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Oraș în plină dezvoltare Inițiativă lăudabilă

Aici m-am 
am trăit anii 
aici lucrez și 

sub ochii mei.

Petrila, comuna de al
tă dată, azi este un oraș 
înfloritor, 
născut și 
copilăriei, 
tot aici,
comuna de altă dată s-a 
înfrumusețat, a devenit 
oraș.

In orașul Petrila, în 
ultimii ani au apărut noi 
locuințe muncitorești, un 
club, cinematograf, spi
tal, școli, poștă și un 
restaurant frumos și ele-

gant care te îmbie să 
petreci o seară plăcută. 
In locul drumurilor des
fundate au apărut altele 
asfaltate. Dar orașul este 
în continuă dezvoltare. 
Se construiesc noi lo
cuințe, iar cartierele ve
chi întineresc, se înfru
musețează.

E un oraș în plină 
dezvoltare.

o

GH. ECOBESCU 
corespondent

VEȘTI DIN COMERȚ 
Itanlre îiiillzati 
In cartierul Gh. Dimi

trov din Petroșani, la 
parterul blocului maga
zin, printre alte unități 
comerciale se află și o 
unitate O.A.D.L.F. ges
tionar fiind tovarășul 
Lăpădatu Constantin.

Este o plăcere să 
în această unitate 
aprovizionată, să-ți 
cumpărăturile 
deservirea 
bilă, 
cură 
din 
trov 
tem 
nea 
sonalului.

uv in te de laudă a- 
vem de spus și pentru 
tovarășii de la unitatea 
de desfacere a cărnii 
din același cartier, pen-

tru felul în care se stră
duiesc să satisfacă cerin
țele consumatorilor.

MARIA BARNA
corespondentă

Merită iniile 
it

intri 
bin. 
fac.

pentru că 
este ireproș.i 

Acest lucru ne bu- 
pe noi, gospodinele 

cartierul Gh. Dimi 
și ținem să scoa- 

în evidență atitudi- 
conștiincioasă a per

uralul
4uvi

Gospodinele 
fac cumpărăturile de 
gume și fructe la unita
tea nr. 38 din Petrila 
și-au putut da seama de 
modul conștiincios in 
care-și desfășoară munca 
tovarășii Stegaru Gheor- 
ghe și Tatu loan, lucră
tori ai acestei

In magazinul 
mobilier i 
ordinea 
Mărfurile 
atrăgător 
parare. In 
servirea, 
zată, promptă și conști

incioasă.
ELENA

POPESCU 
corespondentă

La mina Lupeni, pe 
numeroase vagonete de 
cărbune, după culbutare. 
mai rămine lipit cărbu 
ne. In dorința de a rea
liza economii, u&emiștii 
sectorului
inițiativa curățirii 
netelor 
mi încă 
pornit

Prin
organizate în cursul aces
tei luni, tinerii sectoru
lui, în frunte cu utemiștii. 
au curățit un număr în-

VIII au luat 
vago- 

de cărbune, prin 
voluntară. Și au 
la acțiune.
muncile voluntare

semnat de vagonete din 
care a rezultat 35 tone 
de cărbune. Cantitatea 
de cărbune recuperată a 
fost adăugată la cele 
17.000 tone de cărbune 
date peste plan 
Lupeni în acest 
țiunea continuă. 
sectorului sînt 
să realizeze și pe 
cale economii cu 
contribuie la 
prețului 
bunelui.

de mina
an. Ac-

Tinerii 
hotăriți 
această 

care sâ
reducerea 

de cost al căr-

A. MICA 
corespondent

unități, 
dotat cu 
domnește 
curățenia.

nou
Și
expuse în mod 
îmbie la cum- 

i ce privește de- 
ea este civili-

—=o=—

Schimbul de mineri condus de Gujbă loan 
lucrează la sectorul II al minei Petrila. Frun
taș în muncă, schimbul extrage zilnic peste 
sarcinile sale de plan 8—10 tone de cărbune.

IN CLIȘEU: Minerii din schimbul condus 
de Gujbă loan în fața graficului.

pragul unui u&u
săptămîni va in- 

an școlar. De a- 
școlile din Valea 
intense pregătiri

V â:. fnoui atrag an de an tot mai mulți vizitatori, 
lată-i in clișeu, de țață pe elevii școlilor de 8 ani din Sîntimbru și 
Bărăbanț raionul Alba, regiunea Hunedoara, pe masivul Paring.

-----------------G----------------

Pe teme de construcții

Șantierului Petrila - •
De două luni, constructorii 

de pe șantierul Petrila desfă
șoară o susținută activitate 
pentru ridicarea pină la sfir- 
șitul anului a 3 blocuri cu 97 
apartamente și a unei centrale 
termice de mare capacitate.

Pină acum, datorită efortu
rilor depuse, blocul A a fost 
ridicat pină la ultimul etaj, 
blocul B pină la etajul I, iar 
la blocul C se mai lucrează 
încă la fundații. Constructorii 
de aici au avut de învins multe 
greutăți atit în legătură cu 
demolările cit și cu fundațiile. 
Dar aceste cauze nu justifică 
întîrzierea lucrărilor pe șan
tier : centrala termică este fă
ră acoperiș și coș de fum, iar 
blocul C în stadiu de fundație, 
fără a fi începute lucrările de 
zidărie.

Cauza principală a întîrzie- 
rilor se datorește slabului spri
jin primit de către șantierul 
Petrila de Ia conducerea gru
pului și de la T.R.C.H. Astfel, 
șantierul Petrila nu a fost do
tat cu macaralele necesare 
pentru ridicarea la etajul 4 a 
fîșiilor de beton prefabricat. 
Din această cauză mecanicul 
Zamșa Ștefan a trebuit să re
curgă la tot felul de improvi
zații pentru a putea rezolva 
problema ridicării fîșiilor și 
mortarului la ultimul etaj. Dar 
cum se vor construi blocurile 
B și C unde „improvizațiile" 
nu mai pot fi aplicate ?

- mai mult sprijin!
Una din greutățile curente 

ale șantierului o constituie și 
lipsa dulgherilor. Din cauză că 
dulgherii lui Kiș Alexandru 
lucrează la blocul Â, iar cei ai 
lui Geamănu Constantin la 
blocul B, nu are cine face co- 
frajele pentru coșul de fum la 
centrala termică și la funda
ția blocului C — fapt care pro
duce serioase întîrzieri în con
strucția obiectivelor respective. 
Dc ce nu se detașează aici o 
brigadă de dulgheri de la Vul
can, care s-a eliberat de Ia 
construcția noii școli ?

In privința materialelor, șan
tierul duce lipsă acută de tîm- 
plărie pentru blocurile A și B
— care trebuie furnizată de 
către întreprinderea de indus
trie locală din Sebeș, (ingine
rul Kreindler Emanoil din ca
drul T.R.C.H. care răspunde 
de aceasta nu ia măsurile ne
cesare), se duce lipsă de ci
ment și de nisip de carieră 
pentru nr.ortaxe (acesta se ex
trage chiar în Petroșani !).

Constructorii din Petrila au 
o sarcină de plan — trei blo
curi și o centrală termică — 
pe care trebuie s-o realizeze 
vină la sfîrșitul anului. Oa- 
in«iii sînt dornici să producă 
zilnic cît mai mult, dar el 
trebuie sprijiniți cu cele nece
sare bunei 
muncii !

desfășurări a

ȘT. MIHAI

in secția I-a chimică, frun
tașă între secțiile Viscozei Lu
peni, se depune o muncă sus
ținută pentru sprijinirea fila
torilor în aplicarea inițiativei 
„La 2000 bobine filate nici 
una rebutată". Aici lucrează 
harnicii’muncitori Gălgan Vir
gil și sortan Viorel care con
duc cîte o echipă de munci
tori fruntași.

Iată-i pe cei doi discutînd 
probleme care stau în fața 
secției pentru prepararea unei 
viscoze de bună calitate.

Peste cîteva 
cepe nu nou 
ceea, în toate 
Jiului se fac 
pentru ca, din prima zi, elevii
să aibă toate condițiile necesare 
unui studiu temeinic, aprofundat.

Bunii gospodari au folosit din 
plin timpul cit elevii s-au aflat 
în vacanță pentru a face repara 
țiile necesare mobilierului și re
chizitelor școlare, curățirea și zu
grăvirea sălilor de clasă. înzes
trarea laboratoarelor cu aparate 
noi.

La majoritatea școlilor, lu
crările de reparații și curățenie 
s-au terminat. Ele sînt gata să- 
și primească elevii. O contribu
ție însemnată la executarea lu
crărilor gospodărești de pregă
tire a școlilor pentru noul an de 
învățămînt au adus deputății și 
părinții elevilor care, alături de 
cadrele didactice, au prestat sute 
de ore de muncă obștească pen
tru înfrumusețarea lăcașelor un
de vor învăța copiii lor.

Pentru a cuprinde pe toți co
piii de virstă școlară, încă de 
astă iarnă, s-a făcut recenzarea 
tuturor copiilor care urmează să 
fie înscriși in clasa a l-a și a 
celor care trebuie să-și comple
teze studiile. Cadrele didactice 
au stat de vorbă cu părinții co
piilor.

Pozitiv este și faptul că la

toate școlile, spre deosebire de 
anii trecuți, aprovizionarea cu 
combustibil s-a făcut din timp, 
acesta depozfttndu-se în magazii 
sau în locuri special amenajate

Intr-un cuvînt, se poate spune, 
că pregătirile pentru noul an 
școlar au preocupat în mare mă
sură majoritatea sfaturilor popu
lare și conducerile școlilor 
că acolo unde interesul a 
mai mare și rezultatele sînt 
bune.

fi 
fost 
mai

In școală nouă
In anii regimului democrat- 

popular, prin grija părintească 
a partidului, pentru fiii harnici
lor mineri ți ai celorlalți oameni 
ai muncii din Valea Jiului s-au 
construit multe școli noi, spațioa
se. In anul trecut au fost con
struite și date in jolosință 3
școli, noi la Petroșani, Uricani
și Lonea cu cite 16 clase și
laboratoare. Elevii și
s-au bucurat din inimă de act se 
daruri ale partidului.
cesta a fost terminată construc
ția noii școli din Vulcan cu 16 
clase. Constructorii noii, școli 
șt-au respectat angajamentul lu
at. La 15 august școala a fost 
terminată. De curînd ea a fost 
recepționată și, spre lauda con
structorilor, lucrările de finisaje 
au fost executate în bune condi~

părinții

Anul a-

oj l Șje&lar
țiurti. Școala te întîmpină lumi
noasă, atrăgătoare, modernă- 
Elevii vor învăța intr-o școală 
cum n-au avut parte părinții și 
frații lor mai mari. Mobilier nou, 
aparate noi, rechizite noi, totul 
e nou. Statul a investit în a- 
ceastă școală, în afară de con
strucție, sute de mii lei. pentru 
dotarea cu mobilier, aparate și 
rechizite școlare. Acum și aici, 
ca de altfel la toate școlile, au 
început intense pregătiri in vede
rea deschiderii anului de învă
țămînt.

E drept că aici e mai multă 
muncă. Dar asta nu e o greutate 
atunci cînd școala are un spri
jin de nădejde — părinții. Ei 
nu au stat pe gîndicri. Doar e 
și normal. Aici vor învăța copiii 
lor. Au venit la școală și ală
turi de cadrele didactice au por
nit la lucru. Lucrările de pre
gătire ale școlii sînt acum intr- 
un stadiu avansat. Sălile de cla
să au și fost aranjate. Urmează 
acum o curățenie generală.

Gosvodari prtcepuți
De cum pășești pragul școlii 

elementare nr. 1 din Lupeni te 
întîmpină o atmosferă plăcută, 
îmbietoare. Totul este frumos și 
curat. Sălile de clasă proaspăt 
zugrăvite, mobilierul reparat și 
înnoit coridoarele, frumos pavoa-

i» 
zate vin să întregească atmos- \ 
fer a plăcută, de-a dreptul săr- \ 
bătorească cu care-și va primi > 
școala peste citva timp, elevii. ) 

Anul acesta spațiul școlii va ) 
fi lărgit prin cele trei săli de ? 
clasă noi pe care le va primi. ( 
De asemenea, efectivul cadrelor \ 
didactice va fi mărit cu două ) 
cadre noi, calificate, bine pregă- ) 
tite profesional. Școala este pre- ) 
gătită pentru începerea, în bune / 
condițiuni, a noului an școlar. ( 

Lucruri la fel de bune se pot 
spune și despre Școala elemen- \ 
tară nr. 2 din Lupeni unde s-au ) 

din timb măsurile necesare 
începerii în bune condiții a no- 
ului an școlar. Cu ajutorul efi- 
cient al comitetului de părinți. ( 
s-a reparat mobilierul stricat, < 
s-au pus la punct instalațiile sa- ) 
uitară și electrică, s-a asigurat / 
combustibilul necesar. \

„Mărunțișuri1*
Sala de clasă e zugrăvită, fru

moasă, primitoare.Totul pare ga
ta'. Vrei să închizi ușa la plecare 
dar... n-ai cu ce. Lipsește clanța. 
Profesorul care te însoțește la 
Școala elementară nr. 4 Lupeni 
te privește contrariat. Ce să zică?

C. COTOSPAN

D. GHIONEA

(Continuare în pag. 3-a)



LA MINA VULCANCercetătorii noului
de la mina și preparația Petrila

Inovatorii de la mina și prepa
rația Petrila depun o susținută ac
tivitate pentru descoperirea noului 
și introducerea lui în procesul dc 
producție. Recent, la mina . Petrila 
a fost alocată o propunere a teh
nicianului Tenczler Ștefan privind 
realizarea în abataje cameră a u- 
nei avansări de 2 metri pe schimb 
cu mecanizarea operației de încăr
care și organizarea lucrului pe ba
ză de grafic. Această propunere 
s-a bucurat de apreciere în rin- 
dul întregului colectiv al minei 
Petrila. De asemenea, inovatorul 
Svoboda Ti beri u a conceput un 
dispozitiv pentru confecționat scă
rile de mină care aduce anual e- 
conomii în valoare de 11.000 lei.

Mult apreciată ia mina Petrila 
este și inovația „Metodă de con 
fecționare a contactelor ..L“ pen-

---------------- ©---------

tru mașina de extracție la puțu
rile oarbe", concepută de mecani
cii Terentică Gheorghe și Lerch 
Ioan.

Numărul propunerilor de inova
ții prezentate anul' acesta la ca
binetul tehnic de la mina Petrila 
se ridică la 70, iar a celor apli
cate la 44. Economiile obținute 
prin aplicarea acestor inovații se ri
dică la 637-872 lei.

☆

N-a trecut mult timp de cînd 
la preparația Petrila au fost a- 
plicate inovațiile „Modificarea 
pompelor de smoală" și „Un nou 
tip de oală de condensare", și 
inovatorul Breazu Cornel a pre
zentat o nouă inovație prețioasă. 
Este vorba de o instalație pentru 
captarea prafului de la uscătoria 
nouă. Inovația constă dintr-o serie 

de cicloane de 
-----  "^7 construcție spe

cială care rezis
tă la tempera - 
turi înalte și la 
presiuni mari. 
Cicloanele sînt 
prevăzute cu 
stropitoare spe
ciale cu ajutorul 
cărora se reali
zează depunerile 
de granulație 
mai mare. A- 
ceste depuneri 
sînt apoi intro
duse sub formă 
de tulbureală 
prin pompa de 
la jgheabul de 
beton în circui-

• •

: Cu ajutorul •
I progresului tehnic ♦ 
* • 
J Din abatajele minelor Văii ♦
♦ Jiului au fost extrase in primele •
♦ 7 luni ale anului mai mult de 1
* 70.000 tone cărbune cocsificabil J 
J și energetic peste plan. Sporul de *
♦ producție a fost obținut in spe- •
* cial ca urmare a creșterii gra- * 
•dului de mecanizare ir. subteran
ț fi la suprafață, precum și a fo~
• losirii sistemelor moderne de ar-
* mare. Planul tehnic de mecani-
• zare a încărcării cărbunelui în
* abataje, bunăoară, a fost înde' 
J plinit în acest timp in proporție
• de 144,16 al sută, iar cel al irr
♦ cărcării la înaintări in steril 
î proporție de 107,82 la sută.
♦

♦
♦

♦
*
♦♦

în

==©

*

♦
0

Crește gradul 
de mecanizare

la operațiile de tăiere

tul de spălare.
Prin folosirea 

acestei instalații
s-au creat con
diții optime de 
lucru atît pen
tru personalul

î
♦I

!
♦
T
< r......_ _ ....._ . . _ __
• fer. In primele 7 luni ale aces-

J alocate pe C.C-V.J. pentru pro-
• tecția muncii suma de peste 10 
J milioane lei. Din această sumă 
J 1.643.000 lei reprezintă cheltuie- 
J Iile la capitolul tehnica securi-
• lății.

în

Pentru 
protecția muncii

Grija pentru securitatea
timpul lucrului a muncitorilor 
din subteran fi de la suprafață 
se manifestă din plin. Pentru 

• protecția muncii se cheltuiesc a- 
nual zeci de milioane de lei la 
exploatările miniere, preparațiile. 

_ uzinele și celelalte unități apar- 
r finind bazinului nostru carboni- a • _

O
♦

Mina Vulcan cunoaște o con
tinuă dezvoltare. La baza acestei 
dezvoltări stă introducerea și fo
losirea pe scară tot mai largă a 
tehnicii noi) a metodelor avansate 
de - lucru.

Nu de mult, in cadrul secto
rului II al minei Vulcan a fost 
introdusă pentru experimentare o 
combină de tip Donbas-1. Combi
nei i s-au făcut unele modificări 
la U.R.U.M.P., în scopul adaptării 
acesteia la condițiile de zăcămînt. 
Ea a fost introdusă intr-un abataj 
frontal din stratul 18, blocul I. 
Abatajul a fost încredințat uneia 
din cele mai bune brigăzi de mi
neri de ia mina Vulcan, care este 
condusă de comunistul Bojte 
vel.
120 
put 
tem 
turi 
de j

De-a lungul fișiei este montat 
un crațer de mare capa
citate. Pe tălpile acestuia, prin- 
tr-un sistem de sanie, combina 
este purtată în sus și în jos pe 
înclinarea stratului. Combina a-

Pa- 
Lungimea abatajului este de 
m. In prezent brigada a ince- 
să se acomodeze cu noul sjs - 
de exploatare și depune efor- 
pentru a realiza o avansare 

o fiție de 1 m. pe zi.

tui an s-a cheltuit din fondurile » vansează fiind trasă de un troliu
« propriu, care are un capăt al fu

niei fixat în galeria de cap. Ea 
mai este ancorată cu încă un ca
blu de siguranță ce se înfășoară 
pc un alt troliu montat tot în ga 
leria de cap. Intr-o singură cursă, 
combina taie din strat o grosime 
de 0,50 m. de cărbune și se de-

redeschisă
s-a încheiat cu 
în funcțiune a 
în cadrul com-

ț Mecanizarea operațiilor grele de lucru con
stituie o preocupare de seamă a colectivului 
de la preparația Petrila. Nu de mult, aici s-a 
trecut la încărcarea mecanică a brichetelor 
In vagoane.

IN CLIȘEU : Instalația de încărcat brichete 
de la preparația Petrila.

secției 
cît și 
tiiajele de 
care.

uscătorie 
pentru u- 

us-

CONSTANTIN 
BADUȚA 
corespondent

Mină
La Jaworzno 

succes punerea 
unei noi mine
plexului minier „Comuna din 
Paris". Aici se vor extrage zil
nic aproximativ 600 tone de 
cărbune. Faptul că noua mină 
a fost readusă la viață se da- 
torește unei întîmplări.

In urmă cu cîțiva ani, la 
Jaworzno a fost găsită o gale
rie inundată. Chiar și cei mai 
bătrini mineri din localitate și

în R. P. Polonă
din satele învecinate nu știau 
de existența acestei galerii. A- 
ceasta a făcut ca specialiștii 
și istoricii industriei miniere 
poloneze să înceapă să „cau
te" intens galeria respectivă 
în vechile documente și arhi
ve miniere. Astfel s-a consta
tat că galeria descoperită face 
parte din mina „Fryderyk", 
care a fost inundată cu aproa
pe 130 de ani în urmă din mo
tive necunoscute azi.

plasează cu o viteză de 0,3 m. 
pe minut. Cărbunele rezultat prin 
tăiere este transportat de crațerul 
din abataj pe un alt crațer din ga
leria de bază (galerie direcțio
nală) și de aici în rol.

Lucrul este astfel organizat ca 
într-un 
iar în 
marea 
pentru 
avansare de 1 m. pe zi și o pro
ductivitate de cca. 3,20 tone de 
cărbune pe post. Armarea se face 
metalic, după mutarea craterului 
lingă fîșie, în porțiunea exploa
tată- Susținerea se face cu stilpi 
metalici de tip Valea Jiului și cu 
grinzi metalice articulate sovietice.

In prezent se mai >csc' unele 
greutăți în ce privește rt uncțio- 
narea utilajelor, minuirea și folo
sirea lor în bune condiții. Prin
cipalul e însă faptul că oamenii 
au încredere in forțele lor, că-șt 
dau seama de avantajele folosirii 
combinei și nu dau înapoi in fața 
greutății. Minerii din brigada lui 
Bojte sînt hotărîți să realizeze suc
cese însemnate prin metoda tăie
rii cu combina. Ei trebuie insă 
să primească un sprijin tehnic și 
material permanent, iar persona
lul de deservire al complexului 
mecanizat se cere să fie cu o 
înaltă calificare și bine instruit 
pentru ca defecțiunile tehnice să 
lie reduse și înlăturate la timp.

In curînd se vor monta incă o 
serie de utilaje care fac parte din 
complexul de mecanizare a aba
tajului. Printre acestea sinr im- 
pingătoare pneumatice pentru mu
tarea transportorului și o pompă 
pentru injectarea apei in strat. în 
vederea eliminării prafului ț de 
cărbune. -.

După ce toate acestea vcF fi 
terminate, iar brigada va ciștiga 
experiența necesară și va primi 
sprijinul cuvenit, volumul de pro
ducție, randamentul în abataj și 
viteza de avansare vor spori con
siderabil. In același timp va scade 
mult consumul de lemn pc sector.

schimb să se facă tăierea, 
schimburile următoare ar
și răpirea. In acest mod. 
început, se va obține o

ȘT. EKART

Ir, funcție de proprietățile 
rocilor și a condițiilor de lu
cru, forajul sondelor se poate 
executa atît cu tubarea cu co
loană de burlane a unei por
țiuni de gaură sau fără tubaj. In 
unele cazuri funcțiunile ce ar 
reveni coloanei de tubaj pot 
fi ușor și cu succes rezolvate 
prin folosirea unui noroi de 
foraj cu calități superioare.

De obicei izolarea și închi
derea pereților găurilor de 
sondă se efectuează în scopul 
asigurării lor pentru evitarea 
surpării pereților găurii sau a 
desprinderii de bucăți izolate 
de rocă (în cazul terenurilor 
nestabile sau fisurate), pentru 
izolarea diferitelor orizonturi 
cu manifestații puternice de 
ape sau gaze, pentru restabili
rea circulației în cazul pierde
rilor de noroi în gaura de son
dă etc.

Operațiunea de tubaj con
stă din asamblarea bucăților 
de burlane (de 3—6 m.), co- 
borîrea coloanei în gaura de 
sondă și fixarea ei.

Pregătirea sondei 
pentru tubaj

Această etapă importantă 
depinde de profilul geologic și 
condițiile tehnice ale foraju
lui, nepretinzînd lucrări prea 
complicate. De exemplu, dacă 
sonda a străbătut roci conso
lidate această onemri» «-

?n ajutorul muncitorilor sondori

TUBAJULGĂURILOR DE SONDA
duce la șablonarea prin co
rectare a găurii și circularea el 
puternică pe întreaga adînci- 
me pentru evacuarea bucăți
lor de rocă (detritus) cu noroi 
de calitate.

In alte cazuri, de pildă, la 
tubarea unei porțiuni de gau
ră cu pereții surpați, se va 
face șablonarea și circulația 
găurii cu un adaus In noroi de 
ipsos (5—15 la sută), in cazul 
manifestațiilor de gaze cu un 
noroi de densitate mare.

Independent de măsurile 
speciale necesare pregătirii 
sondei, pentru tubaj este ne
cesar a se măsura exact adîn- 
cimea puțului, locul intervale
lor cu deviere, locurile de 
schimbare a diametrelor de 
foraj, deoarece aceste date 
trebuie să fie bine cunoscute 
pentru a se evita complicațiile 
la introducerea coloanei de 
burlane în puț.

Pregătirea burlanelor
Pentru a se asigura tubajul 

găurii de sondă cu o coloană 
rezistentă, corespunzătoare ce
rințelor tehnice, este necesar 
să se verifice exteriorul fiecă
rui burlan pentru a fi selec
ționate numai cele bune (dia
metru, lipsa spărturilor, cră
păturilor, perfect drept); să 
se verifice eu nrotectoare — 

șablon — fiecare filet de îm
binare, selecțlonîndu-se doar 
acelea a căror Îmbinare este 
rigidă: să se verifice diame
trul interior al fiecărui bur
lan de tubaj prin introduce
rea unei carotiere cu o lungi
me de 3 m. prevăzută cu fre
ză (corespunzător diametrului 
de foraj nominal următor) 
sau cu discuri de șablonare (in 
deosebi dacă se pune proble
ma introducerii unei coloane 
folosite); să se înregistreze e- 
xact lungimea fiecărui burlan 
ce urmează a fi introdus în 
puț in raportul de sapă, ra
portul de tubaj și caietul de 
evidență. In funcție de înălți
mea turlei și lungimea burla
nelor acestea vor fi asamblate 
în pași (2—3 bucăți).

Introducerea burlanelor 
în gaura de sondă

înainte de începerea acestei 
operații maistrul de foraj, ca
re trebuie să asiste obligatoriu, 
va instrui echipele de sondori

Introducerea burlanelor la 
puț se poate executa cu două 
șamiere (sus-jos) sau cu șar- 
nieră și suvei (alte metode im
provizate sînt interzise). In 
timpul operației de tubaj se 

va acorda atenție la: ridica
rea burlanelor de la sol — spre 
a nu fi deteriorat filetul sau 
ovalizat burlanul prin rosto
golire sau lovire: a fixa la re
fuz samierele (sau suveiul): a 
lucra fără smucituri la toba 
troliului. Cu deosebită grijă 
trebuie efectuată coborîrea co
loanei de burlane în puț în 
locurile deviate sau unde au 
fost schimbate diametrele de 
foraj. De asemenea, în capul 
coloanei se va monta obliga
toriu un cap pentru ghidarea 
ei (sau șiu special). Așezarea 
coloanei pe talpă trebuie să se 
efectueze lin pentru a nu de
teriora coloana la îmbinări sau 
a o deforma prin îndoire.

Măsuri suplimentare necesa
re: Se va adinei gaura cu un 
diametru mai mic (la tubajul 
coloanei diametru 146 mm. cu 
carotieră 108 mm., la tubajul 
coloanei diametrul 114 mm. cu 
carotieră diametrul 89 mm.) 
sub locul propus pentru așe
zarea șiului coloanei. Imagi
nea „sacului" care are ca scop 
colectarea detritusului sau bu
căților căzute din pereți va fi 

de 3 pină la 6 m. (Se va face 
numai in cazul cind nu este 
prevăzut un regim special de 
cimentare în spatele coloanei).

in timpul tubajulul se re
comandă ca burlanele să fie 
îmbinate și unse cu smoală 
topită. Aceasta asigură erme- 
tizarea coloanei și o mai u- 
șoară alunecare a ei. Partea 
inferioară a coloanei se reco
mandă a se asigura cu sudură 
autogenă pentru a se evita 
deșurubarea, ruperea și pră
bușirea el. Operațiunea de tu
baj trebuie să se facă continuu 
fără nici o întrerupere, pentru 
a se evita prinderea coloanei 
de tubaj. Burlanele nu se vor 
introduce prin bătaie sau ro
tire cu ajutorul granlcului. Co- 
borirea coloanelor grele se va 
face numai cu o supapă inversă.

Este interzis a se lăsa coloa
na de burlane cu toată greu
tatea ei pe talpă, deoarece se 
poate produce surparea sau 
ruperea ei datorită flambaju- 
lui. Spațiul inelar latre două 
coloane se va Închide cu hlr-
tie, saci de iută, apoi 
sau ciment.

SEVER SUCIU 
inginer șef adjunct 

al întreprinderii de explorări 
„Ardealul"



/n pragul unui nou an școlar
(Urmare din pag. l-a)

li vine însă în ajutor directorul.
— Sînt „mărunțișuri" tovarășe!
Da. sînt „mărunțișuri1' dar cînd 

situația se repetă la mai multe 
clase, devin mărunțișuri supără
toare. generale.

Asemenea mărunțișuri se g&sesc 
și la alte școli. La școlile de 8 
ani din Petrila și Lonea, mărun
țișul constă în lipsa unor becuri 
și globuri. La școlile nr. 3 
Lupeni curățenia și reparația 
bilierului lasă de dorit. Cît 
vește școala de 8 ani din 
no as a, „mărunțișurile" sînt 
multe : becuri și geamuri lipsă, 
bănci nereparate. Probabil că gos
podarii acestor școli se conduc 
după o „zicală" cu totul „origi
nală". Ce poți face... rnîine să 
nu faci... azi- Numai că „zicala" 
aceasta e cam greșită- Tot con- 
ducîndu-se după ea se pot trezi 
că a mai trecut... un an școlar...

f! 4
mo-
pri- 

Ani-
mai

„Mici“ necazuri 
de la l.L.L.

Clasa a fost '■ 
vopsite, curățenia 
veștiLeu place- e.

S-a

urile 
pri- 
tretc 

itp ,■ toate se schimbă 
un lucru. Mai trebuie 

reparate sobele. Sobarii intră în 
„funcție". Nu au timp de stat. 
Adio curățenie, adio zugrăveală. 
Așa s-a intimplat la Școala de 8 
ani din Aninoasa căreia LL.L.-td 
i-a produs un ,,mid' necaz. După 
ce o sală de clasă a fost zugră
vită. curățită, au fost trimiși și 
sobarii să repare teracotele. Le-au 
reparat e drept. Dar după ei a 
fost necesară o nouă curățenie.

Zugrăvită, 
e gata. O 

i-rar nu

--- =©=x —

In Editura Politică au apărut :
y. I. LENIN

„Despre capitalismul 
de stat“

Culegerea cuprinde o serie 
de lucrări consacrate proble- 
rpelor perioadei de trecere de 

capitalism la socialism, 
WHre care amintim „Catas
trofa care ne amenință și cum 
să luptăm împotriva ei". „Des
pre stîngismul copilăros și 
despre spiritul mic-burghez“. 
„Cinci ani de revoluție rusă 
și perspectivele revoluției mon
diale" etc.
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„Un lucru este mai bun tind îl 
faci de două ori" și-au zis pro
babil tovarășii de la sectorul 
l.L.L. Aninoasa. Mai știi, poate 
că o să mai vină și a treia oară 
cu ceva de reparat pentru că „un 
lucru făcut de trei ori..." C-am 
după același principiu s~a condus 
și sectorul l.L.L. Lonea cind, după 
ce a zugrăvit odată coridorul șco
lii, a fost nevoie, din cauza proas
tei calități a lucrărilor, să-l mai 
zugrăvească odată. Numai că de 
data aceasta au făcut-o pe bu
zunarul propriu.

☆

Zilele trecute, comuniștii j 
din sectorul .VlII-transport de 
la exploatarea minieră Lu
peni au analizat în cadrul 
unei adunări generale situa
ția realizării prețului de cost 
pe trimestrul II.

Recuperarea și refolosirea 
unor materiale, mărirea ca
pacității de rulare a vagone- 
telor și folosirea mai din plin 
a capacității locomotivelor 
și alte măsuri au făcut po-

In fruntea acțiunilor 
— comuniștii

Noul 
Timpul 
lui va trebui folosit din plin pen
tru a se termina toate pregătirile 
necesare în vederea desfășurării 
în bune condițiuni a procesului de 
înuățămint în noul an școlar. Ca
drelor didactice le revine sarcina 
de a-și întocmi de pe acum pla
nurile calendaristice pe materii 
precum și planul general al șco
lii, străduindu-se chiar din prima 
Zi de școală să imprime elevilor 
dragostea și pasiunea pentru în
vățătură. Sfaturile populare îm
preună cu conducerile școlilor au 
datoria să ia toate măsurile pen~ 
trt; accelerarea lucrărilor gospo
dărești și înlăturarea lipsurilor ca
re încă 
școlilor 
țămint.

an școlar bate la ușă. 
rămas pină la deschiderea

mai persistă în pregătirea 
pentru noul an de învi~

Lăcătuș 
înaltă califica
re. inovator m 
producție 
fruntaș 
trecere, 
nistul ] 
Franc isc 
Viscoza 
este 
exemplu pen
tru ceilalți 
muncitori. Re
cent. printr-o 
bună organizare 
a lucrului, el a 
reparat cu mult 
înainte de ter
men o mașină 
de filat.

IN CLIȘEU : 
Lăcătușul F61- 
deși Francisc in 
timpul lucrului.

I Ș» 
In in- 
comu- 

FO'.deșt 
de la 

LuperJ 
totdeauna

sibil ca în trimestrul II co* 
lectivul sectorului de trans
port să-și aducă o contribu
ție însemnată la realizarea 
de economii. Economiile obți
nute de colectivul sectorului 
întrec cifra de 57.000 lei.

In fruntea acțiunilor pen
tru realizarea de economii 
s-au situat comuniștii și u- 
tentiștii sectorului printre ca
re amintim pe mecanicul de 
locomotivă Băgy Vasile și pe 
cuplătorul Szell Arpad. Ei au 
luat inițiativa colectării ro
ților de vagonete, a capace
lor de roți în scopul rec or 
ționării și refolosirii lor.

Zilele trecute, acești 
tovarăși au adunat din mină 
20 de reți de vagonete. 150 
capace pentru roți și 40 ra- 
coanțe care, recondiționate 
au dus la realizarea unei e- 
conomii apreciabile.

Gniiaisa timona 
lonipetial HRitui 

anunță populația Văi! 
Jiului consumatoare de bu
telii aragaz de felul cum 
se vor distribui buteliile:

• In orașul Petroșani se 
vor distribui zilnic pe bază 
de comenzi care se vor a- 
nunța ta telefon 282 Pe
troșani. Prețul unei butelii 
va fi de 11,19 lei ptes 3 lei 
transportul ta demiefliu și 
montatul 1a mașina de a- 
ragaz. deci 14,19 tai va fi 
costul unei butelii trans
portate și montate ta ara
gaz.

In localitățile limitrofe 
de orașul Petroșani bute
liile se vor distribui după 
următorul program :

• Luni ta comuna Un
eam, punctul de distri
buire a buteliilor fiind în 
piața Uricani.

• Marți și vineri se vor 
distribui butelii aragaz in 
orașul Vulcan în următoa
rele puncte : ta stațiunea 
de petrol, ta spatele ma
gazinelor de la blocuri, și 
1a alimentara din Crividia.

• Luni ta comunele Is- 
croni și Aninoasa, în punc
tele : piața Iscroni și în 
spatele clubului din Ani
noasa.

• Marți și miercuri ta 
Petrila, Lonea și Cimpa în 
punctele : 1a magazinul de 
la blocuri și în piața Pe
trila: în Lonea 1a blocuri 
și în piața Lonea: în Cim
pa la moara veche.

• Miercuri. Joi și sim- 
bătă în orașul Lupeni, in 
punctele care au existat și 
pîr.ă în prezent pînă cînd 
oficiul P.T.T.R. ne va in
stala telefon la stațiunea 
noastră din Lupeni care va 
lua comenzi și se vor dis
tribui ca și în orașul Pe
troșani.

Prețul unei butelii tip 
aragaz în afara orașului 
Petroșani va fi în toate 
localitățile dc 15 lei.

Distribuirea buteliilor din 
depozitul Petroșani se va 
face numai între orele 
12—14 cu 11,10 lei bucata.

0. C. L |
Produse Industriale i

Petroșani I
anunță

aiiajirea mi gesiiaiiai ii
pairi magazin meîalo- 

wj
Pentru lămuriri sup
limentare doritorii se 
pot adresa la servi
ciul cadre din cadrul 
O.C.L. str. Republicii 

nr. 102 Petroșani.

Filiala l.t.B.fl. Peiroșant
Caută personal pentru 

următoarele posturi :
1 post șef de depozit
1 post do merceolog
1 post de șef secție.

Lămuriri suplimentare 
se pot primi la sediul Fi
lialei I.C.R.A. Petroșani, 
str. Republicii nr. 104.

întreprinderea 
de locuințe și localuri 

Petroșani
angajează tinichigii pentru 
unitățile sale din Petroșani 
șl Lupeni. Plata în acord.

CITIȚI și RĂSPÎNDIȚI 
„STEAGUL ROȘU" 

Pentru a primi ziarul cu 
regularitate, faceți abona
mente pe termen lung.

Indisciplina — frînă în munca colectivului minei Vulcan
Exploatarea minieră Vulcan 

este una din unitățile care 
furnizează cărbunele cocsifica- 
bil și energetic industriei 
noastre siderurgice. Colectivul 
minei noastre, conștient de 
sarcinile ce-i revin, muncește 
cu însuflețire pentru a le rea
liza, pentru a spori continuu 
producția de cărbune. La mi
na noastră sînt sectoare și 
brigăzi care au dat de la în
ceputul anului mii de tone de 
cărbune peste plan. Așa sînt 
sectoarele III și IV care au 
dat peste plan 5247 și, res
pectiv, 5003 tone de cărbune. 
La realizările obținute o con
tribuție Însemnată au adus 
fruntașii in producție Tucă- 
ciuc Mihai, Gantz Ștefan, 
Mihai Vasile, Țărină Valerian. 
Zaharia Constantin. Moraru 
Nicolae. Drob Gheorghe și 
multi alții, oameni cu care se 
mîndrește întregul colectiv. 
Dar, pe exploatare realizările 
noastre nu ne pot mulțumi. 
Sarcina de plan anuală la zi 
este îndeplinită doar in pro
porție de 99,9 Ia sută. Aceasta 
datorită faptului că in lunile 
februarie, martie, aprilie ex
ploatarea a rămas sub plan 
cu peste 8000 tone de cărbune.

Nerealizarea sarcinilor de 
IBplan la exploatarea noastră 

are mai multe cauze. In ca
drul sectoarelor I și II, care 
sînt sub plan cu 6840 și, res
pectiv, 4050 tone de cărbune 
nu s-a acordat atentia cuve
nită aprovizionării brigăzilor.

asistența din partea ingineri
lor, tehnicienilor și maiștrilor 
a fost slabă. Insă munca a 
fost frlnată in mare măsură 
și de faptul că la mină mai 
avem și oameni care îngreu
nează îndeplinirea sarcinilor 
de plan prin nemotivatele pe 
care le fac în fiecare lună.

Comitetul de partid al mi
nei a indicat organizațiilor de 
bază! ca aceștia să fie puși în 
discuția colectivelor unde lu
crează, a consfătuirilor de pro
ducție, a adunărilor U.T.M. De 
curind. la mina noastră s-a 
format un colectiv din repre
zentanți ai conducerii exploa
tării, ai comitetului sindica
tului și comitetului U.T.M. ca
re a stat de vorbă cu toți cei 
care fac nemotivate. Desigur 
nici unul din ei nu a putut să 
justifice nemotivatele. De e- 
xemplu, Dobrică Florea, din 
sectorul in, a făcut de la în
ceputul anului 12 nemotivate 
pentru care el și mai ales fa
milia sa au pierdut 1410 lei, 
plus prima de vechime pe tot 
anul și alocația familială de 
stat deci, în total, peste 3000 
lei. La fel sînt si cazurile lui 
Bodi Ludovic, tot din sectorul 
III, care a făcut 38 nemoti
vate, Portik Iosif — 14 nemo
tivate, Szdcs Iosif — 13 nemo
tivate. Antal Teodor — 13 ne
motivate. Comisia a hotărit 
luarea unor măsuri severe Îm
potriva acestor chiulangii. Un 
alt caz asemănător este cel al 
minerului Loghin Vasile din

sectorul rambleu care a făcut 
7 nemotivate, mai ales în zi
lele de avans și plată. De trei 
ori a fost chemat în fața con
ducerii sectorului, de fiecare 
dată și-a recunoscut vina, s-a 
angajat să se îndrepte și to
tuși...

Tovarășul Loghin Vasile are 
4 copii: Maria este elevă in 
clasa a m-a, Lenuta este in 
clasa a n-a. Dina va merge in 
clasa a I-a, iar Anișoara. a- 
niii viitor va păși pragul școlii. 
In loc să se îngrijească de fa
milia sa, cel în cauză face ne
motivate prin care aduce pre
judicii materiale copiilor săi. 
Și aceasta numai din cauza 
băuturii.

Este timpul ca acești oa
meni să se gindească serios 
la comportarea lor. Viitorul 
nostru, viața nouă pe care 
ne-o făurim pentru noi și pen
tru copiii noștri necesită con
tribuția fiecăruia dintre noi la 
obținerea unor realizări cît 
mai importante. De aceea, este 
necesar ca organizațiile de 
partid și, sub îndrumarea lor, 
organizațiile de sindicat șl de 
tineret să-și intensifice acti
vitatea educativă pentru a 
combate manifestările de in
disciplină și a dezvolta la toți 
angajați! minei dragostea față' 
de muncă.

IOAN CARPEN
secretar al comitetului de partid 

al minei Vulcan

I. C. R. A. Filiala Petroșani
recrutează elevi pentru următoarele școli:
1. ȘCOALA PROFESIONALA COMERCIALA DE UCENICI, 

ta scopul pregătirii de vinaători pentru produse alimentare. 
Durata de școlarizare este de 2 ani.

Condiții : Candidatul să fie absolvent al școlii de 7 ani 
și să aibă vîrsta între 14—18 ani.

2. ȘCOALA TEHNICA COMERCIALA DE PERSONAL 
TEHNIC :

• Contabili pentru comerț,
• Merceologi produse alimentare.
Condiții : Candidați! să fie absolvenți ai școlii medii 

de cultură generală și să aibă vîrsta .intre 17—25 ani.
Cei interesați se vor prezenta la I.C.R.A. Filiala Petro 

șani, str. Republicii nr. 104, pentru lămuriri suplimentare.

i Ofitiil di aaroiizionare ;i âeslame Iww si iutii j
; PETROȘANI Ț

• anunță un post vacant de șef serviciu pian. ♦

Z Condiții de angajare : Studii economice su- *
* perioare și trei ani vechime în funcții economi** ♦
♦ ce. Salariul este cuprins între 1400-1600 lei. ;

Atelierul de zonă C. F. R. Petroșani
*î ’ •»

i; angajează cu dată imediată în următoarele posturi: ii
© Tinichigiu, cu salariu de 900-1000 lei; ii
© Electrician autorizat în forță și lumi- iî 

ii nă cu salariu de 900-1000 lei.
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N. S. Hrușciov 
i-a primit pe LJ Thant 
și pe Walther Lhbricht

YALTA 28 (Agerpres) — TASS 
transmite :

La 28 august N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., l-a primit pe U 
Thant, secretar general provizoriu 
al O.N.U., care se află în vizită 
în Uniunea Sovietică, și a avut 
cu el o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
noasă și cordială.

După convorbire U Thant a 
luat masa în mijlocul familiei lui 
N. S. Hrușciov.

☆

YALTA 28 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La 28 august, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit pe Walter Ulbrich, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.D.G., prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., care se află 
Ia odihnă în Uniunea sovie
tică, și a avut cu el o convor
bire.

In timpul convorbirii prie
tenești, care s-a desfășurat în 
spiritul cordialității și înțele
gerii depline, au fost discutate 
probleme internaționale im
portante.

_==©=_
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R.A.U. a hotărît să părăsească
Liga țărilor arabe

CAIRO 28 (Agerpres)
După cum relatează agenția

^ipteană MEN, R.A.U. a hotărît 
să părăsească Liga țărilor arabe.

Această hotărîre a fost anun
țată la 28 august după ce dele
gația R.A.U. a părăsit ședința 
specială a consiliului ligii care a 
avut loc la Chtaura (Liban) în 
cadrul căreia a fost examinată o 
plîngere a Siriei împotriva R.A.U.

-=©=—

Crește costul vieții 
în S. U. A.

WASHINGTON 28 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

UPI costul vieții în S.U.A. a 
crescut în cursul lunii iulie cu 5,3 
la sută față de perioada 1957— 
1959. Aceste cifre au fost anun
țate de ministerul Muncii al 
S.U.A. într-un raport în care se 
subliniază că 
în luna iulie 
în fiecare an 
1951‘-‘.

„urcări de prețuri 
au fost înregistrate 
începînd din anul

Răspunsul lui N. S. Hrușciov 
la mesajul prințului Norodom Sianuk

MOSCOVA 28 (Agerpres) —
TASS transmite :

N. S. Hrușciov a răspuns la 
mesajul prințului Norodom Sia
nuk, șeful statului Cambodgia, în 
care acesta atrage atenția șefului 
guvernului sovietic asupra perico
lului seriqs la care este supusă 
Cambodgia de cîțiva ani, fiind 
în permanență obiectul unor com
ploturi, al sabotajului, al blocadei 
și agresiunii din partea statelor 
vecine, mult mai puternice decit 
ea din punct de vedere militar.

„înainte de a adopta hotărîri 
extrem de importante pentru apă
rarea sa, Cambodgia roagă guver
nul Excelenței Voastre și guver
nele celorlalte puteri întrunite lu
na trecută la Geneva să recu
noască și să garanteze oficial neu
tralitatea și integritatea sa terito
rială. Cambodgia este gata să ac
cepte orice control necesar în a-

cest scop", se arată în mesajul lui 
Norodom Sianuk.

In mesajul său de răspuns, șe
ful guvernului sovietic subliniază 
că Uniunea Sovietică a nutrit în
totdeauna o profundă simpatie fa
ță de statul neutralist al Cam- 
bodgiei.

„Dorința dv. ca guvernele ce
lor 14 state participante la Con
ferința internațională pentru re
glementarea problemei laoțiene să 
recunoască și să garanteze oficial 
neutralitatea și integritatea terito
rială a Cambodgiei se bucură de 
înțelegere și sprijin deplin din 
partea guvernului sovietic. Guver
nul sovietic este de acord cu pro
punerea Alteței Voastre Regale de 
a se convoca o conferință interna- 
țională consacrată Cambodgiei și 
declară că este 
la o asemenea 
N. S. Hrușciov.

Microscop de
MOSCOVA 28 (Agerpres) - 

TASS transmite:
In Uniunea Sovietică a fost 

creat un microscop de înaltă ten
siune cu al cărui „ochi" electro
nic poate fi studiată activitatea 
biologică a celulei în condiții at
mosferice normale.

Această aparatură optică, înaltă 
cît o casă cu două etaje este ro
dul muncii de 15 ani desfășurată

înaltă tensiune
de dr. Nikolai Popov de la Ins
titutul de biologie radio și fizi- 
co-chimică al Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.

Folosindu-se microscopul gigant, 
biologii au căpătat pentru prima 
dată posibilitatea de a vedea 
viața celulei — „fabrica" a tot 
ce există viu pe pămînt, au pu
tut trece la cercetarea secțiunilor 
celulei inaccesibile pînă acum.

o

gata să participe 
conferință", scrie
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Lucrările Congresului al 
I. S.

Vll-lea
al L

LENINGRAD 28 (Agerpres?
La 28 august alte șase uniuni 

studențești s-au alăturat celor 11 
asociații naționale studențești, ad
mise ca membre ale Uniunii In
ternaționale a Studenților (U.I.S.) 
în prima zi de lucru a Congresu
lui al Vll-lea al U.I.S., care își 
desfășoară lucrările la Leningrad

Congresul a admis în unanimi
tate în rîndurile U.I.S. ca mem
brii cu drepturi egale uniunea na-

țională a studenților din Liberia 
Asociația generală a studenților 
din Madagascar, Uniunea studen
ților din Cambodgia și Uniunea 
națională a studenților din Ceylon.

Congresul a confirmat de ase
menea în unanimitate ca membri 
ai U.I.S. două uniuni ale studen
ților din Belgia — Asociația stu
denților flamanzi și ^Mișcarea bel
giană a studenților universitari 
care vorbesc limba franceză".

©----------------

S-a făcut unul din primii 
unificării naționale a

VIENTIANE (Agerpres)
Pe calea spre soluționarea pro

blemei naționale a Laosului s-a 
realizat încă un pas important — 
transmiterea tuturor împuternici
rilor către membrii guvernului de 
coaliție națională în frunte cu 
prințul Suvanna Fumma. începînd 
de la 27 august întreaga putere 
pe tot cuprinsul țării a fost pre
luată de guvern.

S-a făcut unul din primii pași 
pe calea unificării naționale, a de
clarat prințul Sufanuvong, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al economiei și plani
ficării. Aceasta demonstrează că 
noi pășim spre conciliere națio
nală. Transmiterea puterii va con
tribui la întărirea guvernului de 
coaliție națională care va avea de 
acum posibilitatea să înfăptuiască 
treptat programul său politic. Ca 
ministru al economiei, am sarcina 
ca îmoreună cu ministrul de fi"
uumstiu ai
ca împreună cu ministrul de

-------  ---------- — -------

Greva minerilor din Asturia 
continuă să se extindă

pași pe calea 
Laosului
ministrul lucrărilor pu- 

pregătesc un proiect pri- 
ajutorul economic străin

MADRID 28 (Agerpres)
După cum rezultă din relată

rile agențiilor de presă, greva mi
nerilor din 
extindă.

Agenția 
că. pentru 
asupra greviștilor, la 27 august 
autoritățile franchiste au închis 
alte două mine în valea Langreo.

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, numărul minelor închise din

Asturia continuă să se

France Presse anunță 
a exercita noi presiuni

de 
la 

28, iar numărul celor rămași fără 
de lucru a atins cifra de 15.000.

Gu toate aceste presiuni și in
tervenții brutale ale poliției jran- 
chiste, minerii greviști își continuă 
lupta lor curajoasă pentru satis
facerea revendicărilor lor privind 
mărirea salariilor și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

ordinul autorităților franchiste, 
la începutul grevei, se ridică

©

Puternică furtună de zăpadă s-a abătut 
asupra orașului Johannesburg

JOHANNESBURG 28 (Ager
pres)

In dimineața zilei de 28 august, 
o furtună puternică de zăpadă s-a 
abătut asupra orașului Johannes
burg.

Corespondentul agenției Reuter 
transmite că pomii, casele, auto
buzele și chiar străzile au fost

acoperite cu un strat de zăpadă. 
Se remarcă faptul că de 16 ani 
de zile în acest oraș din Repu
blica Sud-Africană nu a mai că
zut zăpadă, astfel încât școlarii 
din Johannesburg s-au jucat cu 
zăpadă, marți dimineață, pentru 
prima dată în viața lor.

nanțe și 
blice, să 
vitor la 
în perioada apropiată și în viitor. 
Totodată, am început să întocmim 
un plan de șase luni 
an pentru restabilirea 
tarea economică. Este 
restabilim economia să 
construim școli, spitale, să ajutăm 
țăranilor la recoltare și la semă- 
narea orezului.

Secretarul de stat pentru pro
blemele financiare. Fonfet, repre- 
zentînd în guvern grupul lui Fumi 
Nosavan, și-a exprimat, de ase
menea, satisfacția în legătură cu 
realizarea acestei însemnate 'mă
suri.

și de un 
și dezvol- 
neoesar să 
începem să

Penetrația în Africa 
a neocolonialiștilor americani

CAIRO 28 (Agerpres)
Sub titlul ;,să luăm cuvîntul 

în numele Africii noastre", repre
zentanța din Cairo a partidului 
Uniunea națională africană din 
Kenya a dat publicității o broșură 
în care descrie penetrația în A- 
frica, cu scopul înrobirii popoare
lor africane, a neocolonialiștilor a- 
mericani.

După cel de-al doilea răz
boi mondial, se subliniază în bro
șură. Statele Unite au devenit 
„marele boss" al lumii capitaliste 
și au elaborat un plan agresiv de 
„explorare" a coloniilor puterilor 
europene. „Materialele strategice 
extrase din solul african și ajunse 
în S.U.A. au fost folosite de că
tre aliații Statelor Unite din ca
drul N.A.T.O. pentru extermina
rea luptătorilor africani pentru li
bertate, așa cum s-a întîmplat în

o

ai unei grupări
LONDRA 28 (Agerpres)
După cum anunță agenția Fran

ce Presse, la 27 august s-a des
chis la Londra procesul a patru 
conducători ai grupării fasciste 
britanice denumită „Mișcarea na- 
țional-socialistă", acuzați de tul
burarea ordinei publice, printre 
care Colin Jordan, considerat 
;,fuhrerul" mișcării.

La deschiderea ședinței, procu
rorul general a făcut cunoscut că 
poliția a întreprins percheziții la 
sediul central al organizației pre
cum și la domiciliul celor patru 
acuzați unde au fost găsite ex
plozibile, arme de foc, steaguri 
cu zvastică; portrete ale căpete
niilor reichului hitlerist, bande de 
magnetofon pe care erau impri
mate discursurile lui Hitler și 
marșuri germano-fasciste.

««•fi

MOSCOVA. In ultimele patru 
Zile delegația A.RL.U.S.; condusă 
de tov. Marin Florea lonescu, a 
vizitat Gruzia și Armenia. La 
Tbilisi delegația a vizitat Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale a Gruziei, precum și 
experimentală a Institutului 
col de la Dihonii.

baza 
agri-

Gui-

ției France Presse relatează la 
28 august că, „în urma unei șe
dințe care a avut loc la sfîrșitul 
săptămînii trecute, comandanții ar
matei argentiniene și miniștrii mi
litari au hotărît să participe mai 
îndeaproape la activitatea politică, 
economică și socială a țării și au 
căzut de acord să controleze mai 
îndeaproape sindicatele" ■

CONAKRY. In Republica 
neea se desfășoară în ritm intens 
pregătirea de cadre naționale. Se 
inițiază cursuri pentru mecaniza
tori, se organizează schimburi de 
experiență pentru agronomi, se 
pregătesc profesori. In Guineea a 
început totodată ofensiva împotri
va analfabetismului.

LONDRA. La chemarea Sindi
catului profesional, cei peste 5000 
de marinari din portul Londra 
care fac parte din echipajele re
morcherelor și șlepurilor, au in
trat în grevă la 27 august. Mari
narii au încetat lucrul pentru sa
tisfacerea revendicărilor lor privind 
creșterea salariilor.

ROMA. Țăranii italieni își pă
răsesc păminturile și se îndreaptă 
spre orașe în căutare de lucru. 
Potrivit datelor publicate recent 
la Roma, numai în regiunea Emilia- 
Romagna se află peste 2.546 de 
loturi de pămînt părăsite, a că
ror suprafață reprezintă 3,61 la 
sută din întreaga suprafață ara
bilă a regiunii.

PARIS. 2.900 de muncitori de 
la Uzina „Vallourec" din Aulnoy 
(nordul Franței) au declarat o 
grevă de 24 de ore. Greviștii cer 
anularea
uzinei de a 
1 octombrie 
pretextul că 
menzile".

BUENOS AIRES. Corespon
dentul din Buenos Aires al agen-

hotăririi administrației 
concedia începînd cu 
209 muncitori sub 
„s-au micșorat co-
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Algeria și Angola". In afară de 
cuceririle militare și anexările po
litice directe, au fost folosite ți 
alte metode pentru construirea im
periului financiar al imperialismu
lui american, se arată în broșură. 
Un alt instrument al creării im
periului yankeu în Africa a de
venit cunoscut sub numele de „di
plomația dolarului".

Citind Congoul ca uț exem
plu al agresiunii S.U.A br țotriva 
țărilor africane, autorii oșurii 
subliniază : „înlăturarea guvernu
lui lui Patrice Lumumba, spriji
nit de popor, a fost înfăptuită 
sub ochii forțelor O.N.U. Statele 
Unite au fost acelea care au e- 
xercitat presiuni asupra O.N.U. 
pentru a recunoaște clica Kasa- 
vubu-Mobutu, care au alocat bani 
pentru mercenarii lui Mobutu, ca
re au pus la cale arestarea lu: 
Lumumba".

In această ședință au fost au- 
diați o serie de martori care au 
confirmat că acuzații purtau uni
forma fascistă și făceau instruire 
paramilitară.

PROGRAM OE HAP1'*
30 august

PROGRAMUL I. 8,00 Melodii 
populare romînești; 9,00 Vreau să 
știu; 10,08 Fragmente din opera 
„Orfeu“ de Monteverdi; 12,40 
Muzică populară romînească; 15,05 
Din folclorul popoarelor; 16,15 
Vorbește Moscova 1; 17,30 Din 
creația compozitorilor noștri de 
muzică ușoară; 19,00 Jurnal de 
întrecere; 19,15 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie; 21,15 Lecturi literare la 
cererea ascultătorilor; 22,50 Mu
zică de dans. PROGRAMUL II. 
12,45 Cîntă formația de muzică 
ușoară dirijată de Viaceslav Mes- 
cerin. In program muzică ușoară 
sovietică; 13,25 Concert de mu
zică populară romînească; 14,30 
„Programe muzicale alcătuite de 
ascultători'1; 15,10 Almanah știin
țific (reluare); 15,30 Muzică de 
estradă; 16,30 Muzică populară 
romînească; 18,05 Muzică ușoară 
de Marius Mihai; 18,45 Să învă
țăm limba rusă cîntînd : „Rîndu- 
nica", cîntec popular rus; 19,30 
Tinerețea ne e dragă — Din cu
prins — „Inițiativă, tinerețe*' Ru
brica : „Tu. cum ai fi procedat r"; 
19,50 Muzică de das; 22,00 Me
lodii populare romînești; 22,30 
Concert de muzică ușoară.

CINEMATOGRAFE
30 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Un pumn de note ; AL. 
SAHIA : Cînd vine dragostea ; 
PETRILA : S-a furat un tramvai: 
ANINOASA : Primele încercări ; 
VULCAN : Libelula ; LUPENI : 
Salt spre glorie ; BâRBăTENI 
Dragostea și pilotul secund ; U. 
RICANI : Aeroportul nu primeș
te ; PAROȘENI : In liniștea serii; 
LIVEZENI : Pasărea cerului.
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