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Citiți în pagina iV-a:
• Apelul adresat tineretului lumii de participanții la cel 

de-al vm-lea Festival Mondial al Tineretului și Studen
ților.

• Pentru interzicerea armei atomice și cu hidrogen.
•Ședința Comisiei permanente a C.Ă.E.R. pentru statistică.
• Trei spioni sud-vietnamezi judecați tribunalul

Vinh Linh.

IN CINSTEA ZILEI DE 25 AUGUST
Șl A ZILEI MINERULUI

Succesele minerilor din Lonea
Colectivul minei Lonea desfă

șoară cu avînt lupta pentru înde
plinirea angajamentelor luate în 
cinstea Zilei minerului și a zilei 
de 23 August. Entuziasmul cu 
care minerii s-au încadrat în lupta 
pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost al producției este oglindit de 
realizările pe care ei le obțin în 
întrecere.

De la începutul anului și pînă 
acum, 
au extras

minerii exploatării 
din adîncuri

Lonea 
10038

tone cărbune peste plan, depășin- 
du-și astfel cu 40 la sută anga
jamentul luat în cinstea zilei de 
23 August. In același timp, eco
nomiile realizate la prețul de cost 
al producției însumează aproape 
400.000 lei. La succesele obținute 
o contribuție de seamă au adus 
minerii din sectoarele II, III și 
IV zare și-au depășit cu mult 
înainte de vreme angajamentele 
luate în cinstea Zilei minerului și 
a zilei de 23 August.

nu

Sector fruntaș pe mină
de mult, colectivul sec

torului I de la mina Vulcan nu-și 
îndeplinea sarcinile 
tracția cărbunelui, 
urmă era cauzată 
de unele greutăți 
țiile de zăcămînt, 
parte de organizarea defectuoasă 
a lucrului în câteva abataje.

Minerii din sector nu s-au pu
tut împăca cu această sitiuație. 
Punînd serios umărul, ei au reu
șit să lichideze cu râmi nerea in 

locul

exploatare. In primele

de plan la ex- 
Rămînerea în 

pe de o parte 
ivite în condi- 
iar pe de altă

urmă, ocupînd in prezent

fruntaș pe, exploatare. In primele 
6 zile ale lunii august, din aba
tajele sectorului I au fost extrase 
peste plan 1103 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii planificată 
pe sector a fost depășită în acesr 
timp cu peste 250 kg. cărbune pe 
post. Succese frumoase a dobîndit 
colectivul sectorului I și în privin
ța îmbunătățirii calității cărbune
lui. Procentul de cenușă din pro
ducția extrasă în primele zile ale 
lunii curente a scăzut cu peste 
2 la sută față de norma admisă.

Miercuri
8 august 

1962
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Printre brigăzile de mineri de la Aninoasa care se evidențiază în ritmică a
sarcinilor de plan, prin atingerea unor viteze de avansare sporite și randamente înalte, se nu
mără și cea condusă de Trutzkai Laurențiu din sectorul I.

IN CLIȘEU : Minerii unuia din schimburile aceste brigăzi, cel condus de tov. Chira Sabin, 
înainte de a intra în mină.

lnfr-o consfătuire de producție

Constructorii șantierului 
Deva, lotul Obîrșia Jiului 

realizări de seamă 
drumului forestier 

Neag — Cîmpușelu. 
zilei de 23 August ei 
succese însemnate pe 

Din 
luna februarie, cînd au început 
lfciul, și pînă în prezent, ei au 
executat 13 km. de drum din 16 
km. cit este prevăzut pe întregul 
an- Pe șantier s-au realizat în 
cursul semestrului I lucrări în va
loare de peste 2.000.000 lei depă-

nesc, obțin 
construcția
Cîmpu îui
In cinstea 
au înscris 
graficul întrecerii socialiste, 
luna februarie,

I.C.F 
romi- 

la

va-
De

Minerii din Lupeni și-au sporit 
angajamentele de întrecere

Departe, în inima munților
șindu-se cu peste 60.000 lei 
loarea lucrărilor planificate,
remarcat este interesul colectivului 
de aici privind reducerea cheltuie
lilor de construcții. Astfel, în sec
torul Nedeia s-au realizat econo
mii în valoare de 150.000 lei, iar 
în sectorul Valea Boului — 52.000 
lei economii.

In mod deosebit se evidențiază 
brigăzile de constructori 
de tov. Constantin loan. Chiriță 
Dumitru, Pința Dumitru 
man Marcel, Lăpădatu 
și Stroe Filip.

conduse

Garai- 
Dumitru

Cantități sporite de calcar peste plan
Colectivul întreprinderii mi

niere Banița aprovizionează cu 
piatră de calcar uzinele side
rurgice din Hunedoara, Călan 
și din alte centre. Printr-o 
bună organizare a procesului 
de producție, minerii de la 
Banița au expediat în acest 
an siderurgiștilor din Hune
doara, Călan și din alte loca
lități din țară zeci de vagoa
ne de calcar peste plan. In 
ultima lună, colectivul între
prinderii și-a depășit cu 20 
la sută planul producției glo

hale, iar productivitatea mun
cii a crescut cu 16 la sută față 
de plan. Tot in această peri
oadă s-au realizat economii 
de aproximativ 15.000 leL

Cele mai frumoase realizări 
>e-au obținut minerii din bri
găzile conduse de tov. M 
Grăistănaru. A. Ghiletiuc și C. 
Blaj care și-au depășit cu 3-9 
la sută sarcinile de producție 
In intîmpinarea zilei de 23 
August și a Zilei minerului, 
pietrarii carierei din Banița 
muncesc cu însuflețire pentru 
a-și dezvolta realizările.

Recent, in sala de festivități 
minei Lupeni a avut loc. o con

sfătuire de producție în care 
analizat îndeplinirea sarcinilor 
producție și a angajamentelor 
sumate de minerii de aici în 
trecerea socialistă. La consfătuire 
au luat parte tovarășii Ghioancă 
Victor. secretar al comitetului 
orășenesc de partid Petroșani. 
Szuder Wiliam, director general 
a! C.C.V.J., Momeu Samoilă, pre
ședintele Consiliului local al sin
dicatelor, Ana Ferdinand, secre
tar al comitetului de partid al mi
nei, secretari ai organizații
lor de partid, mineri șefi de bri
găzi și de schimb, maiștri, tehni
cieni și ingineri, tovarăși din con
ducerea exploatării și membri ai 
comitetului sindical.

Referatul prezentat de tov. ing. 
Nicolae, șeful minei, a 

evidență rezultatele obți • 
minerii din Lupeni în cele 
care au trecut din acest 

fost

a
s-a
de
a- 

în-

sectoarele III și I 
lui Marton Dionisle

B. 
de 
ex-

afara sarcinilor de plan, 
astfel titlul de brigadă 
pe exploatare. Rezultate 
au obținut, de asemenea, 

conduse de Ghioancă

Mineri și tehnicieni fruntași

Nicorid 
scos în 
nute de 
7 luni 
an. Planul de producție a 
depășit cu 16.905 tone de cărbune 
cocsificabil, productivitatea muncii 
pe mină a ajuns la 1,062 tone 
de cărbune pe post, iar la prețul 
de cost s-au obținut economii în 
valoare de 715.000 lei. La aces
te succese, cea mai mare contri
buție au adus-o brigăzile de mi-

TENCZLER ȘTEFAN, teh
nician, mina Petrila

BORA GRIGORE, șef de 
brigadă, mina Uricani

BUCIUMAN NICOLAE, 
tehnician, mina Petrila

neri din 
Brigada 
la sectorul I B, de pildă, a 
tras de la începutul anului și 
pînă în prezent 8.146 tone de căr
bune în 
cucerind 
fruntașă 
frumoase 
brigăzile
Sabin, Popa Ioan, Nagy Andrei, 
Koos Ladislau, Diana 
oancă Ioan, Gligor 
altele.

In consfătuire s-a 
tuația din sectoarele 
sud, în special, în cadrul cărora S 
mai bine de 50 la sută din nu - ) 
mărul de brigăzi au rămas sub \ 
plan luni de-a rindul, fapt care 
a cauzat rămînerea în urmă a a- 
cestor sectoare. Dacă aceste sec- i 
toare, precum și sectoarele II și 
IV A și-ar fi îndeplinit ritmic I, 
sarcinile de plan, angajamentul a- \ 
nual al colectivului exploatării, \ 
de a extrage peste plan 30.000 S 
tone de cărbune putea fi îndepli- ) 
nit pînă acum. Nu 
acum cauzele acestor 
Merită însă subliniat 
mulți din cei prezenți 
tuire. s-au angajat să 
toate puterile pentru _ 
lipsurilor pentru îndeplinirea sar 
cinilor de producție și a angaja
mentelor.

Pentru aceasta va trebui ca
A. MICA 

mina Lupeni

Chițu, Ghi- 
Nicolae și

analizat si - 
IV B și V

vom arăta 
neajunsuri, 
faptul că 
la consfă- 
lupte din 
înlăturarea

(Continuare în pag. 3-a)
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Circumscripția unor 
gospodari harnici

Circumscripția nr. 42 din ora
șul Vulcan cuprinde străzile Ni
colae Bălcescu și Ion Creangă 
din jurul stației C.F.R. Deci, ori
care cetățean care coboară din 
tren își poate face o primă im
presie despre aspectul urbanistic 
al orașului după felul cum este 
gospodărită această circumscrip
ție. Acest lucru a stat tot tim
pul în atenția cetățenilor și a 
tov. Hațegan Nicoale, deputatul 
circumscripției.

încă din primăvară, împreună 
cu deputatul lor, cetățenii au în
treprins numeroase acțiuni gos
podărești care să ducă la înfru
musețarea circumscripției lor. Multe 
din planurile lor s-au realizat-

In preajma gării au fost ame
najate ronduri cu flori. Pe stra
da N. Bălcescu s-a introdus' ilu
minatul fluorescent, iar pe strada 
Ion Creangă cetățenii au cons
truit un zid de sprijin pe o por
țiune de 9 metri.

Recent, într-o 
cetățenilor din 
s-au stabilit noi 
înfrumusețarea 
Cetățenii au hotărît să 
jeze pe terenul viran din spa
tele gării un parc și un solar 
pentru copii. Lucrările se des
fășoară din plin.

Printre cetățenii care se si- 
tuiazĂ în fruntea acțiunilor obș
tești din această circumscripție 
se numără tov. Hușan Simion, 
Dolcu Vasile. Pardos Nicolae și 
alții..

consfătuire a 
acest cartier, 
acțiuni pentru 
circumscripției, 

amena-

N. ROVENȚA
Vulcan

!

Rod al muncii întregului colectiv
Colectivul 

turi susținute 
terial lemnos

In iulie, în depozit au intrat aproape 700 vagoane cu lemn 
de mină. Toate vagoanele au fost descărcate in timpul pre
văzut; depozitul n-a suferit nici o penalizare. Acest succes este 
o încununare a strădaniilor depuse de colectivul depozitului In 
frunte cu cei mai harnici muncitori din brigăzile de descărcători 
conduse de tov. Dincă Dumitru, Radu Dinu, Crețescu Nicolae, 
Ivanov Toma, Pușkaș Emeric, Tamași Eugen, Toth Martin și 
Smarandache Gheorghe.

Cele patru exploatări miniere deservite de acest depozit: 
minele Petrila, Lonea, Dîlja și Aninoasa, au primit tot ma
terialul lemnos la timp.

depozitului de lemn de la Petrila depune efor- 
pentru ca nici un vagon sosit în depozit cu ma
să nu intre în locație.

l

CIUR IOAN 
corespondent



L Tehnica modernă la săparea 
puțului principal de la mina Dîlja

In scopul extracției cărbu
nelui de la orizonturile infe
rioare cotei 607 m„ la mina 
Dîlja s-a început săparea 
unui put care în final va fi 
echipat cu schip și mașină de 
extracție in turn. Săparea se 
execută folosind cofrajul mo
bil și mecanizarea complexă. 
Aplicind această metodă, co 
lectivul minei Dîlja și-a pro 
pus să realizeze viteze de a 
vansare cu mult superioare 
celor obținute pînă acum în 
■V'alea Jiului. In același timp, 
metoda exclude total consu 
mul de lemn, iar folosirea me 
«anizării permite execuția lu 
crăril cu cheltuieli de deviz 
mai mici.

Diametrul liber al puțului 
este de 5 m. iar susținerea se 
face cu beton preparat la su
prafață și transportat pe țevi

Fentru obținerea unei vi 
teze mai mari, șantierul de 
săpare a puțului a fost dotat 
cu următoarele instalații: 1. 
Turn metalic provizoriu pen
tru săpare; 2. Podurile fixe 
de siguranță nr. 1 și 2; 3. Pod 
mobil de lucru cu diametrul 
'/e 6 metri; 4. Cofraj metalic 
cu diametrul de 5 m.; 5. In
stalații de extracție; 6. Pod de 
descărcare; 7. Diferite utilaje 
necesare la frontul de lucru; 
8. Instalație pentru prepara 
rea betonului.

Turnul metalic de săpare 
este o construcție complet 
demontabilă și ca atare el 
poate îi refolosit. înălțimea 
turnului este de cca. 20 m. 
Iar diametrul moletei de ex 
•tracție — de 2 m. Tot in turn 
se află montate cele 6 molete 
pentru manevrarea cablurilor 
de susținere a podului mobil 
ți a cofrajulul metalic. Sche 
Jetul puțului susține, de ase 
«nenea, podul de descărcare și 
casa puțului executată din 
team.

Podurile fixe 1 și 2 smt 
montate astfel: primul — 
deasupra gulerului puțului, lat 
al doilea, conform N.T.S., la 
10 m. distanță de primul și 
este prins în gulerul puțului. 
Ambele poduri sint prevăzute 
cu uși mobile de lemn acțio 
nate de trolii electrice de 5,5 
kW., amplasate pe podul de 
descărcare și manipulate de 

către semnalistul puțului. Po
dul de descărcare construit 
este asemănător podurilor 1 
și 2 și acționarea se face 
identic.

Podul mobil, care urmăreș
te frontul de lucru la distanța 
de 25 m., pe lingă faptul că 
protejează muncitorii care lu
crează efectiv la adîncirea 
puțului, mai are ca scop să 
întindă cablul de ghidare ai 
chiblei. Totodată, acest pod 
asigură posibilitatea ca conco
mitent cu săparea puțului să 
se facă și amenajarea defini
tivă a puțului cu excepția a- 
șezărli ghidajelor și moazelor 
laterale.

Cofrajul mobil se compune 
din stîlpi verticali care sus
țin cele două rînduri de uși 
ce formează cofrajul propriu- 
zis. Stîlpii de susținere sînt 
cuprinși cu ajutorul celor 
două rînduri de inele de rigi- 
dizare. Pe inelele de rigidiza- 
re sînt montate dispozitivele 
de centrare, care asigură po
sibilitatea de fixare a cofra
lului. Cofrajul metalic are o 
conicitate de 30 mm. care a- 
jută la manevrarea lui pe ver
ticală.

Organele de extracție se 
compun din următoarele ele
mente ;

1. Chible cu o capacitate de 
1,3 m. c.;

2. Carabină pentru sarcină 
utilă de 2800 kg.;

3. Ramă de conducere a 
chiblei.

Pentru încărcarea sterilului 
la frontul de lucru sint insta
late două greifere pneumatice 
tip LCH-2 cu o capacitate de 
0,1 m.c. și cu o productivitate 
intre 5 și 8 m. c./oră. Prepa
rarea betonului se face cu a - 
jutorul a două betoniere de 
tip B 450 cu o capacitate de 
încărcare a tobei de 450 1. iar 
productivitatea de 18—20 m.c. 
pe oră. Alimentarea betonie
relor se face de la un grup 
de silozuri, susținut Ia supra
față de 4 coloane metalice.

(Articolul de fată va conti
nua intr-o altă pagină tehni
că, venindu-se cu amănunte 
privind organizarea lucrului în 
puț).

ing. BOȚEA ALEXANDRU 
mina Dilja

Minerii din brigada de pregătiri condusă de comunistul Demeter Augustin sînt unanim 
aprecia ți la mina Dîlja pentru vitezele mari de avansare pe eare le realizează lună de lună 
la săparea galeriei de coastă. IN CLIȘEU : înainte de a începe lucrul, șeful de schimb Toth 
Kalman copturește ortul asistat de ortacii săi.

---------------- — MaaaMi -..........-■ -------------- -

Demonstrații practice 
la tunelul experimental

Aplicarea riguroasă a normelor 
de tehnica securității la lucrările 
de pușcare in subteran presupune 
înarmarea minerilor, artificierilor, 
maiștrilor etc. cu cunoștințe te
meinice de specialitate. Una din 
formele eficiente de îmbogățire 
a cunoștințelor în domeniul res
pectiv este participarea periodică 
a acestora la tragerile demonstra
tive ce se efectuează la tunelul 
experimental al S.C.S.M. Petro
șani. Anul acesta, la tunelul expe
rimental au fost organizate aproa
pe 60 de trageri demonstrative, 
la care au participat peste 500 
de mineri, artificieri, măsurători 
de gaze, maiștri mineri de la ex
ploatările miniere din Valea Jiu
lui precum și un mare număr de 
studenți de la I.M.P. și elevi ai 
școlii de maiștri din Petroșani.

Seriile de trageri demonstrative 
continuă. De la fiecare demons
trație practică cei care au asistat 
pleacă cu învățăminte folositoare 
pentru activitatea lor.

COLȚUL CELOR CERTAȚI CU N. T. S.-UL

Cînd nu copturești ortul..
pectarea normelor de tehnica se~ ♦ 
carității l-a costat scump. •

In timp ce tăia cărbunele cu J 
ciocanul de abataj, din perete ♦ 
s-a desprins o bucată de cir- ♦ 
dzme care i-a căzut pe un de- t 
get. Această neglijență l-a scos J 
pe minerul Savuly pe circa 4Q • 
de zile din producție, lată deci ♦ 
ce a adus o abatere de la N-T.$. * * 
pierderea unui om pe o perioa- ț 
dă de timp. Pe timpul cind el • 
urmează tratamentul, se chel- • 
tuiesc din fondul de asigurări t 
sociale, pentru fiecare zi de in- • 
capacitate, 59 lei. •

e

* Minerul Savuly Luca este șef
* de schimb la brigada ce lucrea- 
ț Zd in abatajul frontal 1/1 din
* stratul V mina Luperti. Pe lingă
* organizarea lucrului in vederea
* realizării preliminarului, șefului 
j de schimb i se cere și o grijă 
ț deosebită pentru respectarea pre- 
J vederilor N.T.S. Una din cele 
’ mai importante cerințe este, du~ 
ț pă cum știe fiecare miner, cop-
* turirea ortului înainte de ince- 
« perea lucrului. Minerul Savuly 
ț Luca își permitea să ignoreze
* această operație obligatorie.
* Dar vorba proverbului, „ulcio- 
J rul nu merge de multe ori la
* apa‘. lntr-una din zilele lunii 
’ iulie, el a permis, ca de obicei,
* începerea lucrului la ort fără a
* copturi tavanul și pereții. Neres- 9

Urmări neplăcute atit pentru • 
minerul Savuly Luca, cit și pen- * 
tru sector. Urmări care puteau fi 
evitate prin respectarea norme- . 
lor de tehnica securității mun- • 
cii. Z

Atenție, deci, la N.T.S. f *

IN AJUTORUL MUNCITORILOR SONDORI

FORAJUL IN STRATELE DE CĂRBUNE
• La cererea colectivelor de muncitori sondori din Valea ț
• Jiului, redacția ziarului nostru a deschis in cadrul acestei *
• pagini o rubrică a sondorilor. La această rubrică vor fi
• publicate articole legate de ridicarea nivelului de cunoș- ;
I tințe tehnice ale sondorilor. Publicăm mai jos primul ar- i 
» tlcol la această rubrică. *

Scopul luc'rărilor de explo
rări in Valea Jiului este de
terminarea și precizarea re
zervelor de cărbuni cocsifica- 
bili și energetici necesari e- 
eonomiei naționale.

Valorificarea și punerea în 
evidență a rezervelor de căr
buni din bazinul nostru se 
cer desigur făcute cu un vo
lum de cheltuieli cit mai re
dus

Sub acest aspect privită 
problema, forajul în stratele 
de cărbune prezintă cele mai 
importante perioade in exe 
cutarea sondajelor. Forajul 
pentru recuperarea strateior 
de cărbune se compune din 
cîțeva etape distincte a căror 
descriere constituie obiectul 
materialului de față.

A. Sesizarea apropierii 
stratului de cărbune

La începerea forajului son
dei este necesar să se înmî- 
neze și să se prelucreze bri
găzii comanda geologo-tehni - 
că, in care sînt prevăzute 
stratele de cărbune ce se vor 
traversa și adîncimea proba
bilă la care acestea se vor 
intercepta. Comanda geologo- 
tehnică se întocmește pe ba
za datelor obținute din son
dajele învecinate sau a celor 
din exploatarea zăcămintuluî. 
Ea va fi reactualizată in func 
ție de profilul real obținut de 
către echipa geologică.

La apropierea eu circa 8-10 
m. de stratul de cărbune, e 

chipa geologică va sesiza in 
scris echipa de foraj că se va 
începe reducerea treptată a 
lungimii marșurilor. In ace
lași timp este necesar a se 
da echipelor de sondori toate 
lămuririle tehnic'e și geolo 
gice necesare. In cazul că e- 
chipele geologice asigură o a- 
sistență competentă, iar echi 
pele de sondori iau în consi
derație sesizarea geologului, 
se va asigura traversarea cu 
succes a stratului de cărbune

B. Pregătirea sondei pentru 
traversarea stratului de cărbune

O condiție necesară pentru 
o traversare de bună calitate 
a stratului de cărbune este 
păstrarea talpei puțului în 
perfectă stare de curățenie. 
Această cerință trebuie să fie 
respectată cu strictețe în cea 
mai importantă perioadă a 
vieții sondei: traversarea stra
teior de util. Din păcate, u- 
neori acest lucru nu se res
pectă. Deci, sondorii șefi tre
buie să fie astfel pregătiți in

cit la apropierea de strat să 
curețe cu grijă talpa sondei, 
operație care va asigura caii 
tatea și securitatea forajului 
în cărbune. Tot in această 
perioadă, sub controlul mais 
trului, se va desface carotiera 
dublă, se va verifica, unge șl 
monta la Ioc, incit să prezinte 
garanția pentru oricare schimb 
că poate fi introdusă pentru 
forajul în strat. Dacă după 
trei zile de la control și mon 
taj stratul nu este încă întîl 
nit, operația se va repeta.

C. Interceptarea 
stratului de cărbune

A doua condiție de impor
tanță deosebită este intercep
tarea (întîlnirea) stratului de 
cărbune. Dacă s-a asigurat 
o bună mobilizare a persona 
lului geologic și sondor aceas 
ta reușește pe deplin. Desigur, 
interceptarea strateior este 
mai dificilă în cimpuri mi 
nlere ce sînt slab cunoscute 
geologic (Sălătruc, Hobiceni, 
Cîmpu lui Neag). In aceste 
cimpuri miniere trebuie ur
mărit atent procesul de adîn- 
cire a sondei. Mărirea bruscă 
a vitezei mecanice și a căde
rii valorii apăsării la mano 

metru indică prezența strate
ior de cărbune șl ele se pot 
sesiza și cu ajutorul manetei 
graniculul și a indicatoarelor 
de greutate. Acolo unde se 
lucrează cu indicatoare de 
greutate este ușor de sesizat 
momentul intrării în stratul 
de cărbune. De aceea se re
comandă ca fiecare instalație 
să fie dotată cu indicator de 
greutate (hidraulic sau chiar 
și mecanic).

D. Traversarea propriu-zisă 
a stratului de cărbune

Cărbunele, la exercitarea u- 
nor presiuni mari, se sfarmă: 
uneori sfărimarea se produce 
la presiuni minime. Scoate
rea la suprafață a unei astfel 
de carote nu este o treabă 
așa de simplă.

In timpul forajului cărbu
nele se sfarmă, mai ales da
torită dinților de tăiere a ca
petelor carotiere. Cu cit su
prafața de tăiere este mai 
mare, cu atit mai pronunțată 
este sfărîmarea. De aceea S'» 
recomandă ca freza să t J 
făcută in treDte (din 2 bu
căți) cu spălarea la treapta a 
2-a. Astfel se preintîmpină



La noul amfiteatru al Institutului
—- ■=: ■ .............. ■ —

Lucrările de construcții 
rebuie intensificate și mai mult f

Construcția noului amfiteatru al 
Institutului de mine din Petroșani 
înaintează pe zi ce trece. Piuă 
acum a fost ridicat corpul clădi
rii și casa scării. Se execută zi
dăria mansardei iar în interior 
s-au făcut o bună parte din ten
cuieli, mozaicari, instalații electrice 
și sanitare.

Cu toate acestea, volumul de 
lucrări ce mai trebuie executat 
este mare — zidării, tencuieli, 
mozaicuri, ipsoserii, zugrăveli și 
vopsitorii etc. — iar termenul de 
predare se apropie pe zi ce trece: 
15 septembrie. De aceea, se im
pune o intensificare și mai mare 
a lucrărilor la acest obiectiv, pen
tru ca el să fie gata la termenul 
fixat pentru dare în folosință.

Care sînt punctele nevralgice ale 
șantierului ? In primul rind aco
perișul ! Intr-adevăr, cu toate in 
sistențelc, conducerea trustului de 
Construcții a trimis foarte tîrziu 
plăcile P.F.L. pentru acoperiș. Din 
această cauză, fiecare placă cons
tituie o amenințare directă pentru 
finisajele interioare executate pînă 
acum. Conducerea șantierului 6 
Petroșani trebue să intervină cu 
energie pentru ca plăcile P.F.L. 
la acoperișul amfiteatrului să fie 
montate și, în cel mult două săp- 
tămîni, întregul acoperiș să fie 
terminat

Printre mun
citorii fruntași 
în întrecerea 
socialistă. în în
tâmpinarea zi
lei de 23 August 
și a Zilei mine
rului se numără 
și tovarășul He 
gedus Arpad, de 
Ia Uzina de re 
parat utilaj mi
nier Petroșani. 
Respectarea ter 
menului de e- 
xecuție. călită 
tea lucrărilor 
iată obiectivul 
muncii sale de 
zi cu zi. Obiec - 
tiv pe care l-a 
respectat și la 
repararea pom
pei de 30<J0 li
tri. alături de 
care il înfăți
șează clișeul 
nostru.

Tencuirea exterioară a amfi
teatrului și placarea cu piatră a 
parterului clădirii constituie un 
alt punct nevralgic. Ele necesită 
un mare volum de manoperă, iat 
din păcate, pentru tencuirea exte
rioară, nici schela n-a fost încă 
montată ! Conducerea grupului de 
șantiere arș datoria să sporească 
efectivele repartizate la cioplitul 
pietrei, iar la tencuielile exterioare 
să fie repartizată o brigadă com
plexă de tencuitori, eventual adusă 
de pe șantierul 9 Livezeni sau 10 
Vulcan

Rămîneri în utmă sînt și la 
amenajările exterioare, în special 
la degajament de pămînt și talu- 
zări. La aceste lucrări lipsesc atît 
muncitori necalificați cit și ma
șini de transportat — în deosebi 
basculante- Serviciul organizarea 
muncii de pe șantierul 6, împre
ună cu conducerea B.U.T.-Live 
zeni trebuie să rezolve problema 
mașinilor și încărcătorilor pentru 
a se putea executa în săptămînile 
următoare și lucrările de amena
jări exterioare.

Conducerea șantierului 6 Petro
șani are datoria să acorde toată 
atenția tezoi arii problemelor de 
aici, pentru a asigura realizarea 
în termen a acestui important o- 
biectiv.

M. ȘTEFAN

Minerii din Lupeni 
și-au sporit angajamentele 

de întrecere
(Urmare din pag. l-a)

toate forțele să fie concentrate 
în sprijinul brigăzilor din abataje, 
mai ales acolo unde există grei» 
tați. Aprovizionarea acestora cu 
materiale și goale să se facă îr*  
bune condițiuni. Conducerea mi
nei. organizațiile de bază și co
mitetele secțiilor sindicale trebuie 
să se ocupe mai îndeaproape de 
sectoarele rămase in urmă, să le 
ajute pentru a se ridica la nivelul 
celor fruntașe — au arătat in cu- 
vîntul lor tovarășii Szuder Wiliam 
și Momeu Samoilă.

In încheierea consfătuirii, pe 
baza rezultatelor dobindite și a 
condițiilor care vor fi asigurate, 
colectivul de mineri, tehnicieni și 
ingineri de la mina Lupeni s-a 
angajat în cinstea zilei de 23 Au
gust și a Zilei minerului să de
pășească planul anual cu 35.000 
tone de cărbune față de 30.000 
tone cât a fost angajamentul ini
tial. să obțină o productivitate pe 
mină de 1,100 tone de cărbune 
pe post și să realizeze economii 
la prețul de cost de cel puțin 
1.500.000 lei.

Angajamentele sporite ale mi
nerilor de aci vor fi înfăptuite cu 
succes dacă, așa cum a reieșit și din 
consfătuire, conducerea minei, con
ducerile sectoarelor vor asigura in 
permanență condiții optime de 
muncă brigăzilor de mineri din 
toate sectoarele, din toate abata
jele.

-=©=-

Plia (iii (i oeiasarea ?
Hărnicia minerilor din Uricani 

e bine cunoscută. Cărbunele 
cocsificabil extras de ei peste 
plan in perioada scursă din acest 
an se apropie de 15.000 tone. 
Prin munca lor entuziastă, ei au 
reușit să se situeze din nou in 
fruntea întrecerii ce se desfă
șoară între colectivele minelor 
din bazinul nostru carbonifer.

Tot de ordinul miilor e și nu
mărul abonamentelor la ziare și 
reviste. Cînd ies din șut, minerii 
se îndreaptă spre ghișeu spre a-și 
lua ziarul abonat. De multe ori 
însă minerii și muncitorii pleacă 
de la ghișeu fără ziar. De ce ? 
Motivul e simplu : tovarășa Cioa
ra Margareta uită uneori să vină 
la serviciu. In schimb nu uită 
să pună un afiș „lămuritor" pe 
ușă, „Sînt la poștă", sau „Nu au 
venit toate ziarele" etc. E timpul 
să se termine • cu această nepăsare. 
In loc de anunțuri să fie prezentă 
dînsa la serviciu, deoarece numai 
astfel minerii și muncitorii din U- 
ricani, vor putea să citească presa 
în fiecare a și nu numai atunci 
cînd binevoiește tovarășa Marga
reta.

FLORESCU VINTILA 
mina Uricani

PUBLICITATE

I
A N U N T

In ziua de 8 august 1962, la exploatarea minieră Ani

noasa se va ține un concurs pentru ocuparea de posturi j 
vacante, după cum urmează i J

— MAIȘTRI MINERI. J
— MAIȘTRI MECANICI i
Cererile de înscriere la concurs, însoțite de actele ne- ' 

cesare, se vor depune la sediul unității, biroul personal.
Informații suplimentare se pot obține la serviciul mun- i 

că și salarii al exploatării. '

: T. A. P. L. Petroșani J
♦ ♦
* Recrutează elevi absolvenți ai școlii medii de cultură X 
î generală cu examen de maturitate pentru școala tehnică J
♦ comercială, în vederea pregătirii de contabili pentru comerț. •
• Durata de școlarizare este de 2 ani, în orașul Craiova. ♦ 
ț Solicitanții trebuie să aibă virsta între 17—25 ani îm- ♦
♦ pliniți la 1 octombrie 1962; să corespundă din punct de ♦
♦ vedere medical. J

Solicitanții care doresc a se înscrie se vor prezenta la ♦
♦ serviciul de cadre al T.A.P. L. Petroșani, avînd asupra lor ♦
• următoarele acte: diploma de maturitate in original, certi- * 
; ficatul de naștere (copie legalizată), buletinul de identitate. J
• •

GOSPODINE
Cumpărați de la bufetul I 

„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 j 
pentru mici — 17.50 lei kg: ' 
sărmăluțe in foi de viță I 
cu carne — 15,30 lei kg.

Vizitați cu încredere noul 
nostru magazin !

☆

La restaurantul nr. 23 
„TRANSILVANIA-*  

din Petriia servim zil
nic, pe bază de abo
namente săptămînaie 
și lunare, meniu fix sau 
meniu pensiune ia pre

turi convenabile
Abonamentele se fac la 

responsabilul unității.

întreprinderea 
de locuințe și localuri 

P etroșani
angajează tinichigii pentru 
unitățile sale din Petroșani 
și Lupeni. Plata în acord.

ANUNȚ
>1 it ■ • i

O.C.L. Alimentara Petro- j 
șani vinde prin licitație ;• 
publică, în oborul de vite ii 

ii al orașului Petroșani, în i: 
ii ziua de 10 august 1962, o- ij

i rele 8.30 dimineața 5 asini, ii
Doritorii de a lua parte j:

ii la licitație pot vedea asi- ■; 
ii nii înainte de licitație la :i 
ii sediul magazinului fores- ;i 
i: tier nr. 210 din Jieț-Chei, ■: 
ii iar în ziua licitației la lo- ii

cui de vînzare.
In ziua licitației, dorito- i; 

ii rii vor depune 15 la sută ■; 
:: din prețul de strigare drept :i 
ij garanție. ii

ji I. C. R. A. ii 
:i Filiala Petrojani ;i

Anunfă că are va- i 
i' canfe posturile de: J

i « inginer ifiinisi a- ii
ii limaiar. ii 
i• voiajai witial. ii
• i informații se primesc /
• i la 1. C. R. A. Petroșani, ' i 
■ i strada Republicii nr. 104. ji

sîărîmarea și spălarea cărbu
nelui de jetul de noroi.

Plăcuțele de aliaj dur tre
buie minuțios înserate în fre
ză pentru a se obține o gau 
ră cilindrică, iar rotația ca- 
rotierei să fie liniștită, fără 
smucituri. Tubul colector tre 
buie să aibă o suprafață per 
fect netedă în interior spre a 
întâmpina oprirea carotei ce 
poate duce Ia tocarea în tal 
pă a cărbunelui. De asemenea, 
este important să se asigure 
o secțiune suficientă între cele 
două tuburi ale carotieret 
duble pentru trecerea ușoară 
a lichidului de foraj. Pentru 
traversarea cu succes a stra 
telor de cărbune trebuie res 
pectate următoarele măsuri: 

înainte de forajul cu caro 
tiera dublă, talpa sondei se 
va curăța perfect de detritus 
•și bucățele de carote (cu ca 
rotieră simplă sau păianjen); 
carotajul mecanic al stratu 
lui de cărbune se face cu ca- 
rotiere duble: lungimea caro 
tlerei duble nu este de dorit 
să depășească 1,5—2 m.; eva 
zarea frezei tubului colector 
(interior) să fie între llmi 
lele 10—40 mm in funcție de 

proprietățile de distrugere a 
cărbunelui de către jetul de 
noroi; surplusul de noroi din 
tubul colector trebuie să aibă 
ieșirea in șuvoiul ascendent 
(in spațiul inelar al găurii); 
diametrul interior al frezei 
tubului colector trebuie să 
fie mai mic cu 2—3 mm. declt 
diametrul interior al tubului 
colector; racordarea frezelor 
cu tuburi trebuie să fie ne
tedă: suprafața interioară a 
tubului colector să fie netedă 
șl cilindrică (fără urme de 
lovituri): freza să corespundă 
cerințelor.

Coborirea ultimei prăjini se 
va face cu circulația noroiu
lui de foraj. Deasupra talpei 
sondei cu 0,5—1 metru se va 
intensifica spălarea șt se va 
coborî încet prin rotație ca - 
rotiera spre talpă. La așeza
rea carotîerei duble pe talpă 
debitul de spălare se reduce 
la cel Indicat de regimul de 
foraj.

Se recomandă următorul 
regim de foraj in cărbune ; 
a) turația garniture! de pră
jini va fi redusă la viteza in 
ferioară a granicului. Este de 
dorit să nu depășească 60—30 
^urâții pe minut: b) apăsarea 
oe talpă în funcție de dia

metru de foraj șl tipul caro- 
tlerel va fi între 100—300 kg.; 
c) debitul de spălare se va 
coborî la 40—60 litri pe mi
nut. La scăderea bruscă a vi
tezei mecanice, ce poate ft 
datorită împănării probei, fo
rajul se va întrerupe și se va 
extrage carotiera pentru con
trol. Lungimea marșului se 
recomandă intre limitele 0,5 — 
1,2 metri in funcție de pro 
prietățile fizico-mecanice ale 
cărbunelui. La demontarea 
carotîerei pentru extragerea 
probei se scurge noroiul din 
tubul colector. Nu se reco
mandă evacuarea probei prin 
lovire ci cu ajutorul unei pre
se cu șurub de construcție 
simplă. Carota de cărbune nn 
se spală cu apă. Turta de no
roi se va îndepărta cu un cu
țit după uscarea ei. Pe un In
terval scurt după Ieșirea din 
strat se vor respecta condi- 
țiunile forajului In stratele 
de cărbune.

La terminarea 
carotiera dublă, 
verifică, se spală 

lucrului cu 
aceasta se 
șl se unge.

Carotiera dublă se păstrează
montată în baraca sondei în
poziție culcată.

ing. SUCIU SEVER

NU ÎNCEPEȚI
LUCRUL IN MINA

DECÎT DUPĂ CE AȚI

CONTROLAT
EXISTENTA

GAZtiOKDIfflnA
Cu LANriPA DE 

SIGURANȚĂ 
cv ■



P.

7 (Agerpres).
cel de-al 

al

HELSINKI 
Participanții la 

VTII-lea Festival Mondial

auTineretului și Studenților 
adoptat următorul apel adre
sat tineretului lumii:
întreaga lume !„Scumpi prieteni, tineri din

In numele lor, 18.000 de tineri și tinere din 137 de țări 
paxticipanți la cel de-al VIII lea Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților pentru pace și prietenie vă adresează un 
mesaj al păcii și prieteniei care constituie o dovadă a încre
derii și speranței tineretului în viitor.

Tineretul Africii, Americii, Asiei, Europei și Oceaniei re
prezentat la Helsinki de 1.500 de organizații de toate orien
tările, conștient de răspunderea sa în legătură cu primejdia 
unui război mondial, se adresează, de asemenea, tuturor po
poarelor lumii și guvernelor lor exprimîndu-și încă o dată ho 
tărîrea lor de nezdruncinat de a apăra pacea în întreaga lume. 

Am petrecut aici zece zile de neuitat. Am confruntat 
punctele noastre de vedere și am avut schimburi de păreri. 
Noi ne-am călăuzit în activitatea noastră de căutarea a ceea ce 
avem comun, a ceea ce ne unește. Am învățat să ne înțelegem 
unii pe alții și am devenit prieten)

Festivalul de la Helsinki, cu lntîlnirile sale frățești, ma
nifestațiile sale, spectacolele artiștilor și competițiile sportive an 
constituit cea mai înaltă expresie a voinței comune a tinerel 
generații de a obține triumful păcii, prieteniei și înțelegerii 
reciproce între popoare, de a încetățeni pretutindeni drep
tul la independență națională șt de a pune descoperirile și 
cuceririle științei și tehnicii în slujba omenirii.

Prin puternicele noastre manifestații de la festival am. de
monstrat voința noastră comnnă de pace și prietenie între 
popoare, năzuința spre încetarea tuturor experiențelor nucleare 
și interzicerea armei atomice, spre încheierea unui tratat de 
dezarmare, spre triumful principiilor independenței naționale șl 
coexistenței pașnice a statelor cu regimuri sociale diferite.

Acum, cînd adresăm acest apel tuturor oamenilor fără 
nici o deosebire, promitem să nc consacrăm luptei comune 
pentru pace și să ne dăruim toate ferțeîe pentru triumful 
prieteniei și înțelegerii reciproce între tinerii și popoarele 
lumii.

Fie cia unitatea noastră, cimentată prin festival, să se 
întărească și să se lărgească 1 Fife ca ea să devină unitatea ti
neretului din întreaga lume I

Tineretul din întreaga lume reprezentat la festival adre
sează acest apel, expresie a dorinței sale de a obține triumful 
păcii și prieteniei în întreaga lume, întregii tinere generații".

--------------- ■ aa =

Pentru interzicerea 
armei atomice și cu hidrogen

TOKIO 7 (Agerpres). TăBS 
transmite:

Cea de a 8-a conferință | 
mondială pentru interzicerea | 
armei atomice și cu hidrogen ! 
și preîntîmpinarea unui război | 
nuclear, care și-a încheiat lu- : 
crările la 6 august la Tokio, 
a adresat popoarelor din în
treaga lume o chemare la 
lupta pentru interzicerea ime
diată a armei nucleare, pen
tru dezarmare generală și to
tală.

Chemarea cere popoarelor 
din întreaga lume să desfă
șoare in septembrie în fiecare 
țară, o campanie hotărîtă pen
tru ca toate puterile nucleare 
să încheie un acord privitor 
ia interzicerea experiențelor, 
pentru interzicerea totală a 
armei nucleare, pentru dezar
mare generală și totală.

Trebuie să cerem ca viitoa
rea sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. — se arată în 
chemare — să prevadă planuri 
concrete îndreptate spre atin
gerea acestui scop.

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R 
pentru statistică

MOSCOVA 7 (Agerpres).
In zilele de 3 și 4 august 

1962 a avut loc la Moscova 
prima ședință a Comisiei per
manente a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, pen
tru statistică.

La ședință au participat de
legații ale țărilor membre ale 
Consiliului: R. P. Bulgaria,
R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P.

Polonă, R. P. Romînăj. R.
Ungară și U.R.S.S.

Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru statistică

a 
a 

examinat probleme organiza
torice ale activității sale șl a 
aprob’at planul de 
al Comisiei pentru 
II al anului 1962.

Ședința Comisiei 
Intr-o atmosferă de 
tate, prietenie și 
frățească.

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

activitate 
semestrul

a decurs 
unanimi - 

colaborare

Proclamarea independenței Jamaicăi
KINGSTON 7 (Agerpres).
Mai multe zeci de mii de 

persoane s-au adunat în noap
tea de duminică spre luni pe 

stadionul din Kingston pentru 
a asista la ceremonia procla
mării independenței Jamaicăi, 
în prezența lui Alexander 
Bustamante, primul ministru 
al noului stat, și a oaspeților 
invitați. In momentul cînd

------------------- '------------------- ---------------

Trei spioni sud-vietnamezi judecați 
de tribunalul din Vinh Linh

HANOI 7 (Agerpres).
După cum anunță Agenția 

Vietnameză' de Informații, la 
6 august au fost judecați de 
tribunalul din Vinh Linh (pro
vincie situată la nord de li
nia de demarcație) alți trei 
spioni sud-vietnamezi.

Acuzații au declarat în fața 
tribunalului că au 
struiți de specialiști 
și că au făcut parte 
pul de observație"

cu trimiterea de

LONDRA 7
După cum

In Anglia mii de muncitori din industria bumbacului 
fost aruncați în stradă

corespundea în întregime in
tereselor bossilor din industria 
textilă, deoarece guvernul se 
obliga să le plătească pentru 
închiderea fabricilor o com
pensație substanțială) și în- 
tr-adevăr le-a și plătit circa 
10,5 milioane de lire sterline. 

Statul ia, de asemenea, a-

au
(Agerpres).
se știe, conser

vatorii au adoptat în 
o lege cu privire la 
bumbacului, în care 
ca obiectiv „crearea 
dustrii moderne și
prin lichidarea războaielor de 
țesut nefolosite. Această lege

anul 1959 
industria 

se fixa 
unei in
eficace"

PILULELE SALVATOARE
Isteria atomică e în floare. In 

toate orașele din S.U.A. oame
nii sînt amendați dacă nu intră 
în adăposturi tind se fac exerci
ții de alarmă. Radioul, presa, 
televiziunea consacră spații și 
timp cu sfaturi antiatomice pen
tru cetățenii cuprinși de iureșul 
panicard: „dacă atacul te~a 
prins în plină stradă, fă-te gbem 
la bordura trotuarului. Poate 
scapi. Dar mai bine cumpără-ți 
un adăpost".

Cită naivitate ! 
Trustul Collins 
a răsplătit cu 
dărnicie pe cei 
puși să dea ase
menea sfaturi. De ce ? Ca să-și 
poată vinde produsele „antiato
mice". Trustul CoUins are cele 
„mai bune1' adăposturi antiato
mice. Se vînd în rate- Adăpos
turi pentru o persoană, două 
sau pentru familii cu copii. Din 
cărămidă și sticlă incasabilă și 
alte materiale, prin care, chi
purile, nu pătrund radiațiile.

Bieții cetățeni americani! A- 
brutizați de spaima rnorții ato
mice au cumpărat pe capete 
faimoasele adăposturi salvatoare. 
Safeurile trustului CoUins s-au 
umplut din plin.

lată însă că oamenii de ști
ință americani și-au spus cuvîn~ 
tul cu privire la calitatea adă
posturilor antiatomice t „Nici un 
obstacol nu poate sta în calea

PAMFLET

rnorții radiațiilor. Treziți-vă la 
realitate americani! Ne tăiem 
singuri craca de sub picioare!" 

Sînt cuvinte dintr-un mani
fest al savanților progresiști din 
S.U.A. Multi americani, treziți 
la realitate, n-au mai vrut să 
cumpere adăposturi. Alții și-au 
cerut banii înapoi.

Trustul Collins era amenințat 
să dea faliment. Ca să evite 
crahul, trusmanii s-au pus pe 

născoceală.
— Cumpărați 

pilule antiato
mice ! Fac or
ganismul imun la 
radiații ! 
adăposturilor, in- 
fabrică azi tone

Și în locul 
geniosul trust 
de pilule. Comerțul cu frica în
florește din nou. Să-l înspăi- 
mînți pe american, întreținînd 
viu focul isteriei războinicei 
numai dolari să iasă 1

Cercetate în laboratoare, pi
lulele cu pricina s-au dovedit că 
au același efect ca și... aspiri
nele.

Pe vremuri excrotii vindeau 
cărămidă pisată ca leac împotri
va purecilor. Acum trusmanii 
vînd aspirine ca leac împotriva 
fricii.

Comerțul „înflorește". Pilulele 
s-au dovedit „salvatoare"- pentru 
falimentul trustului „CoUins".

i. p.

fost in- 
americani 
din „gru- 
american

supra sa a patra parte 
cheltuielile necesare înfăptui
rii programului de moderni
zare.

Preocupat de asigurarea bu
zunarului fabricanților de 
bumbac, guvernul conservator 
„a uitat" de muncitori. Ince- 
plnd din anul 1954, au rămas 
fără lucru într-un număr de 
opt orașe din partea răsări
teană a Lancashire-ului 28.000 
de oameni. In orașul Neîson, 
de pildă, din 72 de fabrici de 
bumbac, au fost închise 46, 
In orașul Baycape din 26 de 
întreprinderi au fost închise 
14. Săptămînalul „World News" 
susține că „conservatorii au 
distrus industria bumbacului".

In ultima vreme mișcarea 
de protest împotriva politicii 
guvernului în acest domeniu a 
luat o mare amploare în în
treaga țară. Este foarte sem
nificativ 
baterilor 
Camera 
rezoluția 
care condamna politica gu
vernului, au votat cinci depu- 
tați conservatori.

din

că în timpul dezba- 
acestei probleme in 
Comunelor, pentru 
opoziției laburiste,

Demonstrații in S. U. A. 
împotriva practicilor 

segregaționiste
WASHINGTON 7 (Agerpres).
Agenția United Press Inter

national informează că în o- 
rașul Albany (statul Georgia) 
au continuat demonstrațiile 
populației de culoare împo
triva practicilor segregațio- 
nîste. O demonstrație de cî- 
teva ore a avut loc în fața 
clădirii primăriei din Albany. 
Poliția a intervenit arestînd 
13 persoane. Noile arestări — 
relatează U.P.I. — ridică la 75 
numărul celor întemnițați în 
cursul ultimelor zile.
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care se ocupă
spioni în R. D. Vietnam. Pa
rașutați anul trecut, în pro
vincia 
scurtă

Din 
șit că 
observație" ei au fost instruiți 
în domeniul sabotajului, spio
najului, parașutism și război 
psihologic, de către specialiș
tii americani. Obiectele și mu
nițiile confiscate sînt, de a- 
semenea, de proveniență ame
ricană.

După cum relatează Agen
ția Vietnameză de Informații, 
acesta este al treilea proces 
din ultimele 16 zile la care 
au fost judecați 
vietnamezi.

Primul proces a 
22 iulie. In cadrul 
ces au fost judecați 12 spioni. 
Al doilea, la 25 iulie, a jude
cat alți 2 spioni.

Vinh Linh. *au  fost la 
vreme arestați, 
declarațiile lor a reie- 
în cadrul „grupului de

spioni sud-

avut loc la 
acestui pro-

drapelul britanic care a flu
turat deasupra Jamaicăi timp 
de peste trei secole a fost co- 
borit, luminile s-au stins pen
tru a se reaprinde în momen
tul cînd drapelul jamaican a 
(ost înălțat în sunetele nou- 
iui imn național.

Jamaica, a treia tară de 
limbă engleză de pe continuii - 
tul american, va deveni mem
bră a Commonwealthului bri
tanic.

Agenția Associated Press a- 
nunță că guvernul Bustamante 
a trimis o telegramă Organi
zației Națiunilor Unite cerînd 
primirea Jamaicăi ca membră 
a organizației mondiale.

—=©=—

Erupția unui vuican 
în centrul Guaiemalei
CIUDAD DE GUATEMALA 

7 (Agerpres).
Agenția France Presse a- 

nunță că un vulcan, care nu 
mai dăduse nici un semn de 
activitate din august 1957, a 
erupt brusc amenințînd mai 
multe localități din departa
mentul Sacatepeguez în cen
trul Guatemalei. Lava, care 
iese din craterul situat la 
3.800 m. altitudine, distruge 
întreaga vegetație în drumul 
său. Pină în prezent nu se 
semnalează victime. Autorită
țile au ordonat evacuarea a 
800 de familii din localitatea 
Alcenango care este în special 
amenințată.

NEW YORK. Pe marginea 
loviturii militare de stat din 
Peru, cunoscutul comentator 
american James Reston se o- 
cupă intr-un articol publicat 
în „New York Times" de pro
blema cursei înarmărilor în 
America Latină și recunoaște 
că1 în fond Statele Unite sînt 
acelea care au încurajat și 
continuă să încurajeze această 
cursă.

tele Fiiipinelor, Diosdado Ma
capagal a ordonat deportarea 
Industriașului american Harry 
Stonehill și a asociatului său 
Robert Brooks, „pentru acte 
considerate neamicale intere
selor și securității Fiiipinelor".

MANILA. Corespondentul din 
Manila al ziarului „New York 
Times" anunță că președin-

COPENHAGA. Ca urmare a 
introducerii de la 1 august a.c. 
de către guvernul danez a unui 
impozit pe unele bunuri de 
larg consum, în afară de ali
mente și îmbrăcăminte, pre
turile la aceste bunuri au fost 
sporite cu 10—13 la sută.

PROGRAM DE RADIO
S august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfătui 
medicului, 8,30 Lucrări simfo
nice de compozitori romîni, 
9,00 Vreau să știu, 9,25 Con
cert de muzică ușoară, 10,08 
Premiere pe scenele teatrelor 
muzicale din țară în stagiu
nea 1961—1962, 11,30 Cîntece 
și jocuri populare rominești, 
i3,10 Muzică din operete, 14,30 
Muzică ușoară, 15,45 Valsuri,
16.15 Vorbește Moscova ! 17,30 
Formații rominești de muzică 
ușoară, 18,00 Muzică populară
interpretată de soliști și for
mații artistice de amatori,
19.15 Program muzical pentru 
fruntași în producție din in
dustrie, 20,30 Muzică de dans,
21.15 Atlas literar: „Oltenia", 
21,30 Muzică populară romî-

nească, 22,00 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,15 Duete 
din opere, 12,45 Muzică ușoa
ră de compozitori sovietici, 
13,25 Muzică populară romî- 
nească și a minorităților na
ționale, 14,30 Programe mu
zicale alcătuite de ascultători, 
15,10 Almanah științific (re
luare), 15,30 Concert de es
tradă, 16,30 Melodii populare 
rominești, 18,05 Muzică ușoa
ră romînească, 18,45 Să Învă
țăm limba rusă cîntînd, 19,30 
Tinerețea ne e dragă, 19,50 
Muzică de dans, 20,40 Muzică 
populară din țări socialiste. 
21,15 Muzică de dans, 21,45 
Părinți și copii, 22,00 Din co- 
moara folclorului nostru. ,
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