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Succese ale constructorilor din Vulcan
încă trei blocuri 
în consfrucfie

Muncitorii constructori din 
Vulcan au început de curînd 
să ridice încă 3 blocuri noi 
cuprinzînd 120 de apartamen
te. Fiecare apartament este 
compus din 2 camere, bucătă
rie, baie și cămară de alimen
te. Blocurile sînt prevăzute 

■ cu încălzire centrală.
Lucrările de construcție a- 

vansează din plin. Pînă acum 
la blocul P s-au terminat ten 
cuielile exterioare și turnarea 
mozaicului pe coridoare. Echi- 
pa de parchetari condusă de 
Moraru Alexandru a așezat 
mai bine de 150 metri patrați 
de parchet. Muncitorii din e- 

m chipele conduse de Dobre Ghe- 
“ orghe și Pop Carol execută lu

crările de zugrăveli și vopsi- 
re*în apartamente. Instalato
rii au făcut deja, sub condu 
cerea comunistului Dușan Ar 
bazanovici, proba la apă cal 
dă și rece, iar acum montează 
ultimele instalații sanitare. La 
blocurile R si S lucrările îna
intează. de asemenea, cu spor 
Toate cele trei blocuri vor fl 
predate în folosință în acest a-

In ateliere
In spatele blocului din cen

trul orașului Vulcan. în cor
pul a două clădiri nu prea a- 
rătoase sint instalate atelie
rele de tîmplărie. tinichlgerle 
și fierărie ale constructorilor. 
Aici se execută tot felul de lu
crări necesare activității de pe 
Șantier. Jghîaburile. burlanele

caturile și balustrăzile pentru i 
scări sînt executate de echipa ' 
condusă de tînărul CăplescuI 
loan. Muncitorii din echipa 
lui Coteț Matei revizuiesc șt 
montează tîmplăria la noile 
blocuri.

In noul cvartal
Zilele trecute, constructorii 

din Vulcan au început pe 
strada G. Coșbuc din localita
te lucrările de construcții a 
încă 2 noi blocuri cu peste 80 
de apartamente din noul cvar
tal ce va cuprinde 416 apar
tamente moderne. Echipa con
dusă de Orvds Sevastian a în- : 
cep ut săpăturile la fundația i 
blocului nr. 2. iar la blocul nr. | 
5 echipa de betoniști în frun- 1 
te eu Horinca Alexandru lu
crează la turnarea fundației.

Metode înaintate de lucru
De cîteva luni constructorii 

din Vulcan folosesc eu sucses 
Ia turnarea betoanelor arma
te de la planșee și la turna
rea betoanelor în elevație pa
nourile de placaj „tergofil" 
Lucrînd cu aceste panouri ei 
fac însemnate economii la ma
teriale ca : seîndură si dulapi, 
cuie care sînt necesare Ia con
fecționarea cofrajelor de tur
nare. In același timp panou
rile pot fi refolosite da a- 
proape 20 de ori. Ele sint ief
tine. practice si prin folosirea 
ior se scurtează timpul de tur
nare.

I. ARAMĂ

Unul dintre blocurile noi din cartierul Livezeni dat de curînd în folosință.
 —" 1 —

Innolul De vorba cu popularul cîntârej Emil Gavriș

Brigada lui Bdjte pășește
* din nou spre un loc de f runte

Bojte era 
și Hertzi

obiect de discuții. F'înă 
fașa-i zic ortacii briga-

■ Sectorul 1 este sectorul de bază 
al minei Aninoasa. La cele 19-547 
tone, de cărbune date peste plan dierului) s-a descurajat de la un 
în, lunile ce s~au 
an de harnicul 
colectiv al acestei 

^ffxploatări, secto- 
~rul 1 a contribuit 

cu 6.875 tone 
de cărbune. Sint 
bine cunoscute în acest sector bri
găzile fruntașe conduse de comu
niștii Cristea Aurel, David loan, 
Sas Teodor, Roman Petru care, 
lună de lună, își depășesc sarcinile 
de plan cu sute de tone de căr
bune.

In dimineața cînd s-a încheiat 
situația producției pe luna august, 
în biroul sectorului era din nou 
bucurie. La ziuă au fost scoase 
peste plan încă 2.475 vagonete 
de care erau prinse mărcile 
găzilor din sectorul 1. De 
asta însă bucuria a umplut și 
mile minerilor din brigada 
dusă de Bdjte Adalbert. Din 
2.475 tone de cărbune scoase în 
plus din sector. 514 erau ale i 
Se vede că au muncit bine 
luna ce a trecut.

...Comunistul Bdjte conduce 
mulți ani această brigadă. Luni 

unde lucra bri
ei erau scoase 

contități de căr- 
De la un timp

scurs din acest

bri- 
data 
ini- 
con- 
cele

lor. 
în

de
in

șir din abatajele 
gada condusă de 
la ziuă însemnate 
bune peste plan, 
însă insuccesele și-au făcut loc în 
activitatea brigăzii. "Zecile și sutele 
de tone cu care rămîneau datori 
față de plan incărcau conștiința 
muncitorilor din brigadă. In ini
mile lor se cuibărise neîncrederea. 
In lunile primului semestru din a- 
cest an situația brigăzii s-a înrău
tățit continuu. Numai î,. iunie au 

*jumas sub plan cu 681 tone de 
^ftrhune. Aceasta a influențat ne
gativ și rezultatele sectorului. 
Conducerea sectorului era îngfifo- 
rată. La consfătuirile de producție, 
adunările de partid, brigada lui

hri-timp și a cerut desființarea
găzii.

— Îmi voi
N ET datoria de 

ner in orice 
gadă din sector.

De ce să zică ortacii că din cauza, 
mea nu cîștigă ?

Lucrurile mi erau 
simple. Era vorba

face 
mi- 
bri~

insă atît d“ 
de prestigiul
V. OROS

Duminică seara in sala Teatru
lui de stat din Petroșani Spec
tacolul dat de orchestra de mu
zică populară „Doine Moldovei"' 
din Iași luase sfirșit. Luminile au 
fost aprinse din nou. Unul cite 
unul spectatorii, după ce-au a- 
plai:dat din inimă măiestria inter
pretativă a artiștilor, moldoveni, 
s-cu îndreptat spre ieșire. Doar 
intr-o parte a sălii cițiva specta
tori au mai rămas așteptind pe 
cineva.

In scurt timp acel „cineva'" și-a 
făcut apariția în persoana cunos
cutului interpret de muzică popu
lară romareacă Emil Gavriș. Me
reu cu zimbetul pe buze, așa cum 
ne-am obișnuit să-l vedem pe 
scenă, Emil Gavriș s-a îndreptat 
spre grupul care-l aștepta. Erau 
prieteni, cunoscuți, admiratori. 
Popularul cîntăreț și-a făcut mulți 
prieteni în Valea fiului din ria
dul minerilor, cu ocazia diferitelor 
spectacole date aici. Profitînd de 
această ocazie ne-am adresat to
varășului Emil Gavriș cu cîteva 
întrebări la care ne-a răspurts cu 
amabilitate.

ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune despre orchestra „Doina 
Moldovei" cu care a-ti concer
tat astă seară ?

RĂSPUNS : După mâne or
chestra „Doina Moldovei" dis
pune de elemente talentate și

este una din cele mai bune 
formații de muzică populară 
din țară. Sub conducerea di
rijorului D. Crețu ea contribuie, 
alături de alte orchestre create

a«0<
(Continuare în pag. 3-a)

Muncitori cu o bună pregătire profesională, strungarii 
Burlec Ioan și Ciocan Vasi le de la S.U.T. Livezeni depă
șesc lună de lună normele de lucru cu 5—10 la sută. Re
cent ei au hotărît să se ajute reciproc în vederea recon- 
diționării unor piese metalice pentru utilajele aflate pe 
șantierele de construcții din Valea Jiului.

în anii regimului democrat - 
popular, la valorificarea și in
terpretarea cîntecului popular 
romînesc. Orchestra are mari 
posibilități de dezvoltare mai 
ales că se află sub îndruma
rea competentă a profesorului 
C. Prichîci, un folclorist de 
seamă care s-a distins prin 

multe lucrări... Aș adăuga doar 
un singur lucru. Cred că reper
toriul fonr.ației va mai trebui 
— vorba moldovenească — „o 
leacă revizuit".

ÎNTREBARE: Ce părere a- 
veți despre publicul din Va
lea Jiului ?

RĂSPUNS :Ce a-și putea spu
ne. Numai în anul acesta am 
venit dc 3 ori în Valea Jiului 
și de fiecare dată cu aceeași 
plăcere. Aveți un public sen-

sibil, cunoscător al muzicii. 
Știe să aprecieze și să încura- 
jeze pe artiști. Acest lucru l-am 
simțit de nenumărate ori. Dd 
altfel, mi-am și creat mulți 
prieteni din rîndul minerilor. 
Dovadă este cea de astă seară.

ÎNTREBARE: Despre dum
neavoastră ce ne puteți spune ?l

RĂSPUNS : sînt fiu de învă
țător născut pe meleagurile 
Maramureșului. De mic copil 
am îndrăgit muzica pe care 
am auzit-o în satul me<u, cîn- 
tată de țărani la horă și cu alte 
ocazii. Am început să culeg 
melodiile auzite și să Ie inter
pretez. In ciuda faptului că mă 
pregătisem pentru o altă pro
fesiune (a urmat facultatea 
de drept la Cluj și la Bucu
rești — N. R.) pasiunea cânte
cului a biruit la mine. Anul a- 
cesta. la 29 iulie, am împlinit 
17 ani de cînd am cîntat pen
tru prima dată la radio. De a- 
tunci am făcut parte din multe 
ansambluri muzicale cu care 
am fost și peste hotare — în 
R. D. Germană, R. S. Ceho
slovacă, U.R.S.S., R. P. Bulga
ră, R.P.F. Iugoslavă, Grecia, 
Turcia ș. a. Pretutindeni cîn- 
tecul nostru popular a fost a- 
preciat.

ÎNTREBARE: După cîte
știm, dumneavoastră’ a-ți pu
blicat de curînd și un volum 
de cîntece populare.

RĂSPUNS : Da, este întru 
totul adevărat. De curînd edi
tura muzicală mi-a tipărit o 
carte cu cîntece culese, prelu
crate și compuse de mine. Preo
cuparea de a compune, culege 
și prelucra cîntecele noastre

(Continuare în pag. 3-a)

DIN VECHI — NOU
Ttecînd. cu cîtva 

timp în urmă, ne 
lingă firul anei 
Crividia. ceva mai 
sus de comnresoa- 
rele minei Vulcan, 
comunistul Biro 
Nicolae de la uzi
na electrică din 
localitate a zărit o 
grămadă mare de 
fier vechi.

Printre piesele 
degradate se afla 
și un reductor. 
tocmai ce-i tre
buia lui la secția 
de bobinaj.

„Comoara" din
tre fiarele vechi a 
fost cercetată de

cîteva ori cu aten
ție. Confecționa
rea unui dispozitiv 
de tras bandajele 
!a rotoarele mo
toarelor electrice 
ce se bobinează nu 
mai constituia o 
problemă. Curînd 
„comoara" a fost 
adusă în atelierul 
secției de bobinaj 
de la A.C.R.E.V. 
Comunistul Capriș 
Alexandru și ute- 
mistul Popescu Du
mitru au început 
s-o desfacă piesă 
eu piesă, apoi, suh 
îndrumarea mais
trului. au început

activitatea de 
transformare.

Cu fiecare săp- 
tămînă redactorul 
își schimbă înfăți
șarea, iar într-una 
din zilele trecute, 
noul „dispozitiv" a 
Intrat in funcție.

Cu ajutorul Iui, 
eforturile fizice ale 
muncitorilor au 
fost reduse.

înainte vreme la 
tragerea unui bo
binaj pe un rotor 
erau necesari 4 
pînă la 6 oameni. 
Acum lucrează m1- 
mai unul sing»’-

N. ROVENȚA

S.UA
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Actualitatea tehnică In Valea Jiului IN AJUTORUL MUNCITORILOR SONDORI
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Un nou tablou
Petrila »-a

funcțiune tabloul de dis-
Recent, la mina 

dat în 
tribuție or. 6. Acest tablou are 
o mare importanță pentru desfă
șurarea 
de la mina Petrila, el alimentînd 
cu energie electrică compresoa- 
rele din stația Centru-2, venti
latorul de 3.500 m.c. și alte ins
talații din subteran.

Noul tablou de distribuție este

procesului de producție

de tHstfibttție
instalat într-o încăpere spațioasă 
și e dotat cu echipament mo
dern care permite o mare sigu
ranță în funcționare precum și 
controlul sincronismului între di
ferite relee.

întreaga aparatură a tabloului 
și echipamentul folosit la insta
larea lui ț de fabricație rom!- 
nească.

Regimul de foraj pentru sondele din Valea Jiuluit 
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nitură de foraj rezistentă se 
poate spori numărul de rotații 
ale frezei ne minut obținîn 
du-se o viteză mecanică (a- 
vansare) mai mare. Numărul 
de rotații ale frezei pe minut 
este în funcție de diametrul ei 
și tăria terenului în care se 
lucrează. Pentru rocile care 
nu au conținut de silice la 
duritatea in—V, turația se va 
alege pentru a se realiza o vi
teză circulară de 1,4 m.«secun
dă. Pentru roci cu abrazivi- 
tate (conținut de silice) mare, 
de duritate V—Vn, se va rea
liza o viteză circulară de 1.2 
m./secundă, iar pentru roci fi
surate — 0,8 m./secundă. Trans
formarea 
se face 
minut cu

Succesul forajului sondelor 
de explorare geologică de ma
re adîncime, adică rapiditatea 
înaintării, costul și calitatea 
lucrării sînt direct influențate 
de nivelul și eficacitatea com
plexului de măsuri tehnico - 
organizatorice aplicate.

O măsură tehnică importan
tă este respectarea regimului 
de foraj optimal indicat de 
către 
nică. 
forai 
unor 
rea pe freză, turația garnitu
rii de foraj și debitul de spă
lare a puțului. De aceea este 
necesar ca echipele de son
dori să cunoască modul de sta
bilire a mărimii apăsării, de
bitului etc. căci numai prin 
realizarea unui regim tehno
logic corespunzător viteza de 
avansare, costul șl 
lucrării vor fi cele dorite.

Apăsarea pe talpă
Prin apăsarea pe talpă se 

înțelege forța (în kg.) cu ca
re se apasă pe freză ca dinții 
ei să se înfigă în rocă. Se știe 
că prin mărirea apăsării se 
obține o avansare rapidă. Dar 
creșterea apăsării este limita
tă de starea garniturii de fo
raj și condițiile de verticali
tate. In rocile fisurate și mal 
puțin dure apăsarea va fl de 
60—80 kg. pe dinte. In rocile 
dure ea ar fi de 100—140 kg. 
pe dinte. De exemplu, se lu
crează în rocă marno-calcar 
cu o freză cu 6 dinți (125 
mm.). Pentru această rocă cu 
duritate medie se apasă cu 
120 kg. pe un dinte. Freza fi
ind armată cu 6 plăcuțe vi- 
dia, rezultă o apăsare pe tal
pă de 720 kg.

La începutul fiecărui marș, 
se va reduce apăsarea cu 15 
la sută un timp de 10 minute 
pentru a se da posibilitate 
dintelui să se formeze, apoi 
se va lucra cu apăsarea de re
gim stabilită. Această apăsa
re se va respecta tot timpul 
cît se lucrează în roca respec 
tivă, nefiind permisă mărirea 
sau reducerea ei decît la 

schimbarea terenului, altfel nu 
se poate asigura verticalitatea 
puțului. Pentru a nu provoca 
avarii, apăsarea pe talpă tre
buie să se realizeze cu o gar
nitură de prăjini grele care să 
aibă o greutate cu 25 la sută

* *

Despre instalațiile de aeraj din Valea Jiului

FB. VETRO

Ptag de cărbune în funcțiune 
la mina

In luna august s-a pus în 
funcțiune la mina Lupeni un 
plug de cărbune pentru strate 
subțiri, începîndu-se experimen
tarea acestui utilaj de mare pro
ductivitate. Noul utilaj este 
losit într-un abataj frontal 
pe stratul 18, blocul VI, 
sectorul IV B al minei. El 
cărbunele din front și-l 
portă

fo- 
de 

din 
taie 

trans- 
din abataj excluzînd com-

Lupeni
plet munca fizică a minerilor In 
aceste două operații- Cu plugul 
s-au tăiat și transportat meca
nizat în cursul lunii trecute pri
mele 2.500 tone de cărbune coc- 
sificabil.

Un plug de cărbune pentru 
strate subțiri se află în prezent 
în experimentare și la mina 
trila pe stratul 6.

comanda geologo-teh- 
Prin regimul optimal de 
se înțelege respectarea 
parametri pentru apăsa-

calitatea
Pe-

inovație în sprijinul producției
preparația Petrila încărca-La

rea cărbunilor spălați se face pe 
două linii, IV și V. Pe linia V 
se încarcă peste 60 la sută din 
producția spălată. Deoarece la 
linia IV cîntarul are o capaci
tate de cîntărire de numai 30 de 
tone, atei se încarcă vagoanele

4

CMHil ceior certaji cu îi. t. S.-tii ♦
Sfătuitori necugetați

Grija țață de om se înscrie cu 
legitimă prioritate în atribuțiile 
de zi tu zi ale maiștrilor fi ar
tificierilor, ale întregului perso
nal de supraveghere care-și des
fășoară activitatea de 
in subteran. Cadrele tehnice de la 
exploatări sînt acelea cărora le 
revine menirea de a veghea și lua 
necontenit măsurile cele mai po
trivite pentru ca munca minerilor 
să fie spornică și să se desfă
șoare in condiții de siguranță cit 
mai deplină. Îndrumările lor pri
vind respectarea și aplicarea nor
melor de tehnica securității au o 
mare însemnatei'- Pentru munca 
corectă în abataje și la pregătiri 
la transport și întreținere etc.

Cei certați cu N.T,S.-ul 
rândurile j 
veghere uită însă de toate aces- j 
tea. Și din păcate se mai găsesc 
pe ici pe colo cite unul din aceș
tia. lată două cazuri tipice de la 
mina Lupeni, în care un maistru 
miner și un artificier, punîndu-se 
in postură de sfătuitori 
tați, au dat indicații 
contrare N.T-S.-ului 
viața oamenilor. In ziua 
gust la abatajul cameră 
la sectorul IV A s-a înfundat ros
togolul intre orizontul 565—600. 
Maistrul miner Balogh Ludovic a 
„uitat" modul cum se procedează 
corect în asemenea împrejurări. In 
loc să ia în prealabil măsurile â» 
siguranță prescrise de N.T.S. el 
a dat vagonetarului Lefter Vasile 
un simplu ordin ■: „Intri în bun
căr !“ Și vagonetarul a intrat, lu- 
Crfndla desfundarea buncărului fără 
a avea asigurat vreun mijloc de 
apărare împotriva accidentelor.

In asemenea condiții a lucrat în 
Ziua de 28 august, la desfundarea 
rolului, la același loc de muncă 
și vagonetarul Mihoci Dumitru. 
^Sfătuitorul" său a fost artificie
rul Doicsar Bella. Atît artificie
rului cît și maistrului miner, orga
nele de protecție a muncii le-a 
„servit' ceea ce li se cuvenea. 
Pentru că nesăbuința lor putea să-i 
coste scump pe cei doi vagonetari, 
urmările încălcării N-T.S.-ului la 
intervențiile pentru desfundarea 
rolului fiind cele mai grave.

L B.

Li-
de

de

supraso- 
făcut ca 
blocată. 

In aceste

mai mare ca apăsarea de re
gim. Pe tot timpul forajului, 
in talpă, sondorul șef, cu a 
jutorul aparaturii de măsura
re și control (dinamometru, 
drilometru cu înregistrator si 
indicator hidraulic de greuta
te) va urmări respectarea rigu
roasă a apăsării de regim. La 
predarea fiecărui schimb, son
dorul șef are obligația sa co
munice echipei ce 
schimb regimul și 
a lucrat.

Se recomandă 
valori ale apăsării 
diametru de foraj: duritatea 
rocii m—IV — diametrul 97 
mm = 480—540 kg.: 125 mm. 
= 500—600 kg.; 160 mm. 
600—800 kg. Pentru duritatea 
V—VII — diametrul 97 mm. c=- 
540—600 kg.; 125 mm. =700— 
800 kg.; 160 mm.=800—960 kg.

La forajul în strate de căr 
bune se va respecta regimul 
special de lucru.

Pentru forajul cu aceste a 
păsări se va lucra cu prăjini 
categ. I și II (numai plnă 
adîncimea de 300 m.).

Intră In 
roca in care

următoarele 
pe talpă pe

la

Turația garniturii 
de foraj

Dacă se lucrează cu o gar-

vitezei circvlare 
în turatiî pe 
ajutorul formu- 

60xV Vlei. N= = 1,93,l4xD D unde
N=ture pe minut; V=viteza 
circulară în dm/secundă: D= 
diametrul exterior al 
în dm.

Mai jos dăm calculul 
tru granicele sovietice 
1200 A șl ZIF-650 A.

frezei

pen- 
ZIF-

Viteza circulară Granicul (viteza) Diamet
97

rul frezei mm.
125 160

14 dm/secundă ZIF-650 A'. ni-iv ni-n II
ZIF-1200 A. IV in ii-m

12 dm/secundă ZIF-650 A. in ii ii
ZIF-1200 A. in m-n n

14 dm/secundă turații/minut 270 220 170
12 dm/secundă turațll/mlnut 220 180 140

mai mici, de 10 și 15 tone, 
nia IV mai este deservită si 
linia III.

Datorită creșterii volumului 
încărcări, prin sporirea continuă
a producției de cărbune, linia 
V-a de încărcare era 
licitată. Acest lucru a 
de multe ori să fie 
stagnindu-se încărcarea,
cazuri liniile III și IV nu puteau 
fi folosite rațional din lipsă de 
vagoane corespunzătoare (mici);

Studiind această situație, ino
vatorul Rădescu Ioan, maistru la 

_ sectorul de transport, a găsit o 
* soluție eficientă privind elimina

rea greutăților arătate mai sus. 
El a propus legarea liniei IV și 
V și separarea liniei III de linia t 
IV. Pentru ca acest lucru să ș 
poată fi realizat Rădescu loan « 
a făcut modificările necesare la * 
Instalația de manevrare a vagoa- ț 
nclor, ceea ce a permis montarea ♦ 
unui schimbător de cale pe li- * 
nia V-a.

Prin aplicarea acestei inovații | 
s-a mărit capacitatea de par- J 
care a vagoanelor încărcate la ș 
linia V-a cu 50 la sută, iac ♦ 

“ t
* 
4 
i 
î
♦

4
4
4
4

«4
♦
4

producție ț

i 
i 
i
i
i
4
i 
î 
i 
i
4
i 
i 
i

din | 
personalului de supra-;

punctul de încărcare al liniei IV 
este folosit mult mai rațional, 
reducindu.se simțitor posibilită
țile de blocare a încărcării.

C. BADUȚA 
corespondent

Viteza de regim stabilită se 
va respecta pe întreaga dura' 
tă a marșului.

care asigură trans -

Debitul de spălare 
a puțului

Debitul de spălare optimal 
este acela
portul rapid al bucăților de 
rocă din talpa puțului la su
prafață și asigură perfecta cu
rățire a talpei puțului. Debi
tul de spălare este în funcție 
de natura terenului (deci de 
mărimea bucățelelor de rocă 
ce sînt dizlocate) și de dia
metrul puțului (spațiul Ine
lar). Pentru forajul cu vidia, 
debitul trebuie să asigure o

necuge- 
de lucru 
per ud ițind 
de 2 cu
ll A de

Ia țara noastră, unde grija pen
tru sănătatea omului este o pre
ocupare de bază a partidului și 
gnvernuîui, aerajului nunelor i sc 
acordă o importanță foarte mare. 
Asigurarea unui aeraj corespunză
tor se realizează prin o bună or
ganizare a exploatării instalațiilor 
de aeraj, prin introducerea în 
subteran cu ajutorul ventilatoarelor 
principale, a unui debit de 
ficient și printr-o dirijare 
mică a acestuia.

Ventilatoarele de la 
principale de aeraj au o 
nare continuă. Oprirea unui astfel 
de ventilator este inadmisibilă. O- 
prirea se face atunci cînd situa - 
ția o cere și numai cu aprobarea 
inginerului șef al exploatării mi
niere respective. De aceea un ven
tilator principal trebuie să func
ționeze în mod continuu și sigur. 
Pe lingă aceasta, instalațiile res
pective trebuie să funcționeze cu 
un randament optim și un consum 
minim

aer su- 
econo-

stațiile 
funcțio

de energie electrică.
☆

exploatările miniere 
Jiului există un număr de 
stații de ventilatoare, unde

dinLa
Valea
30 de 
sînt montate 55 de ventilatoare.

La exploatările miniere Lonea« 
Aninoasa, Vulcan și Lupeni sînt 
ia construcție noi stații de ven
tilatoare.

Aerajul principal al minelor es
te în exclusivitate aspirant. La 
unele stații principale există po
sibilitatea inversării aerului. 
Inversarea aerajului se efectuează 
atunci dnd este necesar, ca exem
plu la ivirea incendiilor subte
rane.

Ventilatoarele sînt 
centrifuge. La unele 
miniere cum sînt Petrila, 
și Lupeni se întâlnesc și 
toare axiale. Parametrii 
toatelor axiale sînt mici, 
aparține însă ventilatoarelor axiale 
de mare capacitate. Ventilatoarele 
centrifuge, în majoritatea lor. sînt 
cu aspirația unilaterală. Se 
nesc — puține la număr — 
aspirația bilaterală.

Construcția ventilatoarelor 
diferită. Ventilatoarele din 
ile principale cum sînt și cele de 
ia exploatarea minieră Petrila, 
stația „ centru", sînt ventilatoare 
de construcție modernă. Ele au 
fost construite la U.R.U.M.P. și 
au un debit de peste 2000 m.c.

în general 
exploatări 

Urican* 
ventila- 
ventil»' 
Viitorul

îndl- 
și cu

este 
stați-

per minut. Se folosesc, de ase
menea, ventilatoare importate din 
U.R.SJS. și R.P. Ungară.

In ce privește modul de func
ționare se constată că majoritatea 
ventilatoarelor funcționează înde* 
pendent- La exploatările miniere 
Petrila, Lonea și Uricani sînt 
ventilatoare care funcționează le
gate paralel (cite două sau trei) 
la același puț.

Cantitatea medie de aer viciat, 
din minele de cărbuni din Valea 
Jiului, depășește volumul de 
54.900.000 m.c. per zi. In ce pri
vește aerajul secundar al minelor 
acesta se realizează cu ventila
toare axiale și cu ajutorul tubu
rilor de aeraj care formează calea 
de evacuare a aerului vidat din 
lucrările miniere. Acționarea aces
tor ventilatoare se face electric 
și pneumatic.

O bună alegere și funcționare 
a ventilatoarelor la exploatările 
miniere duce în mod nemijlocit 
la crearea unei atmosfere optime 
de lucru in subteran, contribue la 
ridicarea producției și productivi
tății muncii.

ing. ANDREI IAN AȘ
I.M.P.

viteză de ridicare de cei puțin 
3 dm/secundă, pentru roci con
solidate se va reduce la tere
nuri nisipoase sau 
Iă ușor.

Debitul necesar
ză cu ajutorul

care se spa-

se calculea- 
formulei ? 

D=VxS unde: D=debltul ne
cesar în 1/secundâ; V=vlteza 
ascensională în dm/secundă; 
S=spațiul inelar dintre pere*’ 
șî prăjină în dm.p.

Spațiul inelar se calculează 
astfel: S-0,78 (G2—P!) unde: 
G2=diametrul găurii în dm; 
P2=diametrul prăjinii de fo
raj în dm. Exemplu de calcul 
pentru freză la diametrul 125 
mm. s; prăjini cu diametrul 
de 50' mm. D=0,78/1252-0,5V 
x3=3,3 litri/secundă.

Deoarece debitul unei pom
pe nu asigură o spălare nor-1 
mală la diametrul de foraj 
160 mm., la instalațiile sovie
tice ZIF-1200 A, se vor folosi 
ambele pompe.

*

Stabilirea parametrilor regi
mului de foraj, cum s-a vă
zut, se face ușor. Echipele de 
sondori care s-'âu preocupat 
de aplicarea unui regim de fo
raj coresounzător terenului sl 
diametrului de lucru au reali
zat întotdeauna cei mai mult? 
metri, un recuperaj de calita
te, un foraj vertical șl însem
nate cîștiguri suplimentare lu
nare.

Asigurarea unui randament 
sporit se poate obține numai 
pe baza respectării regimului 
de foraj care cere sî o bună 
organizare a procesului tehno
logic, precum și continua ri
dicare a nivelului cunoștințe
lor profesionale ale flecăre’ «3- 
chipe de sondori.

SUCIU SEVER 
inginer șef adjunct al 

întreprinderii de explorări 
„Ardealul*1

reducindu.se


Brigada lui Bdfte pășește 
din nou spre un loc de f runte

| (Urmare din pag, l-a)

A brigăzii- Unui comunist nu-i este 
admis să de-a înapoi de la gre
utăți. De aceasta își dădea seama 
destul de bine și brigadierul. Tre
buiau deci luate măsuri ca briga
da să pornească pe un drum bun.

Situația brigăzii a fost anali
zată de comuniștii sectorului. Bi
roul organizației de bază împre
ună cu conducerea sectorului a 
botărît ca brigada să fie întărită 
cu mineri buni de la alte locuri
de muncă cărora să le fie încre
dințată conducerea celor trei 
schimburi. Tinea mult brigadierul 
David loan la minerul Zuga Du
mitru, șef de schimb in brigada 
sa, dar trebuia ajutată și brigada 
lui Boite. Tot la fel era apreciat 
fi minerul Szotori în brigada lui 
Cristea, precum și minerul Bulz 
loan la Opreanu. Acești trei mi
neri. deși s~au despărțit cu greu 
de ortacii lor, au venit în brigada 
lui Bertzi hotărî fi să-și aducă a~ 
portul la îmbunătățirea rezultate
lor obținute de brigadă.

De asemenea, organizația de 
partid a trasat sarcină conducerii 
sectorului ca brigada să fie apro
vizionată la timp cu materiale Șt 
vagonete goala in cantități sufi- 

e-adiente
Trebuia îmbunătățită și munca 

de agitație în brigadă. Biroul or
ganizației de bagă a trasat sarcini 
concrete agitatorilor cărora li s-au 
alăturat și comuniștii Zuga Ș> 
Szotori. Agitatorii, fiind în primul 
rînd exemple în muncă, au cons
tituit pentru ortaci un imbold în 
munca de zi cu Zi.

Treptat, rezultatele au început 
si se vadă. Succesele obținute pe

-----------------0-----------------

De vorbă cu popularul cîntăreț 
Emil Gavriș

(Urmare din pag. l-a)

populare este veche. Sînt mul
țumit că am reușit să creez 
eîteva eîntece populare care să 
fie apreciate de oamenii mun
cii din fara noastră. Așa de e- 

Axemplu sînt melodiile din fol- 
clorul nou „Ia mai zii" pe ver- 

’ suri de Hari Negru, interpre
tat cu o deosebită măiestrie de 
artista emerită Angela Mol
dovan și cintecul „Grîușer de 
Bărăgan". Am mal compus și 
eiteva romanțe printre care 

|T „Ce fericiți am fi-mpreună" 
pe versuri de Al. Vlahuță și 
„Am iubit o fată" cărora am 
căutat să le redau optimismul 
poporului nostru.

ÎNTREBARE : Ce proiecte de 
Viitor aveți ?

Asigurările mixte de persoane 
oamenilor muncii

in folosul

Ridicarea continuă a nivelului 
de trai material și cultural al oa
menilor muncii, constituie o per
manentă preocupare a partidului 
și guvernului. Pe lingă multiplele 
măsuri luate de către statul nos
tru în această direcție, un mijloc 
îl constituie asigurările mixte de 
persoane, încheiate de Adminis
trația Asigurărilor de Stat.

Asigurările de acest gen se pot 
încheia cu persoane în vîrstă de 
la 16 la 60 de ani inclusiv, iar 
suma asigurată precum și durata 
asigurării se stabilesc după do
rință.

Toți asigurații ce au plătit la 
zi primele de asigurare iau parte 
la tragerile lunare de amortizare. 
Pentru participarea la tragerile de 
amortizare, fiecărei asigurări i se 
atribuie un număr de combinații 
de cite trei litere — în raport cu 
suma asigurată — care se înscriu 
în polița de asigurar»

In fiecare lună se trag opt com
binații de litere și toți asigurații 
care au înscrise în polițele lor 
una s*au mai multe dintre cele 
opt combinații de litere ieșite la 
tragere, primesc de îndată suma 
asigurată. 

zi ce trecea au făcut ca membrii 
brigăzii să~și recapete încrederea 
tn forțele lor. In luna iulie bri
gada a reușit să~și îndeplinească 
planul. In august, rezultatele șira 
și mai frumoase. Au fost date pee- 
te plan 314 tone. Randamentul a 
crescut și el; față de 5,16 tone pe 
post cit au avut planificat, au rea
lizat 6,60 tone pe post. Au cresau 
și cîștîgurile- In iulie 109 lei pe 
post de miner, în august va fi 
desigur și mai bun. Se vede că 
brigada a pornit pe drumul cel 
bun. Rezultatele însă nu pol It 
mulțumitoare. Minerii din brigada 
mai au o datorie de 686 tone de 
cărbune. Aceste-i cantități se ală
tură și cele 500 tone de cărbune 
cu care s-a angajat brigada să-și 
depășească planul pe acest an

Pentru îndeplinirea acestor sar 
cîni de care ortacii lui Bertzi sîru 
botârîți să se acbite cu cinste pini 
la sfîrșitul anului, trebuie continuu 
îmbunătățită munca in brigadă. A- 
gitatorii trebuie să explice mine
rilor că folosind judicios utilajele, 
a plicind metodele înaintate de 
muncă, brigada va obține o pro
ductivitate înaltă, va da cărbune 
mai mult, iar clștigurile vor creș
te ți ele. In brigadă mai sînt 
oameni care fac nemotivate așa 
cum e minerul Ciornei Andrei și 
ajutorul miner Tomuș Nicolae. Cu 
acești oameni trebuie încă muncit 
pentru a-i ajuta si se încadreze 
în disdplina conștientă.

Muncind cu și mai mult elan 
brigada minerului Bojte Adalbert 
poate ocupa din nou un loc le 
frunte printre brigăzile fruntașe 
ale sectorului 1.

RĂSPUNS : De a interpreta 
cu măiestrie eîntecele noi și în 
special cele legate de realită
țile din patria noastră socia
listă. De asemenea, pe linie de 
creație lucrez in prezent la un 
cîntec despre ceferiști și un 
altul închinat aniversării Re
publicii. Mal am In proiect să 

scriu un cîntec despre harnicii 
noștri mineri. Toate pe motive 
populare.

☆

Timpul a trecut pe nesim
țite. Am mulțumit tovarășului 
Emil Gavriș pentru amabilita
tea cu care ne-a răispuns la 
întrebări, urîndu-i totodată 
noi succese în munca sa de 
creator șl interpret al cînte- 
cului popular romînesc.

In cazul cînd în urma unui ac
cident asiguratul rămîne cu o in
validitate permanentă de peste 50% 
primește întreaga sumă asigurată. 
Dacă invaliditatea permanenta es
te parțială, el primește din suma 
asigurată în raport cu gradul de 
invaliditate.

In cazul cînd în urma unui ac
cident asiguratul rămîne cu o in
validitate permanentă de peste 50 
la sută el este scutit de a mai 
plăti primele în continuare, bene
ficiind totuși mai departe de toate 
drepturile prevăzute în polița de a. 
sigurare.

Dacă asiguratul încetează din 
viață înainte de expirarea asi
gurării, persoana desemnată de a- 
sigurat (soția, copii etc) primește 
de îndată suma asigurată.

Ca urmare a acestor avantaje, 
un număr tot mai mare de oa
meni ai muncii din Valea Jiului 
au încheiat asigurări mixte de 
persoane.

La tragerile lunare de amorti
zare. Inspectoratul orășenesc 
ADAS Petroșani a plătit în 
cursul anului 1961 suma de 
132.000 lei. iar în primul semes-

NOTA

500
urmare, supra- 
a localității a 

la sută față de75

numărului locuito- 
noi probleme și in 
circulația și trans

Id Petrila treiiie amenajate 
noi trolaare

Petrila, vechi centru minier, 
a cunoscut în anii noștri mul
te transformări Înnoitoare: 
aici au fost clădite 21 blocuri 
noi cu 421 apartamente, 29 pa
vilioane cu 338 apartamente, 
7 pavilioane cu 140 camere. 2 
cămine muncitorești cu 
locuri etc. Ca 
fata locuibilă 
crescut cu 
1938.

Creșterea 
rilor a pus 
ce privește
portul urban. Pentru aceasta 
a fost asfaltată strada princi
pală, s-au înființat curse de 
autobuze care fac legătura cu 
Petroșaniul și Lonea și alte 
asemenea măsuri. Un singur 
lucru a fost uitat: circulația 
pietonilor. Intr-adevăr, prin 
centrul Petriiei există pumai 
un singur trotuar, îngust și 
pietros incit oamenii umblă 
mai mult pe asfaltul soselei 
Este foarte necesară amena
jarea unui nou trotuar. Cum ’ 
lată ta ce fel.

Pe partea dreaptă a șose
lei, de la magazinul alimen
tar (din dreptul străzii care 
duce la mină) pină sus ta fața 
clubului există spațiu suficient 
ca toate gardurile să fie mu
tate cu 2 metri spre clădiri. 
Pe acest spațiu s-ar putea »- 
menaja un trotuar asfaltat. 
Acest trotuar ar putea fi pre
lungit — in același fel mai de
parte, prin fața noilor blocuri, 
sediului comitetului orășenesc 
de partid, staționarului. încă 
o bună bucată in sus către 
Lonea. Paralel cu aceasta, este 
necesară și asfaltarea supra
feței vechiului trotuar pentru 
că starea lui actuală nu... îm
bie la circulație pe eL

Secția de gospodărie a Sfa
tului popular din Petrila tre
buie să rezolve problema ame
najării de noi trotuare in lo
calitate pentru descongestio
narea de pietoni a părții ca
rosabile a

I

străzii principale.
M. ȘT.

Bărci în... scurt circuit
după-amiază. In spa- 

din Petroșani lume 
animație. Unii

Duminică 
tele halelor 
multă, animație. Unii joacă 
mama focului cîte o sîrbă ca 
Gorj, alții își încearcă norocul 
armele de tir. Mulți se dau 
bărci. Un tânăr cu fața roșie 
focul se trudește din toate pute
rile ca barca lui să se înalțe ma> 
sus decît celelalte. Iată-1, cu toți 
mușchii încordați, face vînt băr
cii... o tură, încă una apoi deodată 
țișnește o flacără puternică, alb 
albăstruie, o zguduitură puternică 

de 
la 
cu 
în 
ca

tru al acestui 
tre asigurații 
1000

an 72.000 lei. Prin- 
care aă cîștigat cîte 

1125 lei se numătâ Tuia 
Ioan de la E.M. Lupeni, Pițul 
Ana din Petroșani. Racinla Ghe- 
orghe de la Vulcan, Munteanu 
Gheorghe de la Aninoasa și mulți 
alții.

S-au plătit, de asemenea. în 
primul semestru al anului, asi- 
guraților suma de lei 97.500. 
Printre cei cace au beneficiat de 
plata sumelor asigurate se numără 
Pintea Vasile din Lonea care a 
primit 10.000 lei, Tohat Eugenia 
de la Uricani 5.000 lei. Palfi Ca
rolina de la Lupeni 2000 lei; 
Costea Rozalia de la cariera de 
piatră Banița și alții.

Asigurările mixte de 
ca și celelalte asigurări 
încheia la Administrația 
lor de Stat, au și 
rol social-economic.
spiritul de economie 
al oamenilor muncii 
totodată la ridicarea 
nivelului lor de trai.

persoane, 
ce se pot 
Asigurări- 
importantun

Ele dezvoltă 
și prevedere 

contribuind 
continuă a

ION CONSTANTIN
Inspector regional de asigurare

în Editura politică a apărut

V. I. Lenin, Opere complete, voi. 9
616 pag., 12 lei 

Acest volum cuprinde lucrările scrise de V. I. Lenin din iu- 
1904 pînă In martie 1905 Un loc important ocupă o seria 
scrieri și documente („Ce urmărim noi ?“, „Către partid", 

i“ etc ), care sînt îndreptate împo-

lie
de
„Scrisoare către tovarăși1
triva acțiunilor fracționiste ale menșevicilor. Numeroase arti
cole („Campania zemstvelor șl planul „Iskrel", „Sarcini noi și‘ 
forțe noi", „Proletariatul și democrația burgheză" etc.) stat 
consacrate fundamentării șl dezvoltării strategiei și tacticii re
voluționare a partidului bolșevic.

---------------- ©-----------------

Pe urmele materialelor publicate 
„Cenușâreser i se dă atenjie

La începutul lunii august, 
in „Steagul roșu" a fost pu
blicat articolul „Cenușăreasa" 
de la B.U.T. Llvezeni". In ar
ticol era criticată neglijarea 
secției de prefabricate care are 
sarcina să asigure plăcuțele 
de beton pentru acoperișul 
noilor blocuri care se con
struiesc ta Valea Jiului și tu
burile de beton necesare lu
crărilor de canalizare de pe 
șantiere.

In răspunsul trimis redac
ției, conducerea B.U.T. Live- 
zeni arată că „S-au luat toate 
măsurile de dotație si de or
ganizare pentru ca ritmul de

Măsură...
In „Steagul roșu" din 3 au

gust a. c. a fost publicat ar
ticolul „La puțul 12 Lupeni lu
crările de punere In funcțiune 
trebuie urgentate". Cum a în
țeles conducerea I.C.M.M.-U1U1 
să acționeze pentru a pune cit 
mai curind In funcțiune acest 
obiectiv ? Intr-un mod cu to
tul original: a sistat complet 
lucrările și a închis șantierul 
respectiv.

Iată ce răspuns trimite re
dacției conducerea acestei ta

și tînărul se lasă moale în barei 
(Noroc că n-a căzut peste... bord).

Galben la față și speriat. Ce 
s-a întîmplat nu-i greu de ghicit 
Bărcile sînt amplasate la numai 
cîțiva metri de linia electrică ae
riana de lumină. Barca atinsese 
sîrmele și le scurtcircuitase. De 
data aceasta tînărul a avut noroc. 
A scăpat cu o emoție puternică 
dar putea foarte ușor să-și piardă 
echilibrul și să „aterizeze" din
colo de „bord" sau in zidul de 
sprijin de pe malul rîului Maleia 
și atunci... adio bărci !

„Organizatorii" acestui parc dis
tractiv nu s-au gîndit la eventua
litatea aceasta atunci cînd au am
pla» t bărcile în apropierea liniei 
electrice ? S-au dacă ei nu s-au 
gîndit, atunci organul care a au
torizat acest lucru de ce nu-i con
trolează ? De ce se expune la 
pericole viața oamenilor.

I. CIOCLEI 

PUBLICITATE

PĂRINȚI
Se apropie noul an școlar

Procurați din timp pentru 
copiii dumneavoastră

UNIFORME ȘCOLARE
care se găsesc în toate mărimile : 

la magazinele de confecții pentru copii : 
Vînzarea se face și cu plata în rate :

fabricare a plăcuțelor pentru 
blocurile-terasă să asigure des
fășurarea normală a activită
ții șantierelor în așa fel ca o- 
biectivelfi să poată fi predate 
la termen. Vă comunicăm că... 
de la 15 august vom produce 
4.800 bucăți plăcuțe pe zi, 
pentru ca pînă la venirea tim
pului rece toate comenzile de 
plăcute să fie executate.

In problema fabricării tu
burilor de beton, s-a interve
nit la T.R.C.H. pentru dota
rea secției cu 
iar pe măsura 
Înlocui treptat 
existente".

inele metalice, 
sosirii 
inelele

lor vom 
de lemn

radicală
lucrăriletreprinderi: „Pentru

de la tabloul de distribuție al 
puțului lipsesc în continuare 
unele materiale și utilaje, 
deși s-au făcut comenzi tacă 
din anul trecut (răspunde di-, 
recția comercială a C.O.V.J.). 
Pe lingă cele de mai sus, pre
cizăm că devizele suplimenta
re întocmite nu au fost apro-, 
bate încă, astfel că din lipsa 
fondurilor am fost nevoiți să 
oprim lucrările la acest obiec
tiv din ziua de 11 august a.c.".,

Oare conducerea C.C.V.J. șl 
a Băncii de investiții cunosc 
acest lucru ? Ce măsuri au 
fost luate pentru încheierea 
lucrării respective ? Este oare 
admis să se tărăgăneze con
strucția unui obiectiv indus
trial din cauza cîtorva hîrtii !i 
Așteptăm răspunsul celor două 
conduceri.

O

Rezultate scontate 
în cupa 

R.P.R. la fotbal
Duminică In cadrul Cupei 

R.P.R. la fotbal, ediția 1962— 
1963, s-au intllnit Energia 
Paroșenl — Preparatorul Lu- 
peni și C.F.R. Petroșani — 
Preparația Petrila. Rezultatei© 
au fost cele seontate. Energe- 
ticienii au învins cu 2—0 pe 
preparatorii din Lupeni, iar 
ceferiștii din Petroșani cu 3-2 
pe preparatorii din Petrila.



al li. R. S. S. de către un avion U-2
Io legătură cu viol area spațiului aerian

Nota Guvernului Uniunii Sovietice 
adresată S.U.A.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 4 septembrie Gheorghi 
Pușkin, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
a remis o notă lui J. M. Mc- 
Sweeney, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al S.U.A. la 
Moscova. In notă se arată că, 
potrivit unor date controlate, 
la 30 august ora 19,21 (ora 
Moscovei), un avion american 
de recunoaștere „U-2" a pă
truns în spațiul aerian al Uniu
nii Sovietice în Extremul O- 
rient, la 65 km. est de orașul 
îujno-Sahalinsk, și timp de 9 
minute a evoluat deasupra te
ritoriului și apelor teritoriale 
ale U.R.S.S.

„Guvernul U.R.S.S. așteaptă 
ca guvernul american să sanc
ționeze aspru persoanele vi
novate de organizarea zboru
lui avionului militar american 
și să ia măsuri urgente pen
tru a împiedica pe viitor în
călcări ale spațiului aerian so
vietic". „Dacă aceasta nu se 
va face, se spune în notă, gu
vernul sovietic va lua măsurile 
pe care le va considera ne
cesare pentru apărarea secu
rității frontierelor sale în ca
zul unor noi încălcări".

Guvernul U.R.S.S. își rezer
vă dreptul de a ridica în Adu
narea Generală a O.N.U. pro
blema acțiunilor agresive ale 
S.U.A.

In notă se subliniază că a- 
ceastă „încălcare grosolană a 
frontierei U.R.S.S. are un ca
racter vădit provocator" și se 
amintește Ia ce complicații 
internaționale serioase a dus 
zborul de spionaj efectuat de 
Powers la bordul unui avion 
„U-2" în mai 1960.

In legătură cu informațiile 
ce sosesc în ultimul timp cu 
privire la intensificarea în a-

VARȘOVIA. La 3 septembrie, 
la Varșovia s-a deschis o con
sfătuire de trei zile a directo
rilor institutelor de cercetări 
juridice ale Academiilor de 
științe ale țărilor socialiste 
(lin Europa. La lucrările con
sfătuirii iau parte reprezen
tanți ai R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și Uniunii So
vietice.

MOSCOVA. Pînă Ia 1 sep
tembrie recolta de culturi ce
realiere și leguminoase pentru 
boabe a fost strînsă în U.R.S.S. 
de pe o suprafață de 96 mili
oane hectare. Mai trebuie strîn
să recolta de pe o cincime din 
terenurile cultivate.

In această campanie colhoz
nicii și muncitorii sovhozurilor 
din bazinul Volgăi au furnizat 
o mare cantitate de cereale de 
calitate superioară.

MONTEVIDEO. Ziarul Uru
guayan „El Popular" relatea
ză despre pregătirea unei noi 
agresiuni împotriva Cubei. In 
mîiniîe unor ziariști mexicani, 
scrie „El Popular", a ajuns o 
„listă completă de baze mili
tare de pe care se proiectează 
invadarea Cubei". Pe listă fi
gurează numeroase puncte? 
din Guatemala. Nicaragua, 
Panama. Porto Rico.

BLACKPOOL. Problema re
organizării mișcării sindicale 
engleze a constituit una din 
principalele probleme discuta
te la ședința de luni fiupă- 
amiază a Congresului sindica
telor britanice. Reprezentații 

propierea frontierelor U.R.S.S. 
a activității avioanelor ameri
cane de recunoaștere „U-2", 
care au baza în alte țări, gu
vernul sovietic reafirmă aver
tismentul serios pe care l-a 
dat în trecut despre urmările 
cit se poate de grave pentru 
țările ale căror guverne își 
pun teritoriul la dispoziția u- 
nor avioane militare america
ne pentru pregătirea și înfăp
tuirea incursiunilor în spațiul 
aerian al U.R.S.S.

Guvernul Uniunii Sovietice 
declară, de asemenea, că ră- 
mîne pe deplin în vigoare și 
avertismentul dat anterior cu 
privire la 
tramăsuri 
pînă la 
militare 
U.R.S.S.".

adoptarea unor con- 
adecvate, „inclusiv 

distrugerea bazelor 
folosite împotrivă
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EVENIMENTELE DIN ALGERIA
ALGER 4 (Agerpres). TASS 

transmite :
Intr-un comunicat dat pu

blicității în noaptea de 3 spre 
4 septembrie de către statul 
major general al Armatei 
Populare Național© (A.P.N.) — 
astfel sînt denumite de acum 
înainte unitățile armatei de 
eliberare națională din Alge
ria care acționează în spriji
nul Biroului Politic al Fron
tului de Eliberare Națională 
— se anunță că forțele arma
te, „îndeplinind ordinele Bi
roului Politic al F.L.N., singu
rul organ legal al puterii, îna
intează în direcția orașului 
Alger pentru a elibera acest 
oraș de sub stăpînirea unui 
grup de oameni lipsiți de răs
pundere și inconștienți".

unei serii de sindicate, care au 
luat parte Ia dezbateri, au sub
liniat că pentru a lupta cu 
succes in condițiile domina
ției capitalismului monopolist 
este absolut necesară consoli
darea organizatorică a sindica
telor.

CAUZA CUBEI ESTE DE NEÎNVINS !
Cu toate că au trecut a- 

proape două săptămîni de 
cînd un grup de contrarevolu
ționari cubani îmbarcați pe 
două nave de război au bom
bardat Havana, presa reacțio
nară americană continuă să 
comenteze favorabil această 
acțiune piraterească pentru 
care guvernul american poar
tă întreaga răspundere. Ast
fel, ziarele „New York Times", 
„New York Herald Tribune", 
„Journal American" și alte 
publicații elogiază pe „eroii" 
acestui atac banditesc și pu
blică fotografiile lor însoțite 
de interviuri și comentarii. Se 
descrie cu lux de amănunte 
cum a fost bombardat hote
lul leap și Teatrul Chaplin. 
Mai mult, Miro Cardona, pre
ședintele așa-zisului 
revoluționar cuban" 
S.U.A. să folosească faimoasa 
doctrimă Monroe si să aplice 
blocadă militară Cubei ara- 
tînd totodată că bombardarea 
Havanei „constituie începutul 
unei mari operațiuni navale 
menite să răstoarne regimul 
Castro",

„Consiliu 
a cerut

Vizita lui N.S. Hrușciov 
\n ținutul Krasnodar 

din Cuban
KRASNODAR 4 (Agerpres). 

TASS transmite :
Zilele acestea Nikita Hruș

ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a 
vizitat ținutul Krasnodar din 
Cuban. Printre altele, el s-a 
oprit în raionul Temriuk, unde 
s-a interesat de activitatea 
sovhozurilor si colhozurilor.

In convorbirea care a avut 
loc între Nikita Hrușciov și 
conducătorii organizațiilor de 
ținut, au fost abordate proble
mele dezvoltării economiei na
ționale și culturii Cubanului. 
Nikita Hrușciov a dat condu
cătorilor sovhozurilor și col
hozurilor o serie de sfaturi și 
le-a făcut sugestii în dome
niul mecanizării continue a 
întreținerii culturilor de cîmp 
și aplicării pe scară largă în 
producție a experienței frun
tașilor și a realizărilor știin
ței.

In comunicat se spune că) 
multe orașe și localități au 
trecut sub controlul forțelor 
armate fidele Biroului Politic 
al F.L.N. printre care Bogari, 
Ain El-Hadjel, Sidi 
serie de alte orașe.

In comunicatele 
Politic al F.L.N. se 
asemenea, că comandamentul 
districtului militar 4 a ordo
nat soldaților săi să deschidă 
foc asupra unităților Armatei 
Populare Naționale; 
cărui fapt asupra 
districtului militar 5 
chis foc de cîteva ori 
zilei de 3 septembrie
suferit unele pierderi.

Aisa și o

Biroului 
spune, de

în urma 
trupelor 
s-a des- 
în cursul 
și ele au
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Noi acte teroriste ale bandelor O.A.S 
în Franța

PARIS 4 (Ageipres).
La 3 septembrie, la Tarbes 

(departamentul Haute-Pyre- 
nees), un grup de fasciști a- 
flați într-un automobil au 
deschis focul asupra mai mul
tor muncitori de la uzina 
Alstom, care se îndreptau spre 
locul de muncă. In semn de 
protest, oamenii muncii au

' " ...............................

Opinia publică din America 
Latină cunoaște scopurile pen
tru care guvernul american a 
aprobat instruirea trădătorilor 
cubani în cadrul armatei 
S.U.A., cu ce scop ău fost 
create baze militare în jurul 
Cubei, și de ce Pentagonul își 
menține baza militară de la 
Guantanamo pe teritoriul Cu
bei împotriva voinței acestui 
popor.

Atacul banditesc din noap
tea de 24 spre 25 august ca și 
agresiunea din 17 aprilie 1961, 
blocada economică, violăirile 
repetate ale spațiului aerian 
al Cubei, pirjolirea recoltelor 
de trestie de zahăr cu bombe 
incendiare, uciderea a nume
roși grăniceri cubani, acțiu
nile de spionaj și sabotaj nu 
sînt decît verigile aceleiași 
politici de agresiune urmărită 
cu perseverență de cei care nu 
se pot împăca cu existența 
unei Cube libere în 
apropiere a citadelei 
lismului mondial.

Știrea cu privire la
agresiv al contrarevoluționari
lor cubani a străbătut cu vi-

imediata 
imperia -

noul act

lucrările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare

GENEVA 4 (Agerpres).
Luînd cuvîntul în ședința 

plenară din după-amiaza zi
lei de 3 septembrie a comite
tului celor 18 state pentru 
dezarmare, reprezentantul R.P. 
Romîne, Mircea Malita, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, a precizat încă o dată 
poziția R. P. Romîne în pro
blema încheierii unui tratat 
de interzicere a experiențelor 
cu arma nucleară.

„Guvernul Republicii Popu
lare Romîne — a spus vorbi
torul, este pentru interzicerea 
tuturor experiențelor cu arma 
nucleară, în toate mediile și 
pentru totdeauna.

Referindu-se la „noile" pro
puneri ale puterilor nucleare 
occidentale prezentate la 27 
august, despre care reprezen
tanții S.U.A. și Angliei pre
tind că se inspiră din memo- . 
randumul celor opt state neu
tre pe care Uniunea Sovietică 
și celelalte delegații socialiste 
l-au acceptat ca bază de ne
gocieri, M. Malita a subliniat 
că aceste propuneri nu se deo
sebesc cu aproape nimic de

O
LA COPENHAGA

Suptă 
comună

Â fost creai un nou comitet de 
împotriva aderării Danemarcei ia Piața

COPENHAGA 4 (Agerpres).
In Danemarca ia amploare 

mișcarea împotriva aderării 
țării la Piața comună. La Co
penhaga a fost creat un nou 
comitet de luptă împotriva a- 
derării Danemarcei la această 
comunitate. Din comitet fac 
parte activiști sindicali, pro
fesori, medici, artiști si repre
zentanți ai altor pături ale 
populației.

Comitetul a remis tuturor

declarat o grevă. Muncitorii 
tuturor întreprinderilor din 
Tarbes au ținut un miting și 
au trimis la prefectura depar
tamentului o delegație. In nu
mele muncitorilor, delegația a 
cerut pedepsirea huliganilor 
O.A.S.-iști și a căpeteniilor a- 
cestora.

precum și 
solidaritate

necesitatea

teza fulgerului întinsul conti
nent al Americii Latine. In 
Argentina și Brazilia. în Me
xic și. Venezuela, în Chile, U- 
ruguay și Bolivia, au avut loc 
mitinguri și marșuri de pro
test împotriva agresorilor și 
protectorilor lor, 
demonstații de 
frățească cu Cuba.

In legătură cu 
întăririi capacității de apăra
re a Cubei, guvernul cuban s-a 
adresat Uniunii Sovietice cu 
rugămintea de a-i acorda a- 
jutor în armament și specia
liști. Tratînd cu atenție rugă
mintea Cubei, care are toate 
motivele să se îngrijească de 
apărarea suveranității și in
dependenței sale, guvernul so
vietic a răspuns favorabil a- 
cestei rugăminți.

Scurta istorie a Cubei libere 
demonstrează întregii lumi că 
nici un fel de uneltiri ale im
perialiștilor americani nu pot 
opri poporul cuban din îna
intarea sa glorioasă spre o 
orînduire liberă, fără exploa
tați si exploatatori.

C. ALEXANDROAIE 

tratat ame-
18 aprilie

doilea pro- 
tratat „cu

și de 
Angliei,

spus in

vechiul proiect de 
ricano-englez din 
1961.

Cît privește al 
iect occidental de 
privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, spațiu cosmic și 
sub apă", reprezentantul R. P. 
Romîne a reamintit că acest 
proiect reia de fapt o serie de 
propuneri făcute încă din 1959 
de fostul președinte al S.U.A., 
Eisenhower, iar mai tîrziu de 
președintele Kennedy 
primul ministru al 
Macmillan.

Delegația romînă. a 
încheiere M. Malita. consideră 
că există posibilități obiective 
pentru a se ajunge la un a- 
cord în ceea ce privește în
cheierea tratatului pentru in
terzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în toate mediile. 
Există, de asemenea, posibili
tate obiectivă de a se realiza., 
în așteptarea încheierii unu" 
asemenea tratat, un acord pen
tru încetarea — pînă la data 
încheierii tratatului 
turor experiențelor 
nucleare.

a tu-
armecu

redacțiilor pentru a fi dată 
publicității o chemare adre
sată guvernului și Folketingu- 
lui (parlamentul). „Noi nu 
vrem ca Danemarca să renun
țe la independența sa și să se 
subordoneze puterii suprana
tional care poate anula le
gile în vigoare în țară, se spu
ne în chemare... Sîntem neli
niștiți de perspectiva acapa
rării întreprinderilor daneze de 
către capitalul străin, ceea ce 
va crea mari greutăți penti.t 
industria noastră, va spori șo
majul, va înrăutăți condițiile 
de muncă și va reduce sala
riile.

Comitetul cheamă guvernul 
și folketingul să nu ia o ho- 
tărîre definitivă fără să con
sulte poporul danez prin or
ganizarea unui referendum 
general.

6 septembrie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 

medicului, 8,00 Muzică popu
lară romînească, 9,00 Vreau să 
știu, 9,25 Muzică ușoară, 10,08 
Fragmente din opera „Pușkin 
în exil" de Boris Schechter, 
11,30 Melodii populare romî- 
nești, 13,10 Muzică din ope
rete, 14,30 Concert de muzică 
ușoară, 16,15 Vorbește Mos
cova î 17,30 Muzică ușoară de 
compozitori romini, 19,15 Pro
gram muzical pentru fruntași 
în producție din industrie, 

19,45 Opera „Othello" de Giu
seppe Verdi. PROGRAMUL II. 
12,15 Arii si duete din opere 
interpretate de soliști ai tea
trelor muzicale din țară, 12,45 
Muzică 
Cîntece 
mîneștl, 
operete,
zicale alcătuite de ascultători, 
15,10 Almanah științific (re
luare), 15,30 Soliști și forma
ții rcmînești de muzică ușoa
ră, 16,30 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților 
naționale, 18,05 Muzică ușoară 
de Temistocle Popa și Petre 
Firulescu, 18,45 Să învățăm 
limba rusă cîntînd, 19,00 Cîn- 
tă corul Radipteleviziunii, 19.30 
Tinerețea ne e dragă, 19,' 
Muzică de dans. 21,45 Părinți 
și copii, 22.00 Melodii popu
lare romînești.

ușoară sovietică, 13.25 
și jocuri populare ro- 
Î4.03 Arii și duete din
14,30 Programe mu-


