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Au colectat 38.000 kg. 
fier

Mobilizați 
UT.M., zilele 
număr de muncitori tineri de la 
atelierul mecanic al minei Petri
la au efectuat mai multe acțiuni 
de muncă voluntară pentru co
lectarea fierului vechi din incin
ta exploatării. La sfîrșitul cîtor- 
va ieșiri pe teren ei au reușit să 
adune 38.000 kg. fier vechi’. In 
mod deosebit s-au evidențiat e- 
chipele conduse dte Nichelschi 
Rudolf, Roza Alexandru, Petrpș 
Alexandru și Merlea loan. Feli
citați pentru activitatea depusă, 
tinerii der la atelierul mecanic 
al minei Petrila s-au angajat să 
colecteze în luna iulie a. c. 15.000 
kg. fier vechi.

NAGHI STEFAN 
corespondent

Drum reparat și pietruit
Prin grija I.. F. Petroșani zi

lele trecute drumul forestier 
Cîmpu lui Neag — Buta a fost 
complet reparat și pietruit. Con
cursul voluntar al zecilor de 
muncitori și activitatea conducă
torilor auto Buciu Matei șî Bo- 
dea loan care au transportat în 
plus zeci de tone de piatră a fă
cut posibilă terminarea lucrării 
cu aproape o lună mai devreme.

De asemenea, un merit deose
bit revine inginerului larto Ște
fan care ‘a organizat și condus 

.cp- pricepere lucrările efectuate.
C. TINCU 

corespondent

Ш toi mal рііМін
U.nul din principalele obiective 

ale întrecerii minerilor este crește
rea substanțială și neîntreruptă a 
productivității muncii. Și în a- 
cest domeniu realizările cu care 
se prezintă minerii Іа încheierea 
primului semestru sînt bune. La 
toate exploatările 
s-a muncit cu uri 
randament mediu 
în jurul a o tonă 
pe post și chiar 
mai mult. La mi
nele Uricani șî 
Petrila, în lunile 
mai și iunie s-au. 
obținut cîte 1,200- 
1,350 tone de căr
bune pentru fieca
re post prestat.

încărcarea în galerii a crescut la 
27,5 la sută, la transport în aba
taje la 92 la șutii, iar 67,5 la sută 
din totalul lucrărilor de deschi
deri și pregăti au fost susținu
te cu înlocuitori ai lemnului.

Cu toate succesele obținute, în 
industria minieră din Valea Jiului 
există — așa după cum a reieșit 
în recenta' analiză făcută în ple
nara Comitetului orășenesc de 
partid asupra activității C.C.V.j. 
— o seama de rezerve interne' care 
nu tint i folosite pe deplin. < Uha 
din principalele rezerve de spo
rire a producției și productivității 
muncii este ridicarea tuturor bri
găzilor de mineri la nivelul ce
lor care-și îndeplinesc și depășesc 
planul. Experiența colectivelor ex
ploatărilor miniere Petrila și Uri- 
cani, udde. organizațiile de partid 
;i de masă ;t conducerile țebaico- 
administrative au o preocupare - 
susținută pentru- sprijinirea brigă
zilor rămase în urmă, scoate pu
ternic în evidență faptul că în
făptuirea cu - succes a sarcinilor și 
angajamentelor, pe . mină se poate 
asigura numai prin creșterea pro
ductivității muncii. în abataje și, 
aceasta, prin . ridicarea unui nu
măr tot mai mare de brigăzi la 
nivelul, celor fruntașe. Tocmai pe 
baza creării condițiilor ca un nu
măr cit mai mare de brigăzi, pes
te 80 la sută să îndeplinească și 
să depășească planul, la Uricani 
și Petrila randamentele în abataje 
au crescut în ultimele luni lâ 5 
și, respectiv," 4,4 tone pe post, 
ceea ce a asigurat realizarea cu 
succes a angajamentelor și la pro
ducție, și tai productivitate, și la 
economii.

£> la minele Petrila și Uri
cani ă scăzut Considerabil numă
rul de brigăzi sub plan, la minele 
Lupeni, Aninoasa, Loneă și Vul
can între' 45—59 la sută din bri
găzi, deși în marea lor majoritate 
își realizează normele, dontinuă 
să rămînă sub plan. Acest lucru 
arată că organizațiile de partid, 
sindicat și U.T.M., conducerile 
minelor au lipsuri serioase în ce 
privește . preocuparea pentru omo
genizarea brigăzilor, pentru pro
movarea în conducerea lor a unor 
cadre bine calificate, cu inițiativă 
și, îndeosebi, pentru crearea 
condițiilor necesare pentru ca bri
găzile să-și facă planul. Nu este 
cu nimic justificată rămînerea în 
urmă a .56 la sută din brigăzile 
minei Aninoasa, mină care are

Semestrul I al celui de al doi
lea an al șesenalului a fost încheiat 
de către muncitorii, tehnicienii ți 

* inginerii din cadrul unităților 
Combinatului carbonifer Valea 

. Jiului cu realizări deosebit de im
portante. Planul semestrial la pro
ducția brută a fost depășit cu 
121.286 tone de cărbune cocsi- 
ficabil și energetic, iar productivi
tatea muncii a crescut pe bazin la 
1,081 tone/post. Pe baza depășirii 
planului de producție, a respec
tării normelor de calitate și a creș
terii indicilor de recuperare la 
cele două preparații, economia na
țională a primit în plus din Valea 
Jiului: mari cantități de combusti
bil preparat (cărbune spălat spe- 

I dai sau normal, brichete, mixte 
etc)

Succesele obținute în îndeplini
rea depășirea planului la pro
ducție’ brută, îmbunătățirea cali
tății producției, mărirea recuperă
rilor, folosirea mai rațională a 
materialelor și energiei au avut 
ca rezultat ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a activității economice 

; a Combinatului carbonifer Valea 
Jiului. In primele 5 luni ale anu
lui pe C.C.V.J. s-au realizat 
7368.000 lei economii suplimen
tare, dintre care 6.113.000 lei la 
producția matfă și 1.455.000 lei 
la activitatea de investiții. Astfel, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din industria minieră a Văii Jiu
lui, mobilizați de organizațiile de 
partid, au realizat și’ depășit în 
numai 5 luni angajamentul anual 
la economii de 5,2 milioane lei 
luat în cinstea celei de-a' 40-â 
aniversări a partidului.

La ridicarea la un nivel, mai 
înalt a activității economice a 
combinatului au adus o contribu
ție importantă colectivele exploa
tărilor miniere Petrila, Uricani și 
Vulcan, preparațiilor de cărbuni 
Petkila și Lupeni, Uzinei de repa
rați utilaj minier Petroșani ți Uzi
nei electrice Vulcan. Trebuie sub
liniat în mod deosebit faptul că 
pentru prima dată în acest an în
treprinderea de construcții ți mon- 

■ taje miniere (fosta O.C.M.M.) și-a 
îndeplinit și depășit planul de 
produqție.

Succesele obținute în primul se
mestru al anului de către munci
torii, tehnicienii și inginerii din 
cadrul Combinatului carbonifer 
Valea Jiului sînt rezultatul măsu
rilor politice și tehnico-organiza- 
tonce luate încă în trimestrul IV 
al anului trecut și care au asigurat 
îndeplinirea și depășirea ritmică, 
lună de lună, a planului la căr
bune, sînt rezultatul creșterii gra
dului de înzestrare tehnică a mi
nelor și uzinelor, al folosirii mai 
depline a utilajelor și agregatelor 
ți a creării ți intrării în funcțiu
ne a unor noi capacități de pro
ducție. In perioada care s-a scurs 
din acest an au intrat în funcțiune 
12 noi abataje frontale armate me
talic, 8 compresoare, 5 ventilatoa
re de mare capacitate, 4 haveze, 
4 mașini de încărcat, numeroase 
perforatoare electrice și pneumatice» 
rotative și s-a introdus pentru pri
ma dată în bazinul nostru susține
rea modernă a abatajelor cu stilpi 
hidraulici. Se înfăptuiesc cu perse- 

' verență sarcinile stabilite de Comi
tetul orășenesc de partid privind 
creșterea nivelului tehnic al pro
ducției. Gradul de mecanizare la
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Pentru minerii din Lupeni, constructorii șantierului 7 pre
gătesc finisarea și darea în folosință a o seamă de 
curî de locuințe cu apartamente confortabile, avi nd 
centrală.

In prima jumătate a acestei luni vor fi predate 
sință 3 blocuri noi; nr, 21, 23 și 29 cu un total de 92 apar
tamente. Apoi, conform prevederilor graficului de dare în fo
losință alcătuit de constructori împreună cu beneficiarul, până 
Ia 23 August vor mai fi pre date încă alte 5 blocuri noi: nr. 
24, 25, 26, 27 și 30 avîind în total 152 apartamente.

IN CLIȘEU & Vedere a șirului de noi blocuri de la Vis- 
coza-Lupenf care vor ff predate în folosința minerilor pînă 
la 23 August.

noi blo- 
încălzire

în> folo
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(Predeal ? Sinaia ? Vreo sca- 

ră care duce la neumăratele) 
vile din stațiunile climaterice S 
unde se odihnesc mii de oa- 
meni ai muncii ?

Nu! Este frumoasa scară 
J de la Spitalul unificat Petro- 
t țaoi care duce spre pavilionul* 
1 nou unde sînt secțiile de enJo 
Î crinologie, oftalmologie.^ .

(Continuare în pagi. 3-a)

Unul din cei 10 fruntași
Mijesc zorile. In curtea coloa

nei I.R.T.A. Lupeni, autocamioa
nele prind să duduie. Începe o 
nouă zi de muncă. Printre șoferi 
se află și cei care vor porni în 
sus Spre izvoarele Jiului: 
Victor Barbu, ~ 
reș Grigore, 
Dorin.

Din curte, 
gul roșu" nr. 
nul căruia stă tînănd Dinu Co
colea iese primul. Mașina lucește 
— ca și celelalte de altfel — si 
dacă nu ai cunoaște drumul de 
categoria Vl-a pe care acesta îl 
străbate zilnic ai crede că-șî plim
bă roțile numai în jurul bazei 
sau în oraș.

— Mașina îmi este ca un prie
ten drag — spune tînărul șofer, 
accelerînd motorul — ș-apoi la 
fiecare 700—800 km. parcurși ii 

ț. fac o revizie generală,, o gresez, 
o spăl...

Drumul e greu. Șoferul ocoleș
te gropile ivite în urma ploilor. 
La Cîmpu lui Neag o scurtă o- 
prire în drum: controlul circula
ției.

— E-n regulă. Poți să pleci ti
nere — spune mulțumit ofițerul 
de miliție.

La punctul Girbovu, mașina a

sini 
Dinu Cocolea, Ve- 
Fițu Aurel, Șerban

autocamionul „Stea- 
25968 HD la voia

fost încărcată cu bușteni. După 
ce a controlat încărcătura și a ce
rut muncitorilor forestieri să fixe
ze mai bine doi bușteni, mașina a 
pornit din nou la drum. La îna
poiere, un prieten, venit din con
cediu l-a oprit în dreptul podu
lui de peste Jiu din Cîmpu lui 
Neag.

— Dinule, cum a fost pe luna 
trecută ?

— Am avut economie la benzi
nă și ulei, mașina merge -„ceas" 
iar munca mi-a fost răsplătită cu 
cîteva sute de lei în pluș. De 
la întîi încoace am o economie 
de 25 litri de benzină și 2 litri 
ulei. Acum vreau să depășesc pla
nul la tohe-kdometri și la econo
mii cu încă 10 la sută. Ce noutăți 

. să-fi. mai spun ? Da, ieri mi-am 
cumpărat un manual de mecam- 
că auto. Ți-l recomand și ție, 
ia-l, e grozav. ■.

...Mașina încărcată cu 4 tone., 
bușteni a pornit spre Lupeni. La 
volan același șofer tînăr, brunet, 
cu ochi căprui fredona „Cîntecul 
șoferului". Are și de ce fi mul
țumit Dinu Cocolea. El este unul 
dintre cei 10 șoferi fruntași ai. 
coloanei Lupeni.

CORNEA TLTLI 
corespondent

Sectorul de rambleu în sprijinul 
minerilor petrileni

Rambleierea abataje
lor din care cărbunele 
a fost extras, constituie 
una din laturile princi
pale ale procesului de 
producție. Cu dt ramble
ierea este făcută în tim
pul prevăzut, s-au într-un 
timp mai scurt, se asi
gură punerea mai devter 
me în funcțiune a noi 
fronturi de lucru. ’ 

Colectivul sectorului de 
rambleu al minei Petrila 
s-a străduit în tot tim
pul ' să-și îndeplinească 
sarcinile ce îi revin. 
Muncitorii de aici au a- 
sigurat rambleierea la 
timp * abatajelor în fie
care sector al minei, con
tribuind astfel la succe
sele minerilor petrileni. 
In primul trimestru al a- 
nului, sectorul de rambleu 
și-a îndeplinit planul de 
producție în proporție de 
140 la sută și. a redus 
prețul de cost cu peste ■ 
18 lei/m.c. de rambleu, 
față de dt era planifi
cat. Această însemnată 
reducere a cheltuielilor 
de producție^ se datorește 
folosirii judidoase a ma
terialelor, aplicării unor 
sisteme mai • bune de lu
cru. De exemplu, prin fo
losirea unui dispozitiv de • 

. semnalizare a dopurilor 
s-a reușit să se reducă 
cantitatea de apă în pro
porția de amestec (mate
rial, steril și apă). Arest 
lucru a făcut ca și- debi-

tul de apă provenită din 
rămbleiere și evacuată din 
subteran sa fie mai mic, 
fapt care a contribuit de 
asemenea la reducerea 
prețului de cest. In ace
lași timp, în urma apli
cării unor măsuri tehni- 
ctf-organizatorice, proce
sul de producție a fost 
îmbunătățit. Echipele de 
întreținere au fost fixate 
pe timp mai îndelungat 
în aceleași locuri de mun
că, utilajele și instalațiile 
s-au verificat și controlat 
la timp, defecțiunile fiind 
remediate imediat, în 
scopul prevenirii întreru
perilor și avariilor. Un 
control riguros se exerci
tă asupra conductelor de 
rambleu, cele defecte 
fiind înlocuite cu altele ■ 
noi, iar unele’ s-au rotit 
cu 120 de grade, pre- 

' lungindu-se astfel dura- 
. ta lor de funcționare. In 

scopul ’ asigurării unui 
transport optim al ram- 
bleullui s-a montat în 
suitorul central de aeraj 
o conductă de -300 m. 
Toate tuburile vechi, uza
te, din subteran se scot 
afară iar flanșele de la 

■ ele sînt recuperate. De 
asemenea, garniturile de 
plumb vechi se recupe
rează, fiind retopite și 
folosite din nou în pro- 
porți* de cea. 80 la sută. 
Prin grija ' și preocupa
rea muncitorilor de aid

au mai fost refolosite și 
alte genuri de materiale, 
toate acestea constituind 
o sursă importantă în 
realizarea de economii.

Datorită rezultatelor 
mai sus arătate, sectorul 
de rambleu a primit pe 
primul trimestru drape
lul de fruntaș între sec
toarele auxiliare ale mi
nei Petrila.

încurajați de succese
le obținute, muncitorii din 
sector continuă să mun
cească cu multă sîrguință. 
In lunile aprilie, mai și 
iunie ei și-au depășit 
planul de producție în 
medie cu 30 la, sută, a- 
batajele fiind rambleiațe 
într-un timp mai scurt 
decît cel prevăzut. La a- 
ceste succese și-a adus 
contribuția întregul colec
tiv, evidențiindu-se ■ in 
mod deosebit muncitorii 
Geamănă Constantin, 
Roibu loan, Cicăur Du
mitru, Pop Constantin, 
Mustocea loan și echipa 
de lăcătuși condusă 
Cotva Iosif.

Muncind și pe 
departe așa cum s-au 
gajat și cu elanul care-i 
caracterizează, 
sectorului de 
minei Petrila 
în continuare 
fruntași, iar 
lor la realizările mineri
lor va crește și mai mult.

de

mai
an-

muncitorii 
rambleu al 
vor păstra, 
titlul de 
contribuția

ȘT. EKART
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Л’ consacrată 

ței înaintate a mine
rilor de ta E. M. 
Barza — Brad.

$V ■ " • ■ i'U, ’ * •

Promovarea progresului tehnic in minerit este 
una din principalele sarcini care an lost tra
sate minerilor de Directivele coM al li l-tea . 
Congres al partidului. In Valea Jiuittf s-аи fă
cut progrese însemnate pe calea extinderii to
nicii noi, dovadă faptul că in ultimele luni in
dicii planului tehnic au fost îndepliniți ritmic. 
Minerii din Valea Jiului au căpătat o bogată 
experiență în privința folosirii susținerii meta
lice in galerii ți abataje, in domeniul havăril, 
al reducerii consumului de lemn de mină etc.

Un domeniu insă in care realizările obținute

nu sini incă mulțumitoare 11 formează creșterea 
vitezelor de avansare și cel al mijloacelor de 
protecție a muncii.

in scopul de a pune la indemina minerilor 
elementele necesare însușirii celor mai bune me
tode folosite în alte bazine miniere pentru creș
terea vitezelor de avansare, pentru extinderea 
perforatului antlsilicogen, redacția noastră a 
organizat recent o vizită de documentare tehnică 
la mina metaliferă de la Barza — Brad. Rezul
tatele acțiunii întreprinse de ziarul nostru le 
prezentăm minerilor Văii Jiului in pagina de 
față»♦

Viteze mari la avansare în roci foarte dure

♦

La mina Barza — sectorul 
Musariu, in galeria Veturia de 
la orizontul 1 Mai. brigada con
dusă de minerul Oprlșa Iosif a 
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obținut fn lunile aprilie și mai 
a. c. o viteză de avansare recofu 
de 412 m. galerie pe lună. In 
cele de mai jos arătăm, așa cum 
ne-a fost prezentată, metoda de 
muncă și înzestrarea tehnică a 
brigăzii care a obținut acest re
zultat :

Galeria transversală Veturia 
era o lucrare urgentă, de care 
depindea deschiderea unor noi 
capacități de producție ale mi
nei. Brigada lui Oprișa Iosif a 
lucrat la săparea ei atacind-o si
multan din două părți. Cei 24 
membri ai brigăzii au avut la 
dispoziție un compresor de 20 
m.c/minut, care a asigurat cu 
aer comprimat la 6 atmosfere 
funcționarea perforatoarelor gre
le pe coloană ca și a celor două 
mașini de încărcat tip P.M.L.-5.

Mijloace moderne în combaterea 
prafului silicogen

La E. M. Barza, am vizitat 
cîteva locuri de muncă, abataje 
și lucrări de înaintare, Așa cum 
de altfel au remarcat și minerii 
petrileni care au fost în vizită la 
această mină la începutul lunii 
iunie, peste tot la lucrările de 
perforare se aplică perforarea 
umedă, iar în stadiul de experi
mentare se află perforarea eu 
spumă uscată.

Iată ce ne-a relatat tov. in
giner șef al E. M. Barza des
pre metodele folosite la E. M. 
Barza în combaterea formării 
prafului silicogen :

„La mina noastră se cheltuiesc 
Mual sume mari pentru protec
ția minerilor contra îmbolnăviri
lor profesionale. Principala di
recție către care se îndreaptă a- 
tenția noastră este generalizarea 
perforării fără formare de praf. 
Aproape |a toate locurile de 
muncă aplicăm perforarea ume
dă. Pentru aceasta folosim în 
prezent metoda de aducere a a- 
pei în gaura de mină prin in
jecție axială sau laterală. După 
rezultatele de plnă acum am »■ 
juns la concluzia că metoda mai 
eficace, afît «din punct de vede
re al combaterii pneumoconlorel, 
rft șl tehnic este cea cu injetțte 
laterală care nu mai expune la 

★

Frontul de lucru în secțiune de 
5,44 m.p. nu a>avut nevoie.de 
nici un fel de susținere traver- 
șînd roci cu duritatea 1 la lu

crarea propriu-zisă și cu duri
tatea 2 în nișele scurte spre fi
lon. Pentru perforare au fost fo
losite sfredele armate cu plăcu
țe de aliaj dur, perforarea făcîn- 
du-se pe cale umedă cu perfora
toare grele pe coloană. In ort 
s-au bătut de regulă 16-17 găurî 
de mină cu lungime de 1,20 m. 
La o gaură s-au dat 0,7—0,8 kg. 
dinamită, pușcarea ^xecutîndu-se 
cu sîmbure central (vezi schița 
monografie de pușcare). Mai bi
ne de 85 la sută din roca dislo
cată s-a încărcat mecanic cu a- 
jutorul mașinii P.M.L.-5, iar res
tul prin lopătar-e.

Cidogramă de lucru a fost în 
așa fel alcătuită încît să se poa
tă executa pe fiecare schimb cîte 
două pușcăturj, obținîndu-se o 
înaintare de 2X1,10 m/schimb 

degradare corpul perforatorului 
din cauza acidității apei folosi
te ca în cazul, perforării cu in
jecție axială. Serviciul tehnic e- 
laborează proiecții! pentru adu
cerea apei pentru perforare pe 
conducte speciale de la suprafa
ță. Traducerea în fapt a acestui 
proiect ne va scuti de utilizarea 
sistemului de cazane individuale 
cu apă care nu dau tocmai re
zultatele dorite.

Subliniez că eforturile noastre 
găsesc înțelegerea deplină a tu
turor minerilor interesați în Or 
părarea sănătății lor. Perforarea 
umedă ne-a fost cerută cu multă 
insistență de minerii de la sec
ția Hermina — Valea Morii, de 
la Musariu șl din toate celelalte 
secții ale minei. In cursul semes
trului ff al anului trecut am ex
perimentat, după exemplul de la* 
Bala Mare șf Zlatno. sistemul 
de perforare cu spumă uscată, 
încercările au dat rezultate bune 
încît acum așteptăm să ne fie 
livrat primul fot de aparate pen
tru a Introduce în mină pe scară 
industrială acest mijloc mal e- 
t ic ace de combatere a prafului 
silicogen**.

Amănunte despre sistemul de 
perforare cu spumă uscată ne-au 
fost puse Ta dispoziție de redac
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la un coeficient de rupere de 95 la 
sută. Din graficul alăturai! 
(vezi clișeul) se pot ușor ur
mări operațiile executate de bri
gadă în timp și succesiunea lor, 
pentru realizarea unui ciclu com
plet pe fiecare schimb (avansare 
dey 2,20 m./schimb în cele două 
părți).

Prezentăm mai jos cîteva din 
rezultatele obținute la săparea 
galeriei Veturia : posturi planifi
cate 720 pe lună; plan lunar 
152 m, galerie (îndeplinirea pla
nului s-a făcut în proporție de 
271 la sută); productivitatea pla
nificată 4 m. om/lună. produc
tivitatea realizată 17,15 m. om 
pe lună. Cîștigurile obținute de 
brigadă au fost de : 6821 lei pen
tru minerii șefi de echipă, 5903 
lei pentru ajutorii mineri, 5115 
lei la vagonetarii în front și 
4328 lei la vagonetarii pe gale
rie pe lună.

La mina Barza, sectorul Mu
sariu viteza aceasta record a

fost dictată de urgența lucrării, 
însă în general brigăzile de îna
intare obțin viteze de avansare 
de 150—240 m./lună în condiții 
normale de lucru.

ția ziarului „Muncitorul miner" 
din Brad în urma studiului în
tocmit de ing. Ghiță llie de la 
mina Gheorghe Doja-Zlatna. Ia
tă în ce constă acest sistem :

Spuma uscată, folosită la per
forare pentru reținerea prafului 
degajat este o dispersie de solu
ție lichidă în aerul care ocupă 
cea mai mare parte din volumul 
de spumă produs. Se folosesc ca 
clemente spumante: săpunuri 
industriale, ulei de pin etc. A- 
paratul necesar se compune din- 
tr-un bazin de producere a spu-

Aftataivl Cv oavmâ vocoĂâ

Metode eficace perira InliunitățwN 
calitativa a producției
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0 experiență adaptabilă 

în Valea Jiului 
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Colectivul E. M. Barza acor
dă o deosebită atenție aplicării 
celor mai eficace măsuri pentru 
a trimite la uzina die preparare 
de la Gurabarza numai minereu 
bun, fără steril în el. Din preo
cuparea lor pentru îmbunătăți
rea calitativă a producției se 
desprind cîteva metode de lucru 
care pot fi aplicate și în condi
țiile Văii Jiului și pe care le 
prezentăm mai jos:

„Zilele calității** sînt socotite 
de mină drept cea mai de sea
mă metodă tehnico-organizatori- 
că. Ce sînt aces
te „zile ale cali
tății**? După în
sușirea și apli
carea de către 
toate brigăzile de 
mineri a inițiativei celor de la 
Tel inc: „Nici un vagonet rebu- 
t'at pentru steril neales**, minerii 
de la Barza, îndrumați de orga
nizațiile de partid, au instituit 
zile în care echipe de tehnicieni, 
mineri și ingineri dintre cei mai 
bine pregătiți, efectuează con
troale inopinante la locurile de 
muncă, asistă Ia lucrul brigăzi
lor, dau pe loc îndrumări tehnice 
dte felul cum trebuie ales steri
lul din minereu, de felul cum 
trebuie pușcat pentru a asigura 
o selectivitate cît mai înaltă și 
în general controlează modul 
cum se face alegerea sterilului 
în front. Un exemplu : controlul 
inopinant efectuat cu ocazia unei 
..zile а calității" la echipa lui 
Cerbu Gheorghe de la orizontul 
—90 Musariu, a găsit că briga
da a dat numai minereu ales ca
tegoria l-a. Controlul S-â făcut 
Drin răsturnarea unor vagonete 
la locul de muncă și sortarea 
minereului din ele. Brigadierul 
și ortacii săi au fost propuși 
pentru premiere.

O altă metodă folosită fa mi
na Barza în lupta pentru mine
reu de bună calitate este aceea a 
analizelor săptămtnale. La fie
care început de săptămînă, la 
raportul' inginerilor iau parte și 
președinții de comitete și secții 
sindicale. In aceste ședințe, du
pă discutarea problemelor tehni
ce de nroducție. se face analiza 
calității producției date de aba
tajele unde probele au arătat un 
conținut riddcat de steril în mi
nereu. Cu această ocazie se sta
bilesc măsurile concrete dte re
mediere a situației.

De asemenea, în întrecerea pe 
profesii drept un obiectiv de cea 
mai mare greutate, pe lîngă con
ținutul în metal al minereului 
extras, figurează și granulați a

Sub conducerea comitetului de 
partid, sindicatul și conducerea 

mei, o conductă flexibilă șl un 
ajutaj circular (vezi figurile). 
In aparat, aerul (luat de la con
ducta de aer comprimați care a- 
limentează perforatorul și coloa
na telescopică de susținere) in
tră cu presiune prin orificiile A 
șl B. Intrind prin «rifidui A ae
rul are rolul de a'impinge solu
ția de săpun în apă spre dispo
zitivul de formare a spumei, iar 
prin orificiul В de a produce 
spuma. Dispozitivul spumogen 
se compune dfntr-un tub metalic 
care comunică la partea superi
oară cu conducta flexibilă, iar la 
partea Inferioară are o placă de 
porțelan poros care prin pulsa
țiile sale (cauzate de aerul com
primat) produce spuma. Tubul 
metalic este parțial umplut cu 
perie de sticli al căror rol este 
tot de a produce și miri volumul 
de spumă. Prin conducta flexi
bili' «perna ajunen Ia ajutajul 
drenlar prin orittoWe căruța iese 
șf sa depune fn junii găurii de 
mină, înconjurînd sfredelul. La 
gura găurii de mină se formează 

minei Barza aplică și; o altă me- 
.todă, cu eficacitatea mai ales în 
ce privește creșterea conștiinței 
minerilor. La sectorul Musariu, 
de pildă, vagonetele care la con
trol sînt găsite că au avut steril 
în ele (e vorba de controlul de 
suprafață) sînt garate pe o linie 
specială. Brigada căreia îi apar
țin este obligată să vină lâ su
prafață, să le răstoarne și să a- 
leagă, în văzul tuturor mineri
lor, împreună cu maistrul care 
o are în supraveghere, sterilul 
din producția dată. Or, așa cum 

ni s-a relatat, 
minerii se feresc 
să fie puși în a- 
semenea situații 
șl caută să alea
gă cît mai bine 

sterilul în abataje pentrtka nu 
da ochi cu „linia rebuturile**.

Trebuie, de asemenea, arătat 
că la Barza agitația vizuală în 
sprijinul îmbunătățirii producției 
este la înălțime. La fiecare gură 
de mină sînt plasate vitrine în 
care, periodic, se pun mostre 
din minereu de bună calitate 
dat dte unele brigăzi și minereu 
de slabă calitate. Se face de a- 
semenea o largă publicitate în 
gazetele de perete, în gazetele 
posturilor U.T.M. de control, bri
găzilor care țin la calitatea pro
ducției lor, a maiștrilor care le 
îndrumă. Pe graficele întrecerii 
socialiste se înscriu operativ atît 
realizările în îndeplinirea planu- 
nului de producție cît și conți-1 
nutul de steril $i metal în pro
ducția dată, totul raoortindu-se 
la angajamentele luate.
------ —=★=— 

încărcarea mecanică 
este extinsă larg

In cea mai mare parte, sterilul 
excavat din lucrările de înaintare 
se încarcă în sectoarele minei Bar
za cu mijloace mecanice. Tipurile 
de mașini folosite la E.M. Barza 
sînt: P.M.L.-5, L.Z.K.9, Eimco 
și benzi reîncărcătoare tip 
U.R.U.M.P. Pentru ca aceste uti
laje să dea maximum de randa
ment au fost luate măsuri concre
te, asigurindu-se locurilor de mun
că aer comprimat la presiunea de 
regim de 4,5—6 atmosfere, pre
cum și energia electrică necesară. 
Lucrînd cu mașini la încărcatul 
steriltdui și al minereului brigăzi
le de mineri, printre care mențio
năm pe cele conduse de Macarie 
Trifa, losif Oprișa, Aurel Mtrza, 
Ion Vasiu, Dumitru Nedelescu, 
obțin lună de lună depășiri de 
plan de 25—30 la sută și dau 
producție de calitate.

astfel o pernă de spumă izola
toare care reține praful format 
și se scurge pe pereții excavației. 
După măsurătorile făcute, față 
de perforajul umed (cu injecție 
axială sau laterală), care reține 
circa 96,70 la sută din praful 
format, perforajul cu spumă us
cată reține circa 98,20 la sută 
din praf și mai ales pe cel sub- 
micronic periculos pentru îmbol
năvire. Analiza economică arată 
aproximativ același preț de cost 
pentru ambele sisteme. Singurul 
inconvenient este că flecare per
forator necesită un aparat aparte 
pentru producerea spumei.

Pagină redactată de ing. 
GH. DUMITRESCU cu con 
cursul tov. ing. LUNGU 
IOAN, șeful sectorului in
vestiții Musariu. prim-maîs- 
trtrfui miner MICLEA IULIU 
și al tovarășilor din redac 
ția ziarului „Muncitorul mi
ner" Brad.
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Contractul celectfar în

Grila față de om - preocupare 
permanentă la prep? rația Lupeni

Esența politicii P.M.R. ți a 
Hatplui -nostru dmuocret-popular 

«de ««Mstruire a socialismului ‘ o 
constituie grija pentru tițjițarca 
permanentă Jt nivelului 'dtt cni 
material și cultural al oamenilor 
muncii, satisfacerea tot- mai com
pletă a necesităților crescânde ale 
celor ce muncesc, îmbunătățirea 
necontenită a condițiilor de muncă 
in toate sectoarele de activitate.

Un prim pas în realizarea aces - 
tor sarcini de o importanță vita
lă, îl constituie contractele colecti
ve încheiate între masa de munci
tori reprezentată de sindicate ți 
conducerile administrative ale în
treprinderilor. Dacă în trecut con
tractele colective constituiau doar 
un mijloc prin care muncitorii 
smulgeau de la patroni diferite 
revendicări pe tărîm economic, 
actualele contracte colective cons
tituie un mijloc de cointeresare, 
atît a muncitorilor cît ți a condu
cerilor administrative în realiza
rea sarcinilor reciproce propuse în 
contract. Participarea întregii ma
se de muncitori, tehnicieni, ingi
neri ți funcționari la încheierea 
contraselor colective, face ca a- 
cestea-’ să devină un mijloc de 
educare a oamenilor, ei văzînd că 
realizarea sarcinilor propuse nu 
duce la îmbogățirea unui mănunchi 
restrîns pe patroni, ci la creșterea 
continuă a nivelului de trai a ce
lor ce muncesc, la înflorirea pa
triei noastre dragi, la desăvîrșirea 
construirii societății noi, socialiste 
in țara noastră.

Problemele cuprinse în contrac
tul nostru colectiv, le putem îm
părți în 3 capitole mari. Capito
lul privind contractul colectiv de 
'muncă in care sînt prevăzute mă
surile ce se vor lua atît de con
ducerea administrativă cit ți de 
comitetul sindicatului pentru rea
lizarea indicilor de plan ți crea
rea condițiilor optime de muncă 
pentru salariați.

Privind cu multă seriozitate mă
surile propuse, grija față de om, 
conducerea preparațiri Lupeni a 
eugit să rezolve o seamă de pro- 

bleue ca : amenajarea de ateliere 
noi pentru echipele de întreținere 
unde acestea să-ți poată desfășura 
activitatea în condiții bune ți să 
dea lucrări de calitate pentru bu- 
na funcționare a instalațiilor. In 
fiecare săptămînă se fate vizita 
bolnavilor pentru a se vedea mo
dul în care sînt tratați pentru re
facerea sănătății. Pentru preveni
rea îmbolnăvirilor, sînt puse la 
dispoziția muncitorilor bilete pen
tru stațiuni balneo-climaterice, sa
natorii de noapte, preventorit S-a

narile rcicrvc ale industriei carbonifere
(Urmare din pag. l-a) 

condiții de zăcămînt și de califi
care a cadrelor asemănătoare ce
lor de la mina Petrila.

Analiza activității economice a 
unităților din cadrul C.C.V.J. pe 
jumătate an scoate in evidență și 
un alt aspect negativ și anume 
că economiile la prețul de cost nu 
»-au realizat la producția brută, 
ci la producția marfă, pe baza 
creșterii recuperărilor la prepara- 
ții și a activității financiare bune 
a U.R.U.M.P. și U.E.V. La pro
ducția brută, din cauza depășirii 
cheltuielilor planificate de către 
colectivele minelor Lupeni și 
Lenea cu 2,2' și, respectiv, 1 mi
lion lei, s-au înregistrat pe com
binat 1,9 milioane lei .pierderi. 
Or, aceste pierderi provin din ne- 
realizarea productivității planifi
cate, deci tot datorită faptului ca 
un număr încă mare de brigăzi 
nu-și fac planul, din nerespecta- 
rea normelor de calitate de către 
colectivele minelor Lupeni și Lo- 
nea, precum și din depășirea con
sumurilor specifice la materiale de 
către colectivele minelor Vulcan și 
Petrila.

Organizațiile de partid, sindica

ronfertîor t un vagon pentru ’ 
excursii iac în bugetul sindicatului 
s-au prevăzut fonduri în acest scop, 
astfel că după activițatea în pro- 
ducție omul să se poată destinde 
în voie, să se distreze, să cunoas
că frumusețile', patriei ți să poată 
începe activitatea cu forțe noi. De 
asemenea, s-a amenajat parcul de 
biciclete, spații verzi, birourile 
serviciilor ți ale sectoarelor, sala 
de ședințe a sindicatului, băile 
muncitorilor ți maiștrilor ți multe 
alte lucruri menite să creeze con
diții cît mai bune celor ce mun
cesc.

Al II-lea capitol mare cuprinde 
măsurile tehnioo-organizatorice cu 
lucrările principale ce se vor exe
cuta la întreprinderea noastră. Ca
pitolul III cuprinde conyenția pri
vind măsurile de protecție a mun
cii prin cate conducerea se obligă 
să înfăptuiască măsurile de pro
tecție a muncii în termenele fixate. 
Din sarcinile prevăzute în această 
convenție s-au realizat pînă acum- 
luminator în clădirea centrală a 
spălătoriei (planșeul 18,000 ; înlo
cuirea planșelor din lemn cu 
tablă striată la secția gețaj ; re
pararea planșeului din spatele si
telor Zimmer partea veche, podului 
rulant ți troliului electric de 3 tone 
prin care s-a uțurat transportul 
pieselor grele ți s-au redus acci
dentele cu peste 50 la sută ; ac
ces corespunzător la jgheaburile 
0—10 mm. Rheo cu scopul de a 
evita producerea accidentelor. Toa
te aceste lucrări, cît ți introduce
rea „joii“ de curățenie timp de 2 
orc, duc la crearea condițiilor op
time de lucru, fac ca muncitorii 
să se simtă cît mai bine, să aibe 
un spațiu vizibil mai mare, pre
venind prin aceasta îmbolnăvirile 
profesionale ți provocarea de acci
dente. ’

Datorită politicii înțelepte a 
partidului nostru, care urmărește 
în mod consecvent ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al oameni
lor muncii pe baza succeselor în
registrate în producție, în unitatea 
noastră au avut loc o serie de 
transformări, s-au1 introdus utila
je noi. Vechile locuri de muncă 
sînt astăzi cu totul altfel, ciururile 
cu rezonanță au o productivitate 
mare, au ușurat considerabil munca 
fizică a muncitorilor. Toate a- 
cestea sînt expresii vii ale ânvă- 
țăturii marxist-leninisțe în care a- 
tenția principală trebuie îndrep
tată spre elementul om.

COMAN SEVER 
președintele comitetului sindicatu

lui — preparația Lupeni

tele, organizațiile U.T.M., condu
cerile tefcmoo-admimstrative din 
cadrul exploatărilor miniere, pre
para ți ilor și uzinelor C.C.V.J. au 
acumulat în acest an o experiență 
Dogată în ce privește organizarea 
și conducerea luptei muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor pentru 
îndeplinirea și depășirea ritmică 
a planului de producție, creșterea 
productivității muncii și reduce
rea prețului de cost. Această ex
periență, rezultatele obținute în 
întrecerea socialistă în cinstea ce
lei de-a 40-a aniversări a parț ■ 
dului, rezervele interne care au 
fost scoase pînă acum la iveală, 
constituie garanția că pină la sfir- 
șitul anului economia națională va 
primi din partea industriei minie
re a Văii Jiului cel puțin 220.000 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic de bună calitate, produc
tivitatea muncii va crește la 1,120 
tone de cărbune pe post în me
die pe bazin, iar economiile șe 
vor ridica la 10—12 milioane lei.

In vederea realizării acestor o- 
biective este necesar ca în centrul 
atenției organizațiilor de partid șî 
de masă, a conducerilor tehmeo- 
administrative să stea, în între
cerea socialistă în cinstea zilei

Рип contribuție 
voktațară

Alături de oamenii muncii thin 
orașe, țăranii muncitori din sa
tele și cătunele Văii Jiului aduc 
o contribuție importanții la gos
podărirea cît mai bună a locali
tăților. Prin contribuția volunta
ră a țăranilor muncitori au fost 
realizate în ultimii ani nume
roase lucrări gospodărești șî so- 
cial-cultUrale: construiri de po
duri și podețe, lărgiri’ a spații
lor școlare, reparări de drumuri 
etc.

Tn cursul acestui an țăranii 
muncitori din Valea Jiului au 
votat drept contribuție volunta
ră suma de 97.970 lei. Din a- 
ceasta, pînă la diata de 15 iunie 
a. c. a fost încasată suma de 
85.500 lei. Bune rezultate în a- 
ceastă direcție au obținut mai a- 
les sfaturile populare ale comu
nelor Uricani, Bănită, Iscroni. 
In aceste comune s-a trecut și 
la executarea lucrărilor votate 
de cetățeni din fondul contribu
ției voluntare. Astfel, în Bănița 
sînt în curs de construcție 2 săli 
<fe clasă pentru lărgirea spațiu
lui școlar, la Iscroni s-a con
struit de asemenea o sală de 
clasă și va începe în curînd con
strucția unui pod peste Jiu în 
satul Sălătruc.

Rezultate mai slabe s-au ob
ținut în schimb în ceea ce pri
vește cheltuirea sumelor încasa
te în Petrila și Petroșani, In Pe
troșani, de pildă, din cauza sla
bei preocupări a secției de gos
podărire a Sfatului popular oră
șenesc, din cele 7 lucrări votate 
în adunările cetățenești din că
tunele țărănești nu s-a început 
încă executarea nici uneia.

NOTĂ
Lucru făcut pe jumătate

Recepționat fără spirit de răs
pundere, blocul C din colonia 
«Sohodol-Paroșeni â provocat lo
catarilor, încă de la început, di
ferite surprize neplăcute. Uși 
defecte, conducte sparte, robine
te cu piese lipsă, pereți cu ten
cuiala căzută și alte asemenea 
lucrări. După multe intervenții 
și sesizări pe la I.L.L. și Г.С.О., 
o parte din aceste neajunsuri 
s-au remediat, altele însă, ca pu
nerea la punct a refelei de apă 
și canalizare, au fost uitate. U- 
neori lipsa totală de apă este 
precedată de ' inundații, alteori 
însă instalațiile de apă și canal 
nu funcționează cîteVa zile. Nu
meroasele observații făcute de 
locatari instalatorului Bagaianu 
loan trimis să pună la punct 
defecțiunile au rămas fără re
zultat. Ne întrebăm oare aceas
tă stare de lucruri nu va duce, 
din neglijența unora, la deterio
rarea blocului ?

Locatarii blocului C, scara A, 
colonia Sohodol

PUBLICITATE
. J . -. — -

U tl junii utilii »№tr tal
OrgaMuazi în dota de 20 iulie 1961 un conenr* 

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de 
maiștri:

MAISTRU SUDOR
MAISTRU LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE
MAISTRU REPARAȚII MECANICE
MAISTRU TINICHIGIU
MAISTRU SCULER
MAISTRU TURNĂTOR
Condiții de prezentare la concurs:
—• Cerere, ,
— Diplomă (în copie) de absolvire a unei școli 

tehnice de maiștri în specialitate sau a unei școli 
echivalente sau acte din care să rezulte că la data 
ds l itriie 1956 candidatul a avut 12 ani vechime 
In funcția de maistru,

— Autobiografie,
— Certificat de naștere tip R.P.R. (copie).

Actele se pot depune la secretariatul uzinei pînă 
la dat» de 15 iulie 1961.

Lămuriri suplimentare se pot primi la serviciul 
organizarea producției.

IHttiiiitata ii laulite li lunii
PETROȘANI 

ANUNȚĂ
In conformitate cu decizia Comitetului executiv al Sfatu

lui popular al orașului regional Petroșani nr. 352 din 27 iunie 
1961 și a normelor P.C.I., întreprinderea de locuințe și lo
caluri Petroșani, începînd cu data de 1 iulie 1961, va executa 
în mod obligatoriu, contra cost, curățitul coșurilor la toate 
imobilele din Valea Jiului,

Contravaloarea serviciului de curățitul coșurilor de la a- 
bonațli întreprinderii, se va încasa conform deciziei Comitetu
lui executiv a Sfatului popular regional nr. 414 din 1956.

Locatarii imobilelor proprietate particulară, sînt invitați la 
sediile sectoarelor I.L.L. din localitățile: Lonea, Petrila, Pe
troșani, Anlnoasa, Vulcan ți Lupeni pentru încheierea contrac
telor.

I! iiII Pentru sezonul de vară
preferați încălțămintea ușoară, cu || 
fețe din pînză, elegantă, ieftină || 
și igienică

Magazinele O.C.L. Produse Industriale sînt bine
; aprovizionate cu un variat sortiment de încălțăminte

ii pentru femei, bărbați și copii.

de 23 August și a Zilei mineru
lui, ridicarea tuturor brigăzilor de 
mineri la nivelul celor fruntașe “ 
ceea ce va asigura creșterea pro
ductivității în abataje, mărirea vi
tezelor de avansare și, deci, mari 
cantități de cărbune în plus și e- 
conomie de materiale —, precum 
și organizarea unor acțiuni de 
masă pentru îmbunătățirea calită
ții producției și asigurarea unej 
stricte respectări a normelor de 
tehnica securității muncii. In cea 
de a doua jumătate a anului se 
cere din partea colectivelor mi- 
neloi să contribuie din plin la ri
dicarea în continuare a activității 
economice a combinatului, prin 
realizarea unui volum sporit de e~ 
conomii la producția brută.

Harnicii muncitori mineri, lu
crătorii de la preparații și uzine 
au întâmpinat în fiecare an ziua 
de 23 August —- cea mai mare 
sărbătoare a poporului nostru — 
și Ziua minerului cu succese deo
sebite în toate domeniile de acti
vitate. Cu siguranță că și în acest 
an, sub conducerea organizațiilor 
de partid, ei vor obține noi vic
torii în muncă, dezvoltând neîn
cetat succesele obținute în primul 
semestru.

întreprinderea de construcții și montaje 
miniere Petroșani 

ANGAJEAZĂ .•
■— Un iiaginer principal norme montaje^
— Un inginer principal contracte,
— Un inginer pt verif, proiecte și devize,
<— Un inginer control tehnic calitate,
— Un inginer principal mecanic, 
«— Un tehnician I. — metrolog,
— Un contabil principal,
— Un inginer principal montaje (construcții),
— Un tehnician II — utilaje.
Condițiile de salarizare și angajare sînt cele 

prevăzute de hotărîrile în vigoare.
Ofertele sezvor adresa direct întreprinderii de 

construcții ș! montaje miniere Petroșani, str. M. 
Eminescu nr. 17.

Întreprinderea comunală orășenească 
PETROȘANI

ahgajeazA CONDUCĂTORI auto 
pei autobuse, autocamioane, autospeciale 

fi autoturisme.

De asemenea, angajează un tractorist pe 
U.T.O.S. 2.

Cererile se vor depune la secretariatul I. C. O. 
din Petroșani str. Gkeorghe Gheorghiu-Dej nr. 72.
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In dezacord cu izutnfele mejorili(ii membrilor de nndîncheiem laeranlor
Congresalui orașelor 

europene victime 
ale fascismului

ROMA 4 (Agerpres).
Congresul orașelor europene 

victime ale fascismului, care a 
avut loc în micul orășel italian 
Grugliasco, în apropiere de To
rino, și-a încheiat lucrările.

La Congres au participat re
prezentanți ai orașelor din 
U.R.S.S., Italia, Marea Brifanie, 
Grecia, Albania, Franța, Iugo
slavia. R D. Germană și Bel-> 
gia

Cu prilejul încheierii Congre
sului a avut loc un mare miting 
Ia care au luat cuvîntul nume
roși participant la lucrările Con
gresului. In cuvîniările lor par- 
ticipanții au 
tea unor mai 
țeșți între 
lumi.

subliniat necesita- 
strînse legături fră- 
popoarele întregii

Lucrările Congresului al XlV-lea 
al Parisului Popular Revoluționar Mongol

UEAN BATOR 4 (Agerpres). 
fn ședința din seara zilei de 

3 iulie a Congresului al XIV-lea 
al Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol s-a dat citire rapor- 
Itufuî Comisiei de revizie, după 
care L. Țend, membru al Birou
lui Politic și secretar al C.C. al

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

Succese ale partidelor de stingă 
în alegerile pentru consiliile locale 

din Federația Malaieză
KUALA LUMPUR 4 (Ager- 

I preș).
Ea alegerile pentru consiliile 

locale ale Fedterației Malaieze, 
care au avut loc la sfîrșitul .lu
nii iunie, partidele de stînga din 
opoziție au obținut majoritatea 
într-o serie de regiuni.

P.P.R.M., a prezentat raportul 
;,Cu privire la cifrele de control 
ale. celui de-al treilea plan 
cincinal de dezvoltare a , eco
nomiei naționale și culturii Re
publicii Populare Mongole pe 
anii 1961 — 1965“.

Lideri ai sindicatelor minerilor din Anglia 
sprijină politica înarmărilor

***«
Sukarno; Lupta Indoneziei pentru realipirea 

Irianului de vest va fi încununată de victorie
DJAKARTA 4 (Agerpresi)
După ce s-a înapoiat dintr-o 

călătorie 
ședințele
3 iulie 

de guvern în lupta .împotriva ur
mărilor rebeliunilor și în do-

în numeroase țări, pre- 
Sukamo a declarat la 
că succesele dobîndite

meniul economic, au consolidat 
considerabil situația țării și, în 
felul acesta, lupta Indoneziei 
pentru realipirea Irianului1 de 
vest intră în faza decisivă care,., 
în cel mai scurt timp va fi încu
nunată de victorie.

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

La cererea directă а președintelui Kennedy

Marinarii americani obligați 
lucrul

ția — pichete, de grevă ale ma-i 
rinarilor au continuat să rămî- 
nă pe cheiurile portului New 
York pentru a sprijini efortu
rile sindicatelor dte a ’ obține o 
amînare a punerii în aplicare a 
hotărîrii de reluare a lucrului". 
Apelul a fost însă respins. In 
felul acesta guvernul S.U.A. a 
pus în aplicare mecanismul sa
mavolnic aî legislației: antimun
citorești pentru a zădărnici! lup
ta muncitorilor în apărarea drepJ 
turilor și intereselor lor vitale. 

In cele 18 zile dte grevă, lupta 
revendicativă a marinarilor ame
ricani a sporit continuu. Grevat1 
a fost inițial declarată de echi-i 
pajele de pe 100 de nave comer
ciale, ulterior alăturîndu-lî-ste 
mereu alte echipaje’. Luni, în cea: 
de-a I8-a zi, potrivit relatărilor 
agenției U.P.I, în porturile a- 
merîcane erau imobilizate 340 
de vase printre care numeroase 
petroliere, cargoboturil șî trans
atlantice. Refuzînd' să accepte 
revendicările greviștilor, armato
rii au pus în mișcare întregul 
aparat guvernamental american 
pentru a-i îngenuchia pe mari
narii greviști. La tratative ar 
participat personal ministrul!" 
Muncii, Goldberg care, prin preJ 
siunî și amenințări, a încercat 
să-i silească pe greviști să ac
cepte condițiile „oferite" de pa-i 
Ironii navelor. I!n Cele din urmă 
în fața refuzului categoric al 
marinarilor de'a se supune die-' 
tatuluî patronilor, autoritățile au 
pus în aplicare legea Taft-Hart- 
ley, cunoscută în istoria mișcă
rii muncitorești din S.U.A. stih 
denumirea de „legea sclaviei"»

să reia

Rezultatele alegerilor anunțate 
de către autorități arată că A- 
lianta guvernamentală (formată 
din trei partide) a obținut ma
joritatea în mai puține consilii 
locale ca la alegerile anterioare. 
Pînă la recentele alegeri Alian
ța deținea majoritatea în toate 
consiliile locale din Federația 
Malaieză.

In șase orașe consiliile locale 
șe găsesc dte acum sub contro
lul partidelor de opoziție sau al 
independenților. Frontul Popular 
Socialist deține controlul1 în Con
siliile municipale din Geoorge- 
town (statul Penang), Kluang 
(statul Johore) și Malacca (sta
tul Malacca). Primarul1 orașului 
Malacca și ajutorul de primar 
din Kluang, de pildă, sînt mem
bri ai Frontului Popular Socia
list. Partidul Progresist Popu
lar din Malaya a obținut majo
ritatea în consiliul orașului de 
reședință al statului Perac-Ipoh.

Partidele de opoziție au obți
nut majoritatea și în consiliile 
din statul Kelantan, precum și 
în alte regiuni ale țăriî.

LONDRA 4 (Agerpres).
La 3 iulie bi stațiunea balneară 

Rotsay (Scoția) s-a deschis con
ferința anuală a Sindicatului na
țional al minerilor britanici care 
reunește 600.000 de membri.

La conferință a fost prezentată 
spre examinare o rezoluție din 
partea minerilor din Wales-ul de 
sud în care este sprijinită hotărî- 
rea conferinței partidului laburist 
de la Scarborough în problemele 
apărării, hotărîre care prevede re
nunțarea unilaterală de .către An
glia la arma nucleară. Organizația 
din Scoția a Sindicatului național 
al minerilor se pronunță cu hotă- 
rire în rezoluția sa împotriva am
plasării în Anglia a submarinelor 
atomice americane înarmate cu ra
chete „Polaris". Minerii din Kent

în care 
înarmării 
cu arma

ajunul conferinței 
împotriva acestor

rostită la deschi-

au prezentat o tentație 
protestează împotriva 
trupelor vest-germane 
nucleară și a acordării de baze
militare de instrucție pe teritorial 
englez. Conducerea sindicatului na
țional al minerilor a hotirit Ta 
ședința sa din 
să se pronunțe 
trei rezoluții.

In cuvîntarea
derea conferinței; președintele Sin
dicatului național al minerilor, 
Sidney Ford, a atacat pe membrii 
sindicatului care protestează îm
potriva înarmării nucleare a An
gliei și a căutat să sprijine în fel 
și chip linia lui Gaitskell. Decla
rația lui Ford a stîrnit proteste 
puternice din partea multor dele
gați la conferință.

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

Împotriva înarmării nucleare 
a Angliei

In 
de 2 iulie a avut loc 
un miting organizat de 
celor 100“ сдге luptă 
înarmării nucleare a

. NEW YORK 4 (Agerpres).
După 18 zile de 

85.000 de. jjjgrinari 
s-a ordonat să se 
lucru 
urma 
luate 
York 
ședintelui Kennedy, 
transmite 
New York al agenției France 
Presse, imediat după aflarea ho- 
tărîrii de punere în aplicare a 
legii antimuncitorești Taft-Hart- 
ley, conducătorii sindicatelor ma
rinarilor și personalului auxiliar 
de pe navele comerciale ameri
cane au făcut apel împotriva de
ciziei tribunalului. „In tot cursul 
serii de luni — transmite agen-

grevă, celor 
americani li 
înapoieze la 
de 3 iulie în 
judecătorești 

din

în seara zilei 
unei hotărîrî

de un tribunal 
la cererea directă a

După 
corespondentul 

agenției

New 
pre
cum 
din

In „scopuri pur 
defensive"

LONDRA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 3 iulie, primul ministru 
. Macmillan a făcut o declarație 

în Camera Comunelor în legă
tură cu debarcarea trupelor en
gleze în Kuweit.

Macmillan a încercat să jus
tifice acțiunile Angliei invocînd 
o „eventuală primejdie pentru 
independența" Kuweitului din 
partea Irakului. El a afirmat că 
Irakul a concentrat mari forțe, 
inclusiv unități blindate, în re
giunea Basra din apropierea' 
frontierei cu Kuweitul.

Macmillan a afirmat că fru- 
Dele engleze se,-află în Kuweit 
în „scopuri pur defensive".

Liderul opoziției laburiste 
Gaitskell. a aprobat „explicații
le" lui Macmillan. El a cerut ca 
Organizația Națiunilor
să-șr asume cît mar grabnic 
prinderea pentru apărarea 
weitului.

Macmillan a declarat că 
exclude soluționarea acestei 
bleme prin 
sau F. .... ___ 7
deră însă că „primejdia care a- 
menirfță independența" Kuweitu-: 
lui s-ar fî micșorat.

Unite 
răs- 
Ku-

nu 
pro- 

intermediul O.N.U. 
altei forțe". El nu const

LONDRA 4 (Agerpres). 
seara zilei 
la Londra 
;,Comitetul 
împotriva 
Angliei.

Vorbitorii care au luat cuvîn
tul la miting au subliniat că în
săși condițiile în care arma nu
cleară este amplasată în Anglia

Londra : CongrCStll Uniunii 
Internaționale a Arhitecților

LONDRA 4 (Agerpres).
La 3 iulie, s-a deschis la Lon

dra cel de-al Vl-lea Congres al 
Uniunii internaționale a Arhitec- 
ților pe tema „Tehnica nouă și 
influența materialelor noi în ar
hitectură".

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

Penfru încheierea 
cîf mai grabnică 

а Tratatului de pace 
cu Germania

BERLIN 4 (Agerpres).
Partidul Comunist din Germa

nia deși interzis în mod sama-' 
volnic de autoritățile de la 
Bonn desfășoară în Germania 
occidentală o campanie pentru a 
face cunoscut populației progra
mul său în legătură cu alegerile 
din septembrie în Bundestagul 
veșt-german.

Potrivit agenției. A.D.N., în ul
timul timp la Hamburg au fost 
difuzate mii de manifeste în ca
re populația este chemată să 
lupte împotriva înarmai ato
mice a R.F.G., pentru încheierea 
cît mai grabnică a tratatului de 
pace cu Germania.

Ziarul „Freîes Volk“, organul 
central al P.C. din Germania, 
subliniază că în prezent sînt 
necesare acțiunii împotriva înar 
mării atomice, împotriva legis
lației 
zilor 
celor 
chmann și compania din aparatul 
de stat și! din economie.

atomice, împotriva legis- 
extraordfaare a revanșar
zi milifarîștilor. împotriva 
de teapa lui Globke, EL

Demisia guvernului finlandez
HELSINKI 4 (Agerpres). <
Ca urmare a aeceptării de că

tre președintele Republicii Fin
landa U. Kekkonen a demisiei 
primului ministru șî a cabinetu
lui său, la 3 iulie președintele 
itL Kekkonen l-a numit pe E.

Luuka, ministrul Afacerilor "In
terne ca prim-ministru ad-inte- 
rim, iar pe K. Kleemola, vicepre
ședinte ad-interim 
de Miniștri pînă 
noului guvern de 
meniul finlandez, 
cântă.

at Consiliului 
la formarea 
către paria-' 

aflat în va-

par-La lucrările congresului, 
ticipă delegați din 46 de țări.

Din partea R. P. Romîne par
ticipă delegația secției romîne a 
Uniunii Internaționale a Arhî- 
tecților alcătuită din arhitect 
Anton Moisescu, secretar al U- 
niunîî Arhitecților din R.P.R. și 
prof, arhitect Horia Maieu, ar
hitect șef al orașului București, 
membru în Biroul Uniunii Arhi- 
tecților din RJP.R.

După deschiderea oficială a 
congresului au fost ascultate trei 
referate: „Privire generală asu
pra schimbărilor în arhitectură 
determinate de apariția tehnicii 
noi și 
(S.U.A1)’, 
armat și a progresului tehnico- 
științifîc asupra arhitecturii de 
azi și. de mîine" (Italia) și „In
fluența industrializării asupra 
arhitecturii" (Polonia)*.

a materialelor noi" 
„Influența betonului

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,05 Muzică populară din 
Moldova, 9,30 Vreau să știu, 
10.30 Muzică ușoară, 11,03 Co
ruri și dansuri din opere, 12,0b 
Concert de muzică populară ro
mînească, 13,05 Concert de mu
zică ușoară, 15,30 Concert popu
lar, 16,15 Vorbește Moscova f 
17,15 „Săptămîna muzicii mon
gole", 18,40 Tineri interpreți de 
muzică populară 
19,05 Tinerețea ne e 
luare)', 19,25 Muzică 
terpretată dte soliști 
19,45 Concert Ion 
Darclâe — cu prilejul împlinirii 
a 75 de ani. PROGRAMUL II. 
12,10 Muzică ușoarii, 13;30 Ci
titorii despre cărți, 14;03 Muzi
că ușoară, 14,30 Almanah știin
țific (reluare), 15,00 Fragmente 
din opera „Sadko" de Rimski- 
Korsakov. 16,30 Muzică popu
lară romînească, 17,35 Formații

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA E Petroșani, Stt. Gh. Gheorghiu-Dej iar. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

iiu permit poporului englez să 
exercite controlul asupra ei în- 
trucît hotărîrile în acest domeniu 
privesc exclusiv autoritățile ame
ricane.

Situația din Anglia, a decla
rat prof. J. Haldane, devine cu 
fiecare an tot mai asemănătoare 
cu aceea a Indiei din secolul al 
ХІХ-lea cînd trupele străine se 
bucurau de privilegii deosebite 
și nu se supuneau legilor locale.

Existența în țară a bazelor nu
cleare, a subliniat Haldane, pre
zintă un mare pericol pentru po
porul englez.

Dramaturgul R. Bould a che
mat la acțiuni susținute împotriva 
înarmării atomice. „Oamenii; *— 
a declarat el, — trebuie să schim
be politica guvernelor lor^jînâ 
nu va fi prea tîrziu".

La miting a fost ascultat ape*1 
Iul lui Bertrand Russel, înregis
trat pe bandă, de magnetofon, de
oarece acesta fiind bolnav nu ti 
putut să participe la miting. „An
glia, a declarat Russel, și-a pier
dut independența supunîndu-se 
americanilor". Russel a chemat la 
o campanie de masă împotriva 
politicii nucleare a guvernului 
britanic.

Membrii „Comitetului celor 
100“ au'luat hotărîrea de a or
ganiza demonstrații de masă de 
protest la Londra și Holy Loch; 
precum și organizarea la Londra 
la 6 august a „Zilei Hiroșimei‘-!.

6 iulie
de muzică ușoară, 18,C5 Concert! 
de estradă, 18,45 Să învățăm 
limba rusă cîntînd, 20,Q0 Cîntă 
ansamblul Radiodifuziunii polo-i 
neze, 20,30 Pentru fiecare cîte o 
melodie, 21,15 Romanțe, cîntece 
și jocuri, 21,45 Părinți și copii, 
22,00 Muzică de dans.

romînească, 
dragă (re- 
ușoară- in- 
din Cluj, 
Hartulary-

CINEMATOGRAFE
6 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMm 
BRIE: Insula fără nume; AL. 
SAHIA : Cerasella; PETRILA: 
O fereastră deschisă spre cer; 
ANINOASA : Melodii de pe Ne
va; VULCAN: Enrico Caruso; 
CR1VIDIA: Barbara: LUPENtî 
Congo în luptă; URICANI: Por. 
tretui unui necunoscut. (Respon
sabilii cinematografelor Lonea, 
Livezenî și Bărbăteni n-au tri
mis programarea filmelor pe 
luna iulie).

Tiparul : j.6 August” — Poligrafie


