trecut la susține
rea abatajului frontal 4 vest 
din stratul 3 blocul IV cu stîl
pi de fricțiune tubular! și 
grinzi In consolă tip Schwartz. 
Abatajul a fost dotat și cu un 
transportor blindat de tip 

Slask-59, ceea cea permis să se 
realizeze un randament de 
4,7 tone de cărbune pe post 
față de 3,6 tone/post cît s-a 
realizat înainte de introduce
rea acestor utilaje modeme.

La minele Văii Jiului există 
In momentul de față 17 abataje 
frontale susținute metalic. 
Dar și la abatajele cameră e- 
xistente se acționează asupra 
reducerii consumului de lemn, 
pe baza introducerii susținerii 
metalice combinate. La mina 
Petrila, bunăoară, s-a trecut 
la susținerea mixt® în 4 aba
taje cameră din stratul 3 uti- 
lizîndu-se o armare combinată 
— stîlpi de lemn și stîlpi me
talici tubulari recuperabili, 
fapt care erează posibilitatea 
reducerii consumului de lemn 
în abataje cameră cu 15—20 
la sută.

Pași însemnați s-au făcut șl 

pe calea mecanizării tăierii, 
încărcării și transportului de 
cărbune în abataje. La lu
crările de perforare în cărbu
ne s-a trecut de la utilajul 
pneumatic percutant la ce! 
pneumatic rotativ. Minele Văii 
Jiului au fost dotate cu 350 
perforatoare tip W.P.-8. Ac
țiunea de mecanizare a tăierii 
a dat rezultate bune la mine
le Lupeni și Vulcan, unde tă 
ierea cărbunelui în abatajele 
frontale de pe stratele subțiri 
cu Înclinare mică se face cu 
mașini de havat tip K.M.P.-3. 
In prezent se fac pregătiri pen
tru experimentarea mecaniză
rii complexe a tăierii șl în
cărcării cărbunelui cu plugu
ri șl combine. La mina Lupeni 
se va experimenta, pe stratul 
18 blocul vi, un plug ’de căr
bune pentru strate subțiri cu 
înclinare mică, Tar susținerea 
în abatajul frontal respectiv 
(lung de 140 metri) se va face 
cu stîlpi metalici hidraulici 
GS-3-2 M și grinzi In consolă 
WJD.U.-ls. Paralel se fac pre
gătiri și la mina Petrila. în 
stratul 6 blocul ni panoul d. 
unde va fi experimentat un 
plug de cărbune pentru stra
te subțiri cu înclinare mare.

Aceste pluguri de cărbune 
vor fi puse în funcțiune la 
sfîrșîtul trimestrului П a.c., 
iar experimentarea lor va e- 
luclda gradul în care stratele 
de cărbuni din bazinul nos
tru se pretează la tăierea me
canică cu ajutorul acestui u- 
tilaj. in același timp, la mina 
Vulcan se fac pregătiri, pe 

stratul 18 blocul I, pentru in* 
îroducerea combinei Dombas-1 
adaptată condițiilor de zăcă- 
mînt, prin confecționarea u- 
nui melc tăietor la U.R.U.M.P.

Dar prîn cite multe alte ac
țiuni nu este promovat pro
gresul tehnic în minele din 
bazinul nostru! In abatajele 
frontale este în curs acțiunea 
de schimbare a utilajelor de^ 
transport învechite și cu ran
dament scăzut cu transpor
toare blindate, de mare capa
citate, prevăzute cu cuplaje 
hidraulice, in cîteva abataje 
cameră de la minele Petrila 
și Lonea cărbunele pușcat cade 
direct pe transportoare blin
date scurte. Sînt in execuției 
alte 20 transportoare de acest 
fel, iar abatajele unde vor fi 
utilizate vor fi dotate cu 20Q 
împingătoare pneumatice. In 
vederea creării unei forțe de 
pretensîonare a stîlpilor meta
lici în abatajele frontale, se 
vor confecționa în cursul a- 
cestui an 20 aparate speciale, 
iar pentru ușurarea lucrului la 
montarea șl răpirea armături
lor metalici în galerii se vor 
executa dispozitive de ridicat, 
respectiv trolii de smulgere.

Toate aceste îmbunătățiri 
constituie noi pași pe calea 
creșterii nivelului tehnic aly 
producției, noi posibilități pen
tru obținerea unor indici teh- 
nico-economici tot mai înal- 
ți la extragerea cărbunelui din 
abatajele Văii Jiului.

Ing, К ABA 1ULIU 
serviciul tehnic — C.C.V.J.



STEAGUL ROȘU

/ Decrete ale Consiliului de Stat 
privind înființarea Ministerului 

Învățămîntului și a Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

(Urmare din pag. l-a)

țifice, s-a dezvoltat considerabil 
mișcarea artistică de amatori.

Amploarea pc care a luat-o a- 
ceastă activitate, necesitatea dez
voltării tot mai largi a culturii și 
a artei în raport cu cerințele și 
exigențele din ce în ce mai ridi
cate ale oamenilor muncii impun 
crearea unui organ care șă aibă 
în sfera lui de preocupări toate 
domeniile activității de stat pe tă
râmul culturii și artei — Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă.

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă are sarcina să reali
zeze politica guvernului RP- Ro
mîne, stabilită pe baza directive
lor Partidului Muncitoresc Romîn 
în domeniul Culturii și artei, El 
răspunde de întreaga sa activitate 
față de Consiliul de Miniștri.

Acest organ, din care vor face 
parte oameni de cultură și artă 
de înaltă competență, intelectuali, 
conducători ai instituțiilor de cul
tură și ai organizațiilor obștești, 
va trebui să asigure prin compo
nența și metodele sale de muncă 
o largă participare obștească la 
conducerea, coordonarea și rezol
varea problemelor de cultură și 
arti.

Crearea Comitetului de Stat 
pîrâ*.ru Cultură și Artă, modul său 
de organizare și funcționare, tre
buie să determine continua dez
voltare a 
socialiste, 
nivelului 
pentru a 
cerințelor

■■ ale maselor și pentru a contribui 
mai efectiv la făurirea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii de la 
orașe și sate.

Membrii Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă sînt de
semnați de Consiliul de Miniș- 

. trL Comitetul are un birou 
executiv alcătuit din președinte, 
vicepreședinte și membri. Preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă face parte din 
Consiliul de Miniștri și are rang 
de ministru.

Dispozițiile și instrucțiunile Co
mitetului de Stat pentru

I și Artă sînt obligatorii 
toate domeniile activității 
ral-artistice.

Comitetul de Stat pentru
ră ș Artă iși constituie următoa
rele consilii : Consiliul teatrelor. 
Consiliul Muzicii, Consiliul Artelor 
plastice, Consiliul așezămitelor cub 
turale, Consiliul pentru răspindî- 
rea cunoștințelor cultural-științifice. 
Consiliul cinematografiei, Consiliul 
editurilor și al difuzării cărții. Ele 
sînt alcătuite din membri ai co
mitetului. precum și, după specia
litate. din alți oameni de artă, 
știință și cultură, scriitori, 
demicieni, oameni de teatru, com- 

- pozitori. artiști plastici, cineaști.
ingineri, tehnicieni, profesori și 
învățători, reprezentanți ai orga
nizațiilor obștești, redactori ai u- 
nor publicații, conducători și acti-

culturii și artei noastre 
ridicarea permanenta a 

lor ideologic și artistic, 
răspunde tot mai deplin 
cultural-artistice sporite

viști ai unor instituții de cultură 
și arcă. Consiliile analizează și 
dezbat principalele probleme din 
domeniul lor de specialitate, ela
borează și propun măsuri de rea
lizare a sarcinilor din aceste dome
nii. întocmesc studii și propuneri 
cu privire la dezvoltarea în pers
pectivă a sectoarelor lor.

Un număr reștrîns de membri ai 
consiliilor și de specialiști lucrea
ză permanent în cadrul Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă.

Pentru organizarea muncii cultu
ral-artistice din comune și orașe 
se constituie comitete de cultură 
și artă ale comitetelor executive 
ale sfaturilor populare regionale, 
raionale, orășenești și de raion o- 
rășenesc. Ele sînt organe ale co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare și aduc la îndeplinire ho- 
răririle acestora în domeniul 
turii și artei-

Comitetele de cultură și 
regionale conduc activitatea unită
ților pe care le au în subordo
nare directă și răspund de reali 
zarea sarcinilor acestora ; elaborea
ză planul întregii activității cul- 
tural-artistice și iau măsuri în le
gătură cu activitatea care se des
fășoară pe raza administrativ-te- 
ritorială a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare respective.

Comitetul de cultură și artă re
gional se compune din președinte, 
secretar, și membri desemnați din
tre oamenii de știință și culturii. 
scriitori, muzicieni, oameni de tea
tru, profesori, învățători și alți 
intelectuali, conducători ai insti
tuțiilor principale de cultură și ar 
tă și ai organizațiilor obștești. El 
iși constituie comisia pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor științifice și 
alte comisii pe probleme de spe
cialitate. Un număr restrâns de 
membri ai comisiilor lucrează per
manent în cadrul comitetului.

Atribuțiile prevăzute pentru co
mitetul de cultură și artă regional 
se aplică în mod corespunzător co
mitetului de cultură și artă raional, 
orășenesc și de raion orășenesc-

cui”

artă

Cărbune cocsificabii peste plan
Deși la începutul lunii trecute in 

urma unor cauze obiective, sectorul 
III al minei Vulcan era rămas în ur
mă, după două decade minerii de 
aid, muncind cu însuflețire, au 
reușit să se ridice la nivelul sar
cinilor ce le revin. Ei au acum un 
plus.de 139 tone de cărbune coc- 
sificabil față de plan. Rezultatele 
cele mai valoroase au fost obți
nute de minerii din brigada lui 
Zold Francisc. Printr-o organiza-

1 I. C. R. A.
Filiala Petroșani —

ANGAJEAZA

Cultură 
pentru 
cultu-

Cultu-

эса-
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Prin decret al Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, tovarășul Iile 
Murgulescu a fost numit în func
ția de ministru al învățămîntului.

Printr-un alt decret al Consi
liului de Stat al R.P. Romîne, 
tovarășa Constanța Crăciun a fost 
numită în funcția de președinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

re mai temeinica a muncii în aba* 
taj, a operațiilor auxiliare și fiind 
aprovizionați cu cele necesare, ei 
și-au depășit randamentul planifb 
cat cu 2,64 tone de cărbune pe» 
post, reușind astfel să dea peste’ 
plan 458 tone de cărbune. Tot în 
baza unor randamente sporite bri
gada condusă de Țărână Valerian 
a depășit planul cu 320 tone, iar 
cea a lui Domokoș Andrei cu 200 
tone de cărbune.

■ „---------- ©---------- -------

Randamente sporite la mina Lonea
Colectivul minei Lonea își 

întemeiază succesele la extrac
ția cărbunelui pe creșterea 
productivității muncii, Folosind 
cu pricepere la baterea găsiri
lor perforatoare pneumatice 
rotative, crațere blindate la 
încărcarea și transportarea 
cărbunelui în abataje, precum 
și susținerea metalică într-un 
abataj frontal, minerii Lonei 
au sporit productivitatea pe 
exploatare în luna aprilie cu 
25 kg. cărbune/post față de 
nivelul planificat. In luna mai, 
productivitatea realizată la mi
na Lonea întrece, de aseme
nea, Indicele planificat cu a- 
proape 50 kg. de cărbune pe 
post.

In sectorul V fruntașe In 
creșterea productivității sînt 
brigăzile conduse de minerii 
Petric Simîon, Țăranul Ghe
orghe, Țărmure Gheorghe 
și altele care obțin zil
nic randamente de 6—7 și' 
chiar 8 tone de cărbune/post. 
Cu randamente bune lucrează 
și minerii din sectorul II, cum 
sînt cei din brigăzile conduse 
de tov. Bolovan loan șl Crețu 
Gheorghe. Nu întîmplător sec
torul II are depășit planul în 
cusul lunii mai cu peste 
500 tone de cărbune, sectorul 
V cu apoape 480 de tone, 
pe exploatare s-a extras 
plus mai bine de 900 tone 
cărbune.

un ajutor de res
ponsabil Ia maga
zinul cu autoservire 
din Petroșani.

Lămuriri suplimenta
re se vor da la sedi
ul filialei I.C.R.A. Pe
troșani din strada Re
publicii nr. 104.

ANUNȚ :

lar 
în 
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Rezultate Ьш Io actliitaîae ceferiștilor din IW
planificat o economie de 527 
vagoane.

Printre cei care au contribuit 
mai mult la deținerea 
tor rezultate se numără 
rășii Negrea Gheorghe, 
șor Valeriu, Bîțmălai 
Ciobanu Aurel, Dinu 
Uliu Virgil, Henciu Liviu și 
Bîrsan Andrei.

In lunile care au trecut din 
acest an, colectivul stației 
c.F.R. Lupeni a obținut suc 
cese de seamă. Organizîndu-și 
mai bine activitatea, în peri- 
oada 1 ianuarie — 1 iunie a.c. 
harnicii ceferiști au redus cu 
5.5 la sută timpul de staționare 
a vagoanelor în gară (ceea ce 
a adus 26.572 lei economii) au 
sporit cu 5,35 la șută Sarcina 
statică pe osie, realizînd ast-

In circuitul de transport

aces- 
tova- 
Albi- 
loan, 

Marin,

I.L.L. Petroșani
Execuți pentru po- ! 

pulafie reparații ta 
; construcții și zugrăve- ' 
; li la preturi convena

bile și cu plata în ra- ; 
te lunare.

Doritorii se vor a- < 
dresa pentru contrac- < 
tare unităților I. L. L 1 
din localitățile respec
tive.

fel
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EXCURSII
Timpul frumos, natura 

verzită îmbie la excursii.
Săptămîna trecută, filiala 

din Petroșani a O.N.T. Carpați 
a organizat cîteva excursii in
teresante. Un grup de 30 iu
bitori ai sportului motorizat 
printre care tov. Kereji La- 
dislau, Cordea Gheorghe și al
ții au plecat cu motocicletele 
într-o excursie pe ruta Slme 
ria — Sibiu — Făgăraș — Bra- 
șov — poiana Narciselor. Tot 
de curind a plecat într-o ex
cursie la Pitești un grup de 28 
persoane din Lupeni, iar 
litoral — 101 elevi într-o 
cursie de 2 săptămînî.

---------- Ж --r-sma.,—  

DIN REGIUNEA NOASTRĂ
Planul săptâmînai — 

în numai 5 zile
Constructorii de la Combinatul 

siderurgic Hunedoara luptă pen
tru a pune în funcțiune înainte d< 
termen furnalul de 1000 m.c. Lu-

Organizare judicioasă — rJm rapid de lucru
(Urmare din pag. l-a)

în-

pe 
ex-

crînd sub lozinca : „Să 
planul fiecărei săptămîni 
mai 5 zile*’, montorii au 
cu jumătate de lună înainte de
data stabilită lucrările de montaj 
la hala de turnare^ conducta de 
gaz 
nul 
iii
va

realizâm 
în nu* 

terminat

brut, sacul cu praf și ciclo- 
de gaze La rîndul loi, zida- 
șamotori au terminat cu dte- 
zile mai devreme zidăria re

fractară la vatra
început lucrările 
rioare.
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Teatrul de stat 
„Valea Jiului”

PETROȘANI
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prilejul comemorării
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de ani de la moartea

marelui
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Exploatarea minieră Vulcan 
ține pe data de 15 iunie 
1962, la sediul exploatării 
un concurs pentru ocupa
rea următoarelor posturi de 
maiștri :

—- maiștri 
pali,

— maiștri
— maiștri 

nici.
Informații 

se pot primi
muncă și salarii de la E. M. 
Vulcan, unde se vor depu
ne cererile și actele nece
sare pentru participarea la 
concurs.

mineri princl-

mineri, 
electro-meca

suplimentare 
la serviciul

dramaturg I.

Caragiale

9 șl duminică

L.

10

iunie

„NĂPASTA"
1962, orele 19,30

dramă în două acte.
Regia și scenografia : Ion 
Petrovici.
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Pentru a primi ziarul cu ’’ 
regularitate, faceți abona- > 
mente pe termen lung.

i

kA
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X l
furnalului ți au 
la părțile inte- NU

fitecciți-
nsUNCA 

РІ N К NU AȚI

PRECIZAT
MUNCITORHOZ

ghe și Marton Ioan, lucrează la 
întinderea mortarului pe zid, pun 
cărămizi la îndcmînă, iar trei mun
citori necalificați — Cojocaru Ghe
orghe, Chîriță Vasile și Alexan- 
drescu Gheorghe execută prepa
rarea și transportarea mortarului, 
a cărămizilor.

In prezent, în brigadă avem și ........ ; de
construcții : Albăstrel Victor și 
Florescu Ioan din anul II și Ma
rian Vasile, Nateș Nicolae, Po- 
povici Dumitru și Morar Dobrin 
din anul I. Ei execută diferite 
munci pe Ungă zidari «au lucrea
ză direct cîte o porțiune de zid in
terior-

Organizîndu-ne 
noi reușim să 
cinste sarcinile 
truind blocuri 
du-le la timp 
nilor muncii".

ocupăm de organizarea muncii, de 
aprovizionare și dotare. In cursul 
zidirii, împreună cu muncitorii de 
categoria a 5-a Cioarcă loan, Ar
delean Dumitru și Sandu Marin 
lucrăm la colțuri, îmbinări, direc
ții — adică acolo unde se cere 
grijă și atenție deosebită pentru ‘ 6 eîevT'ai școlii profesionele'
că se dâ direcția și precizia ziduri
lor.

Alături de noi, zidarii de cate
goria a 4-a Tupan loan, Ardelean 
Fetru, Ștefan loan, Binder Petru, 
Petcu Lucian și Lazăr FI. lucrează 

- La mijlocul zidurilor, la șpaleți, la 
exterior, iar zidarii Fulgescu Sa
vin și Brădescu loan, avînd o cali
ficare de categoria 3-a, execută 
umpluturi la zidăria inferioară, dau 
la mînă cărămizi pentru ca lu
crul să meargă mai repede. Patru 
muncitori în curs de calificare, La
ba Hie, Szasz Ioan, Dincă Gheor-

astfel munca, 
ne îndeplinim cu 

ce ne revin, cons- 
frumoase și din 
în folosința oame-

cântecului
șl dansului

In orașele și satele regiunii Hu
nedoara se desfășoară de 
săptămini festivalul cîntecului 
dansului „ 
In prima 
participat aproape 1.000 de for
mații corale, de dansuri, orchestre 
șl brigăzi artistice de agitație.

Alături de formațiile artistice 
din centrele siderurgice Hunedoa 
ГЗ și 
niere 
prin 
tele 
fluierași ale crescătorilor de oi din 
Poiana Sibiului, Jina și Sugag, ca 
și ale colectiviștilor din Săsciori, 
Petreștî. Vinerea, Brănișca, Dobra 
și altele.

Festivalul

cîteva 
și 

Pe plaiuri hunedorene ‘ 
fază a concursului au

Călan ți din localitățile mi
ale Văii Jiului s-au remarcat, 
buna lor pteg&tire, cunoscu- 
formații de cor, dansuri și

MASURILE
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Greva mmerilor francezi

cei 170.000 
bazinele de 
uraniu din

PARIS 5 (Corespondentul A- 
gerpres transmite:)

Timp de 24 de ore 
de mineri de la toate 
cărbune, fier, potasiu,
întreaga Franță au încetat lucrul. 
Minerii greviști au protestat împo
triva nesatisfacerii cererilor lor cu 
privire la majorarea salariilor și 
reducerea timpului de lucru.

In departamentele Nord și Pas- 
de-Calais, unde lucrează aproxima
tiv 25.000 de mineri, greva a fost 
totală. Această puternică miș
care grevistă se explică prin 
faptul că în țară crește scumpetea, 
iar nivelul 
bată pasul 
pînă astăzi 
a oamenilor 
zut cu 6—10 la sută.
. Regiunea Lens din Departamen
tul Pas-de-Calais este unul din 
centrele miniere cele mai caracte
ristice în ce privește situația grea 
a minerilor. In fiecare zi, la 
5 dimineața, printre grupurile 
mineri care se îngrămădesc la 
trarea în puțurile minei nr. 13 
Lens se află și tineri în

salariilor continuă să 
pe loc. Din 1957 și 
puterea de cumpărare 
muncii francezi a scă-

puternică. La mina nr. 4 din Het- 
sin-Coupigny, localitate de tristă 
faimă prin ravagiile provocate de 
silicoză, greva a fost totală. La 
Henin-Lietara centrala termică s-a 
oprit complet. La fel și-a încetat 
lucrul cocseria din Drocourt și 
nodul de cale ferată din Lievin.

Astfel minerii din întreaga Fran
ță au început o mare bătălie, iar 
grevele de la 2 iunie le-au permis 
să-și manifeste unitatea de acțiune. 
Ei sînt hotărîți să continue lupta 
împotriva degradării continue a ni
velului lor de trai, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

................  ...................................... 1 ..да

Conferința de la Accra 
a luptătorilor pentru libertate

ACCRA 5 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

„Ghana News" la 4 iunie s-a des
chis în incinta Parlamentului din 
Acera „Conferința luptătorilor pen
tru libertate și naționaliștilor afri
cani", la care participă 200 de de
legați reprezentînd 19 teritorii din 
Africa care se mai găsesc încă sub 
jugul colonial. Printre aceste teri
torii se numără Angola, Africa de 
sud, Africa de sud-vest, Rhodesia 
de sud și Rhodesia de nord, Zan-

Intensificarea acțiunilor populare 
în Venezuela îndreptate împotriva 

regimului Betancourt

La recoltarea trestiei 
de zahăr în Cuba

ora 
dc 

in- 
din

vîrstă 
de 19 ani. Ei lucrează în mină de 
5 ani, la o adîndme de peste 800 
metri. Salariile lor nu depășesc 
niciodată 2.500 franci vechi pe zi 
adică prețul a 2 kg. de carne.

Iată 
a fost

pentru ce greva minerilor 
aproape unanimă și atât de

CARACAS 5 (Agerpres).
In ciuda reprimării răscoalei 

antiguvernamentale de la Puerto 
Cabello agențiile de presă relatea
ză despre intensificarea acțiunilor 
populare îndreptate împotriva re
gimului președintelui Betancourt. 
După cum transmite agenția Reu 
ter, la 4 iunie tineri venezuelieni 
au atacat o stație de petrol din Ca
racas și au incendiat mai multe 
rezervoare cu benzină. Agenția 
Prensa Latina relatează, de aseme
nea, că în- diferite cartiere ale ca-

----------... = ааав-------- ----------

SITUAȚIA DIN SPANIA

pitalei Venezuelei s-au produs cioc
niri între grupuri de demonstranți 
antiguvernamentali și poliție.
Referindu-se la acțiunea insurgen

ților de la Puerto Cabello, agenția 
United Press International scrie la 
5 iunie că ea a fost „cea mai 
sîngeroasă revoltă din ultimii cinci 
ani“. Agenția France Presse, ci
tind ultimele informații sosite la 
Caracas, tram mite că numărul vic
timelor se ridică la 4ІЭ0 morți și 
peste 700 răniți.

In același timp, după cum scrie 
agenția Prensa Latina, 
răsculați au reușit să

zibar, Kenya, Cape Verde, Fer
nando Po etc.

Pe ordinea de zi a conferinței 
se află trei puncte, intensificarea 
luptei pentru libertate și indepen- 
ță în teritoriile coloniale, necesi
tatea vitală a unor acțiuni comune 
în această luptă și probleme ale 
activității ale organizațiilor și par
tidelor africane.

Luînd cuvînt la deschiderea ofi
cială a conferinței președintele 
Ghanei, Kwame Nkrumah, a cerut 
ca O.N.U. să aprobe o declarație 
prin care să ceară puterilor colo
niale să părăsească’ Africa pînă cel 
mai târziu la 31 decembrie 1962.

Nkrumah a cerut, de asemenea, 
ca sesiunea specială din această 
vară a Adunării Generale a O.N.U. 
să fie dedicată 
blemei lichidării 
Africa".

Conferința își

în întregime pro- 
colonialismului iu

continuă lucrările.

HAVANA 5 (Agerpres).
La 3 iunie, Fidel Castro a parti

cipat la recoltarea trestiei de zahăr 
Ia cooperativa „Indo Atuei“

Cu acest prilej el a declarat ță
ranilor că anul viitor la recoltarea 
trestiei de zahăr vor lucra 1.000 
de mașini de recoltat trestia de za
hăr. Munca de recoltare a tre» 
tiei de zahăr este foarte grea. In
troducând în agricultură mașini teh
nice trebuie să ajungem la o situa
ție în care oamenii muncii sâ 
nu-și mai încordează atît de 
mult forțele. Dar și acum trăim 
vremuri minunate. In trecut, în 
lume aproape că nici nu se pome
nea de Cuba. Acum pretutindeni 
se vorbește de Cuba, de prestigiul 
ei, prestigiul pe care i l-ați dat voi 
țăranii cu pălării din frunze de 
palmier, cu fețele arse în timpul 
muncii- Viitoarea generație va re
greta că nu i-a fost dat să partici
pe direct la viața patriei sale în 
această perioadă glorioasă.

*
MADRID 5 (Agerpres).
In ciuda faptului că cercurile 

oficiale franchisțe anunță că „miș
carea grevistă a încetat complet1 *, 
acest lucru este‘dezmințit de infor
mațiile oficioase parvenite atît din 
capitală cât și din- provincie. Potri
vit acestor informații, arată agen
ția France Presse acțiunile reven 
dicative continuă sa aibă loc în 
Catalonia și îndeosebi 
Barcelonei.

După ce arată că 
170.000 de oameni ai 
nioli care continuă de

în regiunea

greva celor 
muncii spa- 

peste 7 săp-

țămîni a provocat patronilor pier
deri în valoare de 300 milioane 
pesetas, agenția United Press In
ternațional arată că acțiunile re
vendicative continuă în numeroase 
puncte din Spania. Guvernul a 
fost nevoit să înceapă tratative 
cu minerii de la minele de căr
bune din sudul Spaniei.

Agențiile de presă relevă că, 
speriate de amploarea și durata a- 
cestor mișcări, autoritățile fran- 
chiste își intensifică acțiunile re
presive împotriva greviștilor.

numeroși 
străpungă 

încercuirea forțelor guvernamentale 
la Puerto Cabello și - se îndreaptă 
spre munți pentru a se alătura for
țelor de guerilă carej ftpersâză' în 
regiunea Yaracuy.

Scrisoarea unor definufi politici spanioli
LONDRA 5 (Agerpres).
Un grup de 24 de deținuți po

litici din închisoarea orașului O- 
viedo (Spania) au semnat o scrisoa
re în care adresează forțelor de
mocratice din Spania și tuturor oa 
menilor muncii de pe pămînt a* 
pelul de a-i ajuta pe muncitorii 
care au participat la greva
din Asturia, în momentul
de față aruncați în închisoare după 
ce au fost torturați de poliția fran- 
cliistă.

Scrisoarea, scoasă în secret din 
închisoare, a fost expediată pen
tru a fi publicată în presa organi
zației. progresiste engleze — Co
mitetul de luptă pentru amnistie 
în Spania.

In scrisoare se spune : Muncito
rii din Asturia sînt arestați, arun
cați în închisoare sau trimiși în la
găre de concentrare. Ei sînt tor
turați cu cruzime Celor mai niafți 
dintre ei nu li se aduce nici o în
vinuire.

Oamenii au fost aduși în aceas
tă închisoare fiind total epuizați. 
Ei nu pot merge fără a fi ajutați 
de cineva. „In momentul de față 
cînd întregul popor spaniol se sa- y 
critică în lupta împotriva regimu
lui care poartă răspunderea pentru 
aceste crime, considerăm că avem 
tot dreptul să cerem tuturor să 
acționeze cu dîrzenie", scriu în 
încheiere victimele franchismului.

MM PROflRAM DE RADIO

GENEVA 5 (Agerpres) — 
TASS transmite :

In ședința din după-amiaza zi
lei de 4 iunie a Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea spațiului
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Fasciștilor spanioli le-au reve
nit subit în memorie asemenea 
noțiuni, de atîtea ori incriminate 
de regimul franchist; ca „rațiune" 
fi „dreptate". Prilejul l-au cons
tituit condamnarea și spînzurarea 
odiosului criminal nazist Eich
mann. Dar nu pentru a saluta 
alături de întreaga omenire acest 
act de infimă justiție pentru mi
lioanele de victime ale călăului 
nazist. Dimpotrivă, pe bravii lăn- 
cieri iberici ai „lumii libere" i~a 
indispus nespus spînzurarea lepă
dăturii hitleriste. Pentru ei și pen-

tru organul lor de presă „Arri- 
ba“s aceasta constituie nici mai 
mult nici mai puțin decît „una din 
cele mai monstruoase violări ale 
rațiunii și dreptăți?'.

Ce~i drept, corb la corb nu 
scoate ochii. Dar o anumită pro
pagandă din S.U.A. și alte țări 
occidentale se face luntre și pun
te pentru a convinge lumea că 
pasărea de pradă s-a transformat, 
nu se știe cum, într-un blind po
rumbel. După cile se vede, în
suși regimul franchist își bate joc 
de străduințele acestei propagan
de.
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8
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Adevăratele obiective „turistice" 
ale Pentagonului în Indochina

Dacă s-ar lua drept bune a- 
firmațiile oficialităților america
ne, s-ar putea crede că trupelor 
americane debarcate în Tailanda 
li s-a oferit pur și simplu o ex
cursie turistică. Toată lumea știe 
doar că nici un pericol nu a~ 
menință securitatea Tailandei și 
că, dacă pușcașii marinei ameri
cane ar fi fost cu adevărat aduși 
să apere această securitate, atunci 
ei nu ar avea altceva de făcut de
cît să se odihnească în voie pe 
malul fluviului Mekong.

Ordinul pe care l-ar fi primit, 
chipurile, trupele americane diz~

locate în Tailanda de a nu trece 
frontiera tn Laos sau alte țări 
din Peninsula lndochineză nu pare 
să fi fost vreodată emis- In 
schimb, corespondentul agenției 
France Presse relatează că unități 
americane din Tailanda au trecut 
în Laos ți au fost încartiruite 
pe aeroportul de la Huei Sai, lo
calitate laoțiană situată în nord~ 
vestul Laostdui în apropierea 
frontierei tailandeze. Corespon
dentul relevă că aceste unități, al 
căror efectiv nu poate fi deter
minat cu preciziei cuprind soldați 
ai detașamentului nr. 1 special de

diversiune și desant din Okina
wa.

In același timp, corespondenții 
din Saigon al agenției Associated 
Press, Conrad Fink, transmite ca 
grupuri de militați din cadrul tru
pelor americane care au debarcat 
luna trecută în Tailanda sînt a- 
duse în regiunile unde au loc 
lupte de partizani din Vietnamul 
de sud. „Sursele militare informa
te" care i-au furnizflt corespon
dentului această știre au afirmat 
că aceste grupuri sînt aduse în 
Vietnamul de sud pentru „ins
truire". Această „instruire", însă, 
„presupune, după cum subliniază 
corespondentid, atașarea unități
lor americane celor sud-vietname- 
Zfi care aproape zilnic raportează 
ciocniri cu Viet-Congul (astfel 
denumește presa americană pe 
partizanii sud-vietnamezi — n.r.) 
în jungla și mlaștinile Vietnamu
lui de sud". Efectivul trupelor a 
duse în Vietnamul de sud consti
tuie, potrivit corespondentului, un 
secret. El precizează însă că ele 
cuprind elemente ale forțelor ae
riene, terestre și marine.

De unde se vede că, de fapt, 
camping-td pe malul fluviului Me
kong în scopul apărării „securi 
lății" Tailandei este un pretext 
prost camuflat și că Laosul și 
Vietnamul de sud sînt adevărate
le obiective... „turistice" ale Pen
tagonului.
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lo stopuri шііи
cosmic în scopuri pașnice, acad. A. 
A. Blagonravov, reprezentantul 
Uniunii Sovietice în subcomitetul 
tehnico-științific al Comitetului
O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic în scopuri pașnice, a dat 

, citire declarației guvernului sovie- 
[ tic cu privire la exploziile nu~ 
; cleare americane la mari înălțimi, 
i Hotărîrea guvernului S.U.A., a 
! spus acad. A. A. Blagonravov, de 
! a efectua explozii nucleare la mari 

înălțimi dovedește clar intenția sa 
de a folosi Cosmosul în vederea 
continuării cursei . înarmărilor și 
nicidecum pentru cercetarea spa
țiului 
nice

8
8
8

scopuri paș- 
tutu'ror oa

menilor, fapt spre care nă
zuiește în mod sincer Uniunea So
vietică. Aceste experiențe pot a- 
vea consecințe cît se poate de ne
faste și pot știrbi și mai mult in
teresele întregii omeniri.

In cuvîntarea sa reprezentantul 
Cehoslovaciei a protestat energic 
împotriva folosirii de către Statele 
Unite a spațiului cosmic în scopuri 
militare.

cosmic în
ir. interesul 

fapt spre
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Persecutarea elementelor 
progresiste din Partidul laburist

LONDRA 5 (Agerpres).
Conducerea de dreapta a Par

tidului laburist englez continuă să 
persecute elementele progresiste 
din acest partid.

Conducerea partidului nuț a per
mis lui James Kerr, membru al 
grupului laburist al Consiliului 
Municipal din Edinburg să can 
dideze pentru parlament întrucât 
el se pronunță categoric împotriva 
strategiei nucleare.

Kerr este al treilea laburist cu ve
deri progresiste căruia în ultimul 
timp i s-a refuzat candidatura 
pentru parlament.

PROGRAMUL I, 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale;
7.45 Piese de estradă, 8,30 Lu
crări de compozitori romîni, 9,00 
Vreau să știu, 9,25 Valsuri celebre; 
10,35 „Pe plaiuri moldovene" — 
program de muzică populară ro- 
mînească, 11,03 Concert de mu
zică corală clasică, 12,00* Concert 
de estradă, 12,35 Muzică c u- 
lară romînească, 13,10 Program 
de uverturi, 14,30 Concert de mu
zică ușoară romînească, 15,05 Din 
cântecele și dansurile popoarelor, 
16,15 Vorbește Moscova I, 16,45 
Muzică instrumentală, 17,30 Mu
zică ușoară, 18,00 Din muzica 
popoarelor sovietice, 19,15 Program 
muzical pentru fruntași în produc
ție din industrie și agricultură,
19.45 Transmisiune din studioul de 
concerte, a concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii, 22,50 
Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 12,45 Muzică ușoară sovietică, 
13,25 Din comoara folclorului 
nostru, 14,03 Muzică din opere
tele compozitorilor noștri, 14,30 
Programe muzicale alcătuite de 
ascultători", 15,30 Muzică de es
tradă, 16,30 Prelucrări de folclor 
de compozitori remini, 18,05 Din 
melodiile compozitorilor noștri de 
muzică ușoară, 18,30 Jocuri popu
lare romînești interpretate la acor
deon, 19,00 Program de valsuri. 
19,50 Concert de muzică ain ope
rete, 20,40 Muzică populară din 
R.P. Ungară, 21,15 Mari ansam
bluri romînești de cîntece în stu
diourile noastre, 22,00 Muzică 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 22,30 Din albumul 
melodiilor de dragoste.

_=©=—
CINEMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Poveste sentimentală ; ISCRONI ! 
Vînătoarea de tigri; ANINOASA: 
Familie de revoluționari. (Respon- > 
sabilii cinematografelor Lonea. 
Petrila, Livezeni, Vulcan, Crividia, 
Lupeni, Bărbăteni și Uricani n-au 
trimis programarea filmelor pe lut 
na iunie).
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