
ccoftul muncii politice 
indcpUnirca angojamcnlcior I

Oamenii muncii din orașul 
cel de-al 

anului. Ei 
plină de a-

L nostru au pășit în 
doilea semestru al

W desfășoară o luptă pnna ae a- 
vînt pentru a întîmpina Ziua 
minerului și apropiata sărbă
toare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist cu noi succe
se în muncă, luptă cu însufle
țire pentru a se achita cu 
cinste de angajamentele luate 
în întrecerea socialistă.

In toate exploatările minie
re, întreprinderile și șantierele 
de construcții se duce o luptă* 
susținută pentru îndeplinirea 
planului în mod ritmic de că
tre toate brigăzile și echipele, 
pentru o productivitate tot 
mai înaltă, pentru îmbunătă
țirea calității produselor și re
ducerea prețului de cost. A- 
ceste probleme stau în centrul 
atenției organizațiilor de partid 
din întreprinderi pentru că 
succesele viitoare depind în 
cea mai ntare măsură de felul 
în care ele vor ști să mobili
zeze oamenii muncii la înde- 
plinirea angajamentelor pe ca
re și le-au asumat.

Multe comitete de partid și 
organizații de bază cum sînt 
cele de la exploatările miniere 

* Petrija, Uricani, Lupeni și al- 
telqjkie oferă exemple convin- 
gătUL^ de felul cum trebuie 
îmbunătățite formele și mij
loacele muncii politice de masă.

Principalul în munca orga
nizațiilor de partid de antre
nare a maselor largi de oa
meni ai muncii din întreprin
deri Ia îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid este legătura 
lor strînsă cu masele, desfă
șurarea unei activități educa
tiv politice susținute, bogate 
In conținut.

Succesele comitetului de 
partid al minei Petrila în mo
bilizarea colectivului de mi
neri la îndeplinirea sarcinilor 
de producție se datorește în 
mare măsură faptului că or
ganizațiile de bază de aici des
fășoară o vie și susținută mun
că politică în jurul întrecerii 
socialiste. Minerii de aici își 
cunosc precis angajamentele, 
sînt informați operativ cum se 
achită fiecare brigadă de obli
gațiile pe care și le-a asumat 

_/?Mn trecere.
agitatorilor, în 
ganizațiilor de bază, în con
sfătuirile de producție urmări
rea îndeplinirii angajamentelor 
figurează în permanență la or
dinea zilei.

. Activitatea multor organiza 
«Tții de bază de la mina Lupefni 

este caracterizată, de aseme
nea, prin intensificarea muncii 
politice de masă. In sectorul 
III al urinei, spre exemplu, se 
practică forme variate ale 
muncii politice cu oamenii.

Toate acestea se răsfrîng 
pozitiv asupra producției. Anul

In convorbirile 
adunările or-
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Realizările cu care contribuie minerii din brigada condusă de comunistul Demeter Augus- 
Brigada obține lună 
de 100 metri în ga- 
brigăzii condus de

tin la redeschiderea minei Dîlja sînt cunoscute în întreagă Valea Jiului, 
de lună randamente de peste 3 m. c. steril pe post și avansări mai mari 
leria dublă de coastă pe care o sapă. Iată în clișeu ortacii din schimbul 
minerul Toth Kalman perforînd la ort găurile de pușcare.

Proletari dîrr toate țările, unițî-vă!

acesta minerii din Lupeni au 
obținut rezultate mult mai bu
ne decît în anul trecut. Ei au 
dat peste plan în cele șapte 
luni care au trecut de la înce
putul anului 17.093 tone de 
cărbune, au îmbunătățit sim
țitor calitatea cărbunelui coc
sificabil și au realizat economii 
la prețul de cost de peste 
786.000 lei.

In munca cu oamenii există 
însă multe lipsuri. Rezultatele 
nesatisfăcătoare obținute în 
unele unități cum sînt I.C.M.M., 
șantierele de construcții ale 
T.R.C.H., unele sectoare ale în
treprinderii forestiere precum 
și în unele sectoare ale ex
ploatărilor miniere necesită 
îmbunătățirea serioasă a mun
cii politice de masă, a muncii 
politice desfășurate in mijlo
cul colectivelor de muncitori.

Prin munca politică trebuie 
să facem ca fiecare muncitor, 
inginer și tehnician să se simtă 
răspunzător de angajamentul 
luat în fața colectivului său 
de muncă, în fața partidului. 
Să facem, mai mult pentru a 
lichida atitudinea formală, de 
nepăsare care mai există în 
unele locuri cum sînt : secto
rul V sud al minei Lupeni și 
altele față de angajamentele 
luate în întrecerea socialistă, 
din partea unor conducători 
de întreprinderi, de sindicate 
etc. Colectivul de constructori 
de pe șantierul 6 din Petroșani 
și-a luat angajamentul să e- 
xecute unele lucrări cum sînt 
complexul cooperației, unele 
blocuri pentru locuințe și al
tele înainte de termenele fi
xate. Conducerea șantierului, 
organizația de partid și comi
tetul sindicatului au dat însă 
uitării aceste angajamente. 
De asemenea, conducerea șan
tierului nr. 10 din Vulcan a 
uitat de angajamentul pe ca
re și l-a luat privind calitatea 
lucrărilor executate. Tot așa 
a uitat și conducerea I.I.L. „6 
August" de angajamentul pe 
care și l-a asumat în ceea ce 
privește îmbunătățirea calității 
unor produse.

Oricît s-ar strădui tovarășii 
din conducerea acestor colec
tive de muncă să îndrepte lu
crurile, ei nu vor reuși dacă nu 
vor da atenția cuvenită mun
cii cu oamenii, atragerii mun
citorilor la activitate conștien
tă pentru învingerea lipsuri
lor, pentru lichidarea rămîne- 
rii în urmă.

Chiar și o simplă analiză a 
situației de pe șantierele de 
construcții mai sus menționa
te arată că una din cauzele 
rămînerii în urmă este slaba 
muncă cu oamenii. Aici nu se 
manifestă din plin grija pen
tru lichidarea rămînerii în ur-

(Continuare în pag. 3-a)
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La mina fruntașă pe bazinDin munca 
minerilor loneni 

Folosirea tehnicii noi își arată 
roadele

Colectivul minei Uri
cani, deținător al drape
lului de mină fruntașă 
pe bazinul 
continuă 
succese 
socialistă, 
ne-a informat unul din
tre corespondenții noștri 
voluntari, minerii de la 
Uricani au extras în lu
na iulie încă 1700 tone 
de cărbune cocsificabil 
peste plan. Această can
titate se adaugă la cele 
peste 14.000 tone cărbu
ne date de ei în plus pe 
primul semestru al anu-

Văii Jiului, 
să obțină noi 
in întrecerea 

După cumAn de an, prin grija partidului și guvernului 
tehnica nouă pătrunde în minele din Valea Jiului.

Ia acest an mina Lonea a fost înzestrată cu 5 
transportoare cu raclete T.P.-1, 4 transportoare
S.K.R., 30 de perforatoare pneumatice rotative, două 
locomotive cu acumulatori de 4 tone, o locomotivă 
electrică cu troiey de 200 C-P., precum și alte uti
laje miniere care au fost introduse în subteran.

Datorită introducerii tehnicii noi, viteza de avan
sare in galerii a crescut anul acesta cu 5,9 la sută 
față de plan, iar în abatajele cameră cu 24,2 la sută.

Ridicarea calificării — 
în pas cu dezvoltarea tehnicii
Comitetul sindicatului și conducerea minei Lo

nea, îndrumate de comitetul de partid, acordă aten
ție calificării muncitorilor. Cursurile de calificare 
sînt frecventate cu regularitate de numeroși muncitori 
din sectoarele minei dintre care 
câți ajutori mineri.

De curînd, au terminat școala 
mina Lonea un număr de 
ajutori de mineri și 17 artificieri care au fost re
partizați în sectoarele productive ale minei.

Toate brigăzile la nivelul 
celor fruntașe

Dacă la sfîrșitul anului 1961, aproximativ 50 la 
sută din numărul brigăzilor din abataje și de la 
pregătiri erau sub plan, în prezent din cele 52 bri
găzi existente la mina Lonea 43 își realizează lună de 
lună sarcinile de producție și angajamentele 
întrecere Din totalul brigăzilor din sectoarele 
nei Lonea, 48 brigăzi sînt conduse de comuniști.

O activitate susținută în privința scoaterii 
găzilor de sub plan desfășoară organizația de partid, 
comitetul sindicatului și conducerea sectorului II, 
unde din cele 8 brigăzi, 7 sînt peste plan. Bine s-a 
muncit în direcția scoaterii brigăzilor de sub plan 
și în sectorul I al minei unde, de asemenea, din 
cele 8 brigăzi doar una este sub plan. Mai slab se 
prezintă însă situația brigăzilor în sectorul IV. Aici 
din 11 brigăzi ce lucrează în abataje și la pregătiri 
4 sînt sub plan. Tot atâtea brigăzi rămase în ur
mă sînt și în sectorul III.

Sub îndrumarea comitetului de partid, colectivul 
minei Lenea este hotărit ca în cinstea zilei de 23 
August să depună eforturi susținute pentru sprijinirea 
celor 14 brigăzi rămase în urmă 
astfel încît acestea să fie ridicate 
la nivelul celor fruntașe.

41 vor fi califi"

de calificare de la
52 mineri, 19

Nu de mult, comuniștii din sectorul 1 al minei 
Lonea au primit-o pe muncitoarea Șef Etelca în 
rîndurile candidaților de partid. Ca difuzoare vo
luntară tovarășa Șef s-a preocupat de popularizarea 
presei în rîndurile minerilor.

IN CLIȘEU: Candidata de partid Șef Etelca 
distribuind ziarele unei muncitoare din sector.

Gînduri spre orașul prieteniei
Duminică. Ora 22 și 15 mi

nute. Din pilnia enormă a me
gafonului din centrul Aninoasei, 
ce răspîndește pînă departe o 
melodie veselă, tinerească, se des
prinde o voce : „Festival Hel
sinki — 1962". Intr-o clipă un 
grup imens de tineri își face 
loc sub difuzorul cel mare. A" 
tenția e încordată, inimile bat pu
ternic, privirile strălucesc de en
tuziasm, de bucurie. De acolo, 
de la mii și mii de kilometri de
părtare. din orașul alb, unde az‘ 
și-au dat mina tinerii finlandezi 
cu cubanezi, germani cu coreeni, 
francezi cu australieni, din orașul 
Nordului se aude glasul miilor 
de tineri întilniți sub marele steag 
al prieteniei, al tinereții, al entu
ziasmului, sub steagul păcii.

In ocbii tinerilor aninoseni care 
au venit si asculte in această sea
ră primele vești ale prieteniei și 
tinereții, 
tot mai 
mica vale 
transmită 
ria zilelor minunate pe care le 
trăiesc. Ar dori ca acolo Persida 
și Dumitru, prietenii lor dragi 
care reprezintă tineretul Văii Jiu
lui la cel de-al Vlll-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților, să vorbească și despre ei. 

lumina fericirii licărește 
puternic. De aid, din 
minerească, ei ar vrea să 
tineretului lumii bucu-

lui. Tot în acest interval 
de timp minerii uricăneni 
au obținut succese și în 
privința realizării de e- 
conomii la prețul de cost. 
Angajamentul luat de ei 
ca pînă la sfîrșitul anu
lui să obțină economii 
suplimentare 'n valoare 
de 250.000 lei a fost înde
plinit încă de pe acum.

Brigăzile minerilor Ti-: 
mofte Spiridon, Nicolae 
loan, Hrițcan Vasile, 
Teodorescu Stancu au i 
contribuit în mod deoșe- ■ 
bit la' obținerea acestor : 
rezultate însemnate.

despre ortacii luiSă spună
Schneider, Cristea, David care~s 
mereu în frunte în marea bătă
lie din adîncul minei, să spună 
despre bucuria Silviei, a Ceciliei 
și a celorlalți care și-au luat cu 
succes examenul de maturitate și 
care acum visează spre cele mai 
îndrăznețe culmi, să împărtă
șească bucuria studenților, ingine
rilor. profesorilor aninoseni care 
s-au ridicat aici, în valea noas
tră și care azi la locurile lor de 
activitate răsplătesc prin muncă 
bucuria zilelor minunate ce le 
trăiesc. Să spună despre sutele de 
cămine noi în care s-a statorni
cit fericirea, să spună despre a- 
devărata copilărie și tinerețe de 
azi.

Cuvintele calde transmise pe 
calea undelor din orașul tine
reții se împletesc cu gîndurile și 
simțămintele fierbinți ale tineri
lor din această Vale care acum 
după încheierea emisiunii 
val Helsinki — 1962“ 
mai 
sala 
albă 
s-au 
petreacă împreună în ziua deschi
derii marelui festival al priete
niei, al tinereții, al păcii.

LUCIA LICIU

i

„Festi- 
pornesc 

veseli, mai entuziaști spre 
clubului scăldată în lumina 
a tuburilor de neon unde 
întîlnit zeci de perechi să i

>
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Colțul celor certați cu N.T.S.-ulRE TEME ACTUALE ÎNSEMNARE

fflel mită atenție inaepiinirii 
ptaului tematic de inovații

Minerii și tehnicienii de la 
mina Uricani au obținut în a- 
cest an succese frumoase în 
lupta pentru realizarea de e- 
conomii suplimentare, pentru 
îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor de întrecere. Ei 
au obținut pină acum econo
mii peste plan în valoare de 
260.000 lei, cu 10.000 lei mai 
mult față de angajamentul 
luat pe întregul an.

La obținerea acestui rezul- 
țat o contribuție însemnată au 
adus-o inovatorii din exploa
tare. Ei s-au străduit să 
găsească noi soluții, noi pro
cedee tehnice care să ducă la 
realizarea de economii. De la 
începutul anului, la cabinetul 
tehnic al minei au fost înre
gistrate aproape 30 de propu
neri de inovații valoresc 
cu peste 10 la sută mai 
mult decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut. 
Inovațiile aplicate pină acum 
în procesul de producție aduc 
anual minei însemnate eco
nomii.

Inovatorul Dobrin Gheorghe 
a conceput o modificare a for
mei tăișului sfredelelor armate 
cu plăcuțe vidia. Ea a fost ge
neralizată la toate brigăzile 
de mineri care efectuiază lu
crări de pregătiri în sectoa
rele exploatării. Prin aplica
rea acestei propuneri sporește 
viteza de perforare a găurilor 
cu burghie de acest fel. O 
altă inovație aplicată „Gură 
de vărsare rabatabilă de În
cărcare la silozul nou“. a 
fost concepută de maistrul e- 
lectrician Buda loan. Ea con
tribuie la îmbunătățirea ope
rațiilor de golire a noului siloz.

Pentru a antrena cît mai 
mulți muncitori și tehnicieni 
la realizarea de inovații, în ca
drul cabinetului tehnic al mi
nei Uricani s-a inițiat un con
curs intern cu' premii. Con
cursul care s-a desfășurat în 
prima etapă pină la 1 iulie, a 
fost primit cu interes de că
tre muncitorii de aici, avînd 
ca rezultat înregistrarea de 
noi inovații cum e de pildă 
„Aparat pentru căutarea de
fectelor în bobinele motoare
lor electrice" conceput de e- 
lectricienii Iancu Rusalim și 
Stoiculescu Constantin.

Un sprijin prețios în dez

voltarea mișcării de inovații 
și raționalizări îl acordă ca
binetul tehnic. Biblioteca ca
binetului s-a îmbogățit anul 
acesta cu noi cărți de specia
litate. De asemenea, bibliote
ca dispune și de numeroase 
publicații periodice de specia- ! 
litate. ☆

La propunerile făcute de 
către sectoarele minei in sco- I 
pul extinderii tehnicii avansa- i 
te, la începutul acestui an 
s-a întocmit un plan tematic 
de inovații. Planul prevede 
printre altele rezolvarea ur
mătoarelor probleme: 1) Au
tomatizarea funcționării pom
pelor în subteran: 2) Dispozi
tiv pentru semnalizarea acus
tică și optică in caz de nefunc
ționare a pompelor de răcire 
de la compresoare: 3) Aparat 
pentru verificarea stabilirii 
simultane a contactelor unui 
întrerupător electric.

Toate aceste probleme im
portante pentru bunul mers 
al muncii în subteran au fost 
discutate în cadrul unei șe
dințe cu inovatorii din ca
drul minei. Aceștia s-au 
angajat ca în termenul cel 
mai scurt să rezolve proble
mele din planul tematic.

Cu toate că au trecut aproa
pe 7 luni de la întocmirea pla
nului tematic nu s-a făcut a- 
proape nimic în această di
recție. Marea majoritate a 
problemelor din planul tema
tic au rămas nerezolvate. Care 
să fie cauza ? In primul rînd 
toți acei inovatori care s-au 
angajat să rezolve problemele 
din plan n-au mai fost con
trolați cum stau cu acestea. 
Comisia de inovații s-a mul
țumit doar să prezinte in fața 
inovatorilor planul tematic 
fără să mai urmărească pe 
parcurs realizarea în întregi
me a lui.

Este necesar ca să se depu
nă mai mult interes pentru 
rezolvarea acestor probleme 
importante. Și asta cu atît 
mai mult cu cît în fața colec
tivului exploatării stau sar
cini însemnate la a căror în
deplinire sînt chemați să a- 
ducă o contribuție tot mai 
mare inovatorii minei.

C. MATEESCU I

Și-a făcut-o cu mina lui
Debutul in rindul celor a- 

junși la cuțite cu N.T.S.-ul și 
l-a făcut de curînd la locul de 
muncă. Se numește Costinaș 
loan. Lucrează ca vagonetar 
la abatajul cameră 0505 din 
sectorul V al minei Lonea. în
carcă cărbune din rol și a fost 
instruit despre felul cum tre
buie să lucreze in siguranță, 
conform 
N.T.S. A 
în galerie 
porțiunea 
scop. Dar 
cru. Avînd de 
vagonet din galeria principală 
în cea secundară unde urma 
să-1 încarce cu cărbune, a in
trat pe partea galeriei fără 
umblătoare, nepermisă circu
lației. Galeria, fiind în curbă, 
vagonetul pe cind se înscria 
in ea 1-a prins către peretele 
galeriei, 
stingă. Cum s-ar 
pectind N.T.;
rău cu 
rului pentru 
l-a scos din 
puțin 60 de zile necesare pen
tru vindecare, iar tratamen
tul, ajutorul de boală co6tă 
bani.

celor prescrise de 
știut, bunăoară, că 
se circulă numai pe 

destinată acestui 
a ignorat acest lu- 

manevrat un

fracturîndu-i 
zice 

S.-ul și-a 
luL Dar și 
că neglijența lui 
producție pe cel

mina

mina 
neres- 
făcut 
sec to-

Așa 
operativitate

ia mecanici, mai pap!
In schimbul I din ziua de 

27 iulie, frontaliștii din briga
da lui Marton Dionisie au a- 
vut necazuri în abataj. La șut 
brigadierul ieșea din mină că
trănit foc. Pe galeria Ștefan- 
centru de la orizontul 480 s-a 
intilnit cu maistrul miner 
principal Vintilă Constantin, 
responsabilul schimbului II. 
De la prima vorbă schimbată 
cu ei, Marton a început să-și 
verse focul.

— Așa nu mai poate mer
ge tovarășe obăr! Ne împie
decăm noi pe noi să dăm căr
bune, să ne facem planul și 
angajamentele.

— Despre ce piedici vor
bești ? Cine le pune ?
- Păi defectul... mecanicii.
— Vorbești de crațerul de 

la panoul n ? Se știe poves
tea cu el la sector. N-am pla
sat oameni acolo. Și mie îmi 
pare rău. Trebuia să se facă 
tăiere. Ar fi ieșit fain cărbu
ne. Dar așa... Va trebui să dăm 
fest in alte abataje ca să re
cuperăm cele 60—80 de tone

motor 
defect pu- 
repede in-

de rezervă

:ea*

Concomitent cu progresul tehnic, la minele din Valea Jiu
lui se iau măsuri tehnice pentru îmbunătățirea aerajului minier, 
creîndu-se condiții optime de lucru la locurile de muncă. De 
la o lună la alta crește numărul ventilatoarelor și lungimea re
țelei de conducte de aeraj instalate în subteran. IN CLIȘEU : 
La U.R.U.M.P. se pregătește un nou lot de tuburi de aeraj pen
tru a fi expediat la exploatările miniere. Muncitoarele Mureșan 
Maria și Man Zamfira execută

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

Metoda de pușcare cu explozivi brizanți 
în mediu grizu tos dă roade

Cercetătorii de la S.C.S.M. Pe
troșani au pus la punct în anii 
1960—1961 o metodă eficientă de 
pușcare în lucrări miniere cu me
tan. Este vorba despre metoda 
de pușcare cu explozivi brizanți 
în mediu grizutos folosind ca in
hibitor apa pulverizată sub formă 
de ceața. Principiul de bază al 
metodei constă în crearea în fața 
găurilor din frontul de lucru a 
unei zone de apă sub formă de 
ceață. Această zonă este creată 
pentru răcirea imediată a produ
selor exploziei încărcăturilor din 
găuri. Apa în contact cu gazele 
de mare temperatură rezultate la 
explodarea încărcăturilor se va- 
porizează. Absorbția căldurii de 
către apă are .ca efect răcirea ga
zelor de explozie, înainte ca aces
tea să treacă în atmosfera liberă 
făcînd în consecință ca gazele de 
explozie să fie nepericuloase față 
de metan. In cazul în care totuși 
în anumite puncte ale lucrării mi
niere are loc explozia sau aprin
derea metanului, ceața are efect 
inhibitor asuora reacției exploziei,

aceasta fiind încetinită și apoi o- 
prită. Deci arderea sau explozia 
metanului nu se mai poate propa
ga-

Metoda a fost verificată atît pe 
scară de laborator în tunelul ex
perimental de la S.C.S.M. cît și 
semiindustriafă în luarările ori
zontale — galeria Balomir de la 
mina Uricani, precum și la Ani
na. Toate experiențele au dat re
zultate bune. Respectîndu-se can
titățile de apă (ajia s-a pulverizat 
sub formă de ceață din niște pungi 
ce explodau în fața frontului de 
lucru) prevăzute în calcul, la ex
perimentări nu s-a înregistrat nici 
o explozie sau aprindere de gri
zu. In cazul folosirii metodei în 
puț, s-a preconizat pulverizarea 
apei cu ajutorul pulverizatorului 
tip S.C.S.M.-P-1. Acest pulveri- 
zator are un debit de cca. 15 li- 
trî/minut. Instalîndu-se 12 pulve- 
rizatoare în puț se poate pulveriza 
cu ajutorul lor cca. 180 litri cea
ță apă/minut. In timp de 9 mi
nute se pulverizează sub formă de 
ceață în atmosfera puțului canti

tatea de 1575 litri apă. Cum tim
pul de la retragerea personalului 
din puț, după pornirea pulveriza- 
toarelor și pînă la declanșarea ex
ploziei este de cca. 20 de minute, 
în această perioadă se pulverizea
ză 3.600 1. apă sub formă de cea
ță creîndu-se un coeficient supli
mentar de siguranță. Pulverizatoa- 
rele se instalează la 15 m.l. dis
tanță de fundul puțului pe un inel 
suport. Cele 12 pulverizatoare 
pulverizează apa pe axul central 
al puțului. Pentru obținerea unei 
eficiente maxime, pulverizatoarele 
sînt revizuite obligatoriu reglîn- 
du-se cît mai potrivit. Se efec
tuează minim 3 probe de verifi
care înainte de prima pușcare în 
puț-

Dat fiind rezultatele bune ob
ținute în timpul experimentării pe 
scară de laborator și semiindus- 
trială, s-a trecut la folosirea me
todei pe scară industrială. Meto
da de pușcare cu explozivi bri
zanți în mediu grizutos folosin* 
du-se ca inhibitor apa pulverizată 
sub formă de ceață se aplică în

vopsirea tuburilor.

care se pierd la panoul I din 
stratul 13.

— Dar cu ce s-a pierdut în 
schimbul I și o parte în schim
bul III de ieri, cînd s-a defec
tat craterul, cum rămîne ? 
Cum rămîne cu producția pier
dută ?

O întrebare de la un timp 
tot mai frecventă pe buzele 
frontaliștilor din sectorul I B 
al minei Lupeni. O întrebare 
cauzată de defecțiunile meca
nice tot mai dese in abataje, 
de încetineala cu care sînt în
lăturate. De pildă, defectul de 
crațer de la panoul I. S-a pro
dus în schimbul III din ziua 
de 26 iulie. N-ar fi fost greu 
de înlăturat dacă partea me
canică a sectorului (rr an ic 
de sector tov. ing. Aescu 
P.) s-ar fi îngrijit timp 
să aibă în preabataj 
de rezervă. Motorul 
tea fi în acest caz 
locuit.

Lipsa motorului
impunea să se acționeze ra
pid cu demontarea, transpor
tarea afară din abataj a celuî 
defect și înlocuirea lui cu u- 
nul bun. Acest lucru se cerea 
făcut chiar in schimbul cînd 
s-a produs defecțiunea. A tre
cut însă schimbul III din ziua 
de 26 iulie, a venit și a trecut 
și schimbul I din ziua urmă
toare și mecanicii nu mișcase- 
ră încă motorul defect de la 
locul lui. Pe la locul cu pri
cina s-au perindat în acest 
timp mecanici, electricieni, 
maiștri, ingineri de la partea 
mecanică', fără să facă ceva 
concret pentru înlăturarea de
fecțiunii. Deabia în schimbul 
II (la aproape o zi de la *o- 
ducerea defecțiunii) partea 
mecanică a luat însfîrșii mă
suri să fie schimbat motorul. 
Așa operativitate la mecanici, 
mal rar ! Cînd are de gînd 
colectivul părții mecanice a 
sectorului I B Lupeni să se de 
baraseze de meteahna înceti
nelii ? Cu cit mecanicii o vor 
face mai curînd cu atît colec
tivul sectorului, ei înșiși vor 
fi mai puțin păgubiți.

I. BRADEANU

prezent la puțul Corbeni de la 
I.C.H. Argeș. Ea dă rezultate bu
ne. La nici una din pușcările ex
perimentale efectuate aici în ulti
mele 3 luni din acest an nu s-a 
semnalat nici o explozie sau aprin
dere de metan. Indicii obținuți cu 
această metodă asigură realizarea 
și depășirea vitezei de avansare 
planificată cu o productivitate ri
dicată și un consum de exploziv 
redus. Metoda nu încarcă prețul
de cost al lucrărilor, deoarece nu

necesită cheltuieli suplimentare. 
In afară că prezintă siguranță la 
pușcare în mediu grizutos, prin a- 
plicarea ei se combate și forma
rea prafului la pușcare.

Punînd la punct metoda de puș
care cu explozivi brizanți în me
diu grizutos. cercetătorii de la 
S.C.S.M. Petroșani au deschis o 
pagină nouă în domeniul lu
crărilor de pușcare în mineritul 

aplicată pe scară 
industrială la pu
țul Corbeni este 
o realizare origi
nală. Metoda de 
pușcare cu explo
zivi brizanți în 
mediu grizutos 
are și o impor
tanță teoretică. 
Ea vine să îm
bogățească lite
ratura noastră 
de specialitate. 
Aplicarea meto
dei pentru prima 
dată la noi în ța
ră ridică presti
giul minerita „3 
nostru, contribuie 
la dezvoltarea și 
modernizarea lui.

I. BALAN

nostru.

Diagrama concerSatiei de metan 

pe verticala unei găuri de pușcare !a 

putu/ Corbeni 1C.H-Argeș ' )



obiceiulIoniță MariaDupă cele 8 ore de muncă, brigada condusă de utemista 
de a discuta calitatea firelor depănate.

După chipurile vesele ale depănătoarelor din brigadă se 
precierea responsabilei de schimb Moldovan Constanța (a patra 
laude.

pare că și de 
din dreapta)

data 
este

aceasta 
plină

a- 
de

= ■■■■■>■■-- -------
Festivitate la gura minei

angajat 
și pregă- 
mai buni, 
rîndurile

Se întăresc rîndurile 
organizației de tineret

Organizațiile U.T.M. de la 
Uzina electrică Vulcan cuprind 
în rîndurile lor marea parte 
din tineretul uzinei.

Fiecare tînăr nou 
In uzină este ajutat 
tit de utemiștii cei 
pentru a intra în
organizației tineretului.

Așa bunăoară, în acest an 
q^ranizația U.T.M. de la U. E. 
Wfcan și-a sporit rîndurile cu 
lncW15 membri. Printre ei se 
numără tinerii Kovacs Adal
bert, Mîrșava Ioan, Oprea Au
relian și alții, cărora îndepli- 
nindu-li-se dorința de a de
ver? utemîști, pășesc acum ă- 
lături de întreg tineretul uzi
nei la realizarea sarcinilor ce 
stau în fața organizației.

f

NOTA

Curățirea șanțurilor 
trebuie făcută vara

Localnicii din Valea Jiului 
își mai amintesc bine cum a- 
îătau acum 15—20 de ani dru
murile din bazinul nostru car
bonifer; numai gropi și Mr 
țoape, mări de noroi primăva
ra șl toamna, depozite de praf 
vara...

In anii regimului nostru s-au 
^fervestit fonduri importante 

'■^pentru modernizarea șoselelor. 
Au fost asfaltate cca. 50 km. 
șosele — de la Lonea pînă la 
Uricani — creindu-se o rețea 
bună de căi de transporturi 
rutiere.

Acestea trebuie păstrate în- 
să în bună stare — sarcină ce 

“ revine districtului de drumuri 
Livezeni, unitate specializată 
în asemenea lucrări. Una din 
măsurile prevăzute este „tra
tamentul" adică întărirea su
prafeței asfaltului prin apli
carea de smoală 
(piatră măruntă), 
însă numai după 
număr de ani.

Măsura curentă 
curățirea regulată, anuală, a 
șanțurilor pentru a asigura o 
bună scurgere a apelor pluviale 
și subterane, păstrîndu-se ast
fel uscat patul drumului. In 
caz contrar apa din șanțurile 
înfundate cuprinde patul dru
mului, iar în cursul iernii e- 
fectul de ingheț-dezgheț ma
cină terasamentul și asfaltul 
de deasupra, producind dete
riorarea șoselei.

Curățirea șanțurilor și ni
velarea benzilor de circulație 
de pe șosea sint însă neglijate 
de către districtul de drumuri 
Livezeni. Astfel, intre Dără- 
nești și tunel-Petrila șanțul 
șoselei este năpădit de buru
ieni, apa băltește iar asfaltul 
este stricat deja pe mulți me
tri pătrați. Un șanț cu pantă 
necorespunzătoare (din care 
cauză este permanent înnămo
lit) se află la Paroșeni in 
dreptul termocentralei, iar 
șanțuri necurățate sint multe 
între Lupeni—Uricani și Petri- 
la—Lonea.

M Este necesar ca tovarășii de 
™ la districtul de drumuri Live

zeni să execute curățirea șan
țurilor încă acum vara, pentru 
a se păstra bine asfaltul iarna I

ST. MIHAI

cu criblură
Ea se face 
un anumit

o constituie

i
I

Bubuitura pușcăturii răsună 
scurt, înfundat. In galeria de 
retragere, șapte oameni tăcuți 
și nerăbdători, răsuflări ușu
rați. Pe fețele lor incordate 
își făcu loc o vie satisfacție.

— O să avem cărbune, nu 
glumă — aprecia cu vocea sa 
groasă minerul Hie V. Gheor- 
ghe. Năsăleanu Miron, șeful 
brigăzii confirmă cu bucurie. 
Ortacii de schimb se așezară 
In semicerc scoțîndu-și pache
tele cu merinde. Undeva a- 
proape două ventilatoare In 
plină activitate zumzăiau pu
ternic.

...Auzul nu înșelase pe mi
neri. Lingă frontul de cărbu
ne pușcătura dislocase o gră
madă uriașă de bulgări negri, 
curați, sclipitori. In abataj 
mai plutea vag mirosul dul
ceag al explozivului consumat. 
Ceasul șefului de brigadă a- 
răta orele douăsprezece.

Lucrul se Împărți repede, 
fără vorbă. Ciocanele pneu
matice începură să răpăie in- 
dîrjit. Magie de coptură se 
prăbușiră cu zgomot. Arcuite 
de greutate, brațe vin joase po
triviră cu un ultim efort grin
da și armăturile provizorii de 
susținere.

— Bun I Să 
țerele. Gemînd 
transportoarele 
După un somn
milenii, cărbunele luă drumul 
spre ziuă.

Se încărcau ultimile tone de 
cărbune. Opriș, Năsăleanu n 
și Durlă nu slăbiră însă ritmul 
muncii.
tajul.

_J.a 
adunat
Unif purtau pe brațe buchete

pornească cra- 
sub povară, 

prinseră viață, 
de nenumărate

Ceilalți aranjară aba-

gura planului VI s-a 
o i..ultime de oameni.

[•PUBLICITATE
Secția fruntașă a 

termocentralei Paroșeni
A fost o surpriză pentru 

mulți tovarăși din termocentrala 
Paroșeni atunci cînd au aflat că 
secția cazane e deținătoarea tit
lului de secție fruntașă.

Acei care urmăresc îndeaproa 
pe mersul întrecerii socialiste cu
noșteau aceasta mai de mult, vă- 
Ztnd cum muncesc cazangii pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate.

Dacă acum cîteva luni mai 
exista praf și murdărie prin unele 
părți ale secției situația în pre
zent este alta. Acum aici dom
nește cea mai deplină curățenie și 
o disciplină demnă de exemplu.

Avarii din cauza personalului 
nu se întimplă și parametri ca
zonelor se mențin la regimul d-- 
funcționare optim.

Un interes deosebit în activi
tatea secției îl depun tovarăși ca 
Portase Anton, Voin Viorel și 
Deneleanu losif, mecanici prind 
pali de exploatare cazane, pre
cum și tov. Bălan loan.

In folosirea rațională a insta
lației auxiliare se evidențiază 
tovarășii : Prundaru V asile meca 
mc prindpal și mecanicul Dîrni 
Nicolae.

' Pentru activitatea lor intensă și 
s rezultatele ce le obțin cazangiii se 
l bucură de aprecierea unanimă a 
> colectivului.

GH. RĂCHITĂ 
corespondent

l

*S

de flori. Orchestra clubului 
era și ea prezentă. A intrat in 
obiceiul minei Uricani ca bri
găzile fruntașe care își reali
zează Înainte de termen an
gajamentul luat in întrecere 
să fie primite in mod festiv 
chiar la gura minei. De a- 
ceastă dată cinstea a revenit 
brigăzii pe care o conduce co
munistul Năsăleanu Miron.

— Vin ! — a exclamat o fată 
din mulțime.

Clipe de emoție pentru săr
bătoriți, dar și pentru invitați. 
Felicitări, strlngeri de mină, 
cuvinte de laudă din partea 
conducerii minei pentru cele 
800 de tone de cărbune ex
trase peste angajament pină 
la 26 iulie a. c., flori, veselie, 
clntece minerești, intr-un cu- 
vînt o zi plină de veselie. Ini
mile lui Năsăleanu și ale or
tacilor săi au bătut puternic. 
Exprimind sentimentul emoției 
generale buzele lor au pro
nunțat același gind: Ce mi
nunat e să fii azi miner.

A. NICHIFOREL

Acfiuni cu cartea
Biblioteca clubului orășe

nesc din Lupeni desfășoară o 
bogată activitate in munca cu 
cartea.

Din cele 21.000 de volume 
de cărți de care dispune bi
blioteca, peste 17.000 au fost 
împrumutate și citite in acest 

citi-an. Marea majoritate a 
torilor sint mineri.

La acțiunile organizate 
luat parte aproape 5500 
iubitori ai cărții.

au 
de

T. A. P. L.
Petroșani anunță

Recrutează elevi Absol
venți ai școlii medii de cul
tură generală cu examen 
de maturitate pentru școa
la tehnică comercială, în 
vederea pregătirii de con
tabili pentru comerț. Du
rata de școlarizare este de 
2 ani, în orașul Craiova.

Solicitanții trebuie să 
aibă vîrsta între 17—25 ani 
împliniți la 1 octombrie 
1962; să corespundă din 
punct de vedere medical.

I Solicitanții care doresc
I a se înscrie se vor prezenta 

la serviciul de cadre al 
T.A.P.L. Petroșani, avînd 
asupra lor următoarele ac
te : diploma de maturitate 
in original, certificatul de 
naștere (copie legalizată), 
buletinul de identitate.

GOSPODINE
Cumpărați de la bufetul 

„Gospodina" din halele 
Petroșani diferite sortimen
te de semipreparate cu pre
țuri avantajoase.

De exemplu : cîrnați de 
porc — 20 lei kg.; carne 
tocată pentru chiftele — 
14,20 lei kg.; carne tocată 
pentru mici — 17,50 lei kg; li 
sărmăluțe în foi de viță j 
cu carne — 15,30 lei kg. i

Vizitați cu încredere noul ; 
nostru magazin I

☆

La restaurantul nr. 23 
„TRANSILVANIA- 

din Pefrila servim zii» 
i nic, pe bază de abo
namente săptămînale 
și lunare, meniu fix sau 
meniu pensiune la pre

turi convenabile
Abonamentele se fac la 

responsabilul unității.

(Urmare din pag. l-a)

mă, mul ți muncitori nici nu 
cunosc cum se stă cu revizui
rea angajamentelor, agitatorii 
țin puține convorbiri, gazetele 
de perete nu sint folosite.

Prin neglijarea muncii poli
tice și organizatorice de masă 
se explică și rămînerea in ur
mă a colectivelor de muncă de 
pe șantierele I.C.M.M.

♦••♦•••♦•••♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦••♦  •

în-

In centrul muncii politice — 
îndeplinirea angajamentelor!

Rezultatele obținute in
treprinderile din raza orașului 
pot fi mult îmbunătățite. Pen
tru aceasta se cer însă efor
turi in vederea folosirii tutu
ror posibilităților existente.

Să îmbunătățim in perma
nență munea eu oamenii, să 
desfășurăm o activitate poli
tică tot mai vie, tot mai sus
ținută *

In circumscripția fruntașă a orașului
lntr-una din diminețile lunii 

mai a.c., deputatul Roja Rudolf 
pășea anevoie pe terenul din fața 
blocurilor 9 și 10, plin de băl
toace. Uneori apa îi trecea peste 
bocanci. Roja Rudolf se oprea, 
din cînd în cînd, pe cite o gră
madă de pămînt ceva mai ridica
tă și căuta cu privirea locul care 
împiedeca scurgerea apei din a~ 
ceastă parte a cartierului. Văzu 
în fața fostului depozit de var al 
constructorilor apa umflată și mai 
mult.

Părerea unor cetățeni din co
mitetul de bloc și comisia de fe
mei din circumscripția nr. 29 Pe~ 
trila de a se tăia un canal și a se 
amenaja noi zone verzi și in fața 
blocurilor 9 și 10 o socoti bună- 
Deputatul comunist se hotărî să 
țină o consfătuire cu cetățenii.

Cînd auziră cetățenii că depu
tatul se ocupă de evacuarea apei 
din jurul blocurilor și e vorba 
de înfrumusețarea cartierului, la 
consfătuire veniră aproapetoți lo
catarii celor două blocuri. După 
ce deputatul circumscripției a stat 
de vorbă cu cetățenii, ajutorul de 
miner Bușe Dumitru începu să 
vorbească :

— Să facem un canal de scur
gere a apei, apoi să trecem la 
nivelarea terenului. Am făcut un

calcul •: putem amenaja pe terenul 
din fața celor două blocuri 5 par
cele de Zone verzi în suprafață 
totală de circa 2.000 m.p.

— Putem să ne apucăm acum 
de lucru — zise Domuța Floarea 
— responsabila unui comitet de 
bloc.

A doua zi, in locul unde tre
buia să se înceapă îndepărtarea 
apei și nivelarea terenului pentru 
amenajarea de zone verzi se a- 
dunaseră numeroși cetățeni. Unii 
dintre cei care veniseră mai de di
mineață începură să facă loc apei 
să se scurgă. Alții umpleau gro
pile cu pămînt. In scurt timp pe 
baza plamdui întocmit, cetățenii 
Beneș loan, Totoc Rozalia, Sink 
Ludovic, Szabo Martin și alți lo
cuitori ai cartierului au nivelat 
terenul și au amenajat parcele de 
zone verzi.

La sugestia deputatului și a 
unor cetățeni din cartier, un grup 
de meseriași format din tovarășii 
Berlezi Ferdinand, Popit loan, 
Boteanu Traian, Tinea Nicolae, 
Pirici Constantin, Cămărășan Au
rel și alții au trecut la înfrumu
sețarea în continuare a cartieru
lui. Ei au amenajat un parc dis
tractiv pentru copii pe o suprafa
ță de 2.000 metri pătrați. Nu de

mult, tinerii Nikelțcbi Rudolf, 
Vuc Frandsc, Roja Alexandru fi 
Brîndușa loan ajutați de numeroji 
copii din cartier au trecut la a- 
menajarea unui teren de sport, 
pe care au fost instalate două 
porfi metalice.

Cartierul a primit in setat timp 
baină nouă. „Orășelul copiilor", 
cum ii spun cetățenii, a fost ter
minat și împrejmuit cu gard din 
lanț. Rondurile din fața blocurilor 
9 fi 10 au fost și ele împrejmuite 
cu gard de fier pe o lungime de 
peste 100 metri. Concomitent at 
acestea au fost electrificate stră
zile din incinta cartierului. Eco
nomiile realizate în acest an prin 
munca voluntară a cetățenilor din 
cartier însumează circa 91.000 lei

Vorbele deputatului au găsit 
întotdeauna un puternic răsunet 
în rîndurile alegătorilor. Știind să 
lămurească scopul acțiunilor ob
ștești și să se apropie de oameni, 
deputatul Roja Rudolf reușește 
să mobilizeze mase largi de ce
tățeni la diferite acțiuni. In pre
zent circumscripția nr. 29 deține 
drapelul de circumscripție frunta
șă pe oraș în întrecerea patriotică 
pentru buna gospodărire și înfru
musețare a orașului.

Z. ȘUȘTAC

I. C. R. A.
: Filiala Peirosani ;

Anunfă că are va-
! cânte posturile de:

i» iosinei [hinisî a- i; 
iliWlăi.

• voiajor [ORienial. [
Informații se primesc / 

la I. C. R. A. Petroșani, J >
J strada Republicii nr. 104. \ i
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grupul de șantiere :■ 
Coroiești- Vulcan 
angajează imediat !;
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„STEAGUL ROȘU"♦ »
* Pentru a primi ziarul cu i 
ț regularitate, faceți abona- •
♦ mente pe termen lung. i 
* i



HelsinkiFestivalul de la
HELSINKI 31 — Trimișii spe

ciali ai Agerpres C. Oprică și M. 
Ionescu transmit:

Zilnic, tineri din diferite țări 
ale lumii, prezenți la Festival, vin 
în vizită la cantonamentul dele
gației Republicii Populare Ro
mine. Unii dintre acești delegați 
cunosc capitala R.P.R. pentru că 
au participat și la cel de-al IV-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților pentru pace și prie
tenie găzduit de țara noastră.

„Minunate au fost clipele pe
trecute cu acest prilej la București, 
ne-a destăinuit un japonez care a 
fost oaspetele tinerilor romîni luni 
după-amiază. N-am să uit nicio
dată ospitalitatea cu care am fost 
primiți în capitala Romîniei11

Delegația tineretului romîn a 
primit și vizitele tinerilor alge
rieni, americani, cubanezi, ciprioți, 
finlandezi, francezi, greci și mon
goli.
s-au 
cezii 
nate, 
Renee Trocibat, muncitoare 
fabrică de mașini de cusut din 
Paris, strîngînd mina noilor ei 
prieteni din București.

Delegația R.P. Romîne 
cipă la numeroase acțiuni 
drul Festivalului și obține 
deosebite. Grupurile de 
sînt urmărite cu mult interes și 
dragoste de către tinerii din toate 
țările. Dansurile și costumele na
ționale romînești sînt unanim a- 
predate. De aceea, cînd pe o 
scenă din Helsinki s-a anunțat că 
romînii își vor da contribuția la 
un program internațional, publicul 
a izbucnit în aplauze furtunoase. 
Mulți dintre ei au început să fre
doneze după spectacol cîntecele 
noastre pentru pace și melodiile 
noastre populare.

In dansuri și discuții animate 
petrecut ore plăcute, 
au petrecut trei ore 
ne-a spus la plecare

Fran- 
minu- 
tînăra 
la o

parti- 
în ca- 
succese 
romîni

HELSINKI — Trimișii speciali
Agerpres C. Oprică și M. Ionescu 
transmit :

care găzduiește cel de-al 
Festival Mondial al Ti- 
și Studenților cunoaște o

Orașul 
Vni-lea 
neretului 
vie animație. A devenit de altfel 
o tradiție ca festivalurile tinere
tului să constituie un bun prilej 
pentru cunoaștere redprocă. Stră
zile orașului festivalului sînt îm- 
pînzite de tineri și tinere care 
string autografe, semnături, adrese, 
fac schimburi de insigne, stegulețe 
și baticuri cu inscripțiile festiva
lului. Pretutindeni au loc mani
festări de pace și prietenie.

La casa _de cultură unde au loc 
unele programe artistice ale festi
valului, animația nu încetează 
nid în cursul nopții, care aid este 
foarte scurtă și nu devine nido 
dată prea întunecoasă. Ad poate 
fi cunoscut folclorul întregii lumi. 
Dansurile înfocate ale negrilor 
alternează cu cele line ale olan
dezilor și norvegienilor, pentru ca 

se încheie cu perinițauneori să 
românească.

Nu numai participanții la festi
val ci și un mare număr de tineri, 
copii, femei și bătrâni finlandezi 
asaltează locurile unde știu că tre
buie să aibe loc spectacole orga
nizate sau cele improvizate. De 
multe ori, însuflețiți de veselie se 
prind și ei în aceste dansuri alg 
prieteniei.
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O acțiune samavolnică 9
PARIS 31 (Agerpres)
Tribunalul militar din Toulouse 

a condamnat la patru luni închi
soare pe soldatul Jean Pierre Le
brun, „vinovat11 de faptul că în 
zilele îngrijorătoare ale puciurilor 
fasciste s-a pronunțat cu hotă
râre împotriva O.A.S. El a scris 
un manifest în care a demascat 
atitudinea inumană a ofițerilor 
din rîndurile ultraoolonialiștilor 
față de soldați.

PARIS. Luptătorii pentru
pace din Franța își consacră for
țele pentru a traduce in viață bo 
târîrile Congresului mondial pentrt. 
dezarmare generală și pace și a 
Zădărnici acțiunile ațîțătorilor la 
un nou război. Pe întreg cuprinsul 
țării se desfășoară o largă cam
panie de lămurire a hotărîrilot 
luate în cadrul acestui forum is
toric al partizanilor păcii. In di
ferite regiuni ale țării au loc mi
tinguri și adunări, la care membrii 
delegației franceze, la congres, pre
zintă dări de seamă cu privire la 
activitatea acestuia.

BERLIN. — După cum rela
tează agenția A.D.N.; Seebohm. 
ministrul transporturilor din 
R.F.G., luînd cuvîntul în cadrul 
unei adunări a revanșarzilor din 
Augsburg, a formulat din nou ce
reri anexioniste față de R. S. Ce
hoslovacă. El a declarat că aceste 
cereri trebuie să găsească sprijin 
din partea „comunității11 veșt- 
curopene.

SANTIAGO, CHILE. In cadrul 
„săptămânii în sprijinul Cubei", 
în capitala republicii Chile a a- 
vut loc un mare miting la 
participat mai multe mii de oa
meni. Pancartele purtau 
țiile : „Cuba da, yankeii 
„Plecați din Cuba, agresori ame
ricani !“, „Chile salută Cuba e- 
roică" !,

PARIS. In urma celui 
doilea tur de scrutin, doi candi • 
dați ai P.C. Francez, care au în
trunit peste 60 la sută din voturi, 
au fost aleși membri ai Consiliu
lui municipal al orașului Colou- 
nie—Chamier (Dordogne). Candi- 
dații partidului U.N.R. de gu- 
vernămînt au suferit o înfrîngere.

care au

inscrip- 
nu !“,

de-al

P. Satiukov și A. Adjubei 
s-au înapoiat la Moscova

CAIRO 31 (Agerpres) — TASS 
transmite :

La 31 iulie au părăsit Cairo, 
plednd în patrie pe calea aerului, 
P. A. Satiukov, redactor șef al 
ziarului „Pravda11 și A. L Adju- 
bei, redactor șef al ziarului „Iz
vestia11, care au partidpat la 
festivitățile cu prilejul celei de-a 
10-a aniversări a revoluției din 
1952.

Puternic cutremur 
în Columbia

BOGOTA 31 (Agerpres)
După cum relatează agen

țiile de presă, în după-amiaza 
zilei de 30 iulie pe o suprafață 
de circa 400.000 mile patrate, 
acoperind aproape întreg teri
toriu Columbiei de la granița 
cu Venezuela pînă la frontiera 
cu Ecuadorul și de la Oceanul 
Pacific pînă la junglele din 
Brazilia s-a înregistrat cel mai 
puternic cutremur care s-a 
produs in ultimii zece ani în 
Columbia. In decurs de trei 
ore s-au produs trei cutre
mure. In orașul Pereira s-a 
prăbușit o fabrică de cămăși, 
provocind moartea a 40 de 
muncitoare și rănirea altor 
150 care lucrau în ateliere. La 
Manizales 
mai mare 
drală din 
prilej și-a
tul columbian Guillermo 
zales Ospina și soția lui. 
șui a rămas fără apă, lumină 
electrică și comunic'ații tele
fonice. S-au mai înregistrat 
avarii grave și victime ome
nești în orașele Cali, Medellin 
și Peculvania.

s-a
și frumoasă 
Columbia, cu 
găsit moartea

prăbușit cea 
cate- 
care 
poe- 
Gon- 
Ora-
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Penetrația capitalului 
american în Anglia

LONDRA 31 (Agerpres)
Presa engleză publică tot 

mai multe știri despre pene
trația capitalului american în 
Anglia. Numai în Wales există 
acum 36 de societăți ameri
cane, se spune în raportul cor
porației pentru dezvoltarea 
Wales-ului, dat publicității la 
Londra. Multe societăți ame
ricane dețin chiar mai multe 
întreprinderi în această re
giune a Angliei.

După cum reiese din raport, 
cazul Wales-ului este foarte 
semnificativ pentru ofensiva 
capitalului american în toate 
țările Europei occidentale. In 
perioada 1950—1960 totalul 
investițiilor de capital parti
cular american în Europa oc
cidentală a crescut de la 2 la 
6 miliarde de dolari.

In legătură cu tratativele 
dintre Olanda și Indonezia

al Indoneziei a declarat corespon
denților că există încă speranțe dc 
rezolvare pașnică a problemei 
Irianului de vest. Djuanda a sub
liniat că Indonezia preferă calea 
pașnică de rezolvare a acestei pro
bleme. El a adăugat că pînă în 
prezent nu a fost adoptată nici o 
hotărîre cu privire la tratativele 
oficiale cu Olanda, deoarece este 
necesar ca mai întîi să fie ascultat 
raportul lui Subandrio.

Se crede că Subandrio se va 
înapoia la Djakarta la 2 august.

DJAKARTA 31 (Agerpres).
La 30 iulie președintele Su

karno a ascultat raportul genera
lului Hidajat înapoiat de la Wa
shington, unde, împreună cu Su- 
bandrîo. ministrul Afacerilor Ex
terne al Indoneziei, a participat la 
tratativele preliminare cu delega 
ția olandeză 
posibilităților 
cursul anului 
de vest către

După examinarea raportului lui 
Hidajat, Djuanda, ministrul prim

în scopul studierii 
de retrocedare în 
acesta a Irianului 

Indonezia.
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Scad rezervele de aur ale S.U.A
WASHINGTON (Agerpres)
„Scăderea stocurilor de aur 

ale Statelor Unite nu se poate 
prelungi fără a pune în peri
col poziția internațională a 
dolarului", se spune 
raport al Camerei de 
a S.U.A. alcătuit la 
președintelui Kennedy 
pubiicității de Casa Albă.

Reducerea rezervelor de aur 
ale S.U.A., care in săptămîna 
încheiată la 25 iulie au su
ferit o nouă scădere de 25 mi-

într-un 
comerț 
cererea 
și dat

lioane dolari, este rezultatul 
uriașelor cheltuieli militare și 
al diferitelor programe de „a- 
jutor" pentru străinătate care 
au dus la marile dificite ale 
balanței de plăți în ultimii 
ani. Potrivit datelor static''ce, 
în cei patru ani încheia^’ in 
1961 deficitul balanțe?* de 
plăți a S.U.A. s-a ridicat la 13 
miliarde dolari 
unei cantități 
loare de circa 
lari.

și la pierderea 
de aur în va-
6 miliarde do-

o
In Brazilia se impune reforma agrară

Declarația lui J. Goulart »
Luînd cuvântul în aceeași zi 

în orașul Campina Grande din 
același stat, Goulart a decla
rat că sînt necesare și alte re
forme, îndeosebi adoptarea u- 
nei legi care să limiteze expor
tul profiturilor uriașe in stră
inătate realizate de societăți
le străine, privind astfel Bra
zilia de roadele muncii și e- 
forturilor poporului brazilian.

RIO DE JANEIRO 31 (Ager
pres)

„A venit timpul să lichidăm 
latifundiile", a declarat Joao 
Goulart, președintele Braziliei, 
într-o cuvîntare rostită la 
congresul Ligilor țărănești care 
se ține în capitala statului 
Paraiba. „Nu voi da înapoi cu 
nici un centimetru în Lupta 
pentru reforma agrară în Bra
zilia, pentru a se pune capăt 
privilegiilor celor puțini și su
ferințelor majorității", a spus 
ei.
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Grevă de solidaritate 

în Anglia
LONDRA 31 (Agerpres) .
150 de muncitori de la Șan

tierele navale din regiunea orașu
lui Middlesborough și a gurilor 
fluviului Tees au declarat la 30 
iulie o grevă de patru zile în semn 
de solidaritate cu cei 580 de 
muncitori de la șantierele de cons
trucții navale pe care Comitetul 
administrativ al Consiliului națio
nal pentru problemele muncii în 
industria construcțiilor navale i-a 
suspendat de la lucru pe timp de 
patru zile. După cum s-a mai a- 
nunțat ei au participat la o grevă 
de o zi în semn de protest îm
potriva condițiilor nesatisfăcătoare 
de muncă.

1
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Țărănimea franeeză luptă împotriva noii legi agrare

LONDRA. — La 30 iulie, la 
Manchester a avut loc procesul a 
38 de participanți la marea de
monstrație antifascistă de dumini
că, cărora li s-a adus acuzația -de 
„tulburare a ordinei publice" fi 
„nerespectarea dispozițiilor poli
ției", care a căutat să ocrotească 
pe fasciști de mînia poporului 
După cum se știe, puternica con- 
trademonstrație de duminică a lo
cuitorilor din Manchester a zădăr
nicit planurile „Fuhrerului" fas
ciștilor englezi, Mosley, de a ține 
in acest oraș un miting al 
rtilor fasciști. Tribunalul 
damnat 30 de participanți 
monstrația antifascistă la 
te amenzi.

btdiga- 
a con- 
la de- 
diferi-

PARIS 31 (Agerpres).
In Franța se intensifică mișca 

rea țăranilor împotriva noii legi 
complimentare aprobate zilele tre
cute de Adunarea Națională Fran - 
ceză.

Agenția France Presse relatează 
că la 30 iulie sute de țărani din 
regiunea Hennebont (Bretagne) au 
ieșit pe străzile orașului amenin- 
țînd cu bararea drumurilor și cu 
asedierea magazinelor comerdale 
din oraș în cazul când nu vor fi a- 
nulate o serie de 
noii legi agricole, 
urmează la scurtă 
mișcările țărănești 
loc săptămîna trecută în alte re
giuni ale Franței.

In sud-vestul țării se desfășoa
ră intense pregătiri pentru organi
zarea unor manifestații, de felul 
celor care au avut loc anul tre
cut. La 29 iulie, notează France 
Presse, membrii Consiliului de Ad-

prevederi ale 
Aceste acțiuni 

vreme după 
care au avut

ministrație al Federației departa
mentale a sindicatelor agricole din 
departamentele 
Haute, Pyrenees 
12 departamente 
vestul Franței 
cadrul unei 
comun în 
țăranilor să-și intensifice pregă
tirile pentru o „acțiune directă" 
împotriva noii legi complimentare, 
sub lozinca „Pămîntul aparține 
țăranilor".

Ziarul „l’Humanite" arată 
marea nemulțumire pe care o 
nifestă țărănimea franceză 
provocată de prevederile noii 
complimentare agricole, elaborată 
conform indicațiilor pieței comu
ne. Potrivit acestor indicații Fran 
ța va trebui în viitorul apropiat 
să-și „restructureze" producția a- 
gricolă astfel îneît numai marile 
gospodării, considerate „viabile", 
se vor putea bucura de credite și

Haute - Savoie, 
și din alte 

din sud- 
votat în 

un apel 
tuturor

au 
reuniuni 

care cer

că 
ma- 
este 
legi
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de alte ajutoare din partea 
tului. Celelalte gospodării țără
nești nici nu vor putea beneficia 
de nici un fel de ajutor din par
tea statului.

Potrivit acestui procedeu în vii
tor numărul gospodăriilor mici, 
care urmează să dispară, se 
ridica la aproximativ 800.000

Totodată noua lege prevede 
crearea așa-numitelor „Șocietăți de 
amenajare funciară și rurală" care 
vor achiziționa pămînturile deveni
te disponibile ca urmare a ruină
rii micilor gospodării țărănești 
Potrivit noii legi aceste pămînturi 
vor putea fi cumpărate numai de 
gospodăriile „viabile" adică de 
proprietarii marilor ferme.

Ziarul „Combat" prevede că 
trarea în vigoare a noii legi 
provoca noi mari frămintări 
rîndul țăranilor care nu vor
cepta impasibili ruina și pierde
rea inevitabilă a pământurilor lor

rn- 
va 
în 

ac-

PROGRAM DE RADIO .
2 august

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale,
7.15 Muzică distractivă, 8,00 Mu
zică, 9,00 Vreau să știu, 10,08 
Fragmente din opera „Favorita11 
de Donizetti, 11,30 Cîntece și jo
curi populare din Banat, 12,35 
Muzică populară romînească — 
cîntă Sofia Popa și Aurel Gore,
14.30 Muzică ușoară de compozi
tori romîni, 15,05 înregistrări de 
la „Festivalul de folclor al Țări
lor din Balcani și din zona Mării 
Adriatice“ — București 1962,
16.15 Vorbește Moscova!, 17,15 
Cîntă corul de copii al Radiotele- 
viziunii, 19,15 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 20,30 
Muzică de dans, 21,30 Muzică 
populară romînească, 22,45 „Fes
tival Helsinki — 1962“. PRO
GRAMUL II. 12,15 Muzică ușoa
ră, 13,25 Cîntece și jocuri popu
lare romînești, 14,30 „Programe 
muzicale alcătuite de ascultători",
15.30 Concert de estradă, 16,30 
Muzică populară romînească, 18,05 
Cîntă Nicolae Nițescu și Roxa
na Matei, 18,30 Soliști și orches
tre de muzică populară romîneas
că, 19,30 Tinerețea ne e dragă, 
19,50 Muzică de dans, 20,40 
Muzică populară din țări socialiste, 
22,00 Prelucrări de folclor ale 
compozitorilor noștri, 22,30 Con
cert de muzică ușoară.
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CINEMATOGRAFE
2 august

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Numai o glumă ; Al. Sabia : 
Profesorul Mamlock ; LIVEZENI: 
O fereastră deschisă spre cer ; A- 
NINOASA : întâlnire pe cablu ; ' 
LUPENI : Agrafa albă ; URI- 
CANI : Secerișul verde ; PETRI- 
LA : Lanterna Lotus fermecată.
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