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A sosit ziarul. Ce-or fi citind cu 
ginile sale minerii de pe schimbul lui 
clișeu) din brigada condusă de Țărînă 
cală aduce minerilor vulcăneni
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Minerii Văii Jiului înscriu
în întrecerea socialistănoi snccese

peste

din luna

Toate sectoarele 
plan

Primele două decade 
curentă au constituit pentru mine
rii de la Lonea un nou prilej de 
afirmare pentru un loc fruntaș în 
întrecerea cu celelalte colective 
miniere din Valea Jiului. Din a- 
batajele cameră și frontale ale 
exploatării au fost extrase în a- 
cest timp 1149 tone de cărbune 
peste prevederile planului. îmbu
curător este, de asemenea, fap
tul că în cele două decade, toate 
sectoarele productive ale minei 
l.onea și-au îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan. In fruntea în
trecerii se situează colectivul sec
torului III care a dat peste plan 
mai mult de 500 tone de cărbune. 
O activitate rodnică au desfășu- 
i it și minerii sectorului II care 
au trimis la suprafață 402 tone 
de cărbune în plus. Un aport sub
stanțial la obținerea acestor re
zultate l-au adus brigăzile mine
rilor Solovan loan, Bârluț Cle
ment, Iacob Petru, Crețu G., Mol
nar T. Ele au realizat randamente 
de 5,5—6,5 tone cărbune pe post.

mua-

lunii iulie randamente de 6,5 tone 
pe post. Pe această bază, cele 
două brigăzi au extras mai mult 
de 500 tone de cărbune peste 
plan. De asemenea, brigăzile mi
nerilor Teodorescu Stancu, Pînzar 
Alexandru și Burtea Niță,
cind cu un randament care depă
șește 5,5 tone cărbune pe 
au extras peste prevederile planu
lui 380 tone de cărbune.

De la începutul anului și pînă 
n prezent harnicii mineri de la 

Uricani au extras pentru centrele 
siderurgice din țară mai mult de 
13.000 tone cărbune cocsificabil 
peste plan.

post,

Sub procentul admis

Fruntași pe exploatare
Din prima zi a lunii iulie, mi

nerii și tehnicienii sectorului III 
s-au instalat în fruntea întrecerii 
la mina Petrila. De atunci și pînă 
la 21 iulie ei și-au păstrat locul 
de frunte avînd extrase peste 
plan 1228 tone de cărbune ener
getic. Măsurile tehnico-organizato- 
rice aplicate în viață ca și folosirea 
unor metode valoroase de lucru 
au permis minerilor și tehnicieni
lor sectorului III să depășească 
productivitatea planificată cu 13,3 
la sută. In abatajele cameră în 
care lucrează brigăzile minerilor 
Clșlaru loan, Purda Constantin, 
Vătafu Petru s-au obținut randa
mente medii de peste 6 tone căr
bune pe post.

La mina Vulcan lupta pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
dă în prezent rezultate din ce în 
ce mai bune. Prin alegerea cu 
grijă a sterilului în abataje și la 
punctele de încărcare, procentul 
de cenușă din cărbunele extras 
de minerii vulcăneni în primele 
două decade ale lunii iulie a scă
zut cu 1,2 la sută. Fruntașe în 
lupta pentru îmbunătățirea calită
ții producției sînt colectivele sec
toarelor I, III și IV.

Și la mina I-upeni s-a îmbu
nătățit în ultima vreme calitatea 
producției. Astfel, cărbunele li
vrat de către minerii de aici în 
primele două decade ale lunii iulie 
a avut un conținut de cenușă cu 
aproape 1 la sută mai mic față 
de procentul admis.
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Pe panoul de onoare
Acum, cînd se apropie ziua mi

nerului și ziua de 23 August, pe 
panoul de onoare de la exploata
rea minieră Uricani sînt trecute 
numele multor brigăzi, care ob
țin succese însemnate în întrece
rea socialistă- Brigăzile conduse 
de minerii Timofte Spiridon și 
Nicolae Ioan, de exemplu au ob
ținut în primele două decade ale

atîta interes în JSM 
Benedek Mihai 
Valerian ? Presa In^j 
des vești îmbu

curătoare despre succesele repurtate de ei în lupta pen
tru mai mult cărbune. Bri gada lui Tărînă Valerian este 
fruntașă în această luptă la sectorul III al minei Vulcan, 
depășindu-și lună de lună sarcinile de plan.
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Citiți în pag. IV-
• Comunicatul comun in- 

doncziano-sovietic.
• Industriașii englezi cer 

guvernului să ia măsuri 
pentru preîntînr.pinarea 
crizei care-i amenință.

® Guvernul franchist a e- 
liberat căpeteniile O.A.S. 
aflate pe insula Palma.

Ailivilate susîiiiuia pe
La începutul lunii iulie, o 

veste se răspîndi prin Lupeni: 
constructorii dărîmă vechiul 
cartier Braia 1 Intr-adevăr, zil
nic numeroase familii de mun
citori mineri își încărcau mo
bila pe autocamioane și se 
mutau în apartamentele nou
lui bloc 10 din cartierul Vis
coza, dat atunci în folosință. 
In urma lor, mîini harnice de

*ol din Lupeni
constructor desfăceau acope
rișurile vechilor case, dărîmau 
eu tîrnăcoapele zidurile: tre
buia eliberat terenul pentru 
noi construcții — blocuri mari 
cu zeci de apartamente pen
tru mineri !

...Cartierul Braia II, cum este 
denumit noul lot de lucru. în
cepe să se contureze încă de 
pe acum. In față, la stradă, se 
fac săpături de fundație la 
blocul F cu 60 de apartamen
te. Puțin mai în spate, bri
gada lui Ciocan Oprea toarnă 
fundația de elevație la blocul 
E 2 cu 30 apartamente, iar și 
mai în spate, pe unde erau 
vechile grădini, brigada lui 
Sandu Tudor a început din 
Dlin zidăria la un alt bloc, E 1 
tot cu 30 apartamente. In as 
celași timp, maistrul Strakm- 
vici Carol și ing. Mandero Ro
meo lucrează la trasarea blo
cului D cu 90 
te. iar șeful de 
rari-betoniști, 
Constantin, se 
confecționarea
măturilor necesare. Tot în a- 
propierea acestui șantier — 
la jumătatea distanței dintre 
cartierele Viscoza și Braia II 
— se fac pregătiri pentru în
ceperea construcției noii cen
trale termice.

Noile blocuri ce se clădeso 
aici, vor cuprinde aparta
mente cu 2 și 3 camere avîndi 
încălzire centrală, băi cu lu-i 
minat direct; blocurile vor a-> 
vea cameră-uscătorie de rufe’ 
și o încăpere pentru biciclete, 
cărucioare.

Angajamentul constructori-- 
lor din Lupeni este ca blocu
rile E 1, E 2, F și două 
din marele bloc D să fie 
date încă în acest an.

de apartamen- 
brigadă de fie- 
tov. Alexandru 
îngrijește da 

la timp a ar
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Schimbul maistrului Papp și-a făcut datoria
in

ia
Ca de obicei, maistrul de 

cărcare Papp Adalbert de 
.reparația Petrila se prezentă la 
șut cu mult înainte de ora schim
bului. Intră în biroul 
spre a se interesa de 
se stă cu încărcarea 
în vagoane pe ziua în 
adresă maistrului Gaier 
mătoarea întrebare :

Ați primit planul pe
— Da de unde! Nici 

pentru ziua de astăzi nu 
putut încărca : Au lipsit vagoa
nele goale; au fost și unele de
fecțiuni — îi răspunse cu amă
răciune Gaier.

— Și totuși va trebui 
cărcăm tot planul pînă la 
— complectă Papp. Vom 
neapărat producția !

lși adună oamenii din 
și le spuse :

— Astăzi ne 
schimb greu : Aproape 
din planul zilei nu este 
Trebuie să facem tot 
ca să-l încărcăm.

Schimbul era compus 
din tineri. Aceștia îi răspunseră :

— Nici un vagon nu va 'ă-

expediției 
felul cum 
cărbunelui 
curs. 1 se

cu ur-

mâine <
plam 1 

l-am

să în- 
ora 19 
încărca

8
8

mine nelncărcat țină la ora 19 ! 
Avem încredere în puterile noas
tre.

Cînd sirena minei Petrila suna 
de ora 14, primele vagoane în
cărcate cu cărbune de schimbul 
lui Papp erau deja cîntărite.

Benzile transportoare ce adu-

ț 

h
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Schimbul condus de minerul 
Rotaru Ioan se bucură de mult! 
prestigiu în cadrul brigăzii lui 
Cîșlaru Ioan de la sectorul III 
al minei Petrila. Organizîndu-și 
bine munca în abataj, el con
tribuie din plin la sporirea e- 
eenomiilor și depășirea sarci
nilor lunare de plan ale bri
găzii cu 20 la sută.

IN CLIȘEU: Schimbul con
dus de Rotaru Ioan într-o dis
cuție înainte de a intra în 
mină.

celor de la încărcare a venit și 
șeful de manevră Sîrbu Simion. 
Intr-un timp 
de încărcare 
Vagoanele 
drumul spre

Timpul trecea pe nesimțite. 
Maistrul Papp era văzut pretu
tindeni : și la cîntar, și la linia 
normală. In toate locurile cheie 
el îndruma oamenii asupra fe
lului cum trebuie muncit pentru 
ca planul de încărcări să fie 
gata în termen.

In biroul expediției, întocmi
torii scrisorilor de trăsură pentru 
vagoane abia mai pridideau cu 
scrisul. Toți erau în schimb feri
ciți. Planul zilei respective va fi g 
încărcat în termen.

...Cu cîteva minute înainte de 
ora 19, șeful sectorului de tran
sport de la preparația Petrila 
se interesă la telefon cum se 
stă cu încărcatul cărbunelui.

— Am început să încărcăm 
peste plan.

Schimbul lui Papp și-a făcut 
și de această dată datoria.

relativ scurt liniile 
au rămas 
încărcate 
gară.

libere, 
luaseră
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TINERI HARNICI
să nu 
în se- 
din a-

magazia centrală, 
a transportat și 
selecționat peste 
15.000 buc. țigle 
provenite din de
molări și a colec
tat în ultimele 3 
luni 8000 kg. fier 
vechi. Tot în ca
drul acțiunilor de 
muncă voluntară, 
organizația U.T.M. 
de la sectorul I.L.L 
Petrila a amenajat 
3 spații verzi.

In ultimul timp 
tinerii din acest 
sector al I.L.L. au

nu-!Hotărîți 
cedeze nici 
mestrul II 
cest an drapelul de 
sector fruntaș pe 
Valea 
rit în 
nerîi 
I.L.L.
resc 
țiunilor de muncă 
voluntară. Astfel, 
organizația U.T.M 
a stivuit în Incln 
ta sectorului 12.000 
buc. cărămizi, a 
pus în ordine ma
terialele aflate în

participat în 
măr mare la con
struirea unei popi- 
căirii. S-au remar
cat în mod deose
bit Karacsony Io
sif, Albescu Con-' 
stantin, Leoveanu 
iOan, Mălăescu Va
sile, Măgureanu 
Petre, Popa Ghe- 
orghe, Mureșan 
loan, Farkas San
dor.

BADUJA O. 
corespondent

ceau cărbunele din silozuri spre 
gurile de încărcare, se luaseră 
parcă și ele la întrecere cu oa
menii. Cîntaragiii Rețegan ' loan 
și Pădure Avram cîntăreau va
gon după vagon, 
de la cablu Vărgata 
Vitez losif, 
la încărcare 
zie ca pînă

Maistrul 
teme de o 
vagoane
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schimb

așteaptă un 
jumătate 
încărcat, 
posibilul

numai

Manevranții 
Vasile și 

potriveau vagoanele 
cu mai mare Dreci~ 
acum-
Papp începuse a se 
blocare a liniilor cu 

încărcate. In ajutorul

Jiului cuce 
întrecere, ti- 
din sectorul 
Petrila spo- 

numărul ac-

I. CRIȘAN
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La minele de cărbuni din Valea 
Jiului există în funcțiune un nu
măr de 22 stații de pompe sub
terane. Marea majoritate a aces
tor stații sînt de construcție mo
dernă șî satisfac în întregime con
dițiile necesare înlăturării perico
lului de inundare a lucrărilor mi
niere de deschidere și pregătire 
ș-au de abataj. Exploatarea lor se 
face în condițiile respectării nor
melor de tehnica securității.

rocseripțiuni 
atît pentru construcția, întreținerea 
oît și pentru buna funcționare ■« 
stațiilor de pompe subterane- 
Bunăoară, se prevede ca dimen
sionarea bazinelor de colectare să 
fie astfel concepută în proiecte in
cit să existe posibilitatea acumu
lării unui debit de apă pentru cel 
puțin 12 ore. Atît bazinele de a- 
cumulare cit și canalele principale 
de scurgere a apelor trebuie să fie 
solid construite, bine întreținute și 
curățite cu regularitate de nămo
lul care se depune in ele. La fie
care stație de pompe trebuie să 
existe cei puțin două bazine de co
lectare care să comunice intre ele. 
Aceasta este necesar, in special la 
acele mine unde se acumulează și 
ape de rambleu, pentru a exista 
posibilitatea acumulării și curățirii 
de nămol, alternativă, a bazinelor.

In imediata apropiere a bazine
lor, de regulă între bazine și la 
o mică înălțime, se amplasează 
stațiile de pompare. Fiecare stație 
trebuie să fie prevăzută cu cel 
puțin două pompe, dintre care una 
să fie de rezervă. Debitul total 
al pompelor în funcțiune trebuie 
să fie cel puțin egal cu debitul 
afluenței maxime a apelor subte
rane. Debitul pompelor de rezervă 
trebuie să reprezinte cel puțin 50 
la sută din debitul pompelor în 
funcțiune.

Camerele pompelor trebuie să 
fie construite corespunzător atît 
în ce privește susținerea cit și spa
țiul de vatră. Camerele trebuie să 
fie bine aerisite, bine iluminate și

(•) = —— .....-

Roadele mișcării 
de inovații

Muncitorii, tehnicienii fi 
norii inovatori de la minele, 
parațiile și uzinele C.C.V.J. 
tribute activ la promovarea 
greșului tehnic, la îmbunătățirea 
continuă a procesului de produc
ție. Ei au înaintat, în primul se
mestru din acest an, la cabine
tele tehnice un număr de 407 
propuneri de inovații. Din aces
tea 211 propuneri au fost accep
tate și aplicate, rezolvînd pro
bleme de producție, aducînd e- 
conomii de materiale, sporind 
productivitatea muncii etc. De 
remarcat că între inovațiile apli
cate figurează un număr însemnat 
din domeniul minier și anume ■: 
noi metode de pregătire fi ex
ploatare a inflexiunii stratului 5, 
în ' 
pz 
ră. 
fi

pre- 
con- 
pro-

aplicare la mina Petrila ; stîl- 
metalici pentru abataje came- 
în aplicare la minele Petrila 

Aninoasa; posibilități de ar
mare metalică a suitorilor, în a- 
plicare la mina Lonea ; metodă 
pentru îmbinarea unei galerii 
simple, care urmează a fi beto
nată, cu galerie dublă betonată, 
în aplicare la mina Aninoasa; 
gură da vărsare rabatabilă la 
banda de încărcare de la silozul 
nou. în aplicare la mina Uri- 
cani ; captarea prafului la ma 
șina de rambleipt Srieden, în a- 
plicare la mina Lupeni și altele.

Economiile antecalculate reali
zate în perioada semestrului 1 
prin aplicarea inovațiilor in pro
ducție se cifrează la 1.346.302 
lei. iar cele postcalculate la 
2.308.754 lei. Inovatorii autori 
ai inovațiilor aplicate în produc
ție au fost recompensați cu pri
me a căror valoare totală se ri
dică la 108-332 lei.

Intre realizările din ultimii ani a cercetătorilor de la 
S.C.S.M. Petroșani de o mare importanță economică este „Me
toda de pușcare cu explozivi brizanți în mediu grizutuos folo
sind ca inhibitor apa pulverizată sub formă de ceață". In pu
țurile în săpare pulverizarea apei se realizează cu ajutorul unor 
pulverizatoare concepute de cercetătorii de la S.C.S.M. IN CLI
ȘEU : Pulverizatorul tip S.C.S.M.-P—1 în funcțiune

galeriei 
bazine, iar

de deservire să cunoască 
amănunțit toate operațiile 
trebuie să le întreprindă 
împrejurare.

subterane io (ondiîile 
Ho tebniia setariiaî I

prevăzute cu telefon- In cameră 
trebuie să fie și un indicator de 
nivel, care să indice în orice mo
ment nivelul apelor de 
Vatra camerei pompelor 
cesar să fie situată cu cel puțin 
0,5 m- deasupra vetrei 
care aduce apa în 
fundația pompelor la 0,5 m. dea
supra vetrei camerei pompelor. 
Se mai indică totodată ca în ca
mera pompelor să fie afișată 
schema rețelei conductelor de aspi
rație și refulare precum și 
schema cablurilor și a legăturilor 
electrice, pentru a se putea inter
veni cu competență în cazuri de 
accidente tehnice. De asemenea, 
se impune să se afișeze și instruc
țiunile privitoare la regimul de 
pornire și oprire a instalațiilor de 
evacuare a apelor, pentru ca per
sonalul 
in mod 
pe care 
în orice

La stațiile de pompe de la mi
nele de cărbuni din Valea Jiului 
sînt în general respectate normele 
de tehnica securității. Se constată 
însă unele mici abateri. Unele sta
ții nu au instalat telefon. Altele 
nu au indicator de nivel al ape
lor din bazine, cum este de exem
plu stația „Balomjr" de la mina 
Uri câni, stșția „Aninoasa" de la 
mina Aninoasa și altele. La sta
țiile mai mici, lipsesc instrucțiunile 
asupra regimului de pornire și o- 
prire a agregatelor. Iar în unele 
locuri instrucțiunile se pot citi 
foarte greu deoarece scrierea lor 
la mașină a fost efectuată în mod 
necorespunzător. Unele camere de 
pompe sînt insuficient aerisite și 
iluminate ; nu sînt văruite cores
punzător, cum este cazul la stația 
de pompe „Arpad" de la mina 
Vulcan. Dar unul din cele mai 
mari neajunsuri ce se constată la 
unele stații de pompe principale 
din subteran este lipsa liniilor fe
rate care trebuie să fie construite 
paralel cu axa pompelor, și ra
cordare cu liniile ferate din gale- 

* rifle de transport, Aceste linii 
sînt necesare transportului pompe
lor și motoarelor cu prilejul în
locuirii lor. In lipsa liniilor fe
rate, utilajele respective se tran
sportă pe vatră cu multă greutate, 
deoarece ele cîntăresc mii de ki
lograme.

Respectarea nomelor de tehnica 
securității asigură o exploatate 
rațională a stațiilor de pompe 
subterane și înlătură totodată po
sibilitatea avariilor ceea ce consti
tuie una din condițiile de bază 
pentru desfășurarea normală a 
procesului de producție din sub
teran. Aceste condiții se cer asi
gurate la toate minele din Valea 
Jiului, prin respectarea cu riguro
zitate a normelor de tehnica se
curității la exploatarea pompelor 
din subteran.

Jng. IANAȘ ANDREI 
I.M.P.

colpctare. 
este ne-

Pentru protecția muncii
Din abatajele Văii Jiu

lui au togi extrase în pri
mul semestru 63,000 tone de 
cărbune cocsificabil și ener
getic peste plan, m același 
timp minerii din bazinul nos
tru au redus prețul de cost 
realizind pe această cale eco
nomii de peste <5,120.000 iei,

Unul din principalii factori 
care au făcut ca munca mine
rilor să fie spornică pe primul 
semestru îl constituie condi
țiile bune de muncă asigurate 
la locurile de producție. Grija 
pentru securitatea în timpul 
lucrului a muncitorilor din 
subteran șl de la suprafață s-a 
manifestat în mod larg. In pri
mul semestru 1962 s-a cheltuit 
din fondurile alocate pe C.C.V.J. 
pentru protecția muncii suma 
de 8.257.000 lei. Din această 
sumă 1,280,000 lei reprezintă 
numai cheltuielile la capito
lul tehnica securității, 1.610,000 
lei cele pentru procurarea e- 
chipamentulul de protecție, iar 
1,023.000 le», a echipamentului 
de lucru. Sume importante au 
fost prevăzute de asemenea 
pentru îmbunătățirea ventila
ției, procurarea materialelor 
igienico-sanitare, asigurarea a- 
limentației speciale etc.

COLȚUL CELOR CERTAȚI CU N.T.S.-UL
muncii din 

Ia tot pa- 
din plin 

guvernului 
cit mai

Fiecare om al 
Valea Jiului resimte 
sul manifestîndu-se 
grija partidului și 
pentru satisfacerea
deplină a cerințelor de zi cu 
zi. Această grijă e necontenit 
prezentă și la locurile de pro
ducție, unde muncitorilor din 
subteran și de la suprafață le 
sint asigurate condiții optime 
ca să poată munci cu spor și 
în deplină siguranță. Pentru 
protecția muncii se cheltuiesc 
zeci de milioane anual la ex
ploatările miniere, preparațiile, 
uzinele și celelalte unități din 
bazinul nostru carbonifer, pu- 
nîndu-se la dispoziția munci
torilor echipament și material 
de protecție; de rezolvarea 
problemelor de tehnica secu
rității și protecția muncii se 
ocupă numeroase cadre teh- 
nlco-inginerești. Și pe măsură 
ce preocupările colective în a- 
cest domeniu sint mai puter
nice, succesele pe calea 
tăririi protecției 
mal numeroase, 
moașe.

Aceste succese 
flecare om al 
prin disciplină liber consimți
tă, prin atitudine înaintată 
față de muncă și-a dat apor
tul la obținerea lor știind că 
o face în propriul său interes. 
Dar mai sînt unii, ce-i 
puțini la număr, care 
rează disciplina muncii, 
bat în timpul lucrului

în- 
sint 
fru-

muncii 
tot mai

pe 
care

bucură 
muncii,

drept 
igno- 
se a- 
de la

Minerii din brigada de pregătiri condusă de tov. Demeter 
Augustin folosesc la încărcarea sterilului în galeria principală 
de coastă a minei Dîlja o mașină sovietică 
cu cupă. Mecanizarea operațiilor grele de 
pe mineri să realizeze randamente sporite 
vansare, cu eforturi fizice reduse. Brigada
tin realizează lună de lună peste 100 metri 
ria dublă pe care o sapă. Iată-1 în clișeu 
schimb Toth Coloman evacuînd sterilul de 
de încărcat.

— ««••MMM'

normele de tehnica securită
ții și protecția muncii, pu- 
nîndu-și în pericol sănătatea 
și chiar viața, Acestora, îm
preună cu „faptele" lor, li s-a 
rezervat un anumit loc în pa
gina tehnică a ziarului nostru 
la rubrica „Colțul celor cer
tați cu N.T.S.-ul“. Iată 4 pe 
primii „musafiri".., la locul 
cuvenit.

Unde duce indisciplina
Colectivul mineri Vulcan este 

un colectiv harnic care, prin 
perseverență și disciplină in 
producție, își îndeplinește cu 
cinste sarcinile ce-i revin. Dar 
in sinul său mai sint și cite 
unui in postura uscăturilor din 
pădure. In rîndul acestora sint 
socotiți la mina Vulcan și va 
gonetarii Gali Francisc si Va- 
siescu Petru. Iată „faptele ‘ 
lor. In ziua de 9 iulie vagone
tarul Gali Francisc de la sec
torul iii a fost trimis de la 
locul de muncă să aducă seîn- 
dură. Tot după scindură căuta 
pe galerie șl vagonetarul Va- 
siescu Petru de la altă briga
dă. Materialul căutat l-au gă
sit încărcat pe un că
rucior. In loc să-I împartă, 
S-au luat la ceartă. De la 
ceartă la bătaie. In toiul în
căierării Gali Francisc a pri
mit o astfel de îmbrîncitură 
incit a căzut jos lovindu-se 
puternic cu piciorul de șină, 
zdrobindu-și rotula. Acciden
tul grav suferit l-a scos din 
producție pe timp de cel pu
țin 6—7 săptămîni. se chel
tuiesc bani pentru tratament; 
fiecare zi de incapacitate în
carcă cheltuielile din fondul 
asigurărilor sociale cu circa 
45 lei. Dar apoi suferințele o- 
mului I Și cind te gindești că 
toate astea puteau fi evitate 
dacă cei doi bătăuși chemau 
maistrul miner să facă ei 
dreptate in împărțirea căru
ciorului cu scindură.
Știa, dar nu s-a conformat
Vagonetarul Baca Alexandru 

e și el unul de la mina Vul
can ce figurează între „uscă
turi". El nu lucrează de o zi- 
două la 
suitorul 
IV. Știa 
condiții
ă fost instruit din N.T.S. Știa, 
dar nu s-a conformat. In 
ziua de 3 iulie pe cînd încăr
ca cărbunele din rol In vago- 

încărcat cărbune din 
colector din stratul 
cum se lucrează în 

de siguranță că doar

de încărcat E.P.M.-l 
lucru la ort îi ai« că 
și viteze mari de a- 
lui Demeter Augus- 

înaintare în gale- 
pe minerul șef de 
la ort cu mașina'

nete, un bulgăre buclucaș s-a' 
agățat în rol oprind acolo căr
bunele. Ignorînd indicațiile 
N.T.S.-ului cum trebuie pro
cedat în asemenea cazuri, 
vagonetarul Baca Alexandru a 
intrat în rol să dese a te căr
bunele, Consecințele: a căzut 
pe rostogol în jos fracturîn- 
du-și coloana dorsală. Pentru 
vindecarea lui vor trebui 4—5 
luni; se vor face cheltuieli, iar 
aportul lui în producție este 
absent în acest timp. Și toate 
acestea puteau fi foarte ușor 
preîntimpinate, dacă vagoneta
rul Bacii se călăuzea de 
N.T.S. Nu i se cerea nici un 
efort în plus. Suitorul are 3 
secții. Are și ferestre de vi
zitare, prin care se putea de
pista locul unde cărbunele era 
agățat și prin aceste ferestre, 
cu ajutorul unei rang' se 
putea da drumul la cărbune 
fără nici un pericol. Așa ar 
fi trebuit să procedeze vago
netarul Baca după N.T.S. I
Cînd nu se copturește ortul

Din cei certați cu N.T.S.-ul 
sînt și la mina Lupeni. Unul 
din aceștia este minerul Lako 
Carol, șef de schimb în bri
gada lui Bartoș loan. Avînd 
această responsabilitate în 
brigadă era de datoria sa să 
ia toate măsurile de siguran
ță la ort pe schimbul său, ca 
lucrul să se desfășoare în bu
ne condițiuni. înainte de în
ceperea lucrului la ort, la fie
care început de schimb, locul 
de muncă se cere copturit. 
Asta e lege sfîntă pentru mi
neri ! Cei ce o încalcă plătesc 
scump. Numai că Lako Carol 
nu a plătit el abaterea de la 
N.T.S., ci ortacul său vagone
tarul Tămășan Petru, Șeful 
lui de schimb neglija coptu
rirea ortului. Intr-una din zile 
de pe la începutul acestei 
luni a permis lucrul la ort tot 
fără a copturi. Pe cînd tăia cu 
ferăstrăul un lemn pentru ar
mare, s-a desprins din front 
un bulgăre de cărbune care a 
căzut pe picioarele vagoneta
rului provocîndu-i fractura 
metatorsianuluj ni drept. Bri
gada a pierdut un ortac din 
producție pe timp de cca. 4-5 
de zile, care are 
Iată 
rea, 
unii 
lui !

de suferit, 
la ce noate duce nepăsa- 
ușurința cu care tratează 
mineri copturirea ortu-
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Cupa regiunii Hunedoara 
ia lupte libere

In ziua de 22 iulie, în orașul 
Hunedoara a fost organizat un 
concurs de lupte libere rezervat 
juniorilor, dotat cu Cupa regiunii 
Hunedoara. La această competi
ție, din Valea Jiului au luat parte 
cri mai buni juniori reprezentînd 
asociațiile sportive Jiul Petrii; și 
Utilajul Petroșani.

Luptătorii petrileni au ocupat 
locul II pe echipe și 3 locuri la 
individual. O comportare exce
lentă a dovedit tînărul miner 
Covrig Ioan care a obținut un 
bine meritat loc 1 în fața campio
nului republican de juniori Ku- 
tulas de la Corvinul Hunedoara.

Pe echipe clasamentul se pre
zintă astfel : Hunedoara — 43 
puncte ; Petrila — 36 puncte ; 
Petroșani — 29 puncte ; Deva — 
23 puncte.

Peste puține zile, orașul regio
nal Petroșani va găzdui o nouă 
întrecere de lupte libere. Este 
vorba de cupa Minerul. La în
trecere vor participa și sportivi 
din alte regiuni. Pînă atunci an
trenorii noștri vor trebui să de
pună o muncă susținută în vede
rea obținerii unor rezultate care 
să facă cinste

Jiului.

Tenis
In zilele de 

desfășurat etapa regională la' te
nis de masă în cadrul Voințiadei.

La întreceri au participat și 
sportivii cooperatori din raza o- 
rașului regional Petroșani. Ei au 
reușit să obțină locul I la indivi
dual prin Girciș Eugen, iar 
echipe locul II.

Campioana regională 
la bicicletă oraș

Duminică, orașul Deva a găz
duit etapa regională a campiona
tului republican de biciclete oraș 
individual și pe echipe.

Participînd la acest campionat, 
tînăra Marko Ecaterina de la aso
ciația sportivă Voința din Petro
șani, a cucerit un meritat loc I 
elasifieîndu-se pentru etapa finală 
pe țară, care se va desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămîni în ora
șul Cluj.
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Cooperatorii meșteșugari 
obțin noi succese

Lucrătorii cooperativei mește
șugărești „Jiul" din Petroșani au 

M încheiat primul semestru din a - 
’ cest an cu planul la producția glo

bală industrială depășit cu 7,5 la 
sută, iar al producției neindustriale 
cu 4,5 la sută. In primele 6 luni 
prețul de cost al produselor a 
fost redus cu 2,90 la sută, obți- 
nîndu-se totodată și beneficii în- 
sumînd 143.000 lei-

In obținerea acestor succese s-au 
evidențiat colectivele secțiilor de 
croitorie nr. 8 și nr. 24 Petroșani 
și secția de ceasornicărie Lonea.

Pentru deservirea populației în 
condițiuni cît 
amenajate noi 
la Petroșani, 
Cimpa.

minerilor din Va-

S. BALOI 
de masă
21 și 22 iulie, s-a

pe

Pe baza creșterii randamentului la 7—« tone de cărbune pe post, minerii din brigada 
condusă de tov. Petric Slmion. extrag lună de lună sute de tone de cărbune peste plan. In 
primele două decade din iulie, de exemplu, brigada a realizat cel mai mare randament pe 
sectorul V și pe mina Lonea — 7.040 tone de cărbune pe post. Depășirea de plan din perioada 
1—20 iulie întrece 300 tone de cărbune. IN CLIȘEU : Un schimb al harnicei brigăzi condusă de 
Petric Simion.

Intre doua adunări generale

mai bune au fost 
secții meșteșugărești 
Petrila, Lonea ți

C. IOAN 
corespondent

Nenumărate sînt problemele 
de care se ocupă birourile or
ganizațiilor de bază intre două 
adunări generale. Ele organi
zează practic munca pentru 
îndeplinirea hotăririlor orga
nelor superioare și ale adu
nărilor generale, îndrumă mun
ca politică, activitatea fiecă
rui membru și candidat de 
partid, precum și a organiza
țiilor de masă pentru realiza
rea tuturor sarcinilor ce revin 
organizației de bază. Iată cum 
muncește biroul organizației de 
bază din sectorul I B al mi
nei Lupeni.

In urmă cu citeva luni, la 
propunerea biroului organiza
ției de bază, comuniștii din 
sector au luat in discuție po
sibilitățile de îmbunătățire a 
calității producției de cărbu
ne. La stabilirea 
dini de zi, biroul 
vedere că în luna 
producția extrasă de brigăzile 
sectorului a fost de calitate 
slabă, procentul de cenușă fi
ind cu 5 la sută mai mare 
decit norma admisă, iar nor
ma de umiditate a cărbune
lui a fost, de asemenea, de
pășită cu 2,7 la sută. In a- 
dunare s-a discutat pe larg 
despre cauzele care determi
nă slaba calitate a cărbunelui, 
despre posibilitățile de imbu
nătățire a calității producției. 
Adunarea a adoptat un plan 
de măsuri în vederea elimi
nării cauzelor care fac ca pro
ducția să aibă o umiditate 
mare și un conținut de ce
nușă exagerat, stabilind în a- 
ceastă privință sarcini preci
se pentru biroul organizației 
de bază, comitetul secției sin
dicale și conducerea tehnico- 
administrativă. Biroului orga
nizației de bază i-a revenit 
deci sarcina să asigure înde
plinirea măsurilor elaborate de 
adunarea generală. In acest 
scop, fiecărui membru al bi
roului i s-a stabilit ce anume 
are de făcut. Astfel, tov. Kooș 
Ladislau, secretarul organiza-

ției de bază a urmărit felul 
cum conducerea tehnico-admi- 
nistrativă traduce în viață 
măsurile pentru reducerea can
tității de apă din abataje pro
venită de la operațiile de ram- 
bleiere și din conductele de 
apă potabilă și cum persona
lul tehnic asigură sprijinirea 
brigăzilor pentru a extrage o 
producție de bună calitate, 
fără șist.

Măsurile tehnico-organiza
torice trebuiau susținute de o

activitate 
înfăptuirea 

generale, 
s-a întrunit 

felul cum

VIAȚA DE PARTID

acestei or- 
a avut în 
precedentă'

muncă politică adecvată. De 
aceea, tov. Dumbravă Gheor- 
ghe, care răspunde de munca 
de propagandă și agitație în 
birou, a avut sarcina să se o- 
cupe de îmbunătățirea agita
ției politice. Tov. Dumbravă a 
instruit colectivul gazetei de 
perete din sector. In edițiile 
gazetei au apărut cu regula
ritate materiale în legătură cu 
felul cum se străduiesc mi
nerii să aleagă șistul vizibil 
in abataje. Au apărut arti
cole și caricaturi care au cri
ticat brigăzile tov. Gîrea loan 
și Bobită loan 
producție de i 
Totodată tov. Dumbravă 
drumat agitatorii din 
arătindu-le sarcinile ce 
vin pentru mobilizarea 
rilor la continua îmbunătățire 
a calității producției. In urma 
instructajului, agitatorii intre 
care tov. Bălan Iosif, Olteanu 
Iosif, Gromăzescu Emanoil, au 
ținut convorbiri cu minerii 
despre însemnătatea calității 
producției, îndrumîndu-i să a- 
leaga cu atenție șistul vizibil! 
și să asigure o armare perfectă' 
a tavanului în fiecare abataj 
pentru a preveni amestecarea 
rocilor desprinse din tavan cu 
cărbunele. _ ~~~

De asemenea, din inițiativa țov 
biroului, tov. Dodoacă Pante -

decit norma
Acest succes, alături 

5510 tone de cărbune 
peste plan de la în- 
anului, face ca sec-
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HAVANA 24 (Agerpres).
Poporul Cubei se pregătește 

pentru sărbătoarea sa națio
nală — Ziua de 26 iulie, zî în 
care un detașament de tineri 
revoluționari cubani în frunte 
cu Fidel Castro a pornit in a- 
nul 1953 asaltul eroic împo
triva forțăreței Monkada din 
orașul Santiago de Cuba. A- 
nul acesta, pentru prima oară 
după victoria revoluției săr
bătorirea acestui eveniment 
va avea loc în orașul Santiago 
de Cuba — leagănul revolu
ției cubane. La festivități vor 
participa reprezentanți ai tu
turor provinciilor din țară și 
invitați din străinătate.

Un neobișnuit avînt politic 
șl în muncă domnește în a- 
ceste zile în capitala Cubei, 
Havana, în capitalele provin
ciilor și în celelalte orașe Și 
sate ale republicii.

i care dădeau 
slabă calitate.

a In
sectar 
le re- 
mine-

CONTUL CURENT PERSONAL LA C.E.C
Contul curent personal la 

C.E.C. constituie un^ mijloc prac
tic și avantajos de economisire a 
banilor, 
nale se 
la casele 
bază de 
tuarea operațiunilor de plăți din 
conturile curente se eliberează 
tularilor carnete de cecuri.

In contul curent personal 
C.E.C. se pot face depuneri 
orice casă raională sau unitate 
C E.C. din țară, atit in numerar 
prin completarea unui „buletin de 
vârsămînt" de către titularul con
ului sau de alte persoane, cit și 
™in virament din orice drepturi 
bănești cuvenite titularului ca : sa
lariu, pensie, alocații pentru copii, 
prime, premii de stat, drepturi de 
autor, de colaborare, prime de ve
chime etc. In acest scop, titularul

Conturile curente perso- 
deschid oricărui cetățean 
raionale de economii, pe 

cereri scrise. Pentru efec-

ti-

la 
la

contului dă 
treprinderii 
care are de 
să i se depună periodic, sau oca
zional, în contul său curent la 
C.E.C. o anumită sumă de bani. 
El va indica numărul contului 
curent și casa raională C.E.C. unde 
și-a deschis contul.

Pentru sumele păstrate în con
tul curent personal se acordă a- 
ceeași dobîndă ca și la depunerile 
pe librete de economii cu dobindă. 
Titularul contului curent poate 
dispune ori cînd de sumele aflate 
în contul său, iar plățile 
după dorința titularului : 
merar sau prin virament, 
în numerar se fac prin 
prezentare a unui C.E.C- din car
netul de cecuri care este pus ia 
dispoziția titularului odată cu
deschiderea contului, iar cele

o dispoziție scrisă în- 
sau instituției de la 
primit drepturi bănești

se fac 
în nu-
Plățile 
simpla

prin 
bază 
permanent sau temporar din par
tea titularului. Cecul poate fi 
emis pe numele titularului sau 
pe numele oricărei persoane, plata 
fâcîndu-se numai la casele raio
nale de economii.

Titularul unui cont curent poate 
da dispoziții unității C.E.C. la 
care are deschis contul, ca din 
disponibilul său să i se efectueze 
periodic plăți pentru telefon, chi
rie, lumină, apă, impozite etc., 
evitînd astfel deplasările care ră
pesc timp prețios și cheltuieli, a~ 
vînd totodată siguranța achitării 
în termen a sumelor datorate.

Contul curent personal este un 
mijloc practic de păstrare a dis
ponibilităților bănești ale oame
nilor muncii, el oferind o seamă 
de avantaje însemnate.

virament se efectuiază pe 
de dispoziții cu caracter

limon. membru in birou șl pre
ședintele comitetului secției 
sindicale, a pregătit o consfă
tuire de producție in care s-au 
dezbătut tot probleme privind 
calitatea producției.

In acest fel fiecare membru 
al biroului organizației de ba
ză a desfășurat o 
concretă pentru 
hotărârii adunării 
Periodic biroul 
pentru a analiza
prind viață prevederile hotă- 
ririi și a lua unele măsuri su
plimentare. Efectul este în
semnat. De multe luni secto
rul I B al minei Lupeni n-a 
fost penalizat pentru cărbune 
necorespunzător din punct de 
vedere calitativ. In cursul lu
nii trecute, de pildă, minerii! 
din acest sector au extras o 
producție avind cu 6 la sută) 
mai puțin șist 
admisă, 
de cele 
extrase 
ceputul
torul I B să se numere printre 
colectivele fruntașe ale ex
ploatării.

Dar munca biroului între 
două adunări generale nu se 
rezumă numai la organizarea! 
îndeplinirii hotărîrii ultimei 
adunări generale. Biroul are 
in vedere ca toate sarcinile 
privitoare la activitatea poli
tică, economică și social-cul- 
turală să fie realizate. Lucrînd 
cot la cot cu ceilalți mineri, 
ingineri și tehnicieni, membrii 
biroului organizației de bază 
participă activ la rezolvarea! 
problemelor ce se ridică zi de 
zi. S-a întîmplat ca in cursul 
lunii, trei tovarăși din acti
vul fără de partid să fie pri
miți în rîndurile candidațllor 
de partid. Biroul s-a îngrijit 
ca activul fără de partid să1 
fie completat imediat cu alți 
muncitori fruntași în produc
ție, oameni cinstiți. De a- 
ceastă problemă s-a ocupați 

„ i Constantin. Tov. 
Koos Ladislau, discutînd cu 
minerul Kedves David a aflat 
că acesta lucrează de mulți 
ani la mină și încă nu i s-a) 
asigurat o locuință corespun
zătoare. In urma intervenției 
secretarului de partid din sec
tor, comisia de repartizare a 
locuințelor a ținut cont 
rerea minerului și i-a 
rat un apartament In 
blocuri, La fel membrii 
lui 
felul 
zația 
să-și petreacă timpul liber în 
mod util etc.

Fiind mereu în mijlocul co
lectivului, sesizînd șl rezolvînd 
cu grijă toate problemele pe 
care le ridică viața în fiecare zi, 
biroul organizației de bază din 
sectorul I B al minei Lupeni' 
va asigura creșterea continuă 
a rolului organizației de partid 
din viața colectivului.

s-au ocupat 
cum asigură 
U. T. M. ca

i

: de ce- 
asigu- 

i noile 
i birou- 
și de 
organi- 
tlnerii

1. DUBEK

GREVA GENERALA
DIN ADEN

ADEN 24 (Agerpres).
Corespondentul agenției UPI 

anunță că la chemarea sindi
catelor, 50.000 de muncitori 
din colonia britanică Aden au 
declarat grevă generală în 
semn de protest împotriva tra
tativelor de la Londra în ve
derea includerii Adenului în 
„federația" creată în regiunea 
Golfului Persic de colonialiș
tii britanici.

Corespondenții agențiilor de 
presă relatează că greva gene
rală a paralizat activitatea în
treprinderilor, comerțul pre
cum și transporturile inclusiv 
cel maritim și aerian.

Pensionarii englezi cer 
îmbunătățirea situației 

1O”
LONDRA 24 (Agerpres).
Pensionarii englezi au orga

nizat la 21 iulie o demonstra
ție neobișnuită în Piața Tra
falgar. Aproximativ 500 de 
londonezi In vîrstă s-au așezat 
în piață în fața coloanei lui 
Nelson pe scaunele care le a- 
duseseră cu ei. Ei au cerut ma
jorarea pensiilor din cauza 
creșterii scumpetei. Numeroa
se organizații sindicale au de
clarat că sprijină lupta pen
sionarilor.

După demonstrație o dele
gație a participanților la ea a 
remis la Ministerul pensiilor și 
'Asigurărilor Sociale o scrisoa
re adresată noului ministru 
Macpherson în care cer îmbu
nătățirea situației pensionari
lor.

_=©=_
In Turcia

Milioane de copii 
rămîn fără învățătură

ANKARA 24 (Agerpres). — 
iTASS transmite :

Luînd cuvîntul la o confe
rință de presă, președintele 
Federației asociațiilor de cadre 
didactice din Turcia, a decla
rat că problema învățămîrrtu- 
lui în țară devine tot mai a- 
cută. In școlile elementare șl 
medii lipsesc 100.000 de învă
țători și profesori. Mii de în
vățători și profesori sînt che
mați anual în armată pentru 
cîțiva ani, ceea ce accentuea
ză și mai mult lipsa de cadre 
didactice și duce la închide
rea continuă a școlilor. Numai 
în anul viitor de invățămînt 
vor fi închise circa 1.000 de 
școli. Milioane de copii vor 
rămlne fără învățătură. Tur
cia, a declarat președintele 
Federației asociațiilor de ca
dre didactice resimte lipsa spe
cialiștilor cu studii superioare 
și medii.
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\ Incălcînd constituția țării'----------------------- ■----

din Grecia, la în- 
viață, sub acuza- 
de
în

„spionaj", 
parlament și

Tribunalul militar 
din Atena l-a condamnat 

pe F. Vettas
ATENA 24 (Agerpres). TASS 

transmite :
La 23 iulie, Tribunalul mi

litar din Atena, după scurte 
dezbateri judiciare pe baza 
dovezilor ticluite de Asfalia 
(poliția secretă), a condam
nat pe F. Vettas, membru al 
C.C. al P.C. 
chisoare pe 
ția absurdă

Deputății 
alți fruntași ai vieții publice 
care au depus 
subliniat că Vettas este per
secutat de autorități pentru 
activitatea sa politică, pentru 
faptul că a participat la miș
carea de rezistență a poporu
lui grec 
hitleriste în Grecia.

Apărarea a protestat împo
triva faptului că prin încăl
carea constituției, cetățenii 
greci continuă să fie judecați 
pentru activitatea lor politică.

I

la proces au
i

în anii ocupației
I

„Copiii tristului paradis american1
Raportul anual al Biroului fe

deral de investigații al S.U.A., dat 
publicității recent, 
numărul crimelor 
comise în 1961 a atins un nou 
record, fiind cu 3 la sută mai 
mare decît în 1960. In cursul a~ 
nului 1961 au fost făptuite 
1.92.6.090 asasinate, răpiri, jafuri, 
spargeri, adică patru crime pe mi
nut. Raportul arată că procentul 
de creștere a crimelor continuă să 
depășească de aproape 5 ori creș
terea populației și că din numărul 
total al crimelor, 43 la sută au 
fost comise de tineri sub 18 ani. 
Creșterea numărtdui de delicvent: 
minori constituie o mare plagă a 
societății americane și autorii ra
portului subliniază alarmați că e~ 
șecul încercărilor de a se schimba 
această situație poate avea conse
cințe serioase pentru viitorul țări:.

—=©=— ------

precizează că
„importante"

MOSCOVA. In dimineața 
zilei de 24 iulie, în Palatul 
Mare al Kremlinului s-a des
chis cea de-a 6-a sesiune a 
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R. 
(cea de-a 5-a legislatură).

GENEVA. In seara zilei de 
23 iulie, A. A. Gromîko, mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., a avut o întrevedere 
cu A. Home, ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii. 
La întîlnire a fost de față 
G. M. Pușkin, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.

„Steaua" Bu- 
a intîlnit într-un meci 

selecționata armatei 
Cehoslovace. Rugbiștii 
au prestat un joc foar-

PRAGA. La Praga, în pre
zența unui numeros public, e- 
chipa de rugbi 
curești 
amical 
R. S. 
romîni 
te bun, repurtind victoria cu 
scorul categoric de 31—6 (3—3).

TEL AVIV. Lucrătorii de la 
societatea de electricitate din 
partea de sud a țării se află 
în grevă pentru a doua oară 
In ultimele zece zile. Greva 
de 48 de ore reprezintă un 
protest împotriva refuzului 
societății de a satisface reven
dicările muncitorilor privind 
majorarea salariilor. La grevă 
participă 2.300 de oameni.

HANOI. Din Saigon se anun
ță că poliția secretă sud-viet- 
nameză a arestat alte trei 
personalități de seamă care au 
luat atitudine împotriva regi
mului polițist instaurat de 
Ngo Dinh Diem.

BERLIN 24 (Agerpres).
La Berlin s-a anunțat oficial 

că guvernul Republicii Demo
crate Germane a trimis guver
nelor tuturor țărilor materiale 
cu privire la acțiunile crimi
nale întreprinse în ultima vre
me împotriva R. D. Germane 
și a cetățenilor acestui stat. 
După cum se subliniază în ma
teriale, la 13 august anul tre
cut R. D. Germană a instituit 
la frontiera sa cu Berlinul oc
cidental un control ferm în 
care scop a ridicat instalațiile 
de frontieră necesare. Aceste 
măsuri au fost necesare pen
tru a se zădărnici activitatea 
de subminare și spionaj îm
potriva R. D. Germane și a 
celorlalte țări socialiste acti
vitate pornită din Berlinul oc
cidental, și a se preîntîmpina 
o agresiune politică și milita
ră împotriva R. D. Germane,
= - ■ -... ......... .........■—1

printre copiii 
10 milioane nu 
decît 3 sau 4 
încetează lucrul 

ogoare.

Dar despre ce fel de încercări 
este vorba ?

Viața grea a tineretului din Sta' 
tele Unite, „copiii tristului paradis 
american", după expresia roman
cierului american ]■ Keromac a 
constituit subiectul a sute sau 
poate mii de studii, articole, re
portaje, rapoarte fi discuții. In 
S.U.A. educarea tineretului consti
tuie o problemă din cele mai difi
cile. învățătura nu este la înde- 
mina oricui. Americanul de rind 
trebuie să plătească fi încă destul 
de scump instruirea copiilor săi. 
Ca urmare, a acestui fapt nenu
mărat i copii, nu frecventează fco
lite. Așa se face că în S.U.A. s-a 
„putut înregistra 20 de milioane 
de analfabeți, iar 
înscriși la școală, 
urmează cursurile 
luni pe an, cînd 
in plantații și pe

Dar nici pentru tinerii care au 
terminat școala, nu există decît 
posibilități foarte restrinse. După 
ani de studii, ei caută zadarnic de 
lucru și constată că de multe ori 
sacrificiile făcute au fost inutile. 
Unii din acești tineri și nu puțini 
la număr dezamăgiți, lipsiți de 
perspective, influențați de filmele 
cu gangsteri, de romanele polițis
te, de comicsuri care se revarsă 
potop asupra lor pășesc pe calea 
cea mai rea dintre toate : tîlhăria. 
lată un exemplu grăitor, pe care 
ni-l furnizează districtul Columbia 
din New York. Numai în cursul 
unui singur an, pe străzile acestui 
cartier au fost comise 1012 jafuri 
însoțite de violențe. Aproape ju
mătate din autorii atacurilor tâl
hărești au fost tineri între 16 și 17 
ani. Reacția organelor de condu
cere a districtului — arată revista 
s.Tbe Economist" — a fost de a 
cere întărirea poliției, mai mulți 
clini polițiști, pedepse mai aspre.

Zecile de miliarde afectate sco
purilor militare și-ar găsi o între
buințare mult mai bună dacă 
s-ar spori alocațiile și pentru o- 
crotirea și educarea tineretului.

I. HORIA

Guvernul franchist a eliberat căpeteniile
O.A.S. aflate pe insula Palma

MADRID 24 (Agerpres).
Agenția France Presse a- 

nunță că guvernul spaniol a 
hotărît să pună în libertate 
pe căpeteniile organizației fas
ciste O.A.S. — Lacheroy, La- 
gaillarde, Ortiz, Anthes și Fe- 
choze — care în baza acordu
lui intervenit anul trecut cu 
guvernul francez nu au avut 
dreptul să părăsească insula 
Palma unde au fost deportați.

occi-

din 
Berli- 

se pro

Să înceteze acțiunile agresive 
întreprinse din Berlinul occidental 

împotriva R.D.G.
plănuită de Germania 
dentală.

Cercurile guvernante 
R. F. Germană și din 
nul occidental, care
nunță împotriva realizării u- 
nei înțelegeri reale cu privire 
la reglementarea pașnică a 
problemei germane și la re
zolvarea problemei Berlinului 
occidental au încurajat actele 
de violență la frontiera de stat 
a R. D. Germane.

Există o legătură indisolu
bilă între îndemnurile provo
catoare ale politicienilor de la 
Bonn și din Berlinul occiden
tal și acțiunile agresive ale e- 
lementelor mercenare din Ber
linul occidental împotriva R.D. 
Germane. Atacurile armate, 
incendierile, asasinatele și ex
ploziile constituie o expresie 
nemijlocită a politicii agresi
ve a militarismului vest-ger- 
man. Ele sînt o parte inte
grantă a politicii revanșarde, 
promovată în Germania occi
dentală și în Berlinul occi
dental.

Ținînd seama de amenin
țarea continuă la adresa păcii 
generale ca urmare a acțiu
nilor agresive întreprinse din' 
Berlinul occidental, guvernul 
R. D. Germane atrage cu toa
tă seriozitatea atenția opiniei 
publice mondiale asupra a- 
cestor crime împotriva păcii.

-------- . :.;=o»9*ze

guvernul 
de a lua măsuri ho- 
vederea scoaterii e- 
țării din starea de 
cronică. De data a-

indusuiasii englezi ier 
peslm DieîonnîDinarea

LONDRA 24 (Agerpres).
Industria engleză bate pasul 

pe loc, nici un fel de schim
bări spre bine nu se întrevăd 
într-un viitor apropiat — a- 
cestea sînt concluziile princi
pale ale raportului Federației 
industriașilor britanici, dat 
publicității la Londra. In de
cursul cîtorva săptămîni pa
tronii bombardează 
cu cereri 
tărîte în 
conomiei 
stagnare 
ceasta cererea este formulată 
de una din cele mai mari or
ganizații ale lumii de afaceri, 
care oglindește părerea a pes
te 5.000 de bussinesmeni.

După cum rezultă din 
port, o oarecare tendință de 
urcare, întrezărită în produc
ția industrială în primele luni 
ale acestui an, s-a dovedit a 
nu îi altceva decît un feno
men de conjunctură. In ulti
mele trei luni întreprinderile 
a 20 la sută din firmele enu
merate în raport și-au redus 
volumul producției; 45 la sută 
din firme au rămas la nivelul 
anterior și numai 35 la sută 
au înregistrat o oarecare creș
tere a producției.

In prezent, are de făcut fa
ță celor mai mari greutăți in
dustria constructoare de ma-

ra-

Acestor criminali O.A.S.-lști li 
s-a permis fie să părăsească 
Spania, fie să se stabilească 
In orice oraș din această țară.

După cum se știe, Lacheroy 
și Ortiz au fost condamnați 
Ia moarte de autoritățile fran
ceze pentru participare la pu
ciul fascist din Algeria, care 
a avut loc în 1961, iar La- 
gaillarde a fost condamnat la 
10 ani muncă silnică.

Comunicatul comun
indoneziano’sovietic

D JAKARTA 24 (Agerpres). 
TASS transmite:

La Djakarta a fost dat pu
blicității comunicatul comun 
indoneziano-sovietic cu privire 
la vizita lui A. I. Mikoian în 
Indonezia.

Vizita s-a soldat cu realiza
rea unei și mai profunde în
țelegeri reciproce în probleme 
mondiale actuale și în pro
blemele întăririi continue a 
relațiilor de prietenie și cola
borare între cele două țări și 
a păcii în întreaga lume, se 
spune în comunicat.

După cum se arată în co
municat, în timpul convorbi
rilor cu Anastas Mikoian, pre
ședintele Sukarno „a dat ex
plicații în legătură cu actuala 
etapă a luptei poporului in-

0

Scopurile planului englez privind 
crearea unei „federații Malavez<> 

lărgite44
LONDRA 24 (Agerpres).
„Guvernul Macmillan — a- 

nunță agenția Associated Press 
— a aprobat ideia creării pînă 
în iunie 1963 a unei federații 
Malayeze lărgite". După cum 
a declarat la 23 iulie primul 
ministru al Malayei, Abdul 
Rahman, tratativele care se 
desfășoară în secret la Londra 
In legătură cu aceasta se vor 
încheia probabil în cursul a- 
cestei săptămîni.

alimentară, in- 
Aceasta din

șini, industria 
dustria hîrtiei. 
cauza reducerii cererii interne 
și creșterii cheltuielilor de pro
ducție. In consecință, se spune 
In raport, a scăzut considera
bil capacitatea de concurență 
a mărfurilor engleze, mai cu 
seamă față de creșterea con
curenței din partea produc
ției industriei vest-germane și 
japoneze.

Autorii raportului întrevăd 
un viitor sumbru, subliniind 
că nu se întrezărește nici o 
speranță pentru viitoarele trei 
luni.

In legătură cu aceasta in
dustriașii cer guvernului să ia 
măsuri imediate pentru a pre- 
tntîmpina o criză economică 
iminentă.

PROGRAM DE RADIO
26 iulie

PROGRAMUL L 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Fragmente din 
suita „Mitrea Cocor" de Sabin 
Drăgoi, 9,00 Vreau să știu, 
9,25 Concert distractiv, 10,08 
Fragmente din opera „Wilhelm 
Tell' de Rossini, 11,30 Muzică 
populară din Moldova, 12,00 
Formații de muzică ușoară, 
13,10 Răsfoind albumul cu o- 
perete, 14,30 Melodii de estra
dă, 15,45 Program de uverturi, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,30 
Muzică ușoară de compozitori 
romîni, 18,00 Muzică populară 
romînească, 19,15 Program mu
zical pentru fruntași in pro
ducție din industrie și agri
cultură, 21,00 Mari ansambluri 
corale romînești, 21,30 Melo
dii populare romînești. PRO
GRAMUL II. 12,15 Muzică din 
opere, 12,45 Muzică ușoară de 
compozitori sovietici, 13,25 
Muzică populară romînească și 
a minorităților naționale, 14,30 
programe muzicale alcătuite 
de ascultători, 15,10 Almanah 
științific (reluare), 15,32 Mu

ad- 
o-

Mi-

donezian pentru eliberarea 
Irianului de vest de sub 
ministrația colonialiștilor 
landezi".

In legătură cu aceasta 
koian a arătat că guvernul și 
poporul Uniunii Sovietice spri
jină lupta pentru eliberarea 
Irianului de vest și și-a ex
primat convingerea că Iria- 
nul de vest poate și trebuie 
să revină sub suveranitatea 
Republicii Indonezia.

„S-a acordat atenție pro
blemelor relațiilor comerciale 
dintre cele două țări, precum 
și celorlalți factori care pot 

accelera construcția obiective
lor prevăzute de contractele 
încheiate în cadrul acorduri
lor" — se arată în încheierea 
comunicatului.

- de aproape 
locuitori.
scopuri care 

acestui plan 
din însăși or-

Federația lărgită urmează să 
cuprindă cinci teritorii din A- 
sia de sud-est cu totul dife
rite din punct de vedere ăl ni
velului lor de dezvoltare. Este 
vorba de Malaya, Singapore 
(state independente) și trei 

posesiuni britanice din Borneo 
(Borneo de nord, Sarawak și 
Brunei), suprafața proiectatei 
federații va fi de 345 mii kmp., 
iar populația - 
10 milioane de

Adevăratele 
stau în spatele 
ies în evidență 
dinea de zi a tratativelor de 
la Londra. Astfel, după cum 
transmite agenția Associated 
Press, tratativele se axează, 
în primul rînd, pe „colabora
rea militară și economică" 
dintre viitoarea federație și 
Anglia.

Perpetuarea poziției econo
mice dominante a Marii Bri
tanii în această parte a lumii 
are, de asemenea, o strînsă 
legătură cu crearea noii fede
rații. Teritoriile în cauză sînt 
extrem de bogate în cauciuc, 
cositor, petrol. De pe acum 
monopolurile britanice contro 
Iează exploatarea acestor bo
gății, iar tratatul de „colabo
rare economică" care va fi în
cheiat, le va oferi în conti
nuare dreptul nelimitat de a 
controla economia acestor te
ritorii, înlăturînd în același 
timp primejdia concurenței 
străine.

zică de estradă, 16,30 Tineri 
interpreți de muzică populară 
romînească, 18,05 Cintă Lumi
nița Cosmin și George Bunea, 
18,45 Să învățăm limba rusă 
cîntînd, 19,30 Tinerețea ne e 
dragă, 20,05 Muzică de dans, 
20,40 Doine și jocuri populare 
romînești, 21,15 Muzică de 
dans, 21,45 Părinți și copii, 
22,00 Săptămîna muzicii po
lone.
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CINEMATOGRAFE

26 iulie
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Apartamentul: AL. 
SAHIA: Mai tare ca uraga
nul; PETRILA: Prologul re
zistenței; LIVEZENI: Torero; 
ANlNOAsA : Flăcări în Taiga; 
ISCRONl: Nu e loc pentru a- 
nimale sălbatice: CRIVIL’f't: 
Insula fără nume: VULCA<: 
Valea mîndră; LUPENI: stră
zile au amintiri: URICANI: 
Cîntecul porumbiței cenușii.


