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TOACA ȘTEFAN 
mina Lonea

Toate sectoarele la nivelul 
celor fruntașe

Colectivul minei Lonea 
ocupă în prezent un loc 
de frunte în întrecerea 
cu celelalte 
miniere din 
lui. Măsurile 
ganizatorice 
viață precum 
entuziastă a 
din abataje, au 
minerilor loneni < 
țină realizări de 
In primele 9 zile 
nii august, ei au 
peste sarcinile de___
1264 tone de cărbune e- 
nergetic. De remarcat 
este faptul că în acest

exploatări 
Valea Jiu- 
tehnico-or- 
aplicate în 
și munca 

brigăzilor 
permis 

să ob- 
seamă. 

ale lu- 
livrat 

■ plan

Cele mai 
le-au do- 
sectoruiui

timp toate sectoarele 
productive ale minei și-au 
depășit planul la extrac
ția cărbunelui, 
mari realizări 
bîndit minerii
H care au extras aproa
pe 500 tone de cărbune 
peste plan. Randamentul 
obținut pe sector este cu 
peste 200 kg. cărbune pe 
post mai mare dectt cel 
planificat. La rîndul lor. 
minerii sectorului V au 
extras din abataje peste 
400 tone de cărbune in 
plus, producția dată ti’nd 
de bună calitate.

Modernizarea 
unor străzi
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Frontaliștii din brigada comunistului Popa Ioan, de la sec
torul n al minei Lupeni, la începutul anului s-au angajat să ex
tragă peste pianul anual 3000 tone de cărbune. La începutul 
lunii august angajamentul a și fost realizat și pe baza rezulta
telor obținute brigada și-a mărit angajamentul cu încă 2000 
tone de cărbune. •

Iată in clișeu • parte din membrii brigăzii.

OLTEANU 
SILVESTRU 

mina Petrila

DRAGHICI 
AUREL 

mina Uricani

Realizări tot mai însemnate
Graficul întrecerii so

cialiste pe sectoare de la 
mina Uricani, scoate în e- 
vidență sporirea neconre 
nită a producției de căr
bune cocsificabil. Fiecare 
zi de muncă încheiată in 
abataje de harnicii mi
neri de 
soldează 
100—150 
nc Așa

la Uricani se 
cu extragerea a 
tone de căcbu- 
se face că în

perioada 1—10 august, 
s-a obținut o depășire a 
planului pe exploatare 
cu peste 900 tone cărbune 
cocsificabil. Mai mult de 
jumătate din această can 
titate a fost extrasă de 
către minerii sectorului 
II. Aici randamentul pla
nificat a fost depart in 
medie cu peste 250 
cărbune pe post.

! De citeva săptămâni 
! brigada condusă de Scoî- 
I ca Nicolae a venit in Pe~ 
| troșani. incepend primele 
1 lucrări de modernizare a 

străzii Uie Pinrilie — 
Pe lingă maternitate, 
pînă sus la blocurile con
structorilor — și a străzii 
Puskîn — din fața nou- 

: lui cămin studențesc și 
I pînă in dreptul grădinii 
' de vară ..Constructorul’".

Pînă acum in intrece- 
, rea în cinstea zilei elibe- 
| tării.
| loan. Basamete
' Trușcă

s am ete
Eugen

■ montat
, , , . ... j de metri lungime,mare decit cel planificat 

a extras în luna curentă 
300 tone de cărbune 
ce plan. Depășirea 
damentului cerut în 
die cu 1—1.5 tone
bune pe post, i-a ajutat 
și pe minerii din brigă
zile conduse de Bojte Adal
bert și Gall Mihai să 
dea în plus 167 și, res
pectiv, 102 tone de căr
bune. Randamentul pe 
sector a ajuns în această 
lună la 2,600 tone căr
bune pe post.

kg

Mîndria colectivului
Conducerea sectorului : 

de la mina Aninoasa s-a 
orientat și în luna aceas
ta spre crearea posibili • 
taților pentru îndeplini 
ren sarcinilor de plan 
pe seama sporirii rând? 
mentelor la brigăzi. In a- 
ceastă direcție au și fost 
îndreptate măsurile teh- 
nico-organizatorice. Și re 
zultatele n-au întîrziat 
să se arate. Astfel, bri
gada lui Cristea Aurel, 
lucrînd cu un randament 
de aproape două tone 
de cărbune pe post mai

pes- 
ran- 
me- 
căr-

muncitorii Radu 
An ehei. 

Constantin. Ba- 
Gheorghe. Pleșa 

și Țîștea loan au 
borduri pe sute 

iar e-
chipa de 8 oameni con
dusă de Mora loan. îm
preună cu dt^gherul Vră- 
jitoru Ilie, a săpat cca. 

" 95 m. șanț, de canalizare 
I si a instalat tuburi de d- 
! ment cu diametru de. 40 
I cm. pentru îmbunătățirea 
I canalizării menajere.

- = Q = -

Exoozifie

UNGUREANU, 
NICOLAE 

mina Lupeni

Crește productivitatea muncii
socia-

seamă

In angajamentele asu
mate în întrecerea 
listă, minerii Văii Jiului 
au ca obiectiv de
sporirea continuă a pro
ductivității muncii. In a- 
cest scop ei se străduiesc 
să folosească 
capacitatea 
moderne de
cu care sînt 
exploatările miniere.

In cursul acestei luni 
productivitatea muncii, 
exprimată în tone căr- 

..... .......

cît mai bine 
utilajelor 

mecanizare 
înzestrate

bune pe post, a crescut 
în medie pe întregul ba
zin carbonifer la 
tone. Creșteri mari 
înregistrat minerii 
Uricani care au 
atins o produc
tivitate medie de 
1,400 tone căr. 
bune pe post. 
Rezultate asemă
nătoare au obți
nut în 
sporirii 
mentelor 
lectivele
Lonea și

direcția 
randa- 
și co

micelor 
Petrila.

Luni de-a rîndul, brigada condusă de Ciuciu Andrei din 
sectorul I B al minei Lupeni nu și-a îndeplinit sarcinile de 
plan. Dar începînd cu luna iulie a reușit să lichideze cu 
rămînerea în urmă, iar în cinstea zilei de 23 August și a Zilei 
minerului să dea 50 tone de cărbune peste plan.

1,154 
au 

de la

Printre manifestările 
artistice închinate Zilei 
minerului se numără și 
expoziția de artă plastică 
care se va deschide azi 
la Petroșani, la orele 18 
în sala Muzeului orășe
nesc-

1

- -

1 uitrecprii
2 -S-au intilni: duminici la 
? dub. Brigadierul Marton Dioni-
< sie era foarte bucuros cînd și~a 
ț vigut șefii de sebimb, pe Bră- 
S Zoi loan, pe Kedves David și 
S Olteanu Iosif. Au luat loc în 
) sala de lectură in jurul unei 
2 mese și au început să discute de 
( una. de alta. Pe nesimțite discu- 
\ ția s-a apropiat tot mai mult da 
S problemele muncii zilnice din
1 mină, pînă ce a ajuns aproape 
) o... consfătuire de producție.
2 Eaau multe de discutat. Cu
< puțin mai înainte, brigada și-a 
\ realizat

Î
 trecerea
tone de______ _____,____  r

te plan. Ce să facă însă acum ? 
Să rămînă cu... laurii ciștigați ? 
Sau să pornească la o nouă lup
tă. pe bază de noi angajamen
te ?

Au vorbit mult, analizând si
tuația brigăzii. T°ți erau de 
părere să-și sporească angaja
mentul inițial. Dar cu cit ? Asu
pra acestui lucru rtu 
geau...

— IOJOOO
— își rosti 
iul brigăzii.

Ceilalți
Cum, așa de mult ?
vorba de o brigadă, nu
tor...

— Săptămina aceasta
cu toți oamenii, vedem 
și ei„. Vom reuși daci facem 
treabă...

Conducerea sectorului 1 B a

angajamentul luat in tn~ 
socialistă dind 3600 
cărbune cocsificabil pes-

se ințele-

rămas la rîndul ei surprinsă 2 
cînd a auzit noul angajament 2 
al brigăzii de frontaliști a lui \ 
Marton Dionisie. Dar minerii S 
din brigada lui Gyiîrea loan, cit 1 
care cei ai lui Marton sînt în > 
întrecere, și-au dat cu părerea 2 
cunoscînd „adversarii", că a- ( 
ceștia își vor respecta cuvintul... <

In frontalul 510 de pe stra- ( 
tul 13. brigada lui Marton mm- \ 
cea însă de zor. De-a lungul S 
celor 110 m. ale frontului de ) 
cărbune zi fi noapte lucrul nu 2 
contenea- Cu pricepere, brigadie- ( 
rul și șefii de schimb organizau ( 
tăierea cărbunelui, montarea sco- ț 
curilor. răpirea și armarea stil- ) 
pilor, iar minerii lușan loan, ) 
Grumăzescu Emanoil, Matyuș' 
loan, Deak Dionisie și alții fă- £ 
ceau minuni de hărnicie în ex~ ? 
tragerea cărbunelui. Doar se a- \ 
propiau Ziua minerului 
de 23 August...

...Cînd și-au realizat 
mentul inițial de 7000
cărbune peste plan, minerii sec
torului 111 s-au bucurat mult, au 
primit numeroase felicitări...

— Acum puteți să vă cul 
cați — spuneau unii de pe la 
alte sectoare ale minei. Pînă la 
sfîrșitul anului o să aveți parte 
numai de aplauze, doar sîntețî 
fruntași, îi înțepau ei cînd vor
beau cu minerii și tehnicienii de 
la 111.

și zi^-

angaja- 
tone de

i

de tone
deodată

rămaseră

peste plan 
părerea șe-

surprinși. 
Doar e 
un sec-

vorbim 
ce spur.

ȘT. MIHA1

(Continuare în pag. 3-a)
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Muncitorii mai 

vechi ai prepa
ratei Lupeni au 
fost martorii 
prefacerilor care 
în ultimii ani în 
parației. Ba, multi dintre ei, 
cei de la investiții și întreți
nere, au și contribuit la îm
bunătățirile care au fost adu
se fie cu vreo inovație sau lu- 
crînd efectiv la modificările 
făcute.

Așa se întimplă că prepara
ta deși numără 30 ani de e- 
xistență în prezent e mai tl- 
nără ca oricind. Nici odată, 
pînă acum, în secțiile prepara
ției nu se putea lucra fără în
călțăminte cu tureacul înalt. 
Revărsările din jgheaburi, si
lozuri și de pe benzile trans
portoare zădărniceau efortu
rile muncitorilor de a lucra în 
curățenie. Dar grija pentru 
om a creat condiții noi de lu
cru și pentru muncitorii pre- 
parației. Și paralel cu intro
ducerea tehnicii noi s-au luat 
măsuri corespunzătoare elimi
nării scurgerilor și prin aceas
ta de îmbunătățire a condi
țiilor de muncă din secțiile 
preparației.

La îmbunătățirile aduse au 
lucrat mînă în mînă inginerii

INj Ț <<r înfrltimA

au avut loc 
secțiile pre-

și lăcătușii, maiștrii și sudo
rii, vulcanizatorii și electricie
nii. Muncitorii, maiștrii și in
ginerii preparației s-au bucu
rat deopotrivă cînd s-a ajuns 
ca prin secțiile odinioară inun
date de apă, șlam și noroi să 
se circule pînă și... in pan
tofi. Toate acestea dovedesc 
că preparatorii sînt la înălți
me cînd e vorba de gospodă
rirea locului lor de muncă. 
Tot la înălțime s-au situat 
deunăzi și echipele de lăcă
tuși ale lui Dascălu ștefan șl 
Kovacs Iosif, care sub îndru
marea maistrului Ionici Adrian 
au efectuat o reparație mare 
la elevatorul II dp repetiție, 
de la jgheabul II. Au înlocuit 
cupele, lagărele și 
vele de ungere 
tă lucrarea cu 
termen.

Comunistul 
împreună cu lăcătușii Hallâsz 
Irimie și Tucană Dumitru, cu 
sudorul Barb Cornel și cu cei
lalți lăcătuși din echipa pe 
care o conduce a efectuat o 
lucrare mare: reparațiile ne
cesare la elevatorul de 3 mixte

• •a

de la 
zețaj 
torul 
cuva

dispoziti- 
terminînd toa- 
o zi înainte de
Sibișan Victor,

bateria 3 
șl eleva - 
I de la 
de mediu 

dens. Lucrarea planificată în i
patru posturi ei au terminat-o 
in trei.

La înălțime se află și echipa 
condusă de Drotzinger Andrei 
și cea a lui Coșăndruc loan, 
care după ce au recondiționat 
40 cupe de 
singură zi au făcut și înlocui < 
rea cupelor uzate cu cele re- 
condiționate. Lucrarea pentru 
care s-au afectat 3 posturi a’ 
fost terminată în două. La a-;' 
ceasta se mai adaugă și pre
lungirea vieții cupelor recon
diționate din material recupe
rat.

Numeroși lăcătuși și electri
cieni lucrează' cu eforturi spo
rite la instalarea compresoru
lui care va deservi cu aer com
primat preparația. Ei își dau 
seama că lucrarea trebuie fă
cută în termen și de bună ca
litate. Doar nici ei nu vor să 
se situeze mai prejos ca cei
lalți lăcătuși, sudori și elec
tricieni care prin lucrările e- 
fectuate s-au situat printre 
cei mai buni din preparație.

elevator într-o

MARGARETA MICA



Răvaș de Ziua minerului

carboni-

pină la 
să se in-

Dragi ortaci, de ziua voastră, azi vă scriu plin de „coraje" 
Și vă felicit, căci munca ce-ați depus-o-n abataje 
A fost rodnică-n procente Și de calitate bună.
Am citit și-n „Steagul roșu'1 șl m.-am bucurat nespus 
Că în cinstea zilei voastre ați dat mii de tone-n plus. 
Pe panoul de onoare văd ex puși cu bucurie, 
Mulți tineri de-aici, din Vale, care-au dat dovadă vie 
Că iuind angajamente se ți nură de cuvînt...

* ♦ ♦ 
4
I

rut î — întrebau unii. J
— Numai in șanț — • 

răspundeau alții.
Cînd s-au uitat_țntr~ 

adevăr așa era. 
zăceau în ; 
lungime de mai 
de 12.Q metri cu 
rile desfăcute.

— Noroc că 
fost copii la joacă pe 
aici — spuneau i 
răsujlind ușurați.

— Dar pînă se . 
și se sudează din 
cită muncă trebuie 
ziceau alții. i

Și sportivii sînt *
•4 

stadionul pentru • 
s-a muncit atît. ♦ 
Dar cei de pe * 

restaurant care “ 
făcut strada cum • 

muncă 4

auzit 
lîngă 
ieșit

jur. Ni- 
văzut 

țevile de

Folosind noi inovații (ce creează avantaje 1) 
S-a schimbat complet metoda lucrului în abataje: 
Craterul ea-o omidă uriașă eu palete 
Intr-o oră îți încarcă 40 de vagonete, 
Iar haveza năzdrăvană, gr ea, tîrîndu-se pe 
Mușcînd lacom din cărbune și tăind făgașe 
Iți creează-o suprafață liberă de depilare, 
Sporind simțitor efectul pe-ntreg frontul de
Cu sclipiri fosforescente vezi cărbunii cum în blocuri 
Se desprind de-atîtea veacuri și cad duduind pe scocuri. 
Astfel munca ușurată nu mai e ca altădată.
Cînd se istovea minerul c- un ciocan și c-o lopată
(Căci minerii n-aveau dreptul nici la muncă, nici la viață.) 
Iar patronii răi și lacomi, huzurind Ia suprafață. 
Dispuneau de vieți și oameni după toane, după gust... 
V-amintiți de ...29 și de tristul 6 August ?
Cînd ceirind minerii pîine au fost masacrați în masă 

Găsind plîns și jale-n urmă și mizeria hidoasă !

b rinei 
adinei

pușcare:

De-asta azi, de ziua voastră, m-am simțit dator să scriu 
Un răvaș, o evocare cu mânerii de la Jiu.
Azi cînd munca creatoare a schimbat această Vale 
,Vezi doar fețe zîmbitoare ce te-ntîmpină în cale 
In impulsul nou al vieții, ce-o clădim cu mari și mici. 
Valea 'Jiului e astăzi furnicarul de harnici
Ce muneesc cu bucurie ca să pună baze noi
Vieții ce azi se clădește In Republică la noi!

I. SASAREANU
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Poate oare o mașină învăța oamenii ?
Poate oare 

dloelectronic 
nil ? Poate ■

: un dispozitiv ra
să învețe oame- 

— răspund oame
nii de știință/. O astfel de ma
șină cibernetică au realizat 
profesorii șl studenții Institu
tului de energetică din Mos ■ 
cova. Funcționînd pe baza 
unui program dinainte stabilit, 

Povestea impermeabilului
Pină s-a ajuns la crearea unei stofe bune 

impermeabile au fost întimpinate numeroase 
neplăceri. In Anglia, unde plouă mult, im
permeabilele au început a avea căutare încă 
pe la jumătatea secolului al xvm-lea. Ceea 
ce era mai prost era faptul că în timpul verii, 
pe căldură, stofele impermeabile se cam în- 
muiau.

Nu de puține ori gentlemenii spilcuiți, im- 
brăcați elegant, luînd de braț doamnele nu 
se mai puteau despărți. Cauciucul se topea, 
iar mînecile impermeabilelor se încleiau.

----------------- ©-----------------

In parcurile din Petroșani:
-- Tăticule ce scrie pe tăbliță ?j 

„Nu rupeți florile".
Dar floriie unde Sînt?,

— La... seră.

î t
4 
f

♦
i

i

♦
♦

f

mașina expune precis lecțiile 
cursurilor de matematică și 
fizică. „Examinatorul" meca
nic fixează răspunsurile stu
denților, stabilește dacă ele 
sînt juste, cronometrînd tot
odată timpul 

gîndire și răs
puns.

folosit pentru

*

«•

*♦4

*

*
*

♦
4*♦ 
î
* »

Acum o lună fi 
bine, s-au începutmai

in cartierul de case în 
șir, de lingă Jiu în Pe- 
trila, săpături pentru 
montarea unei noi con
ducte de apă. Lucrările 
au înaintat cu spor. In 
curind au intrat și pe 
stadion, de acolo pe 
strada de lingă resta
urantul „Transilvania". 
Au început să fie a- 
duse țevi groase, iar 
sudorii le-au făcut să 
se lungească pe sute de 
metri. Gata pregătite să 
fie cobortte, țevile aș
teptau cuminți deasupra 
șanțului. Au stat o zi 
două, ha peste nouă. 
Se vede însă treaba că 
s-au plictisit de la o 
vreme că s~au gîndit 
să coboare singure în 
lăcașul special pentru 
ele. Intr-o amiază î™- 
sorită o zguduituri ca 
de cutremur s-a 
în cartierul de 
Jiu. Oamenii au 
din case alarmați-

— Ce s-o fi întîm- 
întreba-

Izotopii
în industria

carboniferă
In Polonia a fost elaborat 

un plan larg de folosire a izo
topilor în Industria 
feră.

Planul prevede ca 
sfîrșltul anului 1965 
staleze in mine circa 6.000 de 
aparate de izotopi, care să ser 
vească la măsurători, control 
și semnalizări.

Primele probe practice ale 
aparaturii cu izotopi făcute în 
minele „Sosnowiec" și „Po- 
rabka" au dat rezultate bune. 
Se află în curs de elaborare 
alte noi și interesante apara
te pentru curățirea cărbune
lui de piatră, ca și pentru cln- 
tărirea cărbunelui pe banda 
transportorului, fără a fi ne
voie să se oprească banda.

zbor al omului pe...Primul
un avion cu reacție a fe<st e- 
fectuat de căpitanul Grigore 
Bahcivandji. pe avionul de vî- 
nătoare sovietic „BL-I" înzes
trat cu un motor cu reacție cu 
combustibil lichid ? In Statele 
Unite ale Americii, un avion 
asemănător a fost încercat 
abia cu 4 luni și jumătate mai 
tîrziu, lai 
proape 11

...In regiunea insulelor Ku
rile, vinătorii sovietici de ba
lene au făcut o captură neo
bișnuită : ei au prins o balenă 
care In partea posterloară a * I * * 4

ir în Anglia după a- 
* luni.

INSTANTANEE

Au motive să fie 
supărați...

■ra. ș cviic ț 
șanț pe. o j 
mat bine« 

sudu- ț 
»
♦ n-au t

: mtr' * 
Țevile J

unit

scot
nou

supărați că le-au stri
cat 
care

plat ? — era
rea ce flutura pe buzele șanțurile și sportivii și 
tuturor.

Privesc in
mic. N-au mai 
nici măcar 
deasupra șanțului.

— Unde or fi dispă-

lingă 
și-au 
e cureaua prin 
voluntară n-au dreptul 4 
să fie supărați, că s-a J 
săpat canalul tocmai în j 
mijlocul drumului ? J

Au intr-adevăr mo- î 
tive să fie supărați și * 
sudorii și muncitorii ce J 
vor trebui să scoată țe- » 
vile căzute, să curețe! 

locuitorii străzii cu pri-* 
cina. Pe cine ? Pe cei î 
ce prin neglijența lor * 
strică ceea ce au dres J 
alții- ______ ______ î

C. DUMITRU

Impunătoarea clădire din clișeu se află în frumoasa sta
țiune Mamaia, de pe litoral. Cite asemenea perle se înșiră pe 
țărmul mării e greu de numărat. Toate însă găzduiesc în fiecare 
sezon balnear mii și mii de oa meni ai muncii ce prin grija 
partidului își petrec aici concediul de odihnă.

----------------- ©-----------------
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ACTIVITATE
De cîteva săptămîni, maga

ziile unităților alimentare nr. 
61 și 74 din orașul Lupeni stau 
supraîncărcate cu 
de ambalaje, 
timp de către salariatii depo
zitului I.R.V.A. Lupeni, (șef 
Bondoc Constantin) lăzile, bu
toaiele și numărul mare de 
sticle împiedică înmagazina- 
rea mărfurilor noi sosite și

sumedenie 
Neridicate la

0

se află

corpului are „picioare" — două 
perechi de rudimente cu oa
sele nedezvoltate ale șoldu
lui ? Savanții consideră că 
este vorba de un exemplar In
teresant de atavism, de reve
nire la forma strămoșilor. A- 
ceastă captură confirmă că în 
vremuri îndepărtate balenele 
trăiau pe uscat.

...Oamenii de știință sovie
tici au propus o metodă de 
prospectare a mineralelor u- 
tile, bazate pe studiul reliefu
lui ? Cu ajutorul ei se stabi
lesc regiunile unde 
zăcăminte de petrol, gaze ' șl 
minereuri, redueîndu-se într-o 
ware măsură forajele la adîn- 
eime.

...Piloți din aviația polară 
sovietică au descoperit în O- 
ceanul înghețat o „insulă" 
necunoscută ? De fapt este un 
ghețar plutitor, acoperit cu 
pietriș. In bulgării de pămînt 
s-au găsit chiar rădăcini de 
plante. Savanții sînt de păre
re că este un ghețar continen
tal, care s-a rupt de țărmu
rile de nord ale Tării Grant 
sau ale Țării Ellesmere (extre
mitatea de nord a continentu
lui american).

Vitrina de
Surpriză neobișnuită

In ultima vreme, în orașul 
Petroșani s-au deschis mai 
multe magazine cu profil spe
cializat. Printre ele se numără 
și lacto-barul „Miorița" care 
pină nu de mult se bucura de 
o largă popularitate. Acum 
însă publicul consumator a 
început să-l ocolească.

Dacă inainte găseai două
sprezece feluri de preparate 
din lapte, ouă și paste făi
noase, adică tot ce era trecut 
pe lista afișată la vedere, azi 
acestea s-au redus la două : 
macaroane cu brînză și ochiuri. 
In schimb bucătăria lacto-ba- 
rului prepară ; rasol de vacă, 
borș de potroace, pilaf cu car
ne și alte asemenea... nelactate 
care pot fi găsite, de altfel, în 
orice restaurant.

Surprinși și nedumeriți de 
această schimbare, consumato
rii de lactate întreabă : „Nu 
cumva trebuie să caute prepa
ratele preferate la... crama 
„Odobeștf" ?

„PE TEREN*
prin aceasta activitatea vin- 
zătorilor. Cererile repeî .te a 
dresate de gestionari depozi
tului au fost „onorate" tot
deauna cu următorul răspuns : 
„Miine, poimiine, în orice caz 
zilele acestea vă ridicăm am
balajul".

Acum, după ce au trecut 
luni fără ca ambalajele să’ fie 
ridicate, șeful depozitului... dis
pare. Degeaba îl cauți. E pe 
„teren" omul și gata.

In cartierele Ștefan sau 
Braia povestea se prezintă la 
fel. Ambalaje stau cu nemi
luita în fiecare unitate.

Așa stînd lucrurile, se cere 
lămurită o chestiune : Cum 
justifică personalul depozitu
lui, in frunte cu șeful, „acti
vitatea" pe care o desfășoară 
zilnic pe „teren" ?

A. NICULESCU
-=©=—

Migrația animalelor
Dacă păsările călătoare sini 

îndeobște cunoscute, se v’ă 
adesea, sau nu se știe că și 
unele mamifere șl pești sînt 
migratori. Astfel, animalul din 
preerile americane numit ca- 
ribu, o specie de reni, și chiar 
renii sălbatici migrează in 
turme compacte, după ano
timpuri, de la munte la șes și 
invers ca să scape de muscu- 
lițe, tăuni și țîntari. Unii șg,? 
reci de cimp în căutarea hrj<- 
»ei, migrează în grupuri stră
bătând întinderi uriașe.

La pești, principalele specii 
migratoare sînt anghilele și 
scrumbiile. Așa-numitele „ban
curi" de heringi pindlte de 
pescarii mărilor nu sînt alt
ceva decît migrări in masă 
ale heringilor din lardul mă
rilor spre coaste.

curiozități 
lin lucru curios

In orașul Lupeni există un 
număr suficient de autobuze 
pentru a satisface cerințele lo
cale de transport în comun. 
Din păcate însă conducătorii 
autdi care deservesc traseul 
Paroșeni—Bărbăteni nu res
pectă orarul de circulație. Ast
fel, autobuzele circulă uneori 
cite două în același sens, alte
ori, mai ales dimineața, dis
par misterios pentru una sau 
două ore, înghițite parcă 
pămint. (Exemplu In zilele 
3, 4 și 7 august a. c.).

Un lucru curios, care 
mult de gindit călătorilor, este 
faptul că sectorul I.C.O Lu
peni, deși cunoaște această 
situație, nu mișcă nici un de
get pentru reglementarea si
tuației și se mulțumește să 
facă doar promisiuni.
un control mai riguros pe 
ren din partea organelor com: 
petente nu ar putea lămuri 
cauza acestor neajunsuri ?

de 
de

dă



Aproape de munca și viața colectivului minei

Răsfoind colecția gazetei de perete
„Cărbunele păcii44

Parcurgînd întreaga colecție a 
gazetei de perete „Cărbunele păcii" 
din Petrila te convingi că gazeta 
de perete constituie o adevărata 
tribună a experienței înaintate, a 
inițiativei, un factor mobilizator. 
Număr de număr, gazeta tratează 
aspecte importante ale procesului 
de producție, ale întrecerii socia
liste, atrage atenția asupra lipsu - 
rilor și cauzelor lor, popularizează 
fruntașii, experiența înaintată. 
Cele mai multe dintre articolele 
scrise de oameni cu competență 
profesională, șefi de sectoare, 
maiștri, ingineri și muncitori frun
tași in producție, tratează proble
me esențiale ale producției. Așa 
sînt articolele intitulate „Arma
rea în fier asigură reducerea pre
țului de cost", „Reducerea consu
mului specific de lemn", „Arma
rea metalică în abatajul cameră 
și primele rezultate", apărute în 
edițiile din lunile trecute.

Mobilizatoare sînt și articolele 
prin care fruntașii în producție, 
mineri, maiștri, sau șefi de sec
toare își împărtășesc experiența 
&r. Articolul „Ritmicitatea, cale 
l^wortantâ în obținerea locului de 
frunlaș în întrecerea socialistă" 
dezvăluie prin ce fel a cîștigat 
colectivul sectorului III locul de 
frunte în întrecerea socialistă.

Multe articole din cuprinsul co
lecției dovedesc caracterul com
bativ pe care-1 posedă gazeta. 
Un loc deosebit în această direc
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Ajutorul reciproc contribuie totdeauna la ridicarea califi
cării. Conștienți de acest lucru Vătășelu Nicolae și Murariu 
loan, muncitori la B.U.T.-Livezeni și-au propus să realizeze di
ferite confecții metalice numai după ce se consultă reciproc. 
Acest procedeu le permite să realizeze depășiri pină la 20 la 
sută și o bună calitate a lucrării.

ție îl ocupă rubrica satirică „Ga
leria" în cadrul căreia au apărut 
număr de număr caricaturi care 
tratează o serie de manifestări 
negative cum ar fi, de pildă, risi
pa de materiale, lipsa de grijă fa
ță de bunuri, atitudinea înapoiată 
față de muncă. Rubrica „Galeria" 
este un fel de simbol cunoscut și 
temut pentru Moldovan Ștefan, 
Fidler Andrei, Birsan Gheorghe, 
Haidamac Nicolae, Gheoace Ghe
orghe, Bud Maxim și alții care 
s-au văzut pentru abaterile lor la 
..galerie".

Colectivul gazetei de perete a 
dovedit o bună orientare atunci 
oînd a scos cite o ediție pe o 
singură temă legată de procesul 
de producție sau de munca edu
cativă. Un astfel de număr este 
dedicat în întregime întrecerii cu 
minerii din Lupeni. Ediții pe o 
singură temă au fost consacrate, 
de asemenea, concursului de ino
vații, protecției muncii și închi
derii învățămîntului politic de 
partid și U.T.M.

Dar în activitatea gazetei de 
perete mai sint lipsuri. Mai exis
tă articole cu caracter general, 
care, neviand nici o situație de 
fapt, nu aduc nici un folos. De 
asemenea, multe articole păcătu
iesc, se abat de la tema propusă. 
Sînt lipsuri pe care colectivul de 
redacție va ști, cu siguranță, să 
le lichideze.

Cîștigătorii 
întrecerii

(Urmare din pag. l-a)

In birourile sectorului erau însă 
multe discuții între inginerul Teo- 
dorescu și șefii de brigadă Gbio- 
ancă Sabin, Ghioancă loan, șefii 
de schimb Petre Constantin, So
lomon Petre, apoi maiștrii de 
revir și mecanici, asupra noului 
angajament. Pină la urmă au ho
tărî t să-l dubleze : 15-000 tone de 
cărbune peste plan.

Dar hărnicia minerilor din sec
tor nu a cunoscut hotare : in pu
ține luni, încă înainte de sfîrșitul 
semestrului, și această cifră a fost 
atinsă. Atunci, au mai dublat o- 
dată angajamentul ridicindu-l la 
30.000 tone de cărbune pe sector. 
Dar și această nouă cifră a sufe
rit corective 1 Minerii din abata
jele frontale ale sectorului, folo
sind tehnica nouă — bareze, cra
tere moderne, armături metalice 
— au botărit să realizeze noul 
angajament nu pină la sfîrșitul a- 
nului, ci pină la 23 August, în 
cinstea marii aniversări.

In abatajele sectorului 111 se 
desfășura o muncă însuflețită, iar 
supraveghetorii de la transporturi 
nu pridideau cu îndrumarea goa
lelor către buncire, cererile fiind 
mereu mai mari.

...8 au slist. In sala atubului
C.C.V.J. din Petroșani se r

CLclCJ

rtează drapelul roșu de fruinaș in
întrecerea soci 
cursul trime st,

asistă desțașui 
rului 11.

ratâ in

Brigada jrumașa pe bazin
lui Marton L'iiQrrifie

de la seștoruil 1 B al minei Lv
a

fj ~ ■ î a primit

— Sector fruntaș pe bazin este 
sectorul III de la mina Lupeni — 
spuse in continuare tovarășul Mo-
meu Samoilă, președintele Consi
liului local al sindicatelor, Ingi- I 
sterul Teodorescu Constantin, șe- I 
/«Z sectorului, a primit drapelul I _y - * — • Iroșu ae sector fruntaș, rina atunci, 
sectorul a extras peste plan 28 000 
tone din cele 30.000 tone de căr
bune reprezentind angajamentul, 

întrecere însuflețită, roade bo
gate obținute de minerii lupeneni 
in cinstea Zilei minerului și a zi
lei de 23 August. Astfel intim- I 
pină ei sărbătorile din august.

Uțetniștiij
Chișan Grigo- 
re și Kadar * 1 
loan lucrează 
la sectorul de 
recepție a 
C. C. V. J. din 
cadrul prepa- 
rației Petrila. 
Prin muncă a- 
tentă și con
știincioasă ei 
reușesc să ur
mărească exact

Construcția continuă de noi 
blocuri ridică importanta pro
blemă a asigurării alimentării 

‘ locatarilor cu apă potabilă. In 
acest scop, anii trecuți au fost 

; construite alimentări noi de 
apă aproape in toate așeză
rile muncitorești din Valea

I ’Jiului și s-au instalat sute de 
kilometri conducte de aduc

■ țiune și distribuție.
Si totuși nu-i deajuns, ne- 

. voia de apă crește odată cu 
fiecare bloc ridicat — deci

■ lună de lună. Pentru aceasta, 
i In anul curent, se instalează

o nouă conductă de aducțiune 
' de la Jieț la Petroșani cu ra

mificații pentru Lonea și Pe
trila.

Lucrările au fost incepute

Datoria de a întări continuu 
rindurile organizațiilor U.T.M. 
este o sarcină permanentă ca
re stă in atenția comitetului 
U.T.vI. de la mina Lupeni. U- 
temiștii din organizațiile mi
nei Lupeni. constituind exem
ple concrete in munca lor pen
tru ceilalți tineri neincadrați 
In organizație au reușit să 
întărească marea lor familie 
cu încă 124 de tineri. Fiecare

■ cantitatea de 
. cărbune ieșită 
j sau intrată la 
i preparație. Prin 

activitatea lor 
: ambii recep- 
; ționeri contri- 
I buie la îmbu

nătățirea mun
cii.

Conducta de apă se apropie 
de rezervoare...

Cnesc pîndupile organizației
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Încă din primăvară. La Petri
la, a fost instalată o stație de 
bitumizare și izolare a con
ductelor unde Leuțean Nichî- 
ta, Gurin Jenică, Komaromi 
Andrei, Zamflrache loan și 
Komaromi loan execută izo
larea conductelor de oțel cu 
bitum și benzi de hîrtie (ulte
rior gudronate) pentru ca țe
vile să nu fie atacate în ex
terior de rugină. Apoi, ele sînt 
duse pe traseu unde echipe de 
muncitori le așează în șanțu -: 
rile săpate, sudorii le sudea
ză cap la cap, iar instalatorii 
conduși de maistrul Anghel C. 
fac probele de etanșeitate, pen •’ 
tru a nu avea fisuri la îmbi
nări.

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

din acești tineri și-a expri
mat dorința de a lupta alături 
de utemiști pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid 
organizației de tineret. Rezul
tate bune în munca de primi
re în U.T.M. au obținut orga-; 
nizațiile de bază din sectoa
rele II, VII și IV A, care în 
fiecare lună și-au Întărit rîn- 
durile cu 2—3 membri.

Planul de predări al șantierelor 
se poate realiza !

Pentru ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii 
din Valea Jiului, statul nos
tru alocă în fiecare an fon
duri sporite pentru construc
ții de locuințe, in acest an, 
se prevede construirea și da
rea în folosință a unui spațiu 
locativ care va depăși cu pes
te 400 numărul de apartamen
te realizat în anul trecut, iar 
în viitor numărul de aparta
mente va crește în fiecare an 
cu 35 la sută.

Conștienți fiind de impor
tanta sarcinilor ce le revin în 
realizarea și darea In folosin
ță a spațiului locativ planifi
cat. muncitorii și tehnicienii 
de pe șantierele de construc
ții depun eforturi pentru rea
lizarea numărului de aparta
mente prevăzut a se preda in 
acest an. Ca urmare a aces
tui fapt, pină in prezent bri
găzile de muncitori și condu
cerea tehnică de pe șantiere 
au reușit să-și realizeze inte
gral sarcinile avute, dind spre 
folosința oamenilor muncii nu
mărul de apartamente plani
ficat, demonstrînd prin a- 
ceasta că sarcinile de plan pot 
fi realizate.

Pentru semestrul II a. c. 
sarcinile de plan in ceea ce 

privește darea in folosință, 
reprezintă un total de 960 a- 
partamente, echivalent cu ter
minarea, în medie, a unui nu
măr de 6 apartamente pe zi. 
Pentru atingerea unui aseme
nea ritm de execuție se cer 
luate unele măsuri care să 
ducă la o judicioasă organi
zare a procesului de produc
ție și la asigurarea din timp 
a șantierelor cu mijloacele 
necesare, astfel incit munca 
colectivelor să nu fie stinghe
rită nici o zi.

Din acest punct de vedere 
mai există insă multe rămî- 
neri în urmă, care trebuie li
chidate neîntîrziat. Astfel, 
deși există proiecte de execu
ție chiar pentru un număr de 
apartamente peste cel plani
ficat a se da in folosință in a- 
cest an, datorită întîrzierii în 
avizarea unor proiecte și a 
soluționării obiecțiunilor făcu
te de constructori la unele de
vize, nu s-a putut asigura la 
timp finanțarea integrală a 
lucrărilor, cauzîndu-se prin a- 
ceasta greutăți constructori
lor. Rezolvarea acestor defi
ciențe este în curs și ele se 
vor lichida încă în prima ju
mătate a acestei luni.

Rămîneri în urmă și unele 

lipsuri mai există și in orga
nizarea șantierelor și a punc
telor de lucru, lipsuri a căror 
lichidare nu trebuie să intîr- 
zie, pentru că ele pot avea o 
influență hotărîtoare in rea
lizarea planului de dare în 
folosință. De exemplu, în exe
cuția blocurilor din ansamblul 
de locuințe Livezeni IV-Petro- 
șani, s-au obținut unele rezul
tate pozitive. In prezent sînt 
in curs de execuție un număr 
de 17 blocuri, unele din ele 
fiind într-un stadiu destul de 
avansat. Aceasta sp datorește 
faptului că organizarea șan
tierului s-a făcut la timp și 
corespunzător de către con
ducerea șantierului (șef șan
tier ing. Beloiu). Nu același 
lucru se poate spune însă des
pre organizarea lucrărilor pen
tru ansamblul de locuințe 
Braia II Lupeni și construirea 
blocurilor de la Petrila. Nelu- 
îndu-se măsuri la timp ca exe
cutarea lucrărilor de pe aceste 
șantiere să se poată face în 
baza unui proiect de organi
zare — cu traducerea în fapt 
a măsurilor organizatorice 
preconizate încă înainte de 
începerea lucrărilor de bază — 
s-a ajuns ca ritmul execuției 
pe aceste șantiere să fie încă 

necorespunzător cerințelor,
Se știe că graficul de exe

cuție prin care se stabilește 
desfășurarea la timp a execu
ției pe obiecte și capitole prin
cipale de lucrări, cu arătarea 
eșalonată a necesităților, con
stituie un ghid prețios în ac
tivitatea pe șantiere, pentru 
luarea de măsuri din timp și 
urmărirea stadiului lucrărilor 
în raport cu termenele de dare 
în folosință. Aceste grafice 
lipsesc însă de la locurile de 
muncă. Este necesar ca pe șan
tiere să se extindă sau să se 
reintroducă unele procedee de 
mică mecanizare și prefabri- 
care, care duc la reducerea e- 
foitului fizic și grăbirea rit
mului de execuție. Din acest- 
punct de vedere ar trebui rea
lizate : conteinizarea trans
portului de cărămidă de la 
gară la locul de muncă, evi- 
tîndu-se prin aceasta spar
gerile de cărămidă și manipu
lările manuale: eliminarea lo- 
pătării betoanelor la șantier 
fie prin utilizarea unor con- 
teinere eu descărcare la par
tea inferioară, fie prin utili
zarea de silozuri mobile: me
canizarea vopsitului tîmplă- 
riei și a radiatoarelor prin 
stropire cu pistol: eliminarea 
procedeului umed de execu
tare a rumbetonului suport 
pentru parchet și înlocuirea 
lui cu prefabricate conform 

normativelor C.S.C.A.S., pen
tru a se suprima timpul ne
cesar de uscare care pină in 
prezent a dus la întîrzierea 
lucrărilor și de multe ori a 
necesitat chiar refacerea par
doselilor.

O cauză care determină de 
multe ori depășirea termene
lor de execuție constă în e4 
xecutarea unor lucrări incom
plete sau necorespunzătoare 
din punct de vedere calita
tiv care reclamă refacerea lu
crării, consum suplimentar de 
timp, muncă și bani. Pentru 
prevenirea unor asemenea ca
zuri este necesar, în primul 
rînd, să se muncească disci
plinat, să se tragă la răspun
dere persoanele vinovate și în 
același timp să se execute un 
control permanent din partea 
conducerii șantierelor, a trus
tului șl a beneficiarului.

Acționînd în mod operativ 
pentru eliminarea lipsurilor și 
asigurînd la timp punctele de 
lucru cu mijloacele necesare, 
In special cu material și uti
laje pentru construcții, se va 
ușura munca colectivelor de 
pe șantiere și se va asigura 
realizarea angajamentelor lua
te, pentru predarea la termen 
a spațiului locativ planificat 
pentru acest an.

ing. BORIS (5UTAN 
șeful serviciului investiții 
social-culturale— I.C.O.
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„Dezarmarea generală și totală 
este o problemă a contemporaneității

Noi tipuri de vase comerciale sovietice

Declarația
LENINGRAD 10 (Agerpres).
„Dezarmarea generală și 

totală1 este o problemă a con
temporaneității. Tineretul din 
toate țările trebuie să se u- 
nească și să lupte cot la cot 
pentru realizarea acestui scop" 
— a declarat la conferința de 
presă care a avut loc în ziua 
de 10 august la Leningrad, 
Takami Keisi, conducătorul 
delegației japoneze la cel de-al 
VIII-lea Festival al Tineretu
lui și studenților. „Tineretul 
progresist din Japonia, la fel 
ca și tineretul din toate ță
rile, luptă împotriva pericolu 
lui de război și m-am convins

iui T. Keisi
că la al VIII-lea Festival Mon
dial a obținut mari succese în 
această privință".

La întrebarea coresponden
tului TASS ce întîlniri a avut 
delegația japoneză eu partici
pant la 
Dziunitiro, 
delegației, 
mai utilă 
delegații Coreei de sud. 
neretul din ambele țări și-a 
exprimat hotărîrea de 
Împotriva tratativelor 
duc între Japonia și 
de sud cu privire la 
unui bloc agresiv în 
Oceanului Pacific.

festival, Obikawa 
locțiitorul șefului 
a răspuns: „Cea 
a fost întîlnirea cu 

Tl-

a lupta 
care se 
Coreea 

crearea 
bazinul

O

Uriașa carieră
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

A.P.N. transmite :
Din uriașa carieră1 de la Sir- 

gala (Estonia) se vor extrage 
anual 4,200.000 tone șisturi 
bituminoase.

Șisturile bituminoase — prin
cipala bogăție naturală a Es
toniei — se extrăgeau pînă 
acum în cea mai mare parte 
din mine. Pentru trecerea la 
metoda înaintată de extracție 
a combustibilului la zi se con
struiește d carieră1 Ia Sirgala.

Noua întreprindere este în
zestrată cu mașini moderne

Stratul

de la Sirgala
fabricate în U.R.S.S.
de șisturi este descoperit de
un excavator pășitor cu o ca
pacitate a cupei de 15 m. c. 
șl cu o lungime a brațului de 
90 m. Cu ajutorul excavatoa
relor cu patru cupe combus
tibilul se încarcă în autobas
culante de 10 tone. Cea 
mare parte a proceselor 
producție pentru extracția 
tului este mecanizată.

Prețul de cost al tonei 
șisturi bituminoase va fi
două ori mai scăzut decît al 
unei tone extrase în abataje.

mai 
de 

șis-

de 
de

----------------- ©-----------------

Lupta de eliberare din Oman 
ia amploare

CAIRO 10 (Agerpres).
La 9 august reprezentanța 

Omanului la Cairo a dat pu 
blicității o declarație a Consi 
Jiului comandamentului su
prem al forțelor revoluționa
re din Oman.

In declarație se spune că 
luptele de eliberare națională 
care se desfășoară la Oman, 
se intensifică tot mai mult

In Republica Sud-Africană

Procesul unor conducători 
ai mișcării de eliberare 
a populației africane
PRETORIA 10 (Agerpres), 
După cum relatează agenția 

France Presse, în Republica 
Sud-Africană a început pro
cesul intentat unui lider al 
mișcării naționale de elibera
re, Nelson Mandela. Tribuna
lul îl acuză pe N. Mandela de 
„incitare", învinuirea adusă în 
mod obișnuit liderilor afri
cani atunci cînd nu există alte 
pretexte.
Potrivit corespondentului, a- 

ceeași învinuire i se aduce lut 
U. Sisiîlu, de asemenea con
ducător al mișcării naționale 
de eliberare a populației afri 
cane, care a fost arestat re 
cent și urmează să fie adus In 
fața tribunalului.

_=©=_

Autoritățile engleze fac 
tul pentru ca lumea să nu 
•uoască situația adevărată 
Oman. Ele au introdus o cen 
zură severă și nu admit ac
cesul corespondenților la O- 
iiian. Ele n-au permis nici 
măcar reprezentanților Crucii 
Roșii să vină la Oman pentru 
a acorda ajutor populației.

Consiliul comandamentului 
suprem al forțelor revoluțio
nare din Oman își reafirmă 
hotărîrea de a continua lupta 
împotriva colonialiștilor pînă 
la victoria finală — elibera
rea definitivă a poporului din 
Oman.

to 
cu 
din

Primul iaht polonez 
construit din mase plastice
VARȘOVIA 10 (Agerpres), 
Recent, la șantierele de con

strucții navale din Gdynia a 
fost lansat la apă iahtul „To
paz" — primul iaht maritim 
polonez construit din mase 
plastice. Potrivit agenției P.A.P. 
„Topaz" are lungimea 
m., lățimea — 2,60 m„ 
rul auxiliar „Penta 
are o putere de 5 C.P.

Proiectul iahtului „Topaz" a 
fost întocmit de către un grup 
de specialiști polonezi din 
Gdynia.

de 9 
moto- 
MD-l"

MOSCOVA 10 (Agerpres).
După cum transmite agenția Novosti, flota comercială ma

ritimă a Uniunii Sovietice devi ne una din cele mai moderna 
din lume.

In ultirr.ii ani, colectivele șantierelor navale sovietice au 
obținut mari succese în consti ucția unor nave comerciale de 
prim rang. Printre acestea se numără navele turbopropul 
sate de tip „Lcninski Komsomol". Ele pot dezvolta o viteză de 
19 noduri (35 km.) pe oră și pot parcurge o distanță de 12 
mii mile fără să-și completeze combustibilul.

Anul acesta flota comercială sovietică își va spori efectivul 
cu navele turbopropulsate „Metalurg Anosov", „Krasnaia Pres- 
nia", „Transbalt" și cu alte vase de tip „Leninski Komso-

Catastrofă
O

aeriană în R.
TASS

satu- 
a

care avionul a 
pe aerodromul

F. G
pra unei case 
fost rănit un 
tului.

Locuitorii din Mildstedt sînt 
indignați de cele întîmplate: 
recent ei au adresat un pro
test colectiv împotriva zboru
rilor avioanelor Bundeswehru- 
lui deasupra satului. Coman
damentul bazei militare de la 
Husum nu a dat nici o aten
ție acestui protest și zboru
rile au continuat.

incendiind-o. A 
locuitor al sa

BONN 10 (Agerpres).
transmite :

La 9 august deasupra 
lui vest-german Mildstedt
explodat în aer un avion de 
recunoaștere al Bundeswehru- 
iui. Catastrofa s-a produs în 
momentul în 
decolat de
Husum aflat în apropiere șl 
a început să ia înălțime. Pi
lotul s-a salvat sărind cu pa
rașuta. Avionul a căzut asu-

-----------------©

INCENDIU ÎN FRANȚA
PARIS 10 (Agerpres).
La 8 august în departamen

tul Var din sud-estul Franței 
s-a declarat un incendiu 
gantic; în flăcări au pierit 
teva persoane. După cum 
latează ziarele pariziene, 
cendiul s-a extins asupra unei 
suprafețe de 20 kmp., ceea ce

gi- 
cî- 
re- 
in-

~ determinat evacuarea locui
torilor din 50 de localități ale 
acestei regiuni, precum și a 
miilor de turiști și copii care 
se odihnesc în colonii de vară. 
Au fost prefăcute în cenușă 
multe clădiri, au ars impor
tante masive forestiere.

- - - - - - - - - - - - ©_
oaiarilă politicii „orașului de troor

Slăbește economia Berlinului de vest
BERLINUL OCCIDENTAL 10 

(Agerpres).
Politica „orașului de front" 

dusă de autorități pentru a 
alimenta încordarea politică și 
a împiedica normalizarea si 
tuației în Berlinul occidental, 
creează tot mai mult primej 
dia epuizării economice a a-

occidental s-a redus 
perioada corespunză- 
anului trecut cu 14,5 
comenzile din Ger-

MURMANSK. Vasul amiral 
al flotei arctice, împreună cu 
spărgătorul de gheață „Lenin 
grad", a asigurat navigația 
motonavei Diesel electrice 
„Timlianghes" și a motonavei 
„Nemirovici-Dancenko" prin 

strâmtoarea Vilkițki. Trecînd 
printre ghețari masivi grupul 
de nave a ieșit în Marea Lap
tev unde i s-a alăturat moto
nava Diesel electrică „Indl 
ghirka". In prezent vasele îna
intează spre partea de sud a 
masivului de gheață Taimîr.

gust 1944, care constituit 
semnalul pentru insurecția din 
Paris care a marcat sfirșitul 
ocupației hitleriste în capitala 
Franței.

cu 12 la 
din alte 
reducere

MOSCOVA. In satul Nadir- 
hanlî din Azerbaidjan locuieș
te Amirsalan Namazov în vîrs- 
tă de 117 ani. Eî lucrează in 
brigada legumicolă.

Lui Amirsalan, care are 100 
de ani vechime în muncă, î 
s-a propus de cîteva ori să 
lasă la pensie. Namavoz însă 
refuză. „Nu sînt încă atît de 
bătrîn încît să nu mai pot 
munci, a spus el la ședința 

conducerii colhozului. Sînt să
nătos și mă simt bine".

NEW YORK. Presa america
nă acordă, în ultimul timp, o 
deosebită atenție noilor con
troverse dintre principalele 
puteri ale N.A.T.O. In ziare și 
reviste apar tot mai multe 
articole în care autorii sînt 
nevoiți să recunoască crește
rea bruscă a nemulțumirilor 
față de politica americană în 
Europa occidentală. „Popu
laritatea S.U.A. în Europa este 
în continuă scădere, scrie co
respondentul din Roma al 
ziarului „New York Times".

cestui oraș. După cum rezul
tă din datele publicate în 
presă, în primul semestru al 
anului 1962 volumul comenzi - 
lor plasate întreprinderilor din 
Berlinul 
față de 
toare a 
la sută,
mania occidentală s-au redus 
în această perioadă 
sută, iar comenzile 
țări au înregistrat o 
chiar de 32 la sută.

In ilmie a. c. indicele pla
sării comenzilor, în ansamblu, 
pe toate ramurile industriei 
Berlinului occidental, a scăzut 
în comparație cu luna iunie 
1961 cu 16 la sută. In indus
tria mijloacelor de producție 
acest indice a scăzut cu a 
proape 24 la sută.

PARIS. La 10 august, în în
treaga Franță s-a sărbătorit 
cea de-a 18-a aniversare a 
grevei feroviarilor de la 10 au-

BUENOS AIRES. Agenția 
Reuter anunță că conflictul 
dintre sindicatul muncitorilor 
din industria de conserve « 
Argentinei și patroni, privitor 
la mărirea salariilor, a luat 
sfîrșit prin hotărîrea sindica-1 
tului de a declară grevă. Po
trivit agenției, la 10 august 
muncitorii de la principalele 
fabrici de conservare a cărnii 
din Argentina au declarat 
greve cu o durată de cîteva ore 
de producție.

Meiul constitui? parte 
integrantă a reoatului le» 

Declarația guvernului yemenez
TA IZ 10 (Agerpres).
La 8 august, guvernul Ye

menului a dat publicității o 
declarație în care reafirmă 
vechea sa poziție față de te
ritoriile din sudul Yemenului, 
inclusiv Adenul.

„Toate regiunile din sudul 
Yemenului, inclusiv Adenul, 
subliniază declarația, sînt parte 
integrantă a regatului Yemen. 
Acesta este un lucru dovedit 
de istorie, geografie, precum 
și de comunitatea de limbă - 
și religie".

Conferința de la Londra cu 
privire la Aden, convocată de 
guvernele marionetă din unele 
sultanate situate în sudul Ye
menului se spune în conti
nuare, este ilegală. Ea urmă
rește să dea o aparență legală 
subjugării regiunilor din sudul * 
Yemenului de către colorS- 
liști.

-=©=_
„Să se pună capăt 

regimului lui Chombe!“
LONDRA 10 (Agerpres).
„Să se pună capăt regimu

lui Iui Chombe, piratul poli
tic al timpurilor noastre, ale 
cărui mîini sînt pătate de sîn- 
gele iui Patrice Lumumba", 
cere Fenner Brockway, mem ■ 
bru al parlamentului englez, 
într-un articol publicat în 
săptămînalul „Tribune".

Brockway amintește
Chombe continuă să se men
țină la putere cu ajutorul mo
nopolurilor belgiene și engle
ze, care îl subvenționează, fo- 
losindu-1 ca armă împotriva 
Congo-ului și Africii.

In prezent, subliniază cu ne
liniște autorul articolului, des
tule mărturii atestă, că guver
nul englez își folosește influ
ența în apărarea lui Chombe. 
Fenner Brockway cere ca gu
vernul Angliei să nu împiedi
ce reglementarea problemei 
congoleze.

Provocări ale auiorităfilor 
sud~vieinameze

HANOI 10 (Agerpres).
Agenția Vietnameză de In

formații anunță că autorită
țile diemiste, în afară de fap
tul că strecoară detașamente 
de spioni și diversioniști în 
Vietnamul de nord, trimit a- 
proape zilnic în zona demili
tarizată soldați și agenți die- 
miști pentru provocări împo
triva Republicii Democrate 
Vietnam. In decurs de trei 
săptămîni au avut loc 114 ca
zuri de acest fel. In această 
perioadă, în zona demilitari
zată au fost trimiși în total 
1.096 de soldați și agenți die- 
miștî.

că

PROGRAM DE RADIO
12 august

ioșiei, 10,00 Arii de mare popu
laritate din opere, 13,00 Pen
tru fiecare cite o melodie, 14,10 
Muzică ușoară interpretată de 
Dorina Drăghici, 14,30 La mi
crofon : Satira și umorul, 18,30 
Almanah muzical (30) (relua
re), 20,10 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Duelul n-a avut loc; 
AL. SAHIA: Scrisoare de la 
o necunoscută; PETRILA: 
N. S. Hrușciov în vizită; LI- 
VEZENI: 
NPASA: 
VULCAN : 
Mecanicul 
LUPENI: 
Ascaria; 
chia; 
cului.

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viața, 9,30 Teatru la micro
fon pentru copii, 10,30 „For
mații artistice ale minerilor în 
studiourile noastre". x Corurile 
minerilor din Petrila, mineri
lor din Lonea și al sindicatu
lui minier Muscel, 11,30 Vor
bește Moscova ! 12,25 Progra
me muzicale alcătuite de as
cultători, 13,10 De toate pen
tru toți, 14,05 Program mu
zical la cererea oamenilor 
muncii aflați în stațiuni de o- 
dihnă, 16,26 „Cîntece de prie
tenie" — muzică ușoară ro- 
mînească, 17,15 Muzică din o- 
perete, 18,00 Vitrina cu nou
tăți de muzică ușoară (relua
re), 20,00 Teatru la microfon. 
Premiera : „Cum vă place" de 
William Shakespeare, 21,39 
Cîntă Maria Tănase. PRO
GRAMUL II. 8,30 Clubul vo-

Aveau 19 ani; ANI- 
Tracul unui actor; 
Nana; PAROȘENI : 
conducea trenul; 

Academicianul din
BARBATENI: Evdo- 

URICANl: Fiul haidu-


